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• Discuții : Ora de dirlgențîe 
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® Dragoș Vicol : Pe cele șapte 
coline (pag. 3-a).

• Vasile Nicorovici : O reco
mandare — Pasiunea se 
mite (pag. 3-a).

• Dr. Andrei Iliescu : Resur
sele de energie ale omului (pag. 
4-a).

• Silviu Brucan : O carte care 
a făcut vîlvă peste ocean : 
„America cealaltă" (pag. 5-a).
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â timpul «/ meti scurt!
Căldurile din ultimele săptămîni 

au grăbit coacerea grînelor. Acum, 
în regiunile din sudul și vestul țării 
e vremea să se lucreze Ia recoltat 
cu toate forțele, folosindu-se din 
plin toate mijloacele. Treptat, de la 
o zi la alta, va începe intens recol
tatul și în celelalte regiuni.

Recoltatul grînelor a fost în trecut 
o treabă anevoioasă și de durată. 
Milioane de țărani trudeau săptă
mîni și săptămîni, frînți de șale, la' 
recoltatul grînelor de pe petecele 
lor de pămînt, dar mai ales de pe 
întinsele lanuri ale moșierilor și 
chiaburilor. Urma apoi așteptarea 
rîndului la batoză ca să treiere mai 
întîi bogătașii, ori treieratul cu vi
tele pînă prin septembrie, de încol
țea în clăi bruma de recoltă a ță
ranului muncitor.

S-au dus acele vremuri. Unirea în 
gospodării colective și mecanizarea 
nu numai că au făcut să crească 
producția la hectar, dar au înlesnit 
recoltatul, au creat condiții ca a- 
ceastă lucrare să fie făcută într-o 
perioadă cît mai scurtă. A strînge 
recolta de grîu repede, cît este în 
pîrgă, înseamnă un mare cîștig 
pentru țărănime, pentru întregul 
popor, căci se înlătură pierderile 
pricinuite de răscoacere, șiștăvire, 
scuturare, stricăciuni provocate de 
dăunători și ploi.

Firește, dacă S.M.T.-ul a adus la 
marginea lanului gospodăriei colec
tive mai multe combine decît anul 
trecut, nu înseamnă deloc că se 
poate aștepta pînă grîul dă în copt 
spre a fi recoltat numai cu combi
na. E lesnicios și plăcut, intr-ade
văr, recoltatul cu combinele. Și 
nu-i departe vremea cinci industria 
noastră socialistă va înzestra agri
cultura cu atîtea combine incit toa
tă recolta de cereale va fi pusă în 
magazii în cîteva zile de la intrarea 
lor în lanuri. în momentul de față 
însă, cu toate că agricultura noas
tră dispune de peste 26 000 combi
ne, dacă s-ar recolta doar cu aceste 
mașini, recoltarea ar întîrzia, s-ar 
pierde mari cantități de cereale. 
De aceea, consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective, inginerii 
agronomi au datoria să organizeze 
în așa fel munca îneît, pentru evi
tarea pierderilor de recoltă, să se 
facă recoltatul și cu secerătorlle- 
legători și secerători simple, cu se
ceri și coase. Astfel bobul se coace 
în snopi sau brazde și la cîteva zile 
e bun de treierat cu batoza sau 
combina.

Așa au procedat conducerile mul
tor gospodării colective din regiu
nile București, Oltenia, Banat. La 
gospodăria colectivă din satul 
Gruiu, regiunea București, s-au or
ganizat în fiecare brigadă recoltatul 
griului cu secera ; la gospodăria 
colectivă din Peregul Mare-Banat 
s-au organizat echipe de cosași în 
fiecare brigadă, care au recoltat în 
două zile grîul de pe 100 de hectare; 
folosind din plin și secerătorile 
simple colectiviștii din comuna Gău- 
riciu, raionul Zimnicea, au terminat 
seceratul griului de pe 763 hectare 
în numai 4 zile.

Trebuie spus însă că în unele ra
ioane, mai ales din regiunile Plo
iești, Crișana, Galați, datorită sla
bei îndrumări din partea consiliilor 
agricole raionale, sînt gospodării 
colective în care nu se folosesc din 
plin secerătorile-legători și simple, 
nu s-a organizat temeinic recoltatul 
cu coase și seceri.

Pentru a se reduce la minimum 
pierderile acolo unde grîul a, trecut 
de faza de pîrgă, trebuie să se folo- 
șească întreaga capacitate de lucru 
a combinelor și să se mobilizeze 
toate forțele la recoltatul cu cele
lalte mijloace, și în primul rînd cu 
secerile.

în regiunile unde abia în zilele 
următoare grîul va da în pîrgă. nu 
trebuie să se piardă epoca optimă

de recoltat. Consiliile agricole re
gionale și raionale au datoria să ia 
măsuri pentru organizarea recolta
tului în pîrgă cu secerătorile-legă- 
tori și simple, cu cçasele și seceri- 
le. în fiecare gospodărie colectivă 
sînt brațe de muncă suficiente, incit 
se poate secera cu mina o mare 
parte din grîu.

Pentru strîngerea la timp a recol
tei, sarcini de mare răspundere au 
conducerile G.A.S. și S.M.T., toți 
mecanizatorii. Toate mijloacele de 
recoltare, fiecare oră bună de lucru 
trebuie folosite din plin. Pentru a- 
ceasta se cere să se organizeze bine 
munca în cîmp, să se înceapă recol
tatul pe parcele în cazul cînd la
nul nu este copt uniform, să se 
regleze mașinile cu mult simț de 
răspundere pentru a nu rămîne 
spice netăiate, pentru a se scoate 
toate boabele din spice.

în vederea asigurării fondului de 
semințe pentru recolta anului vii
tor, este necesar ca în fiecare re
giune să se termine în cel mai scurt 
timp operațiunea de recunoaștere a 
culturilor. Recoltarea lanurilor de 
sămînță să se facă la coacerea de
plină, separat, pe soiuri, evitîndu-se 
amestecurile.

întrucît cultivarea plantelor fura
jere în miriște reprezintă una din 
sursele principale de sporire a pro
ducției de nutrețuri, este necesar 
ca în gospodăriile colective și 
stat, paralel cu recoltatul, să 
treacă la eliberarea terenului 
paie, la executarea arăturilor și 
semănatul culturilor furajere, 
deosebi a porumbului de siloz, 
suprafețe cit mai mari. Aceasta 
poate realiza folosindu-se întreaga 
capacitate de lucru a tractoarelor 
prin organizarea schimbului II care 
să lucreze în timpul nopții.

Organizarea temeinică a treieri- 
șului are o deosebită însemnătate 
pentru evitarea pierderilor de recol
tă. De aceea această lucrare trebuie 
începută în cel mult 4—5 zile după 
secerat. Sfaturile populare, consi
liile agricole raionale au datoria 
să asigure buna organizare a arii
lor, amplasarea lor în așa fel ca să 
se înlăture transportul snopilor la 
distanțe prea mari. Organizarea ali
mentării continue, pe ambele părți, 
a batozelor va duce la folosirea lor 
cu întreaga capacitate de lucru gră- 
bindu-se astfel treierișul.

în acest an au fost însămînțate 
suprafețe mari cu mazăre. Se știe 
că această cultură importantă pen
tru furajarea animalelor se scutu
ră foarte ușor la recoltare. Pentru 
a se înlătura pierderile, e necesar 
ca transportul mazării la arii să se 
facă noaptea sau dimineața pe rouă. 
Experiența arată că este și mai 
bine ca treieratul să se facă pe tar
la cu combina din căpiță în căpiță.

Gospodăriile colective au încheiat 
cu statul contracte pentru vinzarea 
de produse agricole. Acestea con
stituie izvorul principal de venituri 
pentru gospodăriile colective și con
tribuie, totodată, la asigurarea fon
dului central al statului, la aprovi
zionarea tot mai bună a populației. 
Livrarea la timp a cerealelor con
tractate este una din cele mai im
portante îndatoriri ale fiecărei gos
podării colective. în acest scop, este 
necesar ca pe măsură ce se recol
tează cu combina sau se treieră cu 
batoza să se facă transportul ce
realelor contractate Ia bazele de 
recepții.

Comitetele regionale și raionale de 
partid, organizațiile de bază, sfa
turile populare, consiliile agricole 
trebuie să exercite un control per
manent asupra felului cum se des
fășoară secerișul, treierișul, trans
portul cerealelor, să intervină ope
rativ acolo unde se semnalează de
ficiențe, astfel îneît recolta să fie 
strînsă la timp și fără pierderi.
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La G.A.S. Caranl, regiunea Banat, brigada condusă de Trifu Sper- 
neac recoltează zilnic, cu 4 combine, 80 000 kg grîu. în fotografie : 
Șeful de brigadă Trifu Sperneac recoltînd griul cu combina.

RAIONUL SALONTA

Recoltatul trebuie făcut la vreme
ORADEA (de lă coresp. „Scîn

teii”). — în unele gospodării colec
tive din raionul Salonta nu s-a 
așteptat ca grînele să dea în pîrgă 
pe toate suprafețele, pentru ca nu
mai, apoi să' se înceapă recoltatul. 
La G.A.C. Ciumeghiu, bunăoară, pe 
unele parcele unde grîul e mai copt, 
recolta este strînsă cu combine, iar 
pe altele, unde abia a dat în pîrgă, 
colectiviștii au . ieșit la recoltat cu 
coasele. Aici, într-o singură zi, s-a 
strîns grîul de pe 76 ha.

Și la G.A.C. „Drapelul roșu” din 
Salonta, Sînnicolaul Romîn, Ghiorac, 
se folosesc din plin toate mijloacele 
pentru ca recolta să fie strînsă cît

mai. repede. Colectiviștii din brigă
zile lui Alexandru Salcai și Ștefan 
Repași de la G.A.C. „Drapelul roșu” 
din Salonta au recoltat în două zile 
cu coasele grîul de pe 170 ha și ma
zărea de pe alte 20 ha.

Trebuie spus însă că în multe 
gospodării colective din raionul Sa- 
lonta nu s-a început recoltatul pe 
parcele, așteptîndu-se ca grîul să se 
pîrguiască pe toată suprafața. Con
siliul agricol raional, conducătorii 
de gospodării colective au datoria să 
ia măsuri. operative pentru ca sece
ratul să înceapă la timp în toate 
Unitățile agricole.

TT a secția montaj-auto- 
■®^mate, unsprezece mun

de 
perechi 

mîini urzesc cu hăr-

100 000 de ha. cu grîu recoltate la G.A.S.
Gospodăriile agricole 

de sfat care aparjin trus
turilor București, Roșiori, 
Călărași, Constanța, Tul- 
cea, Galați, Brăila și Plo
iești au raportat joi sea- 
ra terminarea secerișului 
■orzului de toamnă. De a- 
semenea, G.A.S. din trus
turile București, Roșjpri 
■ți Călărași au anunțat că 
au sfrîns și recolta de

grîu de pe mai mult de 
jumătate din suprafețele 
cultivate.

Pînă la 6 iulie, gospo
dăriile agricole de stat 
din întreaga țară au re
coltat grîul de pe mai 
mult de 100 000 hectare. 
Au fost efectuate totoda
tă arături de vară pe 
23 000 hectare, din care 
9 000 au fost însămînțate

cu plante de nutreț, în
deosebi cu porumb pen
tru siloz.

Folosind din plin trac
toarele și mașinile, gos
podăriile agricole de sfat 
pot grăbi secerișul și e- 
feefua .concomitent arătu
rile de vară, lucrare ră
masă în urmă față de po
sibilitățile existente. (A- 
gerpres).

citoare stau la o masă 
lucru. Și fol atîtea 
de 
nicie și pricepere fire sub
țiri ' ' 
emailată. Metalul cu reflexe 
aurii se 
ciune ca aja pe mosor, 
lingă fir, rînd după rînd. Din 
îmbinarea lui cu hîrfie, bache- 
lită și alte materiale se nasc, 
aproape deodată, loturi de 
cite 11 bobine.

Muncitoarele din ■ brigada 
condusă de Maria Dumitrescu, 
de la întreprinderea „Elec- 
troaparataj", lucrează intr-un 
sector-cheie : atelierul de bo
bina/. De ele depinde mult 
îndeplinirea ritmică a planu
lui la montarea aparatelor e- 
lectrice pe care le produ
ce fabrica,' Una sau mai 
multe bobine neexecufafe la 
vreme, poate însemna tot 
atîtea aparate nemontate. 
Muncitorii din secjie nu prea-și 
amintesc însă ca fetele să le 
fi stînjenit lucrul. Dimpotrivă, 
Alexandru Marinescu spune că 
din bobinele executate anul 
acesta peste plan ,de brigada 
fetelor, aproape trei sute au 
trecut prin mîinile montatorilor 
din brigada condusă de el. In 
fața rezultatelor și muncitorii 
din celelalte brigăzi, care sînt 
în întrecere cu bobinatoarele, 
își scot pălăria. Nu-i deloc 
pujin 500 de bobine în plus 
fală de sarcinile ce revin bri
găzii și materiale economisite 
în valoare de aproape 40 000 
lei I

Mărturie a hărniciei acestui 
colectiv stau și steagurile pe

și lucitoare de sîrmă

înfășoară cu repezi-
fir

care brigada le define de luni 
de zile : steagul de fruntașă 
pe seefie și în întrecerea so
cialistă cu celelalte brigăzi din 
fabrică. Sînt muncitoare ca 
Maria Diș și Ecaterina Solcan 
care lucrează în brigadă de 
mulfi ani, Maria Fundăneanu 
lucrează doar de trei ani, iar 
Angela Patru numai de un an. 
Așadar, unele au mai multă 
experiență în producție, altele 
mai pufina. Cu toate acestea 
se poate spune că brigada 
Mariei Dumitrescu e un colec
tiv unit, ca o familie ai cărei 
membri sînt atenfi și grijulii 
unul fa/ă de altul și toți fajă 
de fiecare în parte. Tocmai în 
aceasta constă forja brigăzii.

Legate de o prietenie pu
ternică, fetele s-au obișnuit 
să-și împărtășească una alteia 
necazurile și bucuriile, să se 
sfătuiască în privinfa treburilor 
gospodărești. Cînd a primit a- 
partament Intr-unui din noile 
blocuri de la Gara de Est, E- 
Ipna Cristea s-a bucurat mult. 
Odată cu ea s-au bucurat și 
muncitoarele din brigadă. îm
preună s-au sfătuit ce fel de 
mobilă, este mai potrivită pen- ■ f 
tru noua locuinfă. După ce 
Elena Cristea. și-a aranjat casa, 
primii ei ' invitați'au fost, desi
gur, tovarășele din brigadă.

Relațiile de bună colegiali
tate, prietenia sinceră, princi
pială — trăsături caracteristice 
muncitorului zilelor noastre — 
aduc o prețioasă contribuție 
la buna desfășurare a muncii. 
Cele unsprezece bobinatoare 
respectă cu strictețe discipli
na muncii. O altă caracteristică 
a brigăzii constă în faptul că 
se discută în colectiv și se

In orașul nou Onești au fost date de curînd în folosință 
încă 300 de apartamente. Altele 600, aflate în lucru, urmează 
să fie predate locatarilor pînă la sfîrșitul anului. în con
tinuarea lucrărilor se toarnă fundațiile unor blocuri însu- 
mînd 600—700 de apartamente. înfr-o fază avansată se 
află construcția unui spital, unei policlinici, unui cinema
tograf, unei școli de cultură generală, a unor unități co
merciale, de cooperație meșteșugărească și de alimentație 
publică.

în orașul chimișfilor din Moldova, a cărui populație a 
crescut în ultimii șapte ani de 15 ori, au fost construite, 
începînd din 1960 și pînă acum, circa 4 000 de aparta
mente, precum și numeroase obiective social-culturale. 
întregul oraș a fost termoficat. Totodată au fost executate 
lucrări de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și 
electrificare, s-au asfaltat străzi și trotuare, s-a introdus 
iluminatul cu lămpi fluorescente.

Cu lucrările executate pînă acum sînt 
jumătate din construcțiile prevăzute a fi 
în anul 1965.

terminate circa 
încheiate pînă 

(Agerpres).

Curse auto de coietărie rapidă

începînd din luna iulie, în în
treaga țară au luat ființă linii 
pentru transportul auto al coletă- 
riei. Au fost înființate 86 trasee re
gionale și interregionale pe care 
circulă 219 curse de coietărie rapi
dă. în acest scop, întreprinderile 
regionale de transporturi auto au 
executat amenajări speciale la un 
mare parc de autocamioane și re
morci. Aceste curse vor avea mers 
regulat, întocmai ca autobuzele de 
pasageri. în legătură cu aceste curse 
cetățenii pot primi amănunte la sta
țiile de expediere a mărfurilor de 
pe lingă autobazele și autogările 
I.R.T.A.

Standuri 
de difuzare a 

cărții pe litoral

CONSTANTA (co- 
resp. „Scînteii"). — 
în orașul Constan
ta si în stațiunile 
de pe litoral s-au 
deschis noi uriităti 
de difuzare a căr
ții. în scopul popu
larizării și difuzării 
cărții în stațiunile 
de pe litoral si în 
întreprinderile ora
șelor
Medgidia, 
și altele 
nează 80
duri de cărți prin 
care sînt puse în 
vinzare cele mai 
noi lucrări.

' Instantanee

Constanta, 
Tulcea 

functio- 
de stan-

Scolarî în tabără
1

SUCEAVA
— La 
orașul 
dintre 
munte 
nieri și școlari au sosit aici — în 
prima serie — pentru a-și petrece 
o parte a vacanței de vară. Solarele, 
staționarele, cantina, clubul1 și locu
rile de joacă sînt așezate pe un mi
nunat platou înconjurat de brazi. 
Copiii vor viziona filme, vor vizita, 
întreprinderea forestieră din locali
tate, vor face excursii în pădurea 
seculară de la Slătioara și în alte 
locuri pitorești din împrejurimi.

(trimisul „Scînteii").
de 

una.
de 

pio-

Bucșoaia, în apropiere 
Suceava, s-a deschis 

cele mai mari tabere 
din țară. Peste 900 de

Lg G.A.S. Chereușa

Producții mari de lină fină
CĂREI (coresp. „Scînteii"). — A- 

cum cîteva zile, la gospodăria de 
stat din Chereușa, raionul Carei, s-a 
terminat- tunsul oilor. îngrijirea și fu
rajarea turmei a răsplătit din plin 
munca ciobanilor. De la un efectiv 
de peste 3 000 oi s-a obținut o pro
ducție medie de 7,6 kg lînă fină de 

. fiecare oaie.
Gospodăria are și o turmă de bă

tăii „care numără aproape 700 ca
pete. Producția de lînă obținută de 
la această turmă a fost mult mal 
mare, peste 10 kg lînă de la iiecare 
batal.

Pentru
PETROȘENI (red. zia

rului „Steagul roșu“). — 
Pentru minerii din Valea 
Jiului funcționează o 
lâr'gă rețea de instituții 
sanitare în care lucrează 
numeroase cadre de spe
cialitate. Aceste unități 
dispun în prezent de pes-

Noi unități 
comerciale

BRASOV (co
resp. „Scînteii”). 
— Zilele trecute, 
la parterul unui 

bloc de locu- 
din Copșa 

deschis
comer-

nou 
infe 
Mică s-a 
un complex
cial cuprinzînd ma
gazine pentru des
facerea produselor 
industriale și ali
mentare. Unitățile 
sînt dotate cu mo
bilier modern și 
utilaj frigorific. De 
la începutul anu
lui și pînă acum, 
în orașele regiunii 
Brașov au fost des
chise 11 magazine 
noi, iar alte cîfeva 
zeci de unități ale 
comerțului de stat■ 
au fost moderni-’ 
zale.

mi neri
te 1 100 paturi. In ulti
ma vreme au mai fost 
deschise trei noi circum
scripții medico-sanitare 
de întreprinderi la Lu- 
peni și Petrila și au luat 
ființă două circumscripții 
teritoriale.

Zile de caniculă. Zăpușeala te 
îmbie la ștrand și la... răcori
toare. Centrele cu băuturi de 
sezon, tonetele cu înghețată 
sînt luate cu „asalt’’.

Față de, alți am numărul u- 
nor asemenea „oaze” de răcori
toare a sporit. E mai bună și 
deservirea.

Cu toate acestea, în piața Do
robanți sau în fața Gării de 
Nord, sucul e atît de cald in
cit ai impresia că bei... ceai.

— Dați-mi atunci un sifon, 
ceri cu speranța că vei putea 
bea. totuși ceva rece.

Dai-, lichidul din pahar e 100 
la sută apă.
’ — Știți... abia îi puneam aci
dul, se justifică vînzătorul.

— Bine, dar de ce e cald? 
Bucureștenii sînt în drept să 

ceară organizațiilor comerciale 
să găsească soluții pentru ca la 
centrele de răcoritoare să se 
servească băuturi reci, să se 
respecte gramajul la sirop, iar 
sifonul să aibă cantitatea de 
acid normală.

Nu de alta dar afară e zăpu
șeală și de sezon sînt băuturile 
răcoritoare.

caută soluții pentru rezolvarea 
unor probleme de producție. 
Cînd calitatea a devenit obi
ectivul principal în întrecerea 
socialistă, brigadierele au ținut 
sfat. Ce putem face noi • 
întrebat Maria Dumitrescu 
pentru reducerea rebuturilor 
cu încă unul-două procente 
sub toleranța admisă ? Pro
puneri s-au făcut multe. Cele 
mai bune au fost aplicate. A- 
cum, dintr-o sută de bobine, 
nouă zeci și șapte trec cu 
succes probele de străpun
gere, Aceasta înseamnă că re
buturile au scăzut sub tole
ranța admisă nu cu unu-două, 
ci cu 
vreun 
stă în 
grijă,

DE PESTE HOTARE
90 DE REPREZENTANȚI AI CERCU

RILOR CULTURALE ȘI ARTISTICE 
DIN S.U.A. în frunte cu dramaturgul 
Arthur Miilor au cerut, într-o decla
rație, punerea în libertate a cunos
cutului pictor comunist mexican Si
queiros, condamnat la opt ani în
chisoare.

ADUNAREA NAȚIONALĂ FRAN
CEZĂ A RETRAS IMUNITATEA PAR. 
LAMENTARĂ LUI G. BIDAULT, 
siderat conducătorul „politic1 
O.A.S. Pentru retragerea 
parlamentare au votat 241 
împotrivă — 72 deputați.

