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Pe toate șantierele 
nn ritm de lucru susținut!

Ne aflăm în plin sezon de construcții. Nu există regiune sau oraș în care șă nu întîlnim peisajul — devenit familiar — al șantierelor, în acest an constructorii au de dat în folosința oamenilor muncii aproape 51 000 de apartamente. Creșterea de la an la an a volumului de construcții de locuințe este o dovadă grăitoare a preocupării partidului și guvernului pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale celor ce muncesc.Terminarea la timp și de un nivel calitativ superior a construcțiilor de locuințe prevăzute în acest an presupune, înainte de toate, o organizare temeinică a muncii pe șantiere — de la începerea lucrărilor și pînă la terminarea lor definitivă. Ținînd seama de acest lucru, multe colective de șantiere lucrează într-un ritm susținut. Grupul de șantiere din Baia Mare a trecut, încă de la începutul anului, la o bună coordonare a muncii pe șantiere. Pe baza proiectului de organizare, judicios întocmit, munca a fost împărțită pe 5 loturi — 3 pentru lucrările „de roșu", unul pentru finisaje și altul pentru instalații. Se asigură astfel, pe lîngă un ritm susținut de lucru, și specializarea maiștrilor și muncitorilor. Graficele de execuție întocmite pe loturi și coordonate între ele prevăd termene eșalonate de predare pe luni a apartamentelor, mișcarea utilajelor, necesarul și sursele de materiale etc. Pe baza acestor grafice, conducerea grupului de șantiere poate cunoaște în orice moment stadiul lucrărilor, poate lua măsuri operative. Organizîn- du-și în acest fel munca, constructorii din Baia Mare au predat pînă acum peste 260 de apartamente, dintre care 36 înainte de termen.într-un ritm susținut se desfășoară lucrările și pe o serie de șantiere din Capitală. Constructorii complexelor de pe șoseaua Olteniței au început lucrările la majoritatea blocurilor pe care le au de ridicat ; pe șantierul Dimitrov- Chiristigii s-a terminat zilele acestea glisarea celui de-al doilea bloc — P5 4- cu 132 de apartamente ; la blocul 12, constructorii din Roman au ajuns să execute un nivel în 5 zile. Iată cîteva exemple care dovedesc munca plină de avînt a constructorilor pentru grăbirea ritmului lucrărilor. Ele arată că pe șantiere sînt posibilități ca noile blocuri să fie predate „la cheie" în termenele stabilite.Dar nu peste tot sînt valorificate pe deplin aceste posibilități. Pe unele șantiere din Constanța, Piatra Neamț, din regiunea Hunedoara datorită deficiențelor existente în organizarea muncii, lucrările se desfășoară într-un ritm nesatisfăcător. La blocurile A7 și A8 din Constanța, executate într-un timp scurt cu co- fraje glisante, lucrările au început să stagneze la un moment dat. De ce ? Pentru că n-a existat suficientă grijă față de aprovizionarea șantierului cu dulapi precomprimați pentru planșee. La alt bloc — D — au lipsit plăcile de rumbeton, care puteau fi confecționate chiar pe șantier. în acest fel s-a pierdut mult din timpul cîștigat la turnarea structurii de rezistență cu co- fraje glisante.Grăbirea ritmului construcțiilor este strîns legată de introducerea pe scară tot mai largă a metodelor industriale de lucru, de folosirea din plin a mecanismelor și utilajelor existente pe șantiere. în ultimii pni, șantierele de locuințe au fost dotate cu numeroase utilaje moderne și dispozitive de mică mecanizare. Ca urmare, volumul lucrărilor executate mecanizat a crescut neîn-