1 200 000 
au h oțărî t

generală. Minerii de la minele din 
Iglesias (Sardinia) aparținînd con
cernului F.I.A.T. au ocupat mina și 
au declarat greva foamei ca pro
test împotriva refuzului concernului 
de a le plăti salarii egale cu ale 
minerilor din alte regiuni.

con- 
al 

imunității 
deputați,

ITALIENIMETALUHGIȘTI
să dectare o nouă grevă

NUMĂRUL ȘOMERILOR AMERI
CANI a crescut în luna iunie a.c. 
cu 744 800, ajungînd în prezent la 
4 463 000, a anunțat la 5 iulie De
partamentul Muncii al S.U.A.

CRIMINALI DIN O.A.S. au tras la 
5 iulie cu mitraliera asupra mulțimii 
în Oran. (Amănunte în pag., a Vl-a).

------ r-

In fotografie : studenții Caro
lina Barbu, Luda Vighlci și Cor
ne] Damian.

N. NANU

r.
J

(Foto I R. Coattn)

cîtva timp, ute- 
Margareta Chiri- 
odată cu ea 
tinere — au

străpungere ? s-au întrebat ele. 
După cîfeva zile au aflat că 
se aruncau. Și-atunci s-a năs
cut ideea ca bobinele care se 
încălzesc la probele de stră- 

a pungere să nu mai fie lăsate 
pînă se ard, ci să fie date 
brigăzii pentru a ti recondi
ționate. De la vorbă s-a trecui 
la faptă și astfel, numai anul 
acesta, s-au realizat economii 
în valoare de zeci de 
de lei.

opt procente. Există 
secret l „Secretul" con- 
faptul că se lucrează cu 
respectîndu-se pînă în 

cele mai mici amănunte indi
cațiile tehnice, așa cum au în
vățat și la cursurile pentru ri
dicarea calificării, pe care 
le-au urmat. Pregătirea profe
sională este unul din factorii 
importanți de care depinde ri
dicarea calității produselor.

dualitatea și economiile 
^<sînf de nedespărjit, în 

ce privește consumurile spe
cifice ■ la fabricarea bobi
nelor se părea, la un mo
ment dat, că sînt judi
cios stabilite. Practica a răs
turnat, oarecum, calculele fă
cute pe hîrtie. Cu. mai multă 
grijă pentru folosirea materia
lelor, bobinatoarele au reușit, 
lună de lună, să realizeze eco
nomii. Rezultatele nu le mul
țumeau însă. Au început să se 
gîndească la noi rezerve in- obțin 
terne. Se recuperează bobi- bune. 
nele care „cad" la probele de

cum mi st a 
fă — și 
încă trei 
fost repartizate să lucreze în
brigada condusă de Maria 
Dumitrescu. La început erau 
cam îngrijorate. Se gîndeau că 
fiind tinere, fără experiență, 
nu vor putea ține pasul cu 
celelalte muncitoare, că pentru 
un timp randamentul, rezulta
tele brigăzii, vor fi mai mici
și din această cauză li se vor 
aduce, poate, reproșuri. Nu 
le-a trebuit însă mult ca să-și 
dea seama că se înșelaseră. In 
brigada Măriei Dumitrescu în
trajutorarea tovărășească este 
lege. Cu ajutorul muncitoare
lor cu experiență, cele patru 
tinere au deprins repede me
seria de bobinatoare, 
ele lucrează cot la cot 
lelalte și' contribuie din 
succesele obținute de 
dă. încă o dovadă că 
cînd nu-ți este indiferent 
și cum 
de-alături, cînd îl ajuți să dea 
și el iot ceea ce poate, se 

rezultatele cele mai

Acum, 
cu ce- 
plin la 
briga- 
atunci 

eh 
lucrează tovarășul

Ială in fotografie, nouă din cele unsprezece membre Marla Stolan, Elena Çristea, Ang Mlu, Maria Obogeanu, Ale« bre ale brigăzii ? Marla Dumitrescu, șefa brigăzii, este ple» 
ale brigăzii de bobinatoare fruntașe de la întreprinderea xandrina Mocanii, rgarggreța tiJMriță, Maria Fundăneanu, cată Ia odihnă la băile'Tușnad, lat Maria Dlș îșl petrece 
„Elecîroaparataj" dlri Capitală (de la sttnga la’"dreapta)'t Angela Pätra, Ecaterina Solcan. De ce lipsesc două mem- concediul la Sovata. ~ ~ -

în jurul nostru se întind lanuri 
nesfîrșite de grîu. Povara lor au
rie se leagănă ușor sub adierea vîn- 
tului. Aliniate în șir, combinele aș
teaptă semnalul. Deodată, pe dru
meagul ce vine de la gospodărie 
se aud glasuri de tineri. Sînt stu- 
denți ai Facultății de filozofie din 
București, care au venit de cî- 
teva zile pentru a-i ajuta cîtva 
timp pe muncitorii de la G.A.S.-Mî- 
năstirea la strîngerea recoltei. Au 
adus aici, în inima Bărăganului, nu 
numai hărnicia tinerească, ci și veselie 
și cîntec. Unii urcă pe combine, al
ții încarcă baloturile de paie sau 
transportă, cu ajutorul mașinilor, saci 
cu grîu. De curînd, în gospodărie 
au sosit și studenți de la Institutul 
pedagogic din Tg. Mureș.

Sus, pe o combină lucrează trei 
tineri. Veghează ca fiecare bob de 
grîu să cadă în saci, iar cînd aceș
tia se umplu îi așează pe platforma 
de unde vor fi transportați spre 
hambare. Se pare că cei sîrguincioși 
la învățătură sînt cei mai harnici și 
aici. Lucia Vighici, studentă în anul 
III, are în carnetul său numai note 
mari. Cu puține zile în urmă fata 
aceasta vioaie, bronzată de soarele 
cîmpiei, ședea într-o bancă și sus
ținea examenele de sfîrșit de an. 
Acum, alături de Carolina Barbu 
din Tg. Mureș și de Cornel Damian, 
ajută la recoltarea griului. Din cînd 
tn cînd, mecanizatorul Tănase Vol-

cu, care conduce combina, se 
spre cei frei tineri.

— Ați obosit?
— Chiar atît de plăpînzi 

crezi?
—- îmi place să lucrez cu ei, 

ne combinerul. Sînt harnici, veseli 
și prietenoși. Tofi muncitorii gos
podăriei i-au îndrăgit.

Tinerii au format aici, la gospo
dărie, o tabără studențească. Timpul 
liber este organizat înfr-un mod plă
cut și instructiv. Programul de ta
bără, la alcătuirea căruia au parti
cipat stuclenfii, a fost astfel conceput 
îneît să fie cît mai recreativ. Th fie
care zi se joacă șah, tenis de masă 
și se citesc cărțile preferate la clubul 
gospodăriei; Sportivii au la dispozi
ție mingi și terenuri, iar înotătorii 
și pescarii amatori — hectarele de 
apă ale lacului Scoiceni. Stuclenfii 
au hotărîf ca formațiile artistice să 
prezinte seara, înainte de dans, cîfe 
un program artistic-disfractiv, cu su
biecte chiar din ziua respectivă. 
După zilele petrecute în gospodă
rie, numeroși sfudenji vor merge 
în tabere la munte și la mare, în 
excursii.

— E o vacanfă activă, ne spune 
studenta Maria Coman, și ne place. 
Acum, după examene, munca în aer 
liber și activitatea din cadrul tabe
rei sînt reconfortante și interesante. 
Acumulăm sănătate și voioșie.

VASILE TINCU
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Adevărata valoare a metalului
Constructorffi de utilaj greu de la 

Uzinele „Progițesul“ din Brăila sînt 
buni gospodari ,ai materiei prime. Ei 
socotesc că-drumul cel mai sigur de 
economisire a ndetalului nu trebuie 
căutat numai în ^procesul de prelu
crare, ci pornind chiar de la con
cepția piesei sau utilajului în an
samblul lui. Așa a fiost posibil să se 
asigure la zeci de piese economii 
însemnate de metal. Este suficient 
să arătăm că numai anul acesta au 
fost economisite aici peste 200 de 
tone de metal, fără a se dăuna cu 
nimic calității sau celorlalte carac
teristici tehnice ale utilajelor.

Despre căile folosite de construc
torii de utilaj brăileni pentru a ob
ține asemenea rezultate s-a vorbit 
în articolul „Adevărata valoare a 
metalului“ .publicat în ziarul „Scin
teia“ nr. 5500 din' .16 aprilie a.c. Tot 
cu acest prilej s-a 
arătat însă că în 
uzină mai sînt mari 
rezerve de eco
nomisire a metalu
lui insuficient va
lorificate. în arti
col s-au subliniat 
lipsurile care mai 
arătîndu-se totodată că este nevoie 
ca în domeniul economisirii metalu
lui întreprinderea să se bucure de 
mai mult sprijin din partea uzinelor 
furnizoare.

Răspunzînd ziarului, conducerea 
Uzinei „Progresul“-Brăila arată că 
lipsurile semnalate sînt juste. Ele 
au persistat datorită superficialității 
cu care a fost privită adevărata 
valoare a metalului în unele secții.

La indicația comitetului de partid 
s-au format cîteva brigăzi în care 
au fost atrași un număr mare de 
muncitori fruntași, ingineri și teh
nicieni din secțiile și serviciile teh
nice ale uzinei. Preocuparea princi
pală a acestor brigăzi este de a 
scoate la iveală și de a propune în 
viitor valorificarea tuturor rezerve
lor care se^. ivesc 
producție și duc la folosirea cît mai 
judicioasă a metalului.

„Astfel, în uzina noastră — se a- 
rată în răspuns — a crescut simți
tor preocuparea pentru economisirea 
metalului, atît în serviciile de con
cepție, cît și în secții. Brigăzile din 
cadrul serviciilor tehnice au reali
zat, pe primele 6 luni ale anului 
1962, economii de metal de peste 
200 de tone — față de angajamentul 
inițial de 100 de tone — propunîn- 
du-și să obțină pînă la sfîrșitul 
anului economii de 300 tone de 
metal“. '

în ceea ce privește folosirea ma- 
selotelor exoterme, care asigură fo
losirea mai bună a oțelului lichid, în 
urma apariției articolului; conduce
rea uzinei a format un colectiv cu 
sarcina- de a analiza amănunțit felul 
cum se aplică această metodă. Ana
liza a scos Iă iveâlă faptul că este 
necesară o gospodărire mai atentă 
a fabricației plăcuțelor- exoterme în

-----------O «O-

Co-

noi 
de 

etc.

Schimb de experiență 
intre furnniiști

Potrivit unei tradiții, furnaliștii 
din Hunedoara și Calan își trans
mit reciproc experiența înaintată 
cîștigată în întrecerea pentru ridica
rea productivității agregatelor și re
ducerea prețului de cost al fontei.

Cu cîteva săptămîni în urmă, ei 
s-au întîlnit în cadrul unui schimb 
de experiență. Aici furnaliștii din 
Hunedoara au demonstrat că, prin 
ridicarea temperaturii aerului folo- ! 
sit în. procesul de topire a fontei, se 
obține un indice superior de utili
zare a furnalului. Pe această cale 
și prin alte măsuri, ei au depășit 
producția planificată pe luna iunie 
cu mai mult de 4 500 de tone de 
fontă de bună calitate. Apreciind e- 
ficacitatea acestor mijloace, furna
liștii din Calan s-au angajat să le 
folosească în producție. Apoi, ei au. 
împărtășit din experiența lor în re
ducerea consumului de materii pri
me, subliniind că prin cîteva per
fecționări aduse furnalelor economi
sesc săptămînal 2—3 vagoane de 
cocs metalurgic.

Colaborarea și întrajutorarea din
tre cele două colective de furna- 
liști se manifestă și sub alte for
me. în ultima vreme, cadre tehnice 
de specialitate și fruntași în pro
ducție din Hunedoara au venit să 
lucreze cîtva timp în mijlocul furna- 
liștilor de Ia Calan, iar cei din Ca
lan Ia Hunedoara.

atelierul de miezuri și urmărirea cu 
mai multă perseverență a folosirii 
lor. De asemenea, ș-au tras conclu
zii în privința dimensionării mase- 
lotelor la care se montează plăcuțele 
exoterme, în scopul unei eficiențe 
sporite a economiei de metal. S-a 
îmbunătățit și confecționarea plă
cuțelor prin acoperirea cu parafină 
pentru a putea fi montate în mase- 
lote din amestec întărit chimic.

în primele 5 luni ale anului în 
uzină s-au turnat cu maselote exo
terme 420 tone de piese, față de 
338 tone cît s-a turnat în. tot anul 
1961. Pentru că noua metodă dă 
rezultate bune s-a luat măsura ex
tinderii acestui procedeu tehnic 
înaintat și Ia turnarea lingourilor 
necesare producției uzinei.

în același articol s-a ridicat și
problema aprovizionării uzinei cu

brame de oțel, la 
-—---- dimensiunea unei

singure osii, întru- 
cît. nu există po
sibilitatea să se 
forjeze două osii 
deodată. După mai 
bine de 2 luni și 

jumătate, tehnologii și forjorii brăi- 
leni fac cunoscut redacției urmă
toarele :

„în ce privește osiile montate, și 
în prezent ne sosesc lingouri care 
înainte de forjare trebuie tăiate 
în două. Cerința noastră față de 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
de a ne furniza lingouri laminate 
numai pentru o singură osie, a ră
mas fără rezolvare. Din această cau
ză, continuăm să pierdem la fiecare 
osie circa 15 kg de metal. Am fi 
bucuroși dacă Combinatul siderurgic 
Hunedoara s-ar angaja ca, într-un 
viitor apropiat, să ne livreze brame 
corespunzătoare unei singure osii pe 
bază de greutate tolerată.

Colectivul uzinei noastre — scriu 
în continuare constructorii de ma
șini din Brăila — conștient de im
portanța pe care o are introducerea 
și aplicarea tuturor măsurilor ce 
duc la reducerea consumului de me
tal, este hotărît să dezvolte și pe 
mai , departe întrecerea socialistă 
pentru reducerea consumului speci
fic de metal în construcția de ma
șini — sarcină importantă trasată 
de cel de-al III-lea Congres al parti
dului“.

Este de aorjt ca Ministerul Me
talurgiei și Construcțiilor de Mașini 
să ia măsurile cuvenite pentru ca 
eforturile; colectivului de construc
tori de mașini brăileni să fie spriji
nite cu mai multă operativitate de 
către furnizorul principal de metal 
— Combinatul siderurgic Hunedoa
ra. Cînd este vorba de folosirea me
talului la. adevărata sa valoare este 
nevoie de străduință pentru a se 
găsi soluțiile cît rpai corespunzătoa
re care să servească acestui scop.

Pe urmele materialelor 
publicate

existau în uzină,

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Comitetul de partid de la Uzinele 
chimice „Victoria”-Florești a anali
zat într-o ședință modul cum se 
îndeplinește planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice. Din referatul 
prezentat și din discuțiile care au 
urmat a reieșit că un șir de mă
suri menite să contribuie la îmbu
nătățirea calității anvelopelor de 
cauciuc au fost aplicate ; s-au in
trodus în fabricație noi rețete de 
amestec, s-au îmbunătățit din 
punct de vedere constructiv unele 
produse. Ca urmare, indicii de ca
litate s-au îmbunătățit cu 10—15 la 
sută. în discuții au fost aduse cri
tici conducerii administrative pen
tru că n-a controlat aplicarea tu
turor măsurilor țehnico-organiza- 
torice stabilite la începutul anului 
și nu se ocupă suficient de ridica
rea nivelului profesional al unor 
muncitori.

Pentru înlăturarea lipsurilor con
statate, comitetul de partid a luat 
o serie de măsuri : analizarea de 
către birourile organizațiilor de 
bază a felului cum se îndeplinește 
în secții planul M.T.O., intensifica
rea propagandei în rîndurile mun
citorilor pentru însușirea de 
cunoștințe tehnice, inițierea 
dezbateri pe probleme tehnice

CLUJ, (coresp. „Scînteii"). — 
miletul raional de partid Zalău a or
ganizat recent o vizită a secretarilor 
organizațiilor de bază din gospodării
le colective din raion la gospodăria

de conducere participa activ la 
munca consiliului, vine cu propu
neri interesante, luptă pentru în
deplinirea hotărîrilor luate, iar ca 
deputat în sfatul popular comunal 
tov. Ion Fazekaș desfășoară de a- 
semenea o rodnică activitate.

Pentru toate acestea, adunarea 
generală a organizației de bază a 
hotărît în unanimitate primirea tov. 
Ion Fazekaș în mod excepțional 
direct în rîndurile membrilor de 
partid (Nicolae Dumitrescu, acti
vist de partid).

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). 
— Din inițiativa Comitetului 
orășenesc de partid Reșița a 
fost organizată o consfătuire a co
lectivelor gazetelor de perete din 
întreprinderile și instituțiile ora
șului Reșița. La consfătuire au

colectivă fruntașă Someș-Odorhei. 
Tov. Alexa Teglaș, președintele a- 
cestei gospodării, om cu o mare expe
riență In Conducerea treburilor G.A.C,, a 
vorbit celor prezenți despre ajutorul pé 
care-l primește conducerea gospodăriei 
din partea organizației de bază, cum 
își desfășoară activitatea consiliul de 
conducere, și cum este organizată mun
ca în G.A.C. Oaspeții au vizitat fermele 
de animale ale gospodăriei, culturile de 
cîmp, interesîndu-se îndeaproape de 
metodele înaintate aplicate în această 
gospodărie.

LUGOJ. Nu de mult, adunarea 
generală a comuniștilor de la gos
podăria colectivă „1 Mai" din co
muna Găvojdia, raionul Lugoj, a 
luat în discuție cererea colectivis
tului Ion Fazekaș de a fi primit în 
rîndurile partidului. Tov. Fazekaș, 
fiu de argat la conacul. fostului participat și secretarii organizații- 
moșier din comună, este cunoscut 
de tot satul ca unul din cei mai 
harnici colectiviști. Cînd s-a pus 
problema înființării gospodăriei 
colective, el s-a înscris printre pri
mii. A desfășurat apoi o intensă 
muncă de lămurire pentru a-i con
vinge și pe alți țărani muncitori să 
intre în gospodăria colectivă.

în adunare mai mulți membri de 
partid au vorbit despre aportul 
dat de tov. F ’ , '
pentru întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriei colective. 
Vorbitorii au arătat că în fiecare 
an el a realizat peste 500 zile- 
muncă. Ca membru al consiliului

lor de bază.
Organizația de bază de la C.F.U. 

a Combinatului siderurgic Reșița a 
prezentat un referat pe temaj 
„Cum conduce organizația de bază 
activitatea colectivelor gazetelor de 
perete”. în referatul organizației 
de partid de la Uzinele construc
toare de mașini Reșița au fost 
scoase în evidență o serie de me
tode bune folosite în munca cu co- 

Fazekaș în munca’ respondenții voluntari ai gazetelor 
de perete. Cu ocazia consfătuirii a 
fost organizată o expoziție cu un 
număr de 20 de gazete de perete 
de la diferite întreprinderi și in
stituții din Reșița. Pe marginea ce-

lor două referate și a expoziției, cei 
prezenți au purtat discuții vii și 
au făcut propuneri menite să ducă 
la îmbunătățirea conținutului ga
zetelor de perete.

OLĂNEȘTI. (coresp. „Scînteii"). — 
în stațiunea Olăneșfi, atenția vizitato
rilor este atrasă de o agitație vizua
lă interesantă. Din loc în loc, pe 
artera principală și în parc sînt ex
puse panouri mari prin care sînt 
popularizate realizările regimului nos
tru privind ocrotirea sănătății oame
nilor muncii. Prin intermediul agita
ției vizuale cei veniți aici află des
pre principalele tratamente medicale 

.ce se pot face în stațiune.
La indicația comitetului orășenesc 

de partid Olăneșfi în stațiune au apă
rut recent alte zeci de panouri cu un 
conținut nou; ele înfățișează impor
tantele obiective economice, ' social- 
culfurale construite în anii puterii 
populare, transformările noi ivite în 
viața satelor noastre în urma colec
tivizării agriculturii.

Acum vizitatorii urmăresc cu inte
res panourile care prezintă panora
ma construcțiilor de pe litoral, din 
Capitală, vederi de pe Valea Praho- 

• vei, Valea Oltului etc.

întreținere

VICTOR DELEANU 
coresp. „Scînteii1

în procesul de

care ocupa 
mare parte

(coresp; „Scîn- ; aparat Röntgen modern. 
Sfaturile popu- Pe linia acestor reali- 
raionul Hațeg zări se mai înscriu con-

Se înfăptuiesc propunerile cetățenilor

fotografie : coloanele secției de acetilenâ
Kl

DISCUȚII

DEVA 
teii’’). — 
tare din . _
acordă o mare, atenție struirea a 3 școli și a 
înfăptuirii prö^hÖfilör ‘ 
făcute de cetățeni la în- 
tîlnirile cu deputății. 
Bunăoară, la Lunca 
Cernii, un sat îndepăr
tat din munți, a fost 
montat un grup electro
gen, iar dispensarul me
dical a fost utilat cu un

două cămine culturale, 
repararea a ' peste 120 
kilometri de drumuri 
raionale și comunale, 
precum și a numeroase 
poduri.

De multă atenție se 
bucură înfăptuirea pro
punerilor privind lu-

crările de 
pășunilor și fînețelor 
naturale, ---- ----- -
cea mai
din suprafața raionului. 
Prin antrenarea mase
lor de cetățeni, în raion 
au fost executate lu
crări de întreținere pe 
aproape 1 600 ha pășuni 
comunale și peste 40 ha 
pășuni alpine.

Continuînd discuțiile în legătură cu rolul orelor de dirigenție 
(„Scinteia” din 31 mai, 7 iunie, 26 iunie 1962), publicăm mai jos două 
articole în care se expun unele păreri privitoare la activitatea edu
cativă în școlile de cultură generală.

Pentru evitarea unor activități paralele
M-am gîndit că ar fi util să. supun 

atenției participanților la discuția 
inițiată de ziarul „Scinteia* cîteva 
păreri privind delimitarea sarcinilor 
diriginților și ale organizațiilor de 
tineret în ansamblul activității edu
cative din școală.

Toți factorii care contribuie la e- 
ducația comunistă a tineretului tre
buie să meargă pe un făgaș unic. 
Dar, din păcate, uneori se înțelege 
greșit ce înseamnă a întreprinde 
acțiuni care converg spre același 
scop — pregătirea pentru muncă și 
viață a elevilor de azi.

Ca și alți tovarăși care au scris 
redacției, cred că orele de dirigen
ție trebuie să fie consacrate formă
rii trăsăturilor morale, de caracter, 
proprii omului care trăiește în socia
lism. Aceste ore, așa cum arăta în 
articolul său și tovarășa Elena 
Lungu, dau roade bune dacă au ca 
punct 
viața 
ferate 
riența 
de minute rezervate unei ore de di- 
rigenție. pot da rezultate bune îndeo
sebi discuțiile directe legate de a- 
titudinea elevilor față de învățătură, 
de comportarea lot în școală și după 
orele de curs. în consecință cred 
că, începînd din noul an școlar, e 
bine ca din tematica orelor de diri
genție să se înlăture medalioanele 
culturale, dezbaterile în jurul unor 
piese de teatru sau filme etc.

în ce privește adunările U.T.M., 
fără pretenția de a da rețete (viața 
este cea care trebuie să inspire or
dinea lor de zi), consider că este 
bine ca aceste adunări să contribuie 
la cunoașterea de către elevi a 
politicii partidului, la formarea lor 
în spiritul tradițiilor revoluționare 
ale organizației, să dezbată felul în 
care învață utemiștii, comportarea

de pornire fapte concrete din 
colectivului de elevi și nu re
çu caracter general. Expe- 
arată că, în cadrul celor 50

44 vh
Publicul bucureșfean are prilejul să 

asiste la spectacolele „Lanternei ma
gice", originală realizare a oamenilor 
de artă cehoslovaci. Ideea 
magice" a fost pusă în practică, pentru 
prima oară, cu prilejul Expoziției Mon
diale de la Bruxelles d'n 1958. Din 
echipa de realizatori fac parte Al
fred Radok, Jan Rohac, Milos For
man, Vladimir Svifacek, Emil Radok, 
J. ' Kadar, Elmar Klos, autori ai 
subiectului, scenariului și regiei, sce
nograful Josef Svoboda, coregraful 
principal Jiri Nemecek, șeful proiecției 
cinematografice Josef Ouzky și un colec
tiv numeros de colaboratori. Programul 
de turneu — pe care artiștii cehi l-au 
făcut cunoscut în 
mulfe țări ale lumii 
— reprezintă o se
lecție a celor mai 
izbutite momente 
realizate în ultimii 
ani pe ecranele și 
spectacole permanente de la Praga.

Esența experimentului pe care îl re
prezintă „Lanterna magică" stă în îm
binarea dintre teatru și film. Noutatea 
spectacolului este prilejuită și de mul
tiplele procedee utilizate. Există un 
ecran obișnuit, un ecran lat, cîteva 
alte ecrane de diferite <

„lanternei

PE SCENELE CAPITALEI

rile pline de rod ale cîmpiilor, noile 
siluete arhitecturale, bucuria dansurilor 
sau entuziastele demonstrații sportive 
— toate aceste imagini, și multe altele, 
redau pe ecran și pe scenă aspecte 
caracteristice din viața de azi a Ceho
slovaciei. Ritmul, ca expresie a vieții 
contemporane, rezultă din întreg spec
tacolul „Lanternei magice“ și este cu 
deosebire subliniat de momentul „Rit
mul în balet și în viață".

în spectacolul „Lanternei magice“, 
sînt multe exemple care, demonstrează 
variatele modalități de expresie pe 
care acest gen de spectacole le poate 
aborda. Ținem să amintim în mod spe- 

care 
ele- 

spec- 
„Dra- 
I des-

școală, acasă, în societatelor în 
etc.

Dar 
le de 
care se analizează rezultatele obți
nute la învățătură activitatea prac
tică a elevilor, comportarea lor î 
Poate .că ar fi indicat ca în adu
nările U.T.M. deschise, la care parti
cipă un mai mare număr de elevi, 
să se pună în discuție, pe baza 
unor referate interesante, temeinic 
pregătite, probleme cu caracter mai 
general, ilustrate prin fapte demne 
de laudă sau criticabile din viața 
școlii. Asemenea referate ar putea 
fi, de pildă, intitulate : „Cum răs
pundem prin muncă și învățătură 
condițiilor ce ne-au fost create de 
regimul democrat-popular", „Munca 
în . socialism", „Eroi ai organizației 
revoluționare de tineret care și-au 
jertfit viața pentru fericirea po
porului" ș. a. Credem că locul unor 
asemenea referate este adunarea 
U.T.M. și nu ora de dirigenție. Așa 
cum se sublinia, pe drept cuvînt, în 
articolul „Ora de dirigenție", profe
sorul diriginte este chemat să ajute 
comitetele U.T.M. să organizeze cît 
mai bine asemenea adunări, să a- 
sigure dezbaterilor un caracter viu, 
atrăgător.

Pentru îmbunătățirea activității e- 
ducative din școli sînt și eu de pă
rere 
nică

cum se pot deosebi de ore- 
dirigenție adunările U.T.M. în

că se impune revizuirea temei- 
a lucrării „Munca profesorului-

ultimii ani s-a conturat o ex- 
organizarea

în 
periență valoroasă în 
legăturilor dintre școală și părinți. 
Mă refer, în primul rînd, la activi
tatea comitetelor de părinți 
școală și pe clase, care aduc o 
contribuție din ce în ce mai impor
tantă la asigurarea bunului mers 
al procesului instructiv-educativ. As-

pe

pe scena sălii de

Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești. Tn

diriginte" 
care prin 
genție și 
comandă 
paralelism. Adaug că punctele de 
vedere criticate în cadrul discuției 
prin articolul „Un îndrumar care a- 
jută prea puțin", se refleătă Și în 
cartea „Culegere de texte pentru 
munca dirigintelui* ; pe lîngă alte 
greșeli, acest volum ține prea puțin 
seama de aportul organizațiilor de 
tineret la educarea elevilor.

Organizația de partid din școală 
are un mare rol în a ajuta pe diri- 
ginți să se bazeze în întreaga lor 
activitate pe sprijinul organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri. în anul șco
lar care s-a încheiat recent, în 
școala noastră a existat un plan co
mun de activități educative al con
ducerii școlii și al organizației 
U.T.M. Biroul organizației de bază 
a partidului s-a îngrijit ca acest plan 
să fie cunoscut- de toți diriginții. Cre
dem însă că în viitorul an școlar va 
trebui să acordăm mai multă aten
ție întăririi rolului activ al diriginți- 
lor ca animatori-în munca • educati
vă, să consacram muncii educati
ve în rîndurile elevilor mai multe a- 
dunări de partid, să luăm măsuri, 
împreună cu conducerea școlii, pen
tru evitarea paralelismului între ac
tivitatea organizațiilor de tineret și 
a diriginților. Va trebui, totodată, să 
sprijinim în mai mare măsură comi
tetul U.T.M. în stabilirea ordinei de 
zi a adunărilor, în pregătirea unor 
acțiuni cu un bogat conținut educa
tiv.

— proiect experimental, 
„tipurile" de oiă de diri- 
subiectele pe care le re
alimentează tendințele de

Prof.' VOÏCA LUCUȚA 
secretar al organizației 

de bază P.M.R.
din Școala medie nr. 11 
„D. Cantemir”-București

familie
bună parte a familiilor dintăzi o

care provin elevii noștri se strădu
iesc să asigure o educație cores
punzătoare copiilor lor ; țin legătura 
cu diriginții, se interesează perma
nent de situația Ia învățătură și 
comportarea fiilor sau fiicelor lor la 
școală, participă la lectoratele pen
tru părinți pe care le organizăm.

de partid pe blocuri sau pe străzi, 
pe lîngă alte probleme gospodă
rești pe care le-au rezolvat, au dis
cutat cu părinții copiilor care tul
burau liniștea la ore nepotrivite, 
provocau stricăciuni în spațiile verzi 
etc. După părerea mea, ar fi indi-

Felul în care este educată tînăra 
generație nu interesează, desigur, 
numai părinții și profesorii. Este o 
problemă apropiată fiecărui cetă
țean — fie că are copii, fie că 
n-are. De aceea, consider că ar tre
bui să fie mai larg extinsă iniția
tiva acelor organizații de partid și cat ca aceste grupe să inițieze și 
comitete sindicale din întreprinderi 
și instituții care se interesează de 
felul în care părinții se ocupă de 
educația copiilor lor. în foarte multe 
cazuri doar mamele țin legătura-cu 
diriginții, participă la adunările pe 
care le 
nu este 
însă ca 
școală, 
tea să contribuie în și mai mare mă
sură la educația copiilor.

Am citit în ziare

convocam. Desigur, acesta 
un inconvenient. N-ar strica 
uneori și tatăl să vină pe la 
Mie mi se pare că el ar pu-

acțiuni pentru antrenarea părinților 
la organizarea mai bună a timpului 
liber al copiilor, să discute cu pă
rinții acelor copii care au purtări ne 
la locul lor.

Ne vom strădui să sudăm și mai 
puternic legătura dintre școală și 
familie, 
tot mai 
școlar.

pentru a dobîndi rezultate 
bune în educația tineretului

câ unele grupe

Prof, 
directorul

IULIU SZASZ
Școlii medii nr, 

din Reghin
2

Din partea redacției
articolului „Ora 

redacția a primit 
scrisori de la di- 
școli, profesori, di- 

alie cadre didactice 
subliniază importanța 
au conținutul și justa

După apariția 
de dirigenție" 
numeroase 
rectori de 
riginți și 
în care se 
Pe care o 
orieniare a orelor de dirigen
ție pentru educația tineretului 
școlar. „Am citit cu mult inte
res articolele publicate în cadrul 
discuției inițiate de ziarul „Scin
teia" — arată tov. Ion Marinescu, 
directorul Școlii de 8 ani din Chi- 
tid, regiunea Hunedoara. Prin pă
reri valoroase, participanții la 
discuții au contribuit la clarifica
rea problemei''. Aprecieri ase
mănătoare asupra discuției în
treprinse au făcut tovarășii Ilea
na Dosoftei, profesoară Ia Școala 
medie „Al. I. Cuza“ din Iași, E. 
Mîndrușca, profesoară Ia Școala 
medie „Mihail Eminescu" din 
Cluj, și alții. Ne-au scris și pă
rinți ai elevilor, subliniind rolul 
pe care-l are în societatea de 
azi familia în educarea tinerei 
generații, însemnătatea legăturii 
dintre școală și familie.

Redacția mulțumește tuturor 
tovarășilor care au răspuns so
licitării de a participa la discu
ții și își exprimă regretul că spa
țiul nu i-a permis să publica 
țoale scrisorile primite.

Discuția a arătat că este nece
sar să se întărească rolul acliv 
al diriginților în ansamblul acti
vității educative din școală. Ora 
de dirigenție va fi cu atît mai 
eficace cu cît va fi mai strîns le
gată de viața de fiecare zi a co
lectivelor de elevi, cu cît va 
porni de la exemple și fapte con
crete din activitatea practică a 
elevilor pentru a dezvolta în rîn
durile tineretului școlar simțul 
datoriei, spiritul de disciplină, 
sîrguința la învățătură, respectul 
și dragostea pentru muncă, pen
tru o activitate socială utilă.

Ministerul învățământului este 
chemat să studieze în continuare 
cum poate fi perfecționată mun
ca de educație în cadrul orelor 
de dirigenție, să delimiteze mai 
precis locul și caracterul acestor 
ore în procesul instructiv-educa
tiv, să generalizeze • experiența 
celor mai buni diriginți. După 
cum a arătat și discuția organi
zată de ziarul nostru, este nece
sar să se aducă îmbunătățiri 
substanțiale lucrării „Munca 
profesorului diriginte" șl, pînă la 
începutul noului an școlar, să se 
elaboreze în privința orelor de 
dirigenție instrucțiuni corespun
zătoare, determinate de cerințele 
actuale ale instrucțiunii și edu
cației.

cial unul, în
• intervine un 

meni nou în 
facol, umorul.

. gosiea, joc al 
finului, sau iubitul 

din dulap", moment desfășurat pe două 
ecrane și pe scenă, prilejuiește — prin 
mijlocirea proiecjiei sițnultane — o co
medie savuroasă în care personaje 
din lumea filmului mut ajung în lumea 
filmului vorbit și invers, dînd naștere 
la situații hazlii. Din păcate, specta
colul — în ansamblu — are prea

uium, Mcî' yeiiwi m umu, muj- 

chide, după părerea noa'ibSpbi^Softi 
' j rîsuiuTi7'’"' ßrLTtöfMnt r>Mr> ,n.

'Posibilitățile de- cațe- dispune „Lan
terna magică" nu sînt folosite totdeauna. . 
pînă la capăt. în ingenioasa unire a 
teatrului cu filmul, teatrul ocupă deo
camdată un loc minor, momentele 
scenice fiind uneori pur decorative, 
acompaniind imaginea filmată doar la 
modul ilustrativ. Se întîmplă, în 
zii izolate 
„Inspirație"), 
rului să fie atrasă, în timpul 
proiecții interesante, de o aejiune sce
nică lipsită de importantă, fără prea 
mare legătură cu aejiunea de pe 
ecran. Poliecranul prezintă și el, une
ori, aceeași deficientă : atenția distri
buită a spectatorului, la imagini fără 
o relație bine definită între ele, scade 
puterea de percepjie.

Desigur, creatorii genului vor corec
ta în timp decalajul existent încă în
tre teatru și film, vor duce mai depar
te, vor îmbogăji acest inedit tip de 
spectacol. Reprezentațiile „Lanternei 
magice“ — la reușita cărora colectivul 
de tehnicieni, dansatorii, soliștii vocali 
și instrumentiști, ca și prezentatoarea 
Hilda Michalikova aduc . o însemnată 
contribuție — se bucură de interesul 
și prețuirea publicului bucureșfean.

CĂLIN CÄLIMAN

___ . . . dimensiuni, P-Utin ’’deș^ genul_ în^sme^es- 
.'diapozitive, iar proiecțijțf^eyjn upeo^j^'d' 
"simultane pe 5—6 ecrane. -Sunetul în- i«rgi.... ,T ... , , . rirD„registrat (din film sau de pe bandă de 
magnetofon) se îmbină cu sunetul rea
lizat pe viu. Acțiunea de pe scenă se 
desfășoară în același timp cu cea de 
pe ecrane. Aceasta permite i 
rilor objinerea unor efecte ; 
loase : apariția simultană a 
personaj pe scenă și pe unul 
ecrane („Comperaj în triplu 
plar“, 
din el însuși"), acjiuni foarte b:ne sin
cronizate între personaje realg1 și ima
gini filmate („Dansatorul cu cercul"), 
completarea proiecțiilor . cinematogra
fice cu scene de balet și de dans 
popular, menite să sublinieze r:fmul 
sau să adîncească tema filmului („Con
cert de țambale, pe motive folclorice 
slovace", „Spartachiăda“, „De vorbă 
despre dans cu imaginea proprie").

Există, în ansamblul montări1, o idee 
dominantă. Optimismul și vitalitatea 
spectacolului reflectă imaginea de azi 
a Cehoslovaciei socialiste. Aproape 
toate numerele d;n programul „Lan
ternei magice“ (indiferent de modali
tățile tehnice prin care sînt create) au 
la bază, ca idee directoare, subli- 
n;erea realizărilor socialiste obținute 
de țara prietenă. Imensele furnale și 
clocotul cuptoarelor aprinse, întinde-

realizato- 
spectacu- 
aceluiași 
sau două

. I exem- 
„Pianistul și orchestra compusă

oca-,
(vezi momentul intitulat 

ca atenția spectato- 
unor

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : TRUBADURUL — (orele 
19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
INTILNIRE CU DRAGOSTEA — (orele 
19,30). (Sala C.C.S. — str. Lipscani 53) : 
ELIXIRUL DRAGOSTEI — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Grădina Boema) : VORBA 
REVISTEI — (orele 20). (Teatrul de vară 
„23 August“) : ȘAPTE NOTE POTCOVI
TE — (orele 20).

OPERA DE STAT DIN TIMIȘOARA 
(Parcul „Herăstrău“) : BAL MASCAT — 
(orele 20,30).

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

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

CINEMATOGRAFE : FETELE (cinema
scop) : Patria (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19;
21,15), Elena Pavel (9,45; 12; 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). CTND 
COMEDIA ERA REGE : Republica (9,30; 
11,30; 13,30; 15,15; 17,15; -----
București (9; 11; 13; 15; 
Gh. Doja (9,30; 11,30; 13,30; 
19,30; 21,30), Miorița (9; 11; 13; 15,10; 17,20 
. .. stadionul Dlnamo

10 la 21. ȘOFERII IADULUI : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (10; 12; 
15; 17; 19; 21). CASA SURPRIZELOR : 
Cultural (15; 17; 19; 21). AVENTURILE 
LUI KROȘ : Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 10 la 21), Donca 
Simo (16; 18; 20). DUELUL N-A AVUT 
LOC: 8 Martie (15; 17; 19 — grădină 20,30). 
OMUL AMFIBIE : Grlvița (10,30; 13; 15,301 
18; 20,30). FOCURI IN MUNȚI ru-; 
lează la cinematograful 8 Mai (15,30; 
18; 20,30). POST-RESTANT : Unirea
(15; 17; 19 — grădină 20,30). IUBIRE
ÎNCĂTUȘATA : rulează la cinematogra
ful T. Vladimirescu (16; 18; 20). COME- 
DIANȚII : Munca (16; 18,15; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). RAZE PE GHEA
ȚĂ: Popular (15; 17; 19; 21), Arta (16;
18,15 — grădină 20,30), • Luceafărul (15; 
17; 19 - grădină 20,30). ,

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — • Trans-, 
misie de la stadionul. Republicii a me
ciului feminin de handbal în 7 dintre 
echipele R. P. Romine și R. P. Polone 
în cadrul campionatelor mondiale. 19,3’0
— Jurnalul televiziunii. 19,40 — Repriza 
a doua a meciului de handbal. 20,10 — 
Emisiune pentru copil : „ISTORIOARE“. 
Prezintă Teatrul de păpuși „Motănel", 
din Brașov. 20,50 — In fața hărții. 21,0Ț
— Moment poetic — Shelley. 21,15 — Fil
mul documentar „Trei strigăte pe Bis-' 
trița“. 21,35 — Muzică ușoară; Cîhtă o 
formație condusă de Constantin Bîrsan. 
Soliști : Vall Niculescu, Marica Muntea- 
nu, Lldia Demenco, Nicolae Crețu și Va
sile Mlcu. La xilofon : Gheorghe Tomo- 
vicl. Dansează : Magdalena Popa, Nela 
Stoenescu și Tudose Martlnlcă. In în
cheiere : ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost călduroa

să în jumătatea de sud-est a țării. Cerul 
a fost mai mult senin, în rest variabil, 
mai mult noros ; au căzut ploi tempo
rare sub formă de averse. Vîntul a su
flat slab și local potrivit, din sectorul 
nord-vest Sri apus șl din sud-est în i ră
sărit. Temperatura aerului la oră 14
Giurgiu și 12 grade la Huedin.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 iulie i Vremea se menține căldu
roasă, cu cer variabil, mal mult senin. 
Ploi . izolate, sub formă c}e averse vor . 
cădea în cursul după- amiezelor în nor
dul și regiunea muntoasă a țării. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura mi
nimă va fi cuprinsă între 12—22 de 
grade, iar cea maximă între 26—3« de 
grade.

19,15; 21,15),
17; 19; 21),

15,30; 17,30;

19,30; 21,30), Stadionul Dlnamo (20,30), 
Stadionul Giulești (20,30), Stadionul Re
publicii (20,30), Grădina Progresul (20,15). 
DOUA REPRIZE IN IAD : Magheru (9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21). Tineretului
(10,30; 13; 15,30; 18; 20.30), Olga Bancic 
(15,30; 18 — grădină 20,30). NUMAI O
GLUMĂ i....................................... - - -
Alecsandri (14,30; 16,45;
I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14;
21 - grădină 20,30), Volga (10; 
17; .......... “• ---- ---- "
18,15; 20.30 — grădină 21).
CUTE : Lumina (rulează 
nuare de la orele 9,45 la 
18,30; 20,30). înfrățirea între 
(15,30; 18; 20,30). SCRISOARE 
O NECUNOSCUTĂ : Victoria (10; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15), 1 Mai (10; 12; 15; marca valori cuprinse între 34 grade la 
17; 19; 21), Grădina 13 Septembrie ..............................................
(20,30). ÎNVIEREA (ambele serii) : Cen
tral (10; 14; ~ “ -----
14,30;
căra
TRU COPII ; 
ța la ora 10.
13 Septembrie 
réasca (16; 18;
GULLIVER : 
cinematograful Timpuri Noi de la orele

rulează la cinematografele V. 
I (14,30; 16,45; 19; 21,15),

----  " ” 16,15; 18,30;
12*1-15: 

19; 21), Libertății (9,15; 11,30; 13,45;
............... URME TÄ- 

în contl- 
14;....16,15;

popoare 
DE LA

18,30 
(15,45;

(10,20; 
Fla- 

PEN-

19). Vasile Roaltă
— grădină 20,30).

19,45). PROGRAM
13 Septembrie — dlminea- 
POMPIERUL ATOMIC : 

(11.30; 15; 17; 19; 21), Flo- 
20). CĂLĂTORIILE LUI 
rujează în continuare la
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Carnet cultural Foileton

O RECOMANDARE
îmi pare, desigur, foarte bine că 

ați venit să scrieți despre activita
tea mea d,e corespondent voluntar. 
Dar cred, totuși, că tovarășul I. C. 
ar fi mult mai nimerit. Să nu vă 
gîndiți cumva că sînt un ipocrit, că 
fac pe modestul. Aș vrea să-l văd 
pe acela căruia nu-i plac laudele, 
însă părerea mea este că tovarășul 
I. C. e mai potrivit. Mai întîi pen
tru că e mai în vîrstă decît mine. 
Văd că zîmbiți. Dar stați să vă ex
plic și o să înțelegeți. Dacă ești co
respondent de presă trebuie sărespondent de presă trebuie 
umbli peste tot, să vezi cu ochii tăi, 
să fii la curent cu tot ce se întîm
plă în uzina sau în cartierul tău, să 
știi să alegi ceea ce e mai bun și 
mai folositor în experiența unuia 
sau a altuia. Și mai e ceva. Nu-i 
tocmai o meserie comodă. Mă rog, 
dacă le scalzi pe toate în apă de 
trandafiri, nu-i nici o problemă. Insă 
dacă ești un luptător, dacă scoți la 
iveală lipsurile, începi să mai superi 
pe cîte unul, chiar într-un post mai 
mare... Și-n toate astea, după 
mine, joacă rol și vîrstă. Dacă ești 
tînăr ca mine — e mai ușor ; ai mai 
puține obligații, mai mult timp li
ber. Dacă ești însă în vîrstă, ca to
varășul I. C., ai familie, ai copii, ai 
și alte sarcini obștești și dacă to
tuși pe deasupra mai faci și muncă 
de corespondent voluntar, la care 
nu te obligă nimeni și, mai mult, 
dacă teo8jtrăduibști s-o faci din toa- îini spune el — 
tă inima, asta înseamnă ceva.

Să vă dau un amănunt. I. C. are 
un dosar în care strînge toate ști
rile și articolele trimise spre publi
care la ziarul local, la presa cen
trală, la radio. Tot acolo păstrează 
corespondențele publicate, scriso
rile de răspuns, fotografii și tot fe
lul de amintiri — de exemplu, ma
terialele de la gazeta de perete unde 
și-a început activitatea, sau invita
ția primită la primul congres 
respondenților voluntari. Asta 
dește că-și iubește munca.

La început am crezut că-i 
și lui să scrie ca să aibă cît mai 
multe corespondențe la colecție. Dar 
mi-am dat seama că nu-i așa. Iată, 
să-ți povestesc un caz, dintr-atîtea 
altele... E vorba de turnătorie, sec
ție care, după părerea tuturor, avea 
activitate mulțumitoare. De ce? Fiind
că rebutul se menținea la „linia de 
plutire", în jurul cifrei de „admis’’. 
Dar tovarășul I. C. a reacționat alt
fel. E știut doar că un corespondent 
voluntar trebuie să aibă întotdeau
na ochiul treaz. A făcut din „rebutul 
admis" o problemă, în legătură cu 
stilul de muncă al celor de la tur
nătorie, a sesizat conducerea uzinei, 
comitetul de partid, a scris ziaru
lui. De 
acțiune 
calității 
crează 
„admis", s-au economisit sute de

al co- 
dove-

place

tone de metal. Iată ce înseamnă să 
ai spirit de observație, să pui la 
inimă interesele obștești.

Să vă povestesc și altă întîmpla- 
re. Cu cîțiva ani în urmă, a trimis 
o corespondență critică despre ac
tivitatea unei secții. Corespondența 
a fost publicată într-un ziar central. 
Lucrul ăsta nu i-a prea plăcut in
ginerului șef. Dar n-a spus nimic. A 
dat răspuns ziarului la termenul re
glementar, a recunoscut lipsurile, a 
arătat măsurile de îndreptare ce se 
vor lua. A așteptat apoi să 
vină 1 ianuarie, cînd se alcătuiesc 
schemele. Și atunci, tovarășul I. C. 
s-a văzut încadrat într-un post mai 
mic fiindcă, chipurile, „s-a restruc
turat schema din 
motive de econo
mii". Simplu, nu ? 
Dar lucrurile erau 
cusute cu ață 
albă. S-au sesizat 
organele de partid, 
conducerea 
nei. Firește, 
Inginerul a 
zdravănă.

Tovarășul 
scrie și să lupte mai departe. Scri
sul a devenit a doua lui natură. Ori- 
cît de tîrziu s-ar întoarce acasă și 
oricît ar fi de obosit, nu se lasă pînă 
cînd nu așterne pe hîrtie măcar o 
corespondență. „Nu mă lasă inima— 
' ‘ - să nu arăt tot ce s-a
realizat bun și frumos în uzină, în 
orașul nostru. Dar nu pot nici să 
tac cînd văd că se întîmplă ceva 
rău. Mă revoltă ca o chestiune per
sonală"... Și pentru tovarășul I, C. 
toate sînt chestiuni personale. Și re
buturile de la turnătorie, și aprovi
zionarea cu zarzavaturi a cartieru
lui, și nepăsarea unor locatari care 
nu se îngrijesc de întreținerea blocu
rilor, mă rog, totul în viața uzinei 
și a cartierului în care locuiește. De 
fapt, lui i-ar face plăcere să scrie 
numai de bine, să-i laude pe frun
tași, să comunice realizări bune la 
sfîrșit de trimestru... Dar nici cînd 
se-ntîmplă ceva rău nu poate tăcea.

Așa m-a învățat și pe mine să mă 
comport în viață și-n cele ce scriu. 
La drept vorbind, datorită lui am 
devenit corespondent. Am publicat 
la gazeta de perete un articol. I-a 
plăcut. A stăruit să intru în postul 
de corespondenți voluntari, fiindcă 
am — cum zicea •— perspective. 
Poate că nu m-a învățat prea mult 
în ce privește meșteșugul scrisului 
— eu am școală medie și el numai 
cîteva clase elementare —- însă m-a 
deprins să mă port bărbătește, să 
nu dau înapoi cînd e vorba de ade
văr, de linia partidului. Și asta nu 
prin cine știe ce predici. Prin exem
plul lui personal. Stați și dumnea
voastră de vorbă cu el. Sînt sigur 
c-o să vă placă și-o să scrieți ceva 
interesant.

Pasiunea se transmite
De fapt, el a învățat meseria de 

oțelar de la „ajutor“, „omul doi", 
cum i se mai zice, fiindcă prim-to- 
pitorul era o fire ursuză. De cîte ori 
îl întreba ceva, ridica din umeri. 
El însă venise la oțelărie fiindcă îl 
trăgea inima către meseria asta.

Bătrînul oțelar explica totul pe în
delete, cu răbdare. Stăruia mai mult 
asupra flăcării și l-a învățat să deo
sebească cele mai mici schimbări 
de culoare. „Dacă peretele e alb fii 
atent, înseamnă că s-a încălzit. Cînd 
a devenit strălucitor și se preling 
din el boabe ca de argint viu, nu 
mai sta pe gînduri, inversează fla
căra. E pericol să arzi bolta...“. A- 
tunci încă, fiind

CU

în

PROFILURI

uzi- 
abuzul a fost înlăturat, 
încasat și el o porție

I. C. a continuat să

oțelar începător, 
și-a făgăduit că, 
în cazul cînd va 
ajunge prim-topi- 
tor, 
te 
ca 
?i 
celălalt.
asta și-a respec- 
elevii de la școala 
să lucreze la cup-

să 
cu 
acest 

niciodată

se poar- 
oamenii 

bătrîn 
ca

Șl făgăduiala 
tat-o. Astăzi, toți 
profesională cer 
torul său. Fiindcă îi pune la lucru 
și le explică tot ce face.

— Hai să turnăm mai repede pro
ba. Cine-i la rînd ?

Unul din ei ridică mîna.
— Pune mîna pe lingură. Așa. Cu 

mai mult curaj. Și mai repede. Un 
oțelar trebuie să fie spirt. Cupto
rul nu te așteaptă să te scarpini 
după ceafă. Bine. Fugi cu proba. Ai 
venii ?...

în timp ce băiatul fuge repede 
cu proba, el se îndreaptă cu cei
lalți spre ușa cuptorului.

— Ei, ce ziceți, cum o să iasă 
șarja asta? Ce oțel facem?

— Oțel pentru tablă — răspunde 
careva.

— Nu așa. Care-i marca lui?
Stăruie pînă află răspunsul exact.
— Și ieri, dacă mai țineți minte, 

era o altă marcă. Ia uitați-vă la 
metalul care joacă în cuptor. Parcă 
astăzi e mai strălucitor. Ieri era 
mai neliniștit, fierbea cu furie. As- 
ta-i toată frumusețea, băieți ! O 

Fiecare 
ei, mai 
Ce tre-

toată frumusețea, 
șarjă nu seamănă cu alta... 
are marca ei, fierbe în felul 
liniștit sau mai cu putere... 
buie să înțelegem de-aici ?

Ochii celor din jur îl privesc țintă, 
lucind în bătaia flăcărilor.

— Asta înseamnă că trebuie să

ne orientăm de fiecare dată altfel. 
Să luăm măsurile corespunzătoare. 
Ați înțeles ?...

Intre timp, s-a întors ucenicul 
proba forjată.

— Ei, ia să vedem ce zice ?
Lovită, bara de metal se rupe

două. Mîini nerăbdătoare o iau și-o 
cercetează. Cîte capete, atîtea pă
reri. Toți așteaptă să audă ce va 
zice prim-oțelarul...

— N-are mai mult de 72 — vorbi 
un bătrîn muncitor.

— Lasă eă vorbească tovarășul 
prim-oțelar — spuse unul din uce
nici.

Lui nu-i plăcu observația asta. 11 
privi cu asprime.

— Ascultă-1 ce spune, chiar dacă 
ai școală mai multă. Pe bătrîni face 
întotdeauna să-i asculți, chiar dacă 
ți ee pare că știi totul. Eu tot de 
la un bătrîn am învățat meserie. 
Așa este : n-are mai mult de 72...

Se apropiase momentul elaborării 
șarjei. Prim-oțelarul obișnuiește să 
lucreze cot la cot cu oamenii, nu-i 
place să facă doar semne ca un 
dirijor.

După terminarea „lecției practice“ 
se adresează tinerilor

— Ce faceți mîine, 
nică ?

— O să mergem la
— Atunci o să ne vedem acolo. 

Vin și eu cu cîțiva băieți din echi
pă. Ei, și acum la treabă, 
aproape gata : știți fiecare 
de făcut...

In drum spre casă, după 
rea schimbului, oțelarul se 
că e sfîrșitul anului școlar, că unii 
dintre elevi o să-l părăsească. Face 
un efort să stabilească numărul ce
lor care au trecut prin echipa lui. 
Dar, ca-ntotdeauna, nu reușește să 
dea de cifra exactă. Și atunci pără
sește calculele abstracte și-și amin
tește de unul singur, care și-a făcut 
ucenicia, iar acum e prim-topitor la 
cuptorul vecin. Dintre toți, acesta i-a 
plăcut cel mai mult. A simțit la el 
aceeași ambiție la învățătură, a- 
ceeași dragoste pentru oțel. Oțelarii 
mai bătrîni obișnuiesc să spună : 
„Parcă ți-ar fi un frate mai mic, așa 
îți seamănă de bine. Așa erai tu 
cînd erai mai tînăr, cum este el 
acum".

Și lui îi place să se gîndească 
la asemănarea asta.

I din Timișoara în Capitală j 
( In cadrul unui turneu întreprins j 
[- în Capitală, artiștii Operei de stat j 
I din Timișoara prezintă o serie de j 
t spectacole cu operele: „Pescuitorii j 
( de perle" de Bizet, „Bal mascat” j 
[- de Verdi, „Lucia di Lammermoor” J 
( de Donizetti, „Martha" de Flotow, -j 
j „Fata cu garoafe” de Gh. Dumi- j 

trescu.
Concurs al formațiilor ) 

artistice de amatori
ORADEA (coresp. „Scînteii”). — j 

La manifestările cultural-artist ice pri- j 
lejuife de concursul „Răsună Crișana j 

( de cîntec și voie bună” au parti- j 
[ cipat 2 397 formații artistice de ama- | 
I tori din regiune cuprinzînd aproape I 
f 27 000 de tineri. Cele peste 100 dej 
[■ brigăzi artistice de agitai ie au dat cu j 
f prilejul concursului 270 de specta- 
f cole. Multe din brigăzile artistice j 
j printre care cele din Ceica, Aldești, j 
I lanoșda, Mădăras și altele au pre- J 
f zentaf programe privind aspecte j 
J ale muncii pentru întărirea eco- j 
I nomico-organizatorică a gospodă- 
f riilor colective.

I
( luxai Llieva tunicile jiiiuuüiuc ,i , o- < 
j cifaluri vocale, susținute de Filar- j 
f monica de sfat din Ploiești și Tea- j 
[ trul de Operă și Balet al R. P. Ro- j 

mîne.
în perioada 15 septembrie 1961 , 

— 17 iunie 1962 au fost astfel pre-J 
zenlate zece concerte simfonice, <
opera „Traviata”, un concert și j
două recitaluri vocale, la care și-au J 

j-dat concursul valoroși artiști instru- j 
" menfiști și de operă din țara noas-j 

tră. (De la Harifen Nicolau, 
respondent voluntar).

Teatrul din Botoșani 
în turneu prin țară

După un turneu de 15 zile în 
giuniie Cluj și Maramureș unde a 

j-prezentat 32 spectacole, colecti- j

Artiști — oaspeți 
ai oamenilor muncii

La Institutul de cercetări pentru 
foraj și extracție Cîmpina s-au orga
nizat cîteva concerte simfonice și re- 

f cifaluri

f 

i r r t 
f r

elevi:
că e dumi-

ștrand.

Oțelul e 
ce-aveți

termina- 
gindește

VASILE NICOROVICI

J

I 
j 
)

r
I

f
f
f
r

f vul Teatrului de sfat ,,
[ mineset/' din Botoșani se află în 
J- * h» nil Iiimmaii ? M vnrr ! t l r* î I a

r
r
f „inirigci ți muire ue r._
f „Morișca" de Ion Luca,

J 
JJ 
IJ
)

„Mihail E-J
' J prezent în alt turneu în regiunile j 

Galați și Ploiești cu spectacolele:) 
„Micii burghezi” de M. Gorki, j 
„Cred în tine” de V. Korostîliov, j 
..Intrigă și iubire” de Fr. Schiller și j

J

co

NIȘTE CÎRCOTAȘI
— In sfîrșit, a zis el. Și a făcut 

cinste la toți colegii.
Fusese retrogradat la... țesătorie.
Timp de o jumătate de an, Jugă

reanu n-a mat primit nici o plin- 
gere din partea tînărului. De alt
fel inginerul lucra bine. „Ei, păi 
dacă lucrează bine, hai să-i ridicăm 
sancțiunea”. Și i-a ridicat-o. L-a mu
tat tehnolog la apretură.

Iar s-a pomenit Jugăreanu cu el 
birou. Tînărul

tînărului
Pasionat

La facultate, la Iași, 
Werner i se spunea „Pro”, 
de studiu, i se prevedea o carieră 
de profesor. El vroia insă neapărat 
să lucreze în producție. In țesăto- 
rie, în specialitatea lui.

Dar să vedeți ce soartă vitregă îl 
aștepta... Era toamna lui 1959 și su
ferințele lui abia începeau. A fost 
repartizat la Fabrica de postav din 
Prejmer. Foarte frumos. Fabrica are 
o secție mare de 
țesătorie. Și exis
tau acolo cinci 
posturi de ingineri 
pe care nu se afla 
nici măcar un sin
gur inginer cu di
plomă. Fapt este 
însă că inginerul 
șef al fabricii ho- 
tărîse că la țesăto
rie nu are nevoie 
de ingineri pe pos
turile de ingineri. 
Drept care tînărul 
a fost dat la in
vestiții. Pe un post 
unde era nevoie 
de un inginer con
structor...

Pedant de felul 
inginer și-a scos din valiză diploma, 
ca să-l convingă pe Jugăreanu, ingi
nerul șef, că nu construcțiile sînt 
specialitatea lui.

Zadarnic. Nu i-a mers. A fost lă
sat mai departe la investiții. Tînă
rul protesta mereu. Și mereu i se 
răspundea : „Ce te tot agiți atîta ? 
Nu lucrezi ca inginer ? N-ai leafă 
bună?“

Pînă la urmă, ca să scape de 
gura lui și ținînd seama că fusese un 
student eminent, Jugăreanu a ho
tărît să-i dea o muncă de răspun
dere. L-a chemat și i-a zîmbit pro
teguitor.

— De azi încolo ești energetic șef. 
Tînărul s-a îngălbenit, dar și-a 

scos din nou diploma.
Nu se pricepea în energetică. 

El era țesător.
De astă dată lui Jugăreanu i-a 

sărit muștarul. Prea era tînărul ăsta 
pisălog. „Care va să zică 
îndeplinească sarcina 
să-l retrogradăm nițeluș”.

L-a trecut pe un post 
schimb. Cînd i s-a. comunicat hotă- 
rîrea de retrogradare, Werner a 
avut o reacție stranie.

său, proaspătul

refuză să 
dată. la

de șef de

a scos din. nou di
ploma și i-a ară
tat că nu sc spe
cializase în apre- 
tură.

La ora aceasta 
suferințele lui sînt 
în toi. Strîns intre 
diplomă și ingi
nerul șef, omul se 
zbate să-și facă 
meseria.

In uzină suferă 
împreună cu Wer
ner încă doi colegi 
dc-ai lui cu diplo
mă de țesător. 
Unul din ei, Paul 
Pripiș, cel puțin 
trăiește cu min- 
gîierea că lucrea- 
țesătorie. Dar ce 

post de
ză la sectorul 
lucrează ? încadrat pe 
tehnolog II, nu e pus să facă alt
ceva decît să copieze dispoziții de 
fabricație. Celălalt coleg, Vida. Pa- 
raschiva e atît de irațional folosită 
incit a căpătat o înaltă calificare în 
lipirea impecabilă la dosare a mos
trelor de 
nie.

Iată ce 
pricepere 
liști!

Jugăreanu nu poate pricepe de ce 
sînt tinerii ăștia cîrcotași.

— Uite ce oameni, domnule. După 
ce că s-au specializat ani de zile în 
țesătorie, acum țin neapărat să lu
creze în producție tot ca țesători. 
Dar nu face să-ți pui mintea cu ei. 
Vrabia mălai visează.

Se svonește că la Prejmer vor sosi 
noi absolvenți de facultate. Cele 12 
secții ale fabricii au nevoie șl de in
gineri de alte specialități: construc
ții, electrotehnică, mecanică.

Jugăreanu îi așteaptă cu brațele 
deschise. Probabil că o să-i reparti
zeze la țesătorie...

P. DINESCU

stofe pentru serviciul teii-

însemnează să utilizezi cu 
tinerele cadre de specia-

Clubul schelei Băicol din regiunea Ploiești are o bibliotecă cu 6 950 volume. în fotografie : bibliote
cara Costache Maria, recomandînd cărți utemistulul Alexandru Pîrvulescu și mecanicului Ion Constan- 
tinescu.

aici a luat naștere o largă 
pentru continua ridicare a 
produselor. Astăzi se lu- 
la turnătorie cu mult sub

Scenă din opereta „Ana Lugoj ana", în Interpretarea ansamblului 
de amatori al Palatului de cultură din Pitești. (Foto : Agerpres)
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CELE APTE COLINE dacă am devenit agri
cultori cu adevărat, am 
ajuns să fim și pomi- 
cultori, și zootehniști, 
și legumicultori, și api

cultori, și viticultori. Cultura cerealelor
ne-a îngăduit să dezvoltăm și celelalte ra
muri.

Cînd a luat ființă 
gospodăria agricolă co
lectivă, comuna Roma 
împlinea 51 de ani de 
la întemeiere. Cîteva
sute de țărani veniți de la poalele munților 
moldoveni și de aiurea încercaseră atunci, 
în 1898, să-și schimbe viața cumpărînd de 
la un moșier în pragul falimentului „moșia 
celor șapte coline", pe care mai tîrziu vreun 
învățător sau poate vreun notar a bote
zat-o Roma, cele șapte coline amintindu-i 
colinele vechii capitale romane.

Oamenii au pus arvuna în mîna moșie
rului și s-au statornicit. Au dat nume celor 
șapte coline după neamuri și îndeletnicire : 
dealul Bădărău, dealul Barariu, dealul Viei, 
Săcărîștea și așa mai departe, au ridicat o 
vatră a satului, au tăiat cîteva uliți și, 
treptat-treptat, au ajuns robi vînduți. Do- 
bînzile le dublau, le triplau an de an da
toria. Pămîntul era secătuit. Clima era 
aspră, nestatornică. Pe sute de hectare nu 
creșteau decît păpurișuri și scaieți. Pe 
dealul Viei, abia de lega rod vița hibridă. 
Pe toată zarea nu se profila silueta unui 
singur plop sau a unui salcîm măcar...

Adevărata întemeiere a Romei s-a pe
trecut în anul 1949. 36 de familii cu 

109 hectare, 20 oi și un cal. au pus atunci 
temeliile Romei socialiste. An de an, numă
rul familiilor și al hectarelor a crescut. Cele 
șapte coline se întorseseră la adevărații lor 
stăpîni.

Deci 109 hectare de pămînt, 20 de ol și 
un cal... Atît. întemeietorii din 1949 por
neau la drum cu puțin, dar știau că puți
nul acela se va preface în bogăție și bucu
rie, că toate cele șapte coline vor rodi din 
plin, cum nu rodiseră niciodată, și că spre 
ele se vor deschide, rînd pe rînd, drumuri 
noi din toate părțile acelea ale Moldovei, 
drumuri pe care oamenii vor veni să afle 
și să înțeleagă ce anume s-a întemeiat acolo 
la Roma și ce anume vor trebui să facă 
și ei, drumuri spre propria lor înțelegere 
și propria lor transformare. Or, drumurile 
acestea trebuiau să treacă printre holde și 
vii, prin livezi răcoroase, prin soarele înalt 
și generos al verii în pîrgă, să le dea oa
menilor încredere și îndrăzneală.

Așa a și fost. Astăzi, cele peste 1200 
familii de colectiviști din Roma stăpînesc : 
3 162 hectare pămînt, 566 vite, 1165 oi, 505 
porci, 200 familii de albine, 7 500 de păsări, 
6 camioane, un complex de construcții 
zootehnice, o fabrică de cărămidă, ateliere 
etc. Fondul de bază se cifra la sfîrșitul 
anului trecut la 3 812 000 lei. La sfîrșitul 
anului acesta va trece de 5 000 000.

Cele, șapîe coline tși leagănă în soare hol-

dele bogate de grîu din soiuri superioare, 
nesfîrșitele tarlale de porumb hibrid inter
calat cu fasole, loturile de „porumb 5 000”, 
de sfeclă de zahăr, de mazăre, de floarea- 
soarelui, ca un uriaș covor policrom întins 
dintr-o zare într-alta. Pe 86 de hectare de 
foste goliști se înșiruie într-o tulburătoare 
geometrie de verde și alb livezi tinere de 
meri ; în văi sclipesc iazurile în care înoată 
crapii galițieni ; pe malurile lor se întind 
grădinile cu verze fudule, cu roșii și ardei 
grași, cu vinete oacheșe și dolofane. Iar 
dincolo, de cealaltă 
parte a satului, pe 
unde altădată creș
teau scaieți, se scaldă 
în lumină, la picioa
rele cramei și din 
deal de ea, cele 60 
hectare de viță nobi
lă și bostănăria mărginită de niște plantații 
drepte și foșnitoare de salcîmi.

Iar seara, printre frunzișurile pomilor 
care au năpădit comuna, pe ulițele largi 
ca niște străzi, lucesc becurile electrice lu- 
minînd cele două școli noi, magazinul uni
versal, cinematograful și sutele de case noi, 
care alcătuiesc Roma de astăzi, cu grădi
nițe de trandafiri sub ferestre, cu mobilă 
de oraș în încăperi și cu fețe pregătindu-și 
rochiile de mireasă la mașina de cusut...

De aceea, dacă
Roma ce 
auzi decît

— Abia 
Și asta 

oamenii de aici simt că trăiesc cu adevă
rat, deși nici vînturile nu și-au schimbat 
făgașele și nici clima nu și-a schimbat 
firea devenind mai blinda și mai generoa
să. Totuși, în acești 13 ani ai vieții noi, 
pe chipul străvechi al pămîntului și în firea 
și în conștiința oamenilor s-au schimbat 
multe.

ßln carnetul scriitorului

schimbată inima pămîntului dar ziceam că 
asta nu se poate face cît ai bate din palme. 
Las’ să vie un an bun și pe urmă om vedea 
noi. Să vină el singur ?... Trebuie să-l for
țăm noi să vină. Și nu unul, ci toți anii 
de-aici încolo trebuie să fie buni, spunea 
mereu Mihai Bîrliga, președintele de acu
ma. Pe atunci era brigadier zootehnic și ce 
să-ți spun ? Era o ordine și o disciplină la 
dînsul în brigadă, cum scrie la carte. „Ce 
vorbești, bre ? Și cum ar trebui să facem ?”, 
spuneau unii. „Simplu : să doftoricim pă

mîntul. Arăm cu 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi., tractoarele, semănăm 

cu mașina, mă rog, 
dar la pămînt, adică 
la hrana lui, nu ne 
gîndim? Avem gunoi 
de grajd berechet! 
Să-l împrăștiem pe 
Ce, ne mulțumim

întrebi pe oricine din 
vîrstă are comuna lor, n-ai să 
un singur răspuns :
a împlinit treisprezece ani... 
fiindcă abia de treisprezece ani

■®" a început a mers greu, de ce să n-o 
spun? Pă.mîntul nu voia cu nici un preț 

să dea mai mult, istorisește Ion Șalaru, 
șeful brigăzii a IlI-a de cimp. E un bărbat 
mijlociu de stat, cu fața arsă de soare și 
vînt. Nu ne pricepeam nici noi ce anume 
să-i cerem și cum să-i cerem. Din pricina 
asta, și președinții se cam schimbau. „Să 
vină careva mai învățat. Eu nu mă pricep”, 
ziceau. Eram noi cultivatori de grîu și de 
porumb, dar cum se făcea, cum nu se făcea, 
nu scoteam recolte prea bogate. Trebuia

ogoare! Avem iazuri.
doar să ascultăm cum cîntă broaștele în 
ele? Să le punem la treabă. La. irigație!”

— Mereu se ținea de capul celor din 
consiliul de conducere — își continuă isto
risirea sa Ion Șalaru — și oamenii îi dă
deau dreptate, dar cum se întîmplă, çum 
nu se întîmplă, treburile rămîneau baltă.' 
Dar într-o zi s-a strîns adunarea generală 
și a hotărît : „Să alegem un președinte în
drăzneț. Ce ziceți de Mihai Bîrliga ? L-am 
ales pe dînsul și cu dînsul în frunte am 
pornit bătălia pentru a spori rodnicia pă- 
mîntului. S-a pus omul pe carte și ne-a 
pus și pe noi să învățăm. Și-am învățat 
nu glumă ! Am învățat a face rotația cul
turilor, irigații, ba și mai mult, am ajuns 
să avem și o echipă de specialiști în pre
pararea îngrășămintelor naturale : rămășițe 
de paie și coceni de la grajduri, îmbibate 
cu must de grajd. Un îngrășământ minu
nat. Tratăm cu el în fiecare an cite 500 
hectare. Recolte ? Să-ți spună Ilie Nichi.for, 
brigadierul de pe Teișoara, că el a scos 
anul trecut cîte 2 300 kg grîu și pe unele 
loturi 5 000 kg porumb... 
mîndri specialiștii noștri 
Toader Cojocaru și moș 
zic că da.

In bătălia asta, n-am 
inima pămîntului și chipul lui, ci am schim
bat ceva și în felul nostru de muncă. Adică, 
vreau să spun că am devenit, în sfîrșit, și 
noi, agricultori în toată puterea cuvîntului. 
Știm ce să-i cerem pămîntului și cum să-i 
cerem. Nu e o laudă asta. E un adevăr. Și

Au dreptul să fie 
Dumitru Calistru. 
Vasile Sava ? Eu

schimbat numai

'Rv’tjȚ uite s-au schimbat la Roma și în viața 
oamenilor ei. Pe cele 7 coline nu mai 

bat vînturile pustii; în casa Anei Hulidiuc a 
intrat belșugul și bucuria, feciorul lui Ilie 
Costin, cel care altădată ar fi păscut porcii 
bogătanilor, e student la chimia alimen
tară, la Galați. In casa Emiliei Pînzaru, a 
lui Ilie Abuzăloaie, a lui Anuță Gheorghe 
se studiază cărți despre cultura porumbului, 
viticultură, zootehnie, horticultură, avicul- 
tură.

Gospodăria agricolă colectivă din Roma 
a devenit de două ori școală : o dată pen
tru membrii ei, și a doua oară pentru co
lectiviștii din întreaga regiune Suceava. La 
ușa lui Mihai Bîrliga bat deseori președinți 
din cele mai depărtate gospodării : de la 
Calafindești, de la Ilișești, de la Dumbră
veni. Și bărbatul acesta subțire și tînăr încă 
își cheamă brigadierii, șefii de echipă și, 
numaidecît, organizează adevărate „sesiuni 
agrotehnice sau de organizare a muncii”, 
cum îi place să spună, pe problemele care 
îi preocupă pe oaspeți.

Ascultau la radio desfășurarea Sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări Naționale. 
Vorbea deputatul Mihai Bîrliga, președin
tele lor. Vorbea despre ei. Despre ceea ce 
au realizat pînă acum. Despre ce va fi 
gospodăria lor în 1965. Și li se părea 
că văd aevea cele 7 coline unduind și foș
nind în preajma lor și rostind propriile 
lor angajamente : 2 600 kg grîu și 3 500
kg porumb boabe în medie la hectar... 1.100 
vite din care 500 de vaci, 1 750 de oi... 
30 000 kg sfeclă de zahăr, 1 772 kg floarea- 
soarelui, 400 de familii de albine și 30 000 
de păsări.

Și deodată, au tresărit. Partidul și guver
nul îi decora cu „Ordinul 
Pe ei, pe toți, că doar ei 
pentru munca lor, pentru 
să facă din Roma atît de 
Iar președintelui lor i se 
titlu de Erou al Muncii Socialiste.

Oamenii au trăit fiecare emoția președin
telui lor. Și fiecare a avut pe bună dreptate 
sentimentul că strîngerea de mină plină de 
dragoste, de căldură, felicitarea adresată lui 
Mihai Bîrliga îi este adresată și lui...

DRAGOȘ VICOL

Muncii" clasa I. 
sînt gospodăria, 
ceea ce au știut 
oropsită cîndva. 
decerna înaltul
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instalații de apă 
fiecare cameră, 
și la cele două 
proaspăt zugră- 
sau două paturi.

caldă in 
la parter 
Camerele 
cite unul
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• Mușchii — motoare

(Foto : Th. Roibu)

or-
tap „mondialele

Aceleași
alergător de viteză, în pro-

lua

descompun degajînd e-

cu

efort maxim el ar avea ne- 
circa 40 litri de oxigen pe

Medicina și fiziolo- 
studiază procesele 
în organism atît în 
activitate normală,

vie, acidul adenozintri-
A.T.P.-ul, cum i se mai

a-
în

ne
litri

RESURSELE DE EN ER U LE ALE OMULUI
compîexe ® Carburanți neobișnuiți e O cauză 
a oboselii—acidul lactic

Să presupunem că sîntem pe sta
dion. Asistăm la o cursă de 200 me
tri plat. Din grupul concurenților 
s-au desprins doi alergători. Ei îna
intează vertiginos, continuînd sprin
tul cu viteza cea mai mare de care 
sînt capabili. Lupta lor dîrză este 
urmărită cu atenție încordată : A 
cui va fi victoria ?...

PTesupunînd că amîndoi sînt oa
meni perfect sănătoși, au aceeași 
pricepere și pregătire tehnică, vic
toria va fi a aceluia care este mai 
rezistent. Rezistența însă se cîștigă 
prin antrenament, prin tot complexul 
de exerciții fizice cu cerințe din ce 
în ce mai mari care duc la întări
rea organismului și favorizează dez
voltarea coordonată a diferitelor 
funcții ale lui — respirația, circula
ția sîngelui, reflexele etc.

Care este limita maximă a posi
bilităților fizice ale organismului 
omenesc î Răspunsul îl poate da 
numai știința, 
gia îndeosebi 
care se petrec 
perioadele de 
cît și în cele de efort maxim. Astăzi, 
cu ajutorul mijloacelor tehnice mo
derne poate fi controlată și înregis
trată automat, chiar în timpul efor
tului, activitatea unor mușchi, a plă- 
mînilor, a inimii. Dar știința nu s-a 
oprit aici. De la studierea organe
lor corpului, a țesuturilor, a pă
truns mai adînc și, cu metodele bio- 
chimiei, urmărește 
se desfășoară pînă

De unde provine 
de care are nevoie 
mentele de efort ? 
complicate procese 
se desfășoară în minuscule labora
toare chimice — celulele mușchilor. 
Cercetările au dus la concluzia că 
CTctivitatea musculară folosește drept 
sursă de energie o serie de substan
țe din celule Asemenea substanțe 
sînt acidul adenozintrifosforic, glico
genul și altele ; în timpul efortului 
fizic ele se 
nergie.

în celula 
fosforic sau 
spune pe scurt, joacă rolul unui a- 
devăr.at acumulator de energie, în 
clipa în care sistemul nervos dă 
unui mușchi ordin de a se contrac
ta, A.T.P.-ul din celulele mușchiu
lui respectiv se. descompune, ce
dează întreaga energie de care dis
pune și pune mușchiul în ipișcare. 
Mușchiul este deci un fel de motor 
foarte complex în care energia chi
mică a unor substanțe este trans
formată în mișcare. Nici un inginer 
din lume nu a reușit încă să con-

struiască un motor la fel de perfect 
ca acest motor creat de natură.

în mușchi, după ce A.T.P.-ul a 
declanșat mișcarea, substanța care 
furnizează în continuare energie 
este glicogenul, o substanță înrudi
tă cu zahărul, aflată în organism în 
cantități destul de reduse. La un om 
adult, normal, cantitatea totală de 
glicogen din corp nu depășește 400 
grame, din care 35—40 la sută sînt 
depozitate în ficat, iar restul în 
mușchi și în spațiile lacunare ale 
țesuturilor. Pentru a se elibera e- 
nergia cuprinsă în glicogen, acesta 
trebuie 
chimic

procesele care 
și în celule, 
energia enormă 
sportivul în mo- 
Ea rezultă din 

moleculare care

este limitată. în proba amintită 
200 m plat, în decursul celor 20 
secunde se descompun 100 grame 
de glicogen și se formează acid 
lactic a cărui oxidare înfîrzie. Sîn- 
gele nu este însă în stare să furni
zeze mușchilor decît 5—6 grame dp 
glicogen pe minut. De unde se ob
ține restul ? Organismul recurge la 
utilizarea rezervelor din această 
substanță acumulate în mușchi, re
zerve care se ridică la 150—200 gra
me. Sprintenii consumă deci, în pe
rioada cît aleargă, bună parte din 
aceste rezerve, mai ales că în timpul 
alergării, sîngele nici nu poate să a- 
ducă mușchilor un surplus de carbu
ranți din rezervele de glicogen de
puse în ficat. Natura a limitat, deci, 
prin cantitatea disponibilă de gli
cogen, posibilitățile maxime ale 
sportivului. Firește că atunci cînd 
este vorba de distanțe mai mari de 
200 metri sau de alte probe, 
sportivul priceput își va dră
mui în mod corespunzător eforturile, 
ceea ce înseamnă în fond că va 
evita o descompunere prea rapidă 
a rezervelor de glicogen și o acu
mulare excesivă de acid lactic.

După efortul maxim depus este 
necesar — pentru a face ca obo
seala să dispară — ca toate pro
cesele biochimice să ee desfășoare 
în sens invers.

Practicarea cu regularitate și în 
mod științific a educației fizice po
trivit cu particularitățile individuale, 
cu vîrsta și cu sexul, cu dorințele 
fiecăruia, determină o dezvoltare ar
monioasă a organismului și călirea 
lui. Gimnastica de dimineață, gim
nastica în producție (așa cum a 
fost organizată în unele întreprin
deri), jocuri sportive în aer liber, tu
rismul constituie o extrem de va
loroasă contribuție la . reconfortare, 
la întărirea sănătății, un important 
factor de prelungire a vieții. Din a- 
cest punct de vedere este utilă și 
necesară extinderea și a altor for
me, a exercițiilor fizice, la îndemîna 
tuturor, cum sînt înotul, jocurile 
mingea, săriturile, alergările.

Medicii și fiziologii urmăresc să 
profundeze cercetările efectuate 
vederea elaborării unor norme ști- 

voacă însă o senzație crescîndă de ințifice de practicare a exercițiilor 
oboseală. Pentru un efort relativ 
mare și de nu prea lungă durată, 
insuficiența de oxigen nu constituie 
deci un obstacol deosebit.

După cum ,am văzut, cantitatea 
disponibilă de glicogen din corp

descompus într-un proces 
care necesită oxigen. Omul,

prin respirație, nu poate oferi 
ganismului său mai mult de 4—5 li
tri oxigen pe minut, dar în momen
tele de 
voie de 
minut.

La un
ba de 200 metri plat de pildă, care 
durează circa 20 de secunde, 
voia de oxigen este de 13—14 
dar organismul nu poate primi de- 
cît 1,5 litri. El nu are de unde 
diferența și atunci mușchiul, în ce 
privește ' oxigenul, lucrează „pe da
torie", neefectuînd unele reacții chi
mice atîta timp cît durează efortul, 
în acest timp însă, odată cu des- ' 
compunerea glicogenului și elibe
rarea energiei, se formează în ce
lulele mușchilor o substanță nouă 
— acidul lactic, care îngreunează 
desfășurarea proceselor metabolice. 
Lipsa de oxigen împiedică descom
punerea și eliminarea acestui pro
dus supărător. Acumularea de tot 
mai mult acid lactic în sînge pro-,

fizice și sporturilor, contribuind în 
felul acesta la dezvoltarea mișcării 
sportive în patria noastră.

Dr. ANDREI ILIESCU 
Conferențiar la Institutul 

de cultură fizică

Pe Muntele Mic
Așezate într-o poiană răcoroasă, 

Ia o altitudine de 1500—1600 m., 
nouă cabane formează întreg com
plexul turistic de la Muntele Mic, 
care găzduiește în fiecare an mii 
de excursioniști din Timișoara, Re
șița, Ofelul Roșu, Arad și din alte 
orașe ale tării. In stațiune se a- 
junge pornind cu autobuzul din 
Caransebeș și pînă în satul Bor- 
lova. De aici începe urcușul.

Turiștii care n-au mai trecut de 
multă vreme pe aici cu greu mai 
recunosc stațiunea. în ultimul timp 
ea a devenit mai frumoasă, și-a 
mărit capacitatea de cazare, ofe
rind condiții bune de odihnă. Ca
bana Bella-Vista, de unde se ză
rește orașul Caransebeș, s-a trans
format în hotel turistic cu încăl
zire centrală, cu 
rece și 
cu băi 
etafe. 
vite au
Interioarele au fost mobilate sim
plu și comod.

în cabana nr. 4 s-a amenajat o 
bucătărie modernă, cu cameră-fri- 
gider, cameră pentru depozitarea 
alimentelor și o mare sală de mese 
care poate deservi 200 de persoa
ne. Tot aici s-au deschis un bufet 
și un club cu bibliotecă, sală de 
tenis de masă, șah etc.

Stațiunea e alimentată cu curent 
electric de o microcentrală. Anul 
trecut s-a amenajat încă o micro- 
centrală de rezervă, s-au terminat 
lucrările de radioficare a stațiunii. 
Anul acesta se vor reface instala
țiile de captare și alimentare cu 
apă.

D. M.

Noi funiculare
TG. LĂPUȘ (coœesp. „Scînteii“).

De curînd, la Strîmbu-Băiuț, unul 
dintre cele mai mari puncte fores
tiere din raionul 
intrat în funcțiune 
Ele au o lungime 
Noi funiculare au 
rînd în folosință și în parchetele de 
la Băița, Valea Albă, Borșa, Vișeu.

Tg. Lăpuș, au 
dortă funiculars, 
de peste 10 km. 
fost date de cu-

— Nu te
la biblioteca vilei...

ÎN VACANȚA
speria, Costică 1 Nu e cartea ta, e una împrumutată de 

(Desene de NELL COBAR)

RĂSĂRIT DE SOARE, LA MARE •
— Ce măreție 1 Ce soare extraordinar...
— Minunat 1 Parc-ar fi o minge de fotbal 1...

a a eîiiho a camptoîÂor eiondialo do
3 IS Bl !

iî

Astăzi, la București, Ploiești și 
Brașov se dispută primele meciuri 
din. cadrul celei de-a II-a ediții a 
campionatului mondial feminin de 
handbal în 7, care reunește 9 echi
pe, împărțite în 3 grupe.

Amatorii de sport din cele trei o- 
rașe vor puteau urmări astăzi meciu
rile : R. F. Germană — U.R.S.S. la 
Ploiești ; R. P. Ungară — Japonia 
la Brașov și R. P. Romînă — R. P. 
Polonă la București (stadionul Re
publicii, ora 19). Jocurile din preli
minarii vor continua la 8 și 9 iulie.

Prin asociațiile sportive „Poiana

Sîntem de cîteva ore pe stadionul 
Poiana-Cîmpina a* uzinelor cu același 
nume. E o după-amiază obișnuită și 
totuși stadionul de lîngă gara Cîmpinei 
freamătă. Terenurile, pista de alergări, 
groapa de sărituri sînt ocupate de 
sportivii uzinei — căci despre ei este 
vorbă. Tribunele sînt aproape pline 
cu spectatori care asistă la întrecerile 
sportive din campionatul asociației, sau 
la cele programate în cadrul sparta- 
chiadei de vară. în dorința de a antrena 
cît mai mulți muncitori în activitatea 
sportivă, membrii consiliului asociației 
„Poiana“ au căutat să organizeze te
meinic competițiile cu caracter de masă. 
Și au reușit. Tn colaborare cu organi
zația U.T.M., consiliul acestei asociații 
sportive a alcătuit un pian de muncă 
cu responsabilități și termene precise, 
s-a îngrijit de publicitate în uzină (prin 
afișe, panouri, stația de amplificare 
etc.), a întocmit foile de concurs — 
într-un cuvînt a organizat totul pînă 
în cele mai mici amănunte. Din cei 
1 250 de membri, cîfi numără asociația, 
aproximativ 60 la sută s-au înscris și 
participă, după aptitudini, la volei, 
șah, fotbal, tenis de masă, atletism, 
fir etc.

— Asociația sportivă „Poiana“ este 
fruntașă în orașul nostru, ne preci
zează tov. Gh. Ghiță, președintei 
consiliului U.C.F.Sî-Cîmpina.

— Dar la „Energia" ?
Răspunsul înfîrzie. Pentru a-l

i-am vizitat pe cei de la „Energia”.
Asociația sportivă „Energia", a Uzi

nelor mecanice din Cîmpina, se bucu-

afla

Campionatele mondiale de gimnastica
Sportivul sovietic Iuri Titov a cucerit 

la Praga titlul de campion mondial abso
lut la gimnastică. Pe echipe locul întîi a 
fost ocupat de Japonia, iar locul doi de 
U.R.S.S.

Campionatele mondiale de gimnastică 
au continuat cu desfășurarea exercitiilor 
obligatorii'din concursul feminin. Cel mai 
bine s-au prezentat gimnastele sovietice

și mai ales campioana olimpică Larisa 
Latînina, care a evoluat cu mare succes 
la toate aparatele. Latînina conduce la 
individual cu 38,598 puncte urmată de 
Caslavska (R. S. Cehoslovacă) — 38,333 
puncte, Pervușina (U.R.S.S.) — 38,199 
puncte, Bosakova (R. S. Cehoslovacă) — 
37,999 puncte. Sonia Iovan (R.P. Romînă) 
ocupă jocul 18 cu 37,099 puncte.

ră de aceleași condiții ca și „P 
iana". Numărul membrilor asociație 
1 200. Consiliul, la fel ca cel de 
„Poiana", este format din 15 fove 
răși. Există și bază sportivă proprie 
cu bazin de înot, teren de volei, rine 
de box, sală de haltere. Că muncifo 
rilor de la uzina mecanică le place 
sportul, nu mai este nevoie de demon 
strat. Ce folos însă, dacă membrii con
siliului asociației nu se interesează 
deloc de activitatea sportivă de masă 
și nici de baza sportivă.

O vizită la ștrandul asociației este 
edificatoare : gardul dinspre șosea s-a 
dărîmat, ușile cabinelor sînt defecte, 
bazinul este plin cu... buruieni.

Președintele consiliului sportiv, ing. 
C. Grigore, caută să explice inactivi
tatea sa și a celorlalți membri ai con
siliului prin faptul că sportivii de per
formanță (boxerii, halterofilii) le-ar 
răpi prea multă vreme. Situația 
însă este alta: de aproape un an de 
zile, de cînd a fost constituit, consi
liul asociației sportive n-a reușit să 
se întrunească nici o dată pentru a 
discuta, cu simț de răspundere, activi
tatea sportului de masă. Nu-i vorba 
însă că indiferența manifestată de con
siliul sportiv „Energia“ n-a determinai 
pînă de curînd nici pe tovărășii din 
chrMtetii! -ăih'diilfĂt&ftii șV-feW'fpfcomifeful 
de partid să analizeze activitatea aso
ciației sportive.

Sportul cîmpinean este reprezenta! 
în multe competiții de performanță de 
sportivi de la „Poiana“ și „Energia” 
— asociațiile cele mai mari ale orașu
lui. N-ar fi oare bine ca între aceste 
două asociații sportive să existe o 
colaborare mai strînsă. care să impulsio
neze și Ia „Energia” activitatea spor
tivă de masă ?

I. DUMITRIU

Ieri, pe șoseaua
București- Ploiești

In c î t e v
Vineri în orașul Köln a avut loc tra

gerea la sorți a meciurilor din primul tur 
al „Cupei campionilor europeni" la fot
bal. Echipa Dinamo București, campioana 
țării noastre, figurează în grupa B și va 
juca cu formația turcă Galatasaray Is
tanbul.

a r î n d u r I
de austriacul Eberl — lh 20’ 56”. 
dintre cicliștii romîni a fost 
Cristescu, pe locul 10, la 2’29” 
ciștigător.

Echipa 
aflată în 
vineri la 
Mureșul, 
täte 0—0.

★
braziliană de fotbal Metropol, 

turneu în tara noastră, a jucat 
Tg. Mureș cu formația locală 
Meciul s-a terminat Ia egali-

ciclist al 
în două

a turului 
împărțită 
disputat contracro-

★
Cea de-a 5-a etapă 

R. P. Ungare a fost 
semietape. Prima s-a
nometrului, individual, pe ruta Pecs-Sek- 
szard (56 km). Cel mai bun timp a fost

realizat 
Primul 
Florian 
față de

A doua semietapă s-a desfășurat între 
Sekszard-Szeged (136 km). în ansamblu, 
cea de-a 5-a etapă a fost 
austriacul Adolf 
Florian Cristescu 
4h 35’ 20”.

Cursă mternațională 
de ciclism

Christian 
a ocupat

cîștigată de 
— 4h 32’47”. 
locul 8 — cu

★
Clinceni 

internațional
a continuat 

de parașutism
La aeroportul 

concursul 
sportiv cu desfășurarea probei de stil. La 
feminin, o frumoasă evoluție a avut polo
neza Maria Puchar și reprezentanta noas
tră, Angela Năstase. In întrecerea mas
culină s-au remarcat parașutiștii J. Cer- 
niak și R. Levandovski, ambii din echipa 
R.P. Polone. (Agerpres)

Pe șoseaua București-Ploiești s-a 
desfășurat ieri după-amiază o cursă 
ciclistă internațională, la care au 
participat nouă echipe din Italia, 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria și R. P 
Romînă. întrecerea a constat într-o 
probă de contratimp pe echipe de-a 
lungul a 100 de kilometri. Cel mai 
bun timp pe această distanță l-a rea
lizat formația Italiei : 2 ore, 17 mi
nute, 21 secunde. Locurile urmă
toare au fost ocupate de echipele 
R. P. Polone și Dinamo-București.

Mîine se va disputa o probă cu 
plecarea în bloc (180 km București- 
Cîmpina și retur).

Hidrocentrală dirijata automat
Ușile hidrocentralei de pe rîul Karamîș (U.R.S.S.) stau 

închise. Aici nu vin să lucreze nici ingineri, nici dispe
ceri. Despre starea și funcționarea agregatelor și diferi
telor instalații ale hidrocentralei comunică un aparat care 
se numește „auforaportor”. Penfru aceasta este suficient 
să se formeze numărul respectiv al telefonului urban la 
care a ‘os* conssctat aparatul automat. în cazul defec
tării unei instalații, aparatul anunță despre aceasta în 
mod automat pe dispecerul principal.

Această instalație își va găsi o largă aplicare în sec
țiile automatizate ale diferitelor uzine, la căile ferate și 
în porturile maritime și fluviale, pretutindeni unde sînt 
necesare informații sigure cu privire la funcționarea unei 
instalații.

Acest hipopo
tam de o specie 
foarte rară a 
fost prins Îd 
Groenlanda șl se 
află în prezent la 
grădina zoologi
că din Hamburg. 
El are particula
ritatea că-șl poa
te umfla maxila
rul superior pen
tru a-l speria pe 
dușmani.

UMM LARGA
Palat dispărut de 15 secole
La Roma au fost scoa

se la suprafață ruinele 
coridorului unui palat 
antic.

Coridorul descoperit 
este vast, ornamentat cu 
imense freece și pardosit

Descoperirea unei culturi 
necunoscute

La începutul secolului nostru s-a 
vorbit mult despre descoperirea făcută 
de călătorul rus Kozlov care a găsit în 
pustiul Gobi ruinele „orașului mort" 
Khara-Khoto, capitala vechiului stat 
Tangut, distrus de către hoardele lui 
Gingis Han la începutul secolului al 
Xlll-lea. Sub o colină de nisip a fost 
descoperită o bibliotecă enormă, cu 
manuscrise și cărți imprimate, scri
se într-o limbă și cu caractere necu
noscute, care nu au putut fi descifrate 
timp îndelungat. Nu de mult, savantul 
sovietic Nikolai Nevski, după 13 ani 
de muncă încordată, a reușit să desci
freze scrisul acestui popor dispărut șl 
să descopere o cultură veche, dezvol
tată și originală, aproape complet ne
cunoscută. Pentru aceste lucrări savan
tului sovietic i s-a acordat post mortem 
premiul Lenin.

cu marmură. Arheologii 
cred că este vorba 
de coridorul palatului 
împărătesei Fausta, a 
doua soție a împăratului 
roman Constantin cel 
Mare, care a domnit de 

la 307 pînă la 
337.

Incepînd din 
secolul al V- 
lea, nu s-a mai 
știut nimic des
pre acest pa
lat.

Icar-ul anului 
2000?

La Avignon 
(Franța) a fost 
prezentată „para
șuta anului 2000", 
Datorită aripioare
lor de aluminiu, 
fixate Ia încheie
turile mîinilor și 
picioarelor, purtă
torul parașutei a 
reușit să concreti
zeze în parte visul 
„omului-pasăre”. în 
cădere liberă, el 
este stăpîn pe vi
teza sa între 140- 
300 km pe oră.

Microscop de mărimea 
unui stilou

Fabrica de articole optice din Po-, 
lonia a realizat un microscop, în for
mă de stilou, pentru cercetarea 
structurii suprafețelor prelucrate și 
a suprafeței pieselor turnate, pre
cum și pentru observații biologice 
(de pildă, în horticulture și apicultu
ra). Microscopul cîntărește 20 de 
grame și este prevăzut cu un sistem 
de lentile care mărește între 16 și 32 
de ori obiectele examinate.

Ș T 1 A T I
...oameni de știință sovietici au creat un „ma

nipulator bioelectric" ? Este o mînă artificială care 
poaie executa comenzi pe care omul i le dă în gînd: 
apucă un pahar cu apă, strings mîna care 1 se în
tinde etc. Creatorii acestei minunate proteze vor 
s-o „învețe" să deosebească căldura de frig, adică 
să simtă.

...cuvîntul „ziar" a fost tntrodus pentru prima 
oară în dicționarul Academiei franceze în anul 
1684 î

...într-o veche fortăreață a legiunlî romane dfn 
Inchtuthll (Scoția) au fost descoperite 875 000 de 
cuie ? Scoțienii au hotărît să ambaleze aceste cule 
în pachete de cîte cinci și să le expedieze per
soanelor doritoare să le capete la prețul de 25 
shilingi pachetul. Majoritatea comenzilor au venit 
din S.U.A.

Ploaie 
de broscuțe

De curînd locui
torii orașului Salé 
(Maroc), trezindu- 
se dimineața, au 
găsit străzile și 
curțile caselor aco
perite cu mii de 
broscuțe de un 
centimetru și Ju
mătate.

După cum arată 
,,1’Humanlté”, „vîn- 
turile din zonele 
tropicale au trans
portat celule vii, 
respectiv ouă de 
broaște, care au 
trecut prin toate 
transformările în 
aer, în timp ce 
parcurgeau mii de 
kilometri”.

...la Vlena a fost Inventată o periuță de dinți 
electrică ? Ea funcționează cu ajutorul unei mici 
baterii electrice de 1,5 Volți.

...rețelele puternice de radar, insta' te aproape 
tn toate părțile lumii, constituie pentru ornitologi 
un mijloc inedit de studiere a emigrării păsări
lor î Dacă însă ornitologilor le place radarul, ope
ratorilor radarurilor nu le plac păsările pentru că 
ele tulbură imaginile de pe ecran.

...cincisprezece la sută din populația globului pă- 
mîntesc, și în special indienii din rezervațiile din 
Statele Unite, suferă de tralipină, boală infecțioasă 
la ochi care duce la orbire ?

...originea denumirii de conifere provine de la nu
mele grecesc Konos, care înseamnă con de pin î

Luptătorul profesionist american Haystack Cal
houn, deși are înspăimintătoarea greutate de 272 kg, 
se înduioșează în fața celor 2,800 kg ale primului său 
copil, o fetiță pe care o admiră prin fereastra mater
nității. Mama fetiței nu cîntărește decît... 105 kg.

Peste 16 ore în înot
Byron Cowie, profesor 

de înot, în vîrstă de 21 
de ani, antrenîndu-se 
pentru traversarea Cana
lului M’negij, a parcurs

în înot o distanță de 38 
km în 16 ore și 30 de mi
nute. Byron Cowie a rea
lizat această performanță 
la Londra, într-o piscină 
în aer liber.
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Ziua internațională 
a cooperației

Azi, cooperatorii de pretutindeni 
sărbătoresc Ziua internațională a 
cooperației.

Comitetul executiv al Alianței 
cooperatiste internaționale a insti
tuit sărbătorirea acestei zile în 1923. 
Această sărbătoare a intrat în tra
diția cooperatorilor din întreaga 
..ume, ca un prilej de afirmare a 
solidarității, a voinței de luptă pen
tru dezvoltarea mișcării cooperatiste 
internaționale, pentru lărgirea rela
țiilor economice și culturale dintre 
țări. Alianța cooperatistă internațio
nală cuprinde astăzi în rîndurile 
sale 163 milioane de cooperatori din 
zeci de țări ale lumii, fiind astfel 
una din cele mai largi organizații 
internaționale de masă. Această or
ganizație ar fi și mai largă dacă în 
conducerea ei nu s-ar practica o po
litică discriminatorie.

în Romînia abia după instaurarea 
puterii populare, o dată cu mă
rețele prefaceri revoluționare în
făptuite de poporul romîn sub 
conducerea partidului, cooperației 
i-au fost asigurate cele mai fa
vorabile condiții de dezvoltare 
pe calea slujirii intereselor po
porului. Cu fiecare an organizațiile 
cooperatiste din țara noastră își mă
resc numărul de membri, coopera
ția de consum ajungînd în prezent 
să cuprindă aproape 6 milioane de 
cooperatori și devenind astfel o pu
ternică organizație economică, cu un 
rol important în dezvoltarea schim
bului de mărfuri dintre oraș și sat, 
în întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea colectivistă, 
în desăvîrșirea construcției socialiste 
în țara noastră.

Creșterea continuă a producției 
noastre industriale a permis coope
rației de consum ca, prin cele peste 
26 500 unități de desfacere, să 
pună la dispoziția cumpărătorilor

un volum de mărfuri din ce în 
ce mai mare și de calitate mai 
bună. în anul 1961, față de 
1953 — prin rețeaua cooperatistă 
s-au desfăcut cu 78 la sută mai 
multe confecții, cu 55 la sută mai 
multe tricotaje, de două ori mai 
multe articole electrotehnice, de 
peste trei ori mai multe articole 
cultural-sportive, de 2,8 ori mai 
multă mobilă etc. Valoarea mărfu
rilor desfăcute gospodăriilor agricole 
colective (mașini, unelte, materiale 
de construcție, îngrășăminte) a fost 
în anul 1961 de 8 ori mai mare decît 
în 1958.

Rezultate deosebite au fost ob
ținute și în ce privește achiziționa
rea produselor agro-alimentare des
tinate aprovizionării populației oră
șenești și asigurării de materii pri
me pentru industrie. Cooperația 
meșteșugărească se dezvoltă și ea, 
orientîndu-se în prezent mai ales în 
direcția lărgirii și îmbunătățirii ac
tivității de deservire a populației.

Cooperatorii din R. P. Romînă 
militează pentru lărgirea relațiilor 
economice cu organizațiile coopera
tiste din alte țări, pentru înlătura
rea practicilor discriminatorii pro
movate de o parte a conducerii 
A.C.I., pentru întărirea unității miș
cării cooperatiste internaționale. La 
diferite reuniuni internaționale, de
legațiile noastre susțin cu fermitate 
linia dezvoltării relațiilor de colabo
rare și a apropierii între popoare, a 
coexistenței pașnice și întăririi păcii

Cu prilejul Zilei internaționale a 
cooperației, cooperatorii din R. P 
Romînă — alături de cooperatorii 
din întreaga lume — își reafirmă 
hotărîrea de a milita și de acum 
înainte cu fermitate și consecvență 
pentru o. colaborare internațională 
rodnică în slujba cauzei păcii și pro
gresului.

OeO

Sosirea noului ambasador a

La 6 iulie a sosit la București 
Jenö Kuti, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Ungare în 
Republica Populară Romînă.

La sosire, Jenö Kuti a fost salutat 
de Gheorghe Luca, directorul Pro
tocolului Ministerului Afacerilor Ex
terne.

R. P. Ungare Ia București

Au fost de față Jenö György, în
sărcinat cu afaceri A.I. al R. P. Un
gare în R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei, precum și șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției „Desenul italian
in secolele

La Biblioteca Academiei R. P. Ro- 
mîne s-a deschis vineri Expoziția 
„Desenul italian în secolele XVI- 
XVIII“

Au fost de față oameni de știință, 
artgv<șj cultură, reprezentanți ai Mi- 
nișteoluț lAfaperiloi" Externe- 
asemenea, au participat reprezen
tanți ai legației Italiei la Bucu
rești. Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări acad. Tudor Vianu, director 
general al Bibliotecii Academiei, 
acad. Gh. Oprescu, precum și în-

XVI-XVIII“
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Italiei. Emilio Paolo Bassi.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care prezintă lucrări ale maeștrilor 
artei italiene, ca Tizian, Corregio, 
Parmigianino, Tiepolo, Andrea del 

ilȘarto și alții, alese din colecția de 
gravuri și-'desene donate Bibliotecii 
Academiei R. P. Romîne de către 
acad. Gh. Oprescu.

Expoziția este deschisă pînă la 6 
august zilnic între orele 10—14 și 
17—20. (Afară de vineri și duminică 
d. a.). (Agerpres)

INFORMAȚII
O La Tîrgu-Mureș se desfășoară lucră

rile pentru modernizarea fabricii de 
zahăr din localitate. Aici se ridică un nou 
siloz de zahăr cu o capacitate de depo
zitare de 20 000 de tone, mai multe silo
zuri pentru sfeclă, o uscătorie de bor
hot, și alte construcții. Totodată se ex
tinde vechea hală de fabricație care va 
fi înzestrată cu utilaje moderne de mare 
productivitate.

Prin executarea acestor lucrări, capa
citatea zilnică de prelucrare a fabricii va 
spori de la 1 350 de tone în 24 de ore Ia 
3 000 tone.

Colectivul de constructori a executat

pînă acum peste 70 la sută din silozurile 
pentru sfeclă, iar în prezent lucrează la 
montajul construcțiilor metalice ale halei 
de fabricație si toarnă fundațiile pentru 
utilaje. (Agerpres).

© La tragerea Loto-Central din 6 iulie 
1962, au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

25, 44, 61, 69, 12, 80, 9, 20, 42, 56.
Premiul special A : 80, 56, 69 : Premiul 

special B : 25, 42, 9 ; Premiul special C : 
20. 12, 44.

Fond de premii : 727 823.
xn

irimOBAMIIE IEX1HERME
Plenara C. C„ al Partidului Comunist Bulgar

SOFIA (Agerpres). — După cum 
transmite agenția B. T. A., la 4 
și 5 iulie a avut loc plenara Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar.

Plenara a ascultat raportul lui 
Anton Iugov cu privire la rezulta
tele îndeplinirii sarcinilor trasate de 
consfătuirea din iunie a activului de 
partid, de stat și economic, informa
rea lui Todor Jivkov despre lucră

rile Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc care a 
avut loc la 6 și 7 iunie a.c. la Mos
cova și informarea cu privire la vi
zita în R. P. Bulgaria din luna mai 
a. c- a delegației de partid și güver- 
namentale a Uniunii Sovietice în 
frunte cu N. S. Hrușciov.
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Raportul prezentat de Max Reimann 
la plenara C. C. al P. C. din Germania
BERLIN 6 (Agerpres). — Ziarul 

„Freies Volk” a publicat o expunere 
a raportului prezentat de Max Rei
mann, prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Germania, la plenara C. C. al 
P.C.G. care a avut loc recent.

Subliniind că cercurile guvernan
te de la Bonn continuă să promove
ze o politică aventuristă care nu are 
nici o șansă, Max Reimann a decla
rat că Partidul Comunist din Ger
mania se adresează din nou cu pro
punerea de a se uni eforturile cla

sei muncitoare, social-democraților, 
sindicatelor, țăranilor și tuturor pă
turilor iubitoare de pace ale popu
lației pentru salvarea democrației și 
menținerea păcii. Muncitorii și toți 
oamenii muncii trebuie să se pro
nunțe pentru menținerea libertăți
lor democratice fundamentale ale 
poporului, pentru epurarea aparatu
lui de stat, economiei, armatei, jus
tiției și poliției de criminalii de 
război și de oamenii care au fost pi
loni ai regimului fascist.
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Cuvîntarea lui Raul Castro 
la postul de televiziune din Moscova

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : în seara zilei de 5 iulie 
la postul de televiziune din Mosco
va a luat cuvîntul ministrul forțelor 
armate revoluționare ale Republicii 
Cuba, Raul Castro.

„Anul trecut, a spus el. am res
pins agresiunea imperialiștilor ame
ricani și în prezent asupra vieții 
țării noastre își pune amprenta blo
cada organizată de aceiași imperia
liști”. Raul Castro a subliniat că în 
prezent situația în Cuba nu este 
atît de grea cît ar fi fost fără aju

torul dezinteresat al poporului so
vietic.

„Dacă nu ar fi existat ajutorul 
Uniunii Sovietice, a spus Raul Cas
tro, imperialismul ne-ar fi silit să 
vărsăm o mare de sînge pentru fap
tul că am ridicat steagul libertății".

Raul Castro a subliniat că revo
luția din Cuba a început într-un 
moment în care era limpede 
că lagărul socialist este mai puter
nic decît lagărul capitalismului. 
„Revoluția noastră, a spus el, este 
revoluția a 200 de milioane de oa
meni din America Latină”.

-o a o

Congres al reprezentanților forțelor 
democratice din Vietnamul de sud

SAIGON 6 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția de presă „Eli
berarea”, recent a avut loc un con
gres la care au luat parte reprezen
tanți ai forțelor democratice, ai inte
lectualității, diverselor organizații 
de masă, ai diferitelor comunități 
religioase și ai diverselor naționali
tăți. A fost discutată situația politi
că actuală din Vietnamul de sud și

.1 rji;
tn isi Acțiuni oale populației 

împotriva dictaturii dieniiste

politica pe care trebuie s-o ducă 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

Participanții la congres și-au expri
mat ferma hotărîre de a lupta îm
potriva clicii lui Ngo Dinh Diem și 
sprijinitorilor săi, imperialiștii ame
ricani.

„Este limpede, scrie revista engleză 
„EASTERN WORLD" că Vietnamul de 
sud nu-i amenințat de nici un fel de a- 
gresiune din afară, ci odiosul regim al 
iui Ngo Dinh Diem simîe primejdia din 
partea populației din însuși Vietnamul de 
sud”.
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Vești din țările socialiste
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La uzinele chimice din Tienfin
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Foraj© la mare adînclme

Centrală 
de telecomunicații 

internaționale
La Berlin se află în curs 

de construcjle o centrală 
de telecomunicații interna
tionale. Construcțiile exte
rioare au fost terminate, 
anunfă ziarul „Berliner Zei
tung". încă în acest an 
va începe montarea insta
lațiilor semiautomate, care 
vor asigura comunicații ra
pide cu toate capitalele 
(ărilor socialiste, ca și 
diferite 
printre 
Zürich, 
Londra,

în afară de instalațiile de 
telecomunicații, centrala 
va adăposti și o sta
ție releu pentru radiodifu
ziune. Noua centrală va 
asigura și autoservirea tele
fonică automată cu capita
lele regiunilor R. D. Ger
mane.

cu 
orașe din alte jări, 
care Copenhaga, 

Viena, Amsterdam, 
Paris.

Sonda cea mal 
adîncă din lume 
nu depășește 8 
km. Geologii so
vietici studiază 
în prezent pro
blema forării u- 
nor sonde de 15- 
18 km.Este foarte 
probabil 
rarea la 
dîncime 
facă în 
insulelor
sau în Kamciat- 
ka, unde scoarța 
Pămlntului are 
cea mai mică 
grosime. în foto
grafie : Colabo
ratori al unui la
borator de geofi
zică din Sahalin 
studiază materia
le obținute 
seismologi, 
tru alegerea
cului unde vor fi 
Instalate sondele.

Crește tirajul 
cărților

Tirajul cărților și pu
blicațiilor a crescut în 
R. P. Ungară de peste 
trei ori în comparație cu 
anul 1938. Titlul neoficial 
de „oraș unde se citește 
cel mai mult în R.P.U." 
aparține orașului Pécs. 
Numai în primele patru 
luni ale 
locuitorii 
cumpărat peste 100 000 
de cărți — de trei ori 
mai multe decît în pe
rioada 
anului

Din 
80 000 
vîndute prin standurile 
organizate la întreprin
derile orașului.

înfrumusețarea 
orașului

Orașul Tiențin, 
în China de nord, 
un centru producător de 
substanțe chimice. Față 
de primele patru luni ale 
anului trecut, în acest 
an uzinele chimice au 
dat o producție mai mare 
la un număr de 30 pro
duse 
care 
mat 
foric
bricarea săpunului, pra
fului de spălat, hîrtiei, 
unor produse din mate
riale plastice, lăcuirea bi
cicletelor. Unele între
prinderi au fost moder
nizate sau lărgite. O a- 
tenție sporită se acordă 
calificării muncitorilor. 
La fabrica de oxigen din 
China de nord, de pildă, 
înzestrată cu noi instala-

ții, numeroase utilaje au 
fost încredințate unor e- 
chipe de muncitori care 
au urmat în 
de ridicare 
profesionale.

Locuitorii Ulan Bato- 
rului — capitala R. P. 
Mongole — muncesc cu 
entuziasm la înfrumuse
țarea orașului lor- în 
decurs de două luni, în 
oraș s-au plantat 56 000 
de pomi și arbuști, 1,5 
milioane de flori. Au fost 
construite și amenajate 
noi străzi și piețe.

SAIGON 6 (Agerpres). — In Viet
namul de sud iau amploare acțiu
nile populației împotriva așa-ziselor 
„sate strategice” organizate de clica 
lui Ngo Dinh Diem în conformitate 
cu planurile întocmite de imperia
liștii americani. Astfel, populația 
din șase provincii din regiunea cen
trală a Vietnamului de sud au dis
trus peste 60 de asemenea „sate stra
tegice”. Ei au distrus zidurile, au dat 
foc clădirilor și barăcilor construite 
în aceste sate de către autoritățile 
ngodinhdiemiste.

După acum anunță agenția patrio- 
ților sud-vietnamezi „Eliberarea”, 
peste 1 200 000 de cetățeni au luat 
parte la zeci de mitinguri la care 
au cerut alungarea agresorilor ame
ricani, inițiatorii înființării „satelor 
strategice”.

Largă mișcare grevistă în Italia
ROMA 6 Corespondentul Ager

pres transmite : Pentru a cincea 
oară în decurs de o lună de zile 
cei 1 200 000 de metalurgiști italieni 
au hotărît să declare o nouă grevă 
generală. Și de astă dată greva ge
nerală de trei zile (7, 8 și 9 iulie) 
se desfășoară sub semnul unității 
de acțiune realizată de organiza
țiile sindicale ale metalurgiștilor 
afiliate la cele trei centrale sindi
cale naționale C.G.I.L., C.I.S.L. și
U.I.L.

Metalurgiștii au hotărît să reia 
greva întrucît „Confindustria" (Con
federația industriașilor italieni) a 
refuzat pînă acum șă accepte cere
rile legitime ale greviștilor privind

mărirea salariilor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. încetarea con
cedierilor arbitrare și lărgirea drep
turilor sindicatelor în întreprinderi.

Paralel cu greva metalurgiștilor 
are loc din nou greva muncitorilor 
tipografi. Timp de șase zile în Italia 
nu vor apare ziare. Tipografii sînt 
hotărîți să nu reia lucrul pînă cînd 
editorii de ziare nu vor mări cu 35 
la sută salariile lor.

De asemenea, greva celor 100 000 
de muncitori agricoli din provincia 
Bari, începută acum trei zile, ia 
amploare în sudul Italiei. Numărul 
muncitorilor agricoli aflați acum în 
grevă depășește 300 000.

la monom eratele 
victimelor ncBzismulni

PARIS 6 (Agerpres). — La Paris 
și în multe alte localități din Franța 
grupuri de patrioți au depus flori 
la monumentele victimelor nazismu
lui. Ei au protestat în felul acesta 
împotriva politicii guvernului fran
cez de alianță cu militariștii de la 
Bonn.

La chemarea Federației naționale 
franceze a foștilor deportați și in
ternați participanți la mișcarea de 
rezistență și a patrioților din depar
tamentul Sena, sute de parizieni

s-au adunat la 4 iulie în fața Cate-; 
dralej Notre-Dame din Paris.

Lîngă zidul unde au fost înmor- 
mîntate victimele nazismului s-au 
aliniat purtătorii de drapele. Femei 
și bărbați, au îmbrăcat hainele în 
dungi pe care le purtau deținuții.

Numeroase demonstrații au avut 
loc în regiunea pariziană.

Prefectul din orașul Lyon a inter
zis demonstrația care trebuia să aibă 
loc în fața monumentului luptăto
rilor din mișcarea de rezistență. Cu 
mult înainte de ora fixată, în apro-

0 carte care a făcut vîlvă peste ocean: 

„A M ERICA CEALALTĂ"
Cartea „America cealaltă" '), re

cent apărută la New York, a produs o 
vîlvă neobișnuită în S.U.A. în pri
mul rînd pentru că are drept su
biect fenomenul sărăciei în timp ce 
la modă sînt cărțile despre pros
peritate și bunăstare (gen „Societa
tea abundenței" a economistului 
Galbraith) și în al doilea rînd pen
tru că autorul, departe de a fi mar
xist, este fostul editor al revistei 
„The Catolic Worker" — Michael 
Harrington.

Opusă Americii cunoscute „pro
slăvite în cuvîntări, căreia-i fac re
clamă televiziunea și magazinele 
ilustrate și care are cel mai înalt 
standard de viață din lume", Ame
rica cealaltă este studiul cel mai 
documentat și mai vast întreprins 
pînă acum asupra problemei să
răciei în S.U.A. Carte de reportaj șl 
totodată de analiză, ea este rodul 
unei cercetări îndelungate a condi
țiilor de viață și a ceea ce autorul 
numește „cultura" sărăciei, precum 
și a datelor statistice, economice și 
sociale în acest domeniu.

„Desigur — precizează Harrington 
— America cealaltă nu este săracă 
în același sens ca națiunile săr
mane în care milioane de oameni 
sînt flămînzi, în cazul în care nu 
mor de-a dreptul de inaniție. America 
a scăpat de o asemenea extremi
tate. Aceasta nu schimbă faptul că 
zeci de milioane de americani sînt, 
chiqr în acest moment, mutilați fi
zicește și spiritual, trăind la nive
luri inferioare celor cerute de de
cența umană Dacă acești oameni 
nu mor de inaniție, în schimb ei 
sînt flămînzi și uneori îngrășați au 
foame, pentru că acesta este rezul
tatul alimentelor ieftine. Acești oa
meni sînt lipsiți de locuință, instruc
țiune și îngrijire medicală cores
punzătoare“.

Potrivit calculelor lui Harrington, 
numărul americanilor în această ca
tegorie este între 40 milioane șl 50 
milioane, aproximativ un sfert din

*) The other America — Poverty In the
United States. Ed. The Macmillan .Com
pany New York 1962, 

populația țării. El se bazează în a- 
ceastă privință pe bugetul de fami
lie „modest, dar adecuat" stabilit 
în 1961 de Biroul Statisticii Muncii 
din Departamentul Muncii și pe ta
bloul grupării pe categorii după 
venit a familiilor americane publi
cat de același birou.

Este simptomatic că aproape con
comitent a apărut în New York car
tea „Sărăcie și lipsuri în Statele U- 
nite“2) a economistului binecunos
cut Leon Keyserling, fostul consilier 
economic al președintelui Truman. 
,illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

Recenzia lucrării
lui Michael Harrington
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Aprecierile lui Keyserling nu diferă 
fundamental de cele ale lui Harring
ton, dar el face o distincție între a- 
mericanii care trăiesc în sărăcie — 
absolut sub standardele minime — 
și care sînt în număr de 38 mili
oane și între americanii care îndură 
anumite lipsuri în ceea ce privește 
locuința, instruirea copiilor, îngriji
rea medicală sau alimentația șl care 
sînt în număr de 39 milioane. Key
serling socoate că 77 milioane de 
americani trăiesc în sărăcie și lip
suri. Este într-adevăr aproape de 
necrezut — pentru a lua un singur 
aspect al acestor cărți — ca în cea 
mai bogată țară capitalistă, care 
cheltuiește din bugetul federal sute 
de milioane de dolari anual pentru 
depozitarea surplusului de alimen
te, să existe un număr de 7 807 000 
de americani care, după cum arată 
Buletinul Departamentului Sănătății, 
„s-au calificat pentru a primi aju
torul alimentar".

Pe cînd era președinte al S.U.A., 
F. D. Roosevelt vorbea despre a 
treia parte din populație „prost 
hrănită, prost adăpostită și prost 
îmbrăcată“. Cifrele și constatările 
pe care le fac acum Harrington și

*) Poverty and Deprivation in the 
United States.

Keyserling aemonstrează că de pe
rioada de prosperitate de după 
război au beneficiat în special pă
turile sociale de mijloc și cele din 
vîrful piramidei sociale (cele 3,5 mi
lioane de familii reprezentînd 7 la 
sută din populație cu venituri peste 
15 000 dolari anual mergînd pînă la 
milionari și miliardari), în timp ce 
jos, la bază, sărăcimea n-a fost 
afectată de realizările economice 
ale perioadei, iar în ultimii,ani pro
cesul de pauperizare s-a accentuat.

Harrington a fost rnulți ani ceea 
ce se numește în S.U.A. activist so
cial, un om care activează în ca
drul unor organizații religioase, fi
lantropice sau în slujba autorităților 
municipale în marile orașe pentru 
combaterea sărăciei, alcoolismului, 
morfinomaniei, criminalității tinere
tului etc El a ajuns astfel să cu
noască îndeaproape viața de zi cu 
zi a „Americii celeilalte" și să ob
serve atent pe cetățenii ei — mun
citori eliminați din fabrici și din a- 
teliere care au tras obloanele, fer
mieri ruinați, argați și lucrători agri
coli flotanți, mineri din „regiuni de
căzute“ în care s-au închis minele, 
negri, mexicani, portoricani și in
dieni plătiți cu salarii mizerabile 
pentru munci inferioare, bătrîni lip
siți de pensii și bolnavi sau acci
dentați rămași iără lucru.

Harrington combate tezele ourente 
ale apologeților capitalismului des
pre existența unor „pungi izolate de 
mizerie" sau despre faptul că să
răcia s-ar limita la negri și la me
diul rural. El demonstrează că să
răcia se întinde pe întreg teritoriul 
S.U.A., că deși ea bîntuie mai pu
ternic în rîndurile negrilor, majori
tatea săracilor sînt albi și încă din 
mediul urban.

Harrington, care este un reporter 
inspirat, descrie sărăcimea Ameri
cii ca un fel de lume aparte, lip
sită de speranță și de perspectivă, 
avînd limba ei specială, psihologia 
și viziunea ei proprie. în acest sens, 
cartea folosește des formula „cul
tura sărăciei“. Autorul explică fap
tul că problema nu constituie în 
prezent o preocupare majoră a vie

ții politice americane prin ceea ce 
el numește „invizibilitatea" sărăciei. 
Un întreg capițol al cărții este con
sacrat acestei teze.

Sărăcia este adesea departe de 
căile bătute, de șoselele și de auto
străzile moderne care străbat Ame
rica. în orașe, sărăcimea este de 
regulă „segregaiă“ în cartiere mi
zere în care rar se aventurează cei 
din clasa mijlocie și cu atît mai rar 
cei avuți. în ce privește îmbrăcă
mintea, Harrington notează că și ea 
face ca sărăcia să iie invizibilă : 
„America are sărăcia cea mai bine 
îmbrăcată din lume". Bătrînii săraci 
în număr de 8 milioane stau de re
gulă în casă și nu se văd. „în sfîrșit 
— scrie Harrington — săracii sînt 
invizibili politicește. Este una din 
cele mai crude ironii ale vieții so
ciale în țările avansate că cei de
posedați, de la fundul societății, nu 
pot vorbi în numele lor. Oamenii A- 
mericii celeilalte, în general, nu 
aparțin sindicatelor, organizațiilor 
frateinale sau partidelor politice. Ei 
nu au cine să intervină în folosul 
lor ; ei nu propun programe legis
lative. Ca grup, ei sînt atomizați. 
Ei n-au față ; ei n-au voce".

Sînt pe cît de interesante, pe atît 
de paradoxale concluziile autorului 
privind efectele progresului tehnic 
asupra sărăcimii. „Pentru ea pro
ductivitate mai înaltă înseamnă pos
turi mai rele, progres în agricultură 
înseamnă foame“. Harrington se o- 
cupă amănunțit de tragedia munci
torilor de înaltă calificare din in
dustria oțelului, automobilelor etc., 
care și-au pierdut posturile în urma 
închiderii uzinelor sau a automati
zării și trebuie să treacă la munci 
inferioare prost plătite, atunci cînd 
le găsesc.

O categorie largă de năpăstuiți ai 
eoartei o formează „respinșii" — 
cum se numesc în S.U.A. lucrătorii 
care au rămas în afara legii salariu
lui minimal. Ei sînt în număr de 
peste 16 milioane — lucrători în ho
teluri, personal casnic, spălători de 
vase, lucrători în spălătorii și cură
țătorii mecanice, vînzători în maga
zine mici și lucrători în ateliere. De 
regulă aceștia sînt nesindicalizați, 
iar uneori escrocați de gangsterii 
care au acaparat conducerea uniu
nilor sindicale respective și lucrează 
mînă-n mînă cu patronii acestor în
treprinderi. „Respinșii" nu benefi
ciază de nici un fel de prevederi 
sociale sau pensii. Ironizînd una din 
formulele apologetice — „statul 

prevederilor sociale" — autorul ara
tă că acesta „ajută cel mai puțin 
pe cei care au nevoie de ajutor cel 
mai mult".

Muncitorul sau funcționarul care a 
împlinit 40 de ani găsește foarte 
greu de lucru : „a trecut linia ieși
rii din uz în această societate in
dustrială". Autorul redă drama unui 
muncitoi de 43 de ani care caută 
de lucru de 18 luni cu cuvintele a- 
cestuia : „Cînd ajung la un ghișeu 
de angajare, ' omul doar îmi aruncă 
o privire : nici măcar nu-mi pune în
trebări și-mi spune „Ești prea bă- 
trîn“.

In agricultură, pentru corporațiile 
agricole și pentru marii fermieri me
canizarea și chimizarea producției a 
însemnat profituri enorme și crește
rea rapidă a productivității. Ultimul 
recensămînt agricol din 1954 arăta 
că 12 la sută dintre fermieri contro
lează aproximativ 40 la eută din su
prafața agricolă și aproape 60 la 
sută din producția marfă. Dar mai 
există peste un milion de ferme mici 
care constituie 40 la sută din fer
mele comerciale și care dau numai 
7 la sută din producția marfă. A- 
cestea sînt condamnate la pieire.

Alte capitole ale cărții se ocupă 
de muncitorii agricoli flotanți în nu
măr de peste 2 milioane, de negri 
care sînt folosiți în „muncile cele 
mai rele, mai murdare și mai prost 
plătite", de „boema“ intelectualității 
care trăiește în mizerie, de milioa
nele de alcoolici care decad pînă 
la cea mai abjectă existență umană 
ilustrată de „oamenii din Bowery“, 
cartierul newyorkez în care mii de 
oameni se tîrăsc pé străzi beți sau 
cerșind cîțiva cenți pentru o înghi
țitură.

Harrington nimicește o serie de 
mituri larg răspîndite în America. 
După ce arată că locuința este ele
mentul catalitic care grupează la 
un loc sărăcimea în S.U.A., el des
crie mahalalele cu case insalubre 
(vestitele „slums") de la marginea 
orașelor care formează mediul na
tural în care se dezvoltă „cultura 
sărăciei". O statistică din 1960 a- 
rată că din cele 58 milioane lo
cuințe ocupate din S.U.A., 15,6 mili
oane sînt sub standardele elementa
re. Lucrul cel mai interesant îl con
stituie însă faimoasele „programe 
de construcții de locuințe ieftine". 
Credința generală este că ele re
zolvă problema și pe această bază 
se dau firmelor de construcții auto
rizația de a dărîma „slums“-uri șl 

a scoate oamenii din ele. In rea
litate, pe locul acestor case mi
zere se construiesc blocuri moderne 
cu apartamente de speculă, în care 
chiria lunară este de la 40 de do
lari în sus camera — preț absolut 
inaccesibil categoriilor de oameni 
care locuiau în casele dărîmate. 
„Rezultatul total al diferitelor pro
grame de construcții de locuințe în 
America postbelică — scrie Harring
ton — a fost de a înghesui tot mai 
mulți oameni în „slums"-urile ră
mase".

In sfîrșit, Harrington arată că pă
rerea potrivit căreia bolile mintale 
și nevrozele sînt mai frecvente în 
rîndurile celor bogați osie greșită, 
că toate statisticile și cercetările ex- 
perților demonstrează că și această 
pacoste a societății americane a- 
pasă mai greu asupra sărăcimii. 
Tensiunea, nesiguranța postului, 
dislocările cerute de căutarea de 
lucru, grijile de zi cu zi pricinuite de 
administrarea unui venit mizer, 
spaima de a trece de 40 de ani fără 
a fi pus bani la o parte pentru bă- 
trînețe — toate acestea fac ca „cla
sa cea mai de jos să aibă un in
dice de boli psihice cu aproape 40 
la sută mai mare decît clasa cea 
mai de sus“. în plus, în timp ce fie
care bogătaș și soția lui își au 
„psihiatrul de casă", oamenii „Ame
ricii celeilalte“ nici nu se pot gîndi 
să plătească costul unui tratament 
de acest gen.

In concluzie, autorul revine la 
ideea centrală : „sărăcia în Ame
rica formează o cultură, un mod de 
viață și de gîndire, ea este un tot" 
și numai considerată ca atare ar 
putea fi întrucîtva atenuată prin- 
tr-un program vast de măsuri eco
nomice, sociale, culturale etc. al 
guvernului federal. Harrington este 
sceptic deoarece nu vede forțele po
litice care ar putea lupta pentru 
realizarea unui asemenea program, 
în genere, cartea este lipsită de un 
obiectiv precis și bine definit. Auto
rul, prizonier în limitele concepției 
sale despre societate, nu vede că 
rădăcinile sărăciei sînt în însăși 
orînduirea socială, că ea este im
pusă de o clasă, de un sistem, de 
monopolurile care stăpînesc și A- 
merica cunoscută și America cea
laltă și de aceea el nu înțelege 
adevărul simplu că nu se poate 
lupta împotriva sărăciei, fără a lup
ta împotriva monopolurilor.

SILVIU BRUCAN 

pierea monumentului au apărut mari 
forje de poliție. Comisarul de poliție 
nu a permis reprezentanților orga
nizației foștilor deportați să depună 
o coroană la monument pe a cărei 
panglică scria : „Jos înarmarea Ger
maniei“. Demonstranții au depus o 
coroană la placa memorială de pe 
clădirea unde în timpul ocupației 
naziste gestapoul țortura pe patrioți.

Demonstrația a luat sfîrșit prin 
intonarea „Imnului partizanilor” și 
a Marseillezei.

★

PARIS 6 (Agerpres). — La Rouen 
a avut loc o demonstrație de protest 
împotriva proiectatei călătorii a can
celarului vest-german Adenauer în 
Normandia. Demonstrația a fost con
vocată de organizațiile participanți- 
lor la mișcarea de rezistență și ale 
partizanilor păcii francezi. Circa o 
mie de persoane purtînd lozinci Ci'e 
protest împotriva vizitei lui Ade
nauer s-au îndreptat spre monumen
tul ridicat în memoria patrioților 
francezi căzuți în timpul celui de-al 
doilea război mondial, unde a avut 
loc un miting.

23 de agenții comerciale sfrâine 
din Irait au îost închise
Agenția France Presse relatează 

că 23 de agenții comerciale din Irak 
aparținînd unor societăți străine au 
fost închise din ordinul Ministerului 
Comerțului, deoarece au refuzat să 
se supună legii din 9 iunie 1961 care 
le obliga să încredințeze conducerea 
lor unor cetățeni irakieni, ori să se 
încadreze în societăți irakiene, în 
așa fel ca majoritatea capitalului 
din societățile respective să aparțină 
cetățenilor irakieni.

Printre agențiile închise sînt două 
vest-germane, una daneză, una sue
deză, iar restul americane și engleze.
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ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ALGERIA : în primele ore 
după proclamarea independenței

O mulțime uriașă care aplauda și aclama, exprimîndu-șl astfel 
nemărginita bucurie, s-a adunat în fața prefecturii (cum so vede în foto
grafia de mai jos) și a altor instituții publice din Alger în ziua procla
mării independenței Algeriei.

In preziua deschiderii Congresului mondial
pentru dezarmare generala șl pare

oamenii 
speranțe

sovietici, 
în congres.

singura cale care exclude războ
iul".

îmi 
Fo-

artist al
regizor 

din
SERGHEI GHERASIMOV,

poporului

C. B. GOODLET, editor și redac
tor al ziarului „Sun reporter“, din 
San Francisco, membru al delega
ției S.U.A. Ia Congres :

„Simt că dacă noi toți, oamenii 
de bună credință, ne vom întîlni,- 
vom putea să ne ’înțelegem și să 
înlăturăm greutățile ce stau în calea 
noastră, în calea spre dezarmare, 
și pace".

ULTIMELE ȘTIRI

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : Crește numărul delega- 
ților și oaspeților care sosesc la 
Moscova la Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace.

La 5 iulie, locuitorii Moscovei au 
întîmpinat încă aproximativ 200 de 
participanți la congres. Acesta este 
grupul delegaților din Ungaria, 
S.U.A., Anglia, Canada, Mexic, Ja
ponia și alte țări.

Printre cunoscutii luptători pentru 
pace și prietenie între popoare care 
au sosit la 5 iulie la Moscova se 
află Eugénie Cotton, președinta Fe
derației Democrate Internaționale a 
Femeilor, cunoscutul publicist și 
fruntaș pe tărîm obștesc Gordon 
Schaffer, reprezentantul Comitetului 
englez pentru apărarea păcii, sa
vantul japonez Kaoru Yasui.

Stare excepțională 
in Irianul de Vest

HAGA 6 (Agerpres). —' După cum 
a transmis postul de radio olandez, 
in partea de sud a Irianului de Vest 
a tost introdusa starea excepționa
lă. Administrația colonială olandeză 
a acestei părți a teritoriului și-a a- 
sumat împuterniciri speciale.

Această măsură a fost provocată 
de neliniștea crescîndă a autorită
ților locale în legătură cu acțiunile 
încununate de succes ale parașutiș- 
tilor indonezieni care.luptă cu spri
jinul populației pentru eliberarea 
Irianului de Vest.

Ziarele care au apărut la 5 iulie la Moscova au publi
cat declarațiile unui număr de delegați la Congresul 
mondial pentru dezarmare generală și pace.

y WILLIAM GOLLAN, președintele 
A Comitetului pentru apărarea păcii 

‘ I din Noua Gali© de sud (Australia) :
„Noi. care locuim în regiunea 

unde S.U.A. efectuează experiențe 
criminale cu arma nucleară, ne pu
nem mari speranțe în acest con
gres. Socotim că este cu putință o 
ieșire din situația creată. Congresul, 
care este chemat să exprime inte
resele întregii omeniri, va da o lovi
tură puternică militariștilor. El va 
contribui la consolidarea forțelor 
păcii. Totodată, el va ajuta la a- 
propierea tuturor popoarelor".

de film, 
U.R.S.S. :

„Ca toți 
pun mari 
rumul de la Moscova este deosebit 
de interesant prin aceea că la lu
crările Iui iau parte forțe diferite. 
Fiecare delegat își va exprima în 
mod absolut liber gîndurile. Va a- 
vea loc un schimb de păreri în pro
blema fundamentală a timpului nos
tru. Pentru noi, partizanii păcii so
vietici, dezarmarea generală este

CONTELE GUIDO PIOVENE, cu
noscut scriitor și publicist italian, 
scrie într-o telegramă adresată 
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. :

„Astăzi, apărarea activă a păcii 
constituie una din principalele sar
cini ale scriitorilor. A nu simți a- 
ceasta — înseamnă a pierde drep
tul de a se numi scriitor, înseamnă 
a deveni un mic intelectual ials și 
inutil... Congresul va deveni în în
treaga lùme o chemare la bătălia 
pentru pace pe care sîntem dispuși 
să o dăm cu toată hotărîrea pretu
tindeni unde se ivește un pericol".

Gonferințd pentru Laos

GENEVA, Cei doi copreședinți ai 
Conferinței internaționale pentru 
reglementarea problemei laoțiene, 
G. M. Pușkin și M. Macdonald, au 
avut la 5 iulie o întrevedere la re
ședința delegației Angliei. Convor
birea s-a referit la probleme încă 
nerezolvate de conferință.

—o®o-----

Opinia publică democrată din Grecia 
condamnă noul proiect de lege reacționar

STAT ALGERIAN PROSPER

prezenți

CUVÎNTUL FEMEILOR
Ne aflăm în preajma unui eve

niment de mare însemnătate, ce 
va rămîne înscris în istoria lup
tei popoarelor pentru înlăturarea 
războiului din societatea ome
nească — Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace.

Pacea este năzuința cea mai 
fierbinte a popoarelor, care vor. 
să trăiască, să se bucure de via
ță, să creeze noi și noi comori 
materiale și spirituale. Această 
năzuință va fi cu putere reafir
mată prin glasurile celor peste 
2 000 de delegați ai popoarelor 
de pe întreg pămîntul, 
la congresul mondial.

Nicicînd încă în fața 
lor cercurilor agresive
ridicat forțe atît de mari ca în 
epoca noastră. Țara noastră, care 
face parte din puternicul lagăr 
socialist — reazimul de nădej
de al luptei popoarelor din

MARIA ROSETTI 
președinta Consiliului Național 

al Femeilor

întreagă pentru 
o politică activă 

i coexistență 
de întregul 

dorim cu ardoare 
pacea pentru că sîntem in plină 
construcție a unei vieți noi și 
sîntem ferm hotărîți să ducem 
spre culmi tot mai înalte acea
stă măreață operă.

împreună cu întregul popor, fe
meile din țara noastră vor să 
trăiască în pace, să se bucure de 
zîmbetul senin al copiilor, de li
niștea și prosperitatea cămine
lor lor. Reprezentantele femeilor 
de pe întreg cuprinsul țării, în
trunite la Conferința Națională a 
Femeilor, care a avut loc de cu
rînd, au exprimat încă o dată a-

lumea i
— duce 
pace și 
susținută 
popor. Noi

pace 
de 

pașnică, 
nostru

deziunea lor unanimă la politica 
externă de pace promovată de 
partidul și guvernul nostru, ho- 
tărîrea lor fermă de a o sprijini 
întotdeauna, cu toate puterile lor.

Toate participantele la Confe
rință — delegate din țara noa
stră și invitate de peste hotare— 
au exprimat hotărîrea nestrămu
tată a femeilor de a milita neo
bosit pentru realizarea marelui 
deziderat al omenirii : dezarma
rea generală, totală și controlată.

Congresul mondial va da un 
nou și puternic elan acțiunilor 
luptătorilor pentru pace, pentru 
a determina cercurile conducă
toare din Occident să meargă pe 
calea rațiunii, a coexistenței, a 
dezarmării.

Avem convingerea fermă că 
forțele păcii își vor impune voin
ța, că puterile unite ale tuturor 
popoarelor vor face ca pacea să 
triumfe.Popoarele

Congresul pentru dezarmare 
generală și pace, care urmează a 
se deschide la Moscova, în ziua 
de 9 iulie, va fi o manifestare 
superioară ca număr și compo
nență tuturor celor convocate 
pînă acum din inițiativa Consi
liului Mondial al Păcii. Se vor a- 
duna la Moscova reprezentanți ai 

• popoarelor, veniți din punctele 
cele mai îndepărtate ale lumii, 
savanți și artiști iluștri, persona
lități care profesează doctrinele 

. sau mărturisesc credințele cele 
mai deosebite, pentru a spune 
încă o dată că pacea și dezarma
rea menită s-o asigure sînt ne
cesare și posibile.

Pentru „lipsă de respect"

Nava „Everyman-1" pe bordul că
reia se aflau trei americani care se 
îndreptau spre regiunea experiențelor 
nucleare americane din Oceanul Pa
cific în semn de protest Împotriva a- 
cestor experiențe, a fost reținută în 
largul mării șl readusă la San 
cisco.

La sosirea la San Francisco, 
membri ai echipajului au fost
tați, iar al treilea chemat în fata tri
bunalului și acuzat de „lipsă de res
pect" fată de hotărîrea tribunalului 
care a Interzis navigația navei în 
zona experiențelor nucleare.

Zboruri provocatoare 
deasupra Cubei

HAVANA 6 (Agerpres). — Minis
terul Forțelor Armate Revoluționa
re ale Cubei a informat despre noi 
zboruri provocatoare ale avioanelor 
militare ale S.U.A. deasupra terito
riului Cubei. în comunicat se spune 
că la 3 și 4 iulie avioane militare 

■ cu reacție americane au încălcat de 
patru ori spațiul aerian al Cubei. 
Ele au zburat deasupra orașelor 
Santiago de Cuba, Cienfuegos și al
tele.

ALGER 6 (Agerpres). — într-un 
discurs radiotelevizat pronunțat joi 
seara, primul ministru al guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria, Ben 
Khedda, a declarat că pînă la ale
gerile pentru Adunarea Națională 
Algeriană, G.P.R.A. „își asumă toate 
răspunderile” și a făcut apel la toti 
cetățenii Algeriei ca începînd de la

6 iulie să-și reia activitatea în con 
diții normale.

în continuare, Ben Khedda a de
finit principalele sarcini care sta, 
în fața G.P.R.A. pînă la alegerile 
pentru Adunarea Națională : să 
apere unitatea țării și a poporului : 
să vegheze la respectarea drepturi
lor cucerite de popor, la înlăturare? 
a tot ce ar putea compromite sau 
pune în primejdie viitorul poporului 
și să vegheze cu strictețe la apăra
rea independentei țării, atît de scump 
plătită de popor.

Ben Khedda a arătat apoi că în
deplinirea sarcinilor privind con
strucția statului în condiții de pace, 
precum și realizarea de către popor 
a obiectivelor fundamentale ale re
voluției cer cea mai strînsă coeziune 
a forțelor naționale. „Cei care vor 
amenința această upitate, a spus el. 
vor trebui să fie demascați sau 
aduși la realitate”.

Șeful G.P.R.A. a arătat că odat? 
cu terminarea manifestațiilor de 
entuziasm prilejuite de obținerea 
independenței țării este necesar- să 
se treacă deîndată — cu forțe spo
rite — la munca în vederea con
struirii unui stat algerian prosper 
și puternic.

ATENA 6 (Agerpres). — Forțele 
democratice din Grecia se unesc în 
lupta împotriva noului proiect de 
lege reacționar cu privire la așa-nu- 
mitele măsuri de securitate contra 
„pericolului comunist“.

Passalidis, președintele Comitetu
lui executiv al Uniunii democrate 
de stingă, a făcut o declarație în 
care subliniază că noul proiect de 
lege prezintă un pericol pentru toți 
democrații din Grecia. El amenință 
cu persecuții polițienești orice ac
tivitate democratică și ideile demo
cratice. Passalidis a chemat poporul 
grec să zădărnicească noua ofen
sivă împotriva drepturilor lui, să 
obțină legalizarea Partidului Comu
nist din Grecia, abrogarea legilor 
excepționale.

în declarația C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia, apărută în 
ziarul „Avghi“, se relevă marele pe
ricol pe care îl implică pentru po
porul grec noul proiect de lege 
antidemocratic și anticonstituțio
nal.

C.C. al P.C. din Grecia cheamă 
poporul grec, opoziția democratică 
să răspundă Ia noile uneltiri ale 
reacțiunii prin intensificarea luptei 
pentru abrogarea legilor excepțio
nale, pentru punerea imediată în li
bertate a deținuților politici și pen
tru amnistia generală, pentru lega
lizarea P.C. din Grecia.

Ziarul „Avghi“ continuă să pu
blice protestele sindicatelor gre
cești, precum și ale diferitelor or-

ganizații obștești, împotriva noului 
proiect de lege reacționar.

Un număr de 25 de sindicate 
chemat opoziția să acționeze în 
mun împotriva acestui proiect 
lege.

au 
co
de
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/Conîerinfa de presă a președintelui Kennedy

VIANUAcad. TUDOR

Fran-

doi 
ares-

înzestrat cu 
există astăzi

planuri- 
nu s-au

vor dezarmare și pace

vederea formarii'
cabinet braziliannoului

Pentru orice om 
rațiune și inimă nu 
în lume nici un motiv real al 
unui conflict armat, cu atît mai 
puțin al unui conflict de întin
derea și cruzimea aceluia pe care 
l-ar putea produce mijloacele ac
tuale ale războiului. Trăim de 
ani de zile în „războiul rece”, în
conjurați de lanțul de foc al unor 
conflagrații locale, munca de ci-
vilizație a omenirii este sub a- 
menințare. Această situație pro
fund dăunătoare trebuie să-și

■ ■-L■ : L

găsească sfîrșitul. Congresul de 
la Moscova va căuta căile stăvi
lirii ei. Forța rațiunii omenești 
rezidă în prestigiul ei. Dar acea
stă forță este imensă, pentru că în 
ea se exprimă voința popoarelor, 
care nu doresc să se extermine, 
ci să conlucreze în scopul înălță
rii continue a condiției omenești. 
Nu unii împotriva altora, ci toți 
împreună spre scopuri comune, 
în eforturi paralele, în emulație 
creatoare ! Omenirea aspiră spre 
o fază nouă, constructivă a isto
riei ei. Congresul de la Moscova 
va arăta lumii acest prag al 
înaintării ei. Speranța lumii îl sa
lută cu încredere.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
La obișnuita sa conferință de presă 
săptămînală, președintele S.U.A., 
Kennedy, a declarat că scopurile 
politicii S.U.A. fată de Uniunea So
vietică și față de celelalte țări ale 
lagărului socialist constau în încer
carea de a reduce riscurile unui 
conflict, continuîndu-se în același 
timp asigurarea securității S.U.A. 
și, după cum s-a exprimat pre
ședintele, a celorlalte țări ale „lumii 
libere“.

Răspunzînd la întrebarea unui 
corespondent care a rugat pe pre
ședinte să-și spună în linii mari pă
rerea cu privire la ce se poate aș
tepta în viitoarele luni în relații
le sovieto-americane, președintele 
Kennedy a declarat că el intențio
nează să încerce să trăiască mai 
departe în pace cu toate țările și 
îndeosebi cu cele al căror poten
țial militar 
orice mare 
torul celor 
omeniri.

Totodată, 
această sarcină nu poate fi înde

este de așa natură incit 
conflict ar afecta vii- 

două țări și al întregii

Kennedy a subliniat că

plinită rapid. Noi încercăm acum, 
a spus printre altele Kennedy, sâ 
obținem reglementarea problemelor 
importante care provoacă încordare 
în relațiile dintre Statele Unite și 
Uniunea Sovietică. Relevînd că un 
astfel de efort n-a fost întotdeauna 
fructuos, Kennedy a subliniat to
tuși intenția S.U.A. de a continua 
acest efort.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților ce părere are despre 
mersul tratativelor sovieto-america
ne în chestiunile legate de rezol
varea problemei germane, Kennedy 
a numit aceste tratative „foarte 
grele". Președintele a remarcat tot
odată că aceste tratative trebuie să 
continue și vor continua pentru a 
se sonda dacă „vom nutea realiza 
o înțelegere în această problemă 
care afectează puternicele noastre 
interese și în legătură cu care nu 
există un acord“. Kennedy a de
clarat, de asemenea, că în curînd 
va avea loc o nouă întîlnire între 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., 
A. F. Dobrînin, și secretarul de 
Stat, D. Rusk.

a

O’

O eHmă odioasă
O. A. S. la Oæan

© Provocatori fasciști au tras cu mi
traliere în mulțime ® 20 de algerieni 

uciși ; zeci de răniți

Consultari

(Agerpres).

MOSCOVA. Răspunzînd invitației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., la 6 
iulie a sosit la Moscova o delegație 
a Adunării de Stat a Republicii 
Populare Ungare, condusă de Sandor 
Ronai, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele 
Adunării de Stat.

HAVANA. In ciuda secetei, fabri
cile de zahăr din Cuba vor produce 
anul acesta 4 880 000 de tone. Pro
centul zahărului extras din trestia 
de zahăr reprezintă anul acesta un 
record în întreaga istorie a Cubei.

BOGOTA. Ministrul de externe 
columbian a exprimat nemulțumi
rea guvernului său față de „legea 
zahărului", adoptată de Congresul 
S.U.A., prin care cota importată din 
Columbia este redusă cu 30 000 de 
tone, afectînd veniturile țării.

DUSANBE. Expoziția „Baza e- 
nergetică a Republicii Populare 
Romîne", care s-a deschis la 
Dusanbe, capitala Tadjikistanu- 
lui, se bucură de un mare inte
res. Zilnic ea este vizitată de 
500-600 de persoane. Exponatele 
cuprind două, săli ale Muzeului 
regional de stat din Tadjikistan. 
„Sînt entuziasmat' de succesele 
prietenilor noștri romîni“, a scris 
în cartea de impresii Samad Iu- 
nusov, membru al prezidiului 
Consiliului studențesc al U.R.S.S.
_____________________________

nat la moarte la 28 iunie a.c. de că
tre un tribunal militar francez.

CANBERRA. La Canberra s-au 
încheiat tratativele dintre ministrul 
englez al aviației, Thorneycroft, și 
guvernul australian. S-a hotărît să 
se prelungească pe încă trei ani a- 
cordul australiano-englez cu privire 
la folosirea în comun a poligonului 
de rachete Woomera (în sudul Aus
traliei) pentru experimentarea armei 
rachetă și pentru cercetări cosmice.

ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ 
A SCRIITORULUI AMERICAN 

WILLIAM FAULKNER

NEW YORK. La 6 iulie, la Oxford, 
statul Mississippi (S.U.A.), a încetat 
din viață, în vîrstă de 64 de ani, 
în urma unui atac de cord, scri
itorul american 'William Faulk
ner. Cunoscut mai ales pentru ro
manele și nuvelele sale în care des
crie viața și istoria locuitorilor din 
sudul Statelor Unite, William Faulk
ner a obținut în anul 1950 Premiul 
Nobel pentru literatură.

ALGER 6 (Agerpres). — La 5 Iu
lie, în timp ce populația algeriană 
din Oran sărbătorea Ziua indepen
denței, criminalii din O.A.S. au trar 
cu mitraliera asupra mulțimii. Cir
ca 20 de algerieni au fost uciși, iar 
alte zeci au fost grav răniți. Poliție 
algeriană a efectuat cîteva arestări. 
Autorii acestei noi crime odioase nu 
au fost încă prinși.

Agenția Algérie Presse Service 
relatează că în legătură cu această 
nouă provocare a O.A.S., un purtă
tor de cuvînt al guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria a făcui 
următoarea declarație : „Provocato
rii fasciști, ultimele rămășițe ale 
O.A.S.-ului au ales ziua de 5 iulie 
pentru a săvîrși un act crimi 
nai prin care se urmărea repunerea 
în cauză a însuși principiului su 
veranității poporului algerian prir 
provocarea intervenției militarilo: 
francezi. Această provocare a fosl 
însă pînă la urmă dejucată de vi- 
gilența forțelor de ordine algeriene 
și de responsabilii organizațiilor na
ționale".

în Uniunea Sud-africană, al 
cărei guvern duce o politică de 
„apartheid“, de cruntă discrimi»- 
nare rasială, populația de cu
loare luptă tot mai organizat 
pentru drepturi și demnitatea de 
om. Fotografia de mai jos redă 
un aspect de la o mare demon
strație de protest care a avut loc 
la Capetown împotriva legilor 
rasiale.

La ce servește „Alianța 
pentru progres“

Ultimul număr al revistei salvadoriene 
„APRIL Y MAYO" cuprinde un editorial 
în care este criticat planul nord-american 
„Alianța pentru progres". „Adevăratul 
scop al pianului președintelui Kennedy 
„Alianța pentru progres” — scrie revista 
— este să oprească în loc mișcarea revo
luționară și progresul social în America 
Latină”. După ce arată că exemplul pe 
caro l-a ofgrit Cuba țărilor latino-ameri- 
cane reprezintă un coșmar pentru cercu
rile conducătoare din S.U.A., revista 
scrie : „Alianța pentru progres" servește 
numai pentru sprijinirea regimurilor sîn- 
geroase de dictatură militară din America 
Latină.

RIO DE JANEIRO 6
— Agenția France Presse anunță 
că președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, l-a 
tru al 
membru 
crat. să 
mării unui cabinet „capabil să pro
cedeze la principalele reforme de 
structură“.

Totodată, greva de 24 de ore, de
clarată de sindicate miercuri la ora 
24 în sprijinul cererilor cu privire 
la crearea unui guvern democratic 
și progresist, a luat sfîrșit joi noap
tea la ora 24. Greva, care cuprin
sese toate principalele centre indus
triale ale țării, Instituțiile guverna
mentale, băncile, ö mare parte 'din

însărcinat pe fostul minis- 
educației, Oliveira Brito, 
al Partidului social-demo- 

examineze posibilitatea for-

NEW YORK. După cum transmite 
corespondentul din Honolulu al a- 
genției Associated Press, Statele 
Unite au amînat cu 24 de ore cea 
de-a treia încercare a lor de a efec
tua o explozie nucleară la mare alti
tudine. Explozia fusese fixată pen
tru 5 iulie, ora 23.Pe continentul latino-american 

are Ioc un proces de continuă 
activizare a maselor populare în 
lupta de eliberare națională, pen
tru pace și progres.

® De curînd, la Lima — capi
tala Republicii Peru — Frontul 
național de 
zat un uriaș 
rea a peste 
Participanții 
efectuarea unei reforme agrare și 
au protestat împotriva unor pro
vocări polițienești. (Fotografia 
din stînga).

0 în piața Libertății din capi
tala Republicii San Salvador a 
avut loc o puternică demonstra
ție împotriva regimului militarist 
și a jefuirii bogățiilor de către 
trusturile străine. Demonstrația 
a fost organizată de Frontul unit 
al acțiunii revoluționare și de 
către mișcarea democratică 
studențească. (Fotografia din 
dreaipta).

DAR ES SALAM. Nathaniel Mba- 
eva, reprezentantul Uniunii națio
nale din Africa de sud-vest la Dar 
Es Salam, a declarat la 5 iulie, în 
cadrul unei conferințe de presă, că 
poporul din Africa de sud-vest do
rește să i se acorde imediat inde
pendența. Independența, a declarat 
Mbaeva, nu poate fi dobîndită însă 
decît prin eforturi proprii. Esențial 
este ca întregul popor să fie mobi
lizat la luptă organizată. Mbaeva a 
vorbit apoi despre creșterea luptei 
de eliberare din Africa de sud-vest, 
subliniind că în ultima vreme ea a 
devenit tot mai organizată.

eliberare a organi- 
miting cu participa- 
100 000 de cetățeni, 

au cerut între altele

întreprinderile comerciale, transpor
turile, a luat sfîrșit după ce con
ducătorii sindicatelor braziliene au 
avut o întrevedere cu președintele 
Goulart la Brasilia. într-o declara
ție a Frontului de eliberare națio
nală, precum și într-o declarație a 
Uniunii naționale a studenților din 
Brazilia se subliniază că „greva ge
nerală este o expresie a apărării 
intereselor poporului brazilian".

Postul de radio național brazilian 
a transmis declărația miniștrilor 
celor trei departamente ale arma
tei în care se arată că forțele ar
mate apără ordinea constituțională 
și vor Ha ascultare ordinelor pre
ședintelui Goulart.
..... r" ' "

PARIS. Agenția France Presse 
relatează că .vineri dimineață a fost 
executat la Paris Roger De'gueldre/ 
una din căpeteniile O.Ä.S., con'dam« f ■ •
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