cetat. Multe colective de șantiere se îngrijesc de buna folosire și întreținere a utilajelor de care dispun, obținînd astfel indici mai înalți de creștere a productivității muncii. Acest lucru nu se face însă pe toate șantierele, fapt care se răsfrînge negativ în creșterea productivității muncii, în respectarea termenelor de dare în folosință a blocurilor. Este necesar ca pe fiecare șantier să se ia măsuri eficiente, să se creeze toate condițiile pentru ca utilajele să fie folosite la întreaga lor capacitate.Timpul favorabil permite ca pe fiecare șantier să se lucreze într-un ritm susținut. Rămînerile în urmă existente pe unele șantiere pot și trebuie să fie recuperate. Sînt necesare măsuri eficiente pentru ca toate construcțiile din acest an să fie date în folosință la termenele prevăzute. Buna organizare a desfășurării lucrărilor, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu materiale necesare, folosirea mai rațională a utilajelor de pe șantiere — iată cîteva din căile principale de grăbire a ritmului de lucru, care stau la îndemîna fiecărui colectiv de șantier.Lupta pentru intensificarea ritmului de execuție trebuie să se împletească strîns cu grija pentru calitatea bună a lucrărilor. înșiși constructorii să fie aceia care să combată primii lucrul de mîntuia- lă, calitatea necorespunzătoare a unor finisaje, micile „neglijențe“ care se mai observă pe unele șantiere și care umbresc, înțr-un fel, e- forturile lăudabile ale mării majorități a constructorilor.Firește că în asigurarea bunului mers al lucrărilor un cuvînt hotărî- tor au și întreprinderile care livrează șantierelor materialele necesare. Nu puține sînt cazurile cînd constructorii sînt stînjeniți în activitatea lor datorită nelivrării la timp a unor materiale. Un tovarăș de la întreprinderea de construcții-mon- taj nr. 1—Pitești ne spunea : „Blocurile 8 și 9 din cartierul Ceair puteau fi date în folosință încă din aprilie. Dar nu am piitut face acest lucru din lipsa căzilor de baie. în luna mai, întreprinderea „Fero- email“-Ploiești ne-a livrat ce-i drept căzile. Dar a „uitat“ să trimită clemele și șuruburile respective pentru fixarea căzilor. Și astfel, datorită unei „mici scăpări", durata de execuție a blocurilor s-a prelungit nejustificat cu multe zile“. Este necesar ca fiecare întreprindere care produce materiale pentru noile locuințe să-și respecte exemplar o- bligațiile asumate, să simtă, alături de constructori, răspunderea dării în folosință la timp a blocurilor.în urmărirea desfășurării după grafic a lucrărilor, un rol mai activ trebuie să aibă organizațiile de partid de pe șantiere și comitetele sindicatelor. O muncă politică și organizatorică concretă, eficace, desfășurată pe fiecare șantier, ajută la prevenirea oricăror rămîneri în urmă, contribuie la sporirea productivității muncii și ridicarea calității lucrărilor. De asemenea, prin grija organelor sindicale întrecerea socialistă trebuie să fie mai bine organizată, iar experiența bună a muncitorilor de pe șantiere să fie larg răspîndită, îneît ea să devină un bun al tuturor constructorilor.Printr-o muncă permanentă de îndrumare și control din partea sfaturilor populare și a conducerilor trusturilor regionale de construcții, a organizațiilor de partid, prin eforturile susținute ale constructorilor, locuințele din acest an pot fi date în folosință la termenele stabilite. Constructorii au dovedit în repetate rînduri că pot realiza acest lucru.

Gheorghe Moga, maistru chimist, 
și Pavel Lupu, operator chimist din 
secția clorură de aluminiu a Com
binatului chimic Borzești — doi 
lucrători de bază ai combinatului.

(Foto : Gh. Vințilă)

vcclii pentru oțelăriiFier.**• •_ '•
Din stațiile C.F.R. Pitești, Cîmpulung 

Muscel și .Leordeni au fost expediate 
zilele acestea spre Reșița peste 73 tone 
de fier vechi. De la începutul anului, 
oamenii muncii din întreprinderile in
dustriale și comunele regiunii Argeș au 
colectat și expediat peste 10 000 tone 
de fier vechi. Alături de colectivele de 
muncă de la întreprinderile textile Pi
tești și de foraj Bascov și altele, la a- 
ceastă acțiune au participat numeroși 
cetățeni clin orașele și satele regiunii, 
mobilizați de deputății sfaturilor popu
lare. (Agerpres)

Cea mai frumoasă comună, 
cea mai frumoasă circumscripție

In întrecerea „Pentru cea mai fru
moasă comună și cea mai frumoasă 
circumscripție“ sînt antrenați locuitorii 
tuturor satelor din Dobrogea. împreună 
cu deputății, ei dau viață celor aproape 
5 000 de propuneri gospodărești făcute 
în ultima campanie electorală pentru 
alegerea deputaților în sfaturile popu
lare, printre care construirea căminelor 
culturale din comunele Cumpăna și 
Corbu, a dispensarului medical de la 
Castelu, a noilor localuri de școli de la 
Casimcea, Ghindărești, Săcele etc. Sînt 
folosite pe scară largă o serie de mate
riale locale — piatră și nisip extrase din 
carierele din apropierea șantierelor, 
materiale lemnoase din Delta și Lunca 
Dunării. Gospodăriile agricole colective 
care au cărămidării sau cuptoare de var 
proprii sprijină cu mari cantități de ma
teriale ridicarea noilor construcții ob
ștești. La înfățișarea nouă a satului do
brogean contribuie și mulțimea de case 
noi ale colectiviștilor, numeroși pomi 
fructiferi, arbori și flori care s-au plan
tat în curțile colectiviștilor, pe străzi și 
în parcuri.
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Cu 40 de zile mai devreme
Cuptorul numărul 4 al fa

bricii de produse refrac
tare „9 Mai“ din Turda era 
planificat să intre în repara
ție capitală în perioada 1 
aprilie — 30 iunie. Se pre
vedea un volum mare de 
lucrări. Numai zidăria re
fractară însuma peste 1 750 
mc. Un colectiv din cadrul 
serviciului tehnic al între
prinderii a stabilit modifică
rile care trebuiau făcute 
cuptorului. Ața, de pildă, s-a 
prevăzut mărirea secțiunii 
canalelor de circulare a ga
zelor cu 25—40 la sută față 
de cele existente, ceea ce va 
permite realizarea unor în
semnate economii de com
bustibil ; înlocuirea mate
rialului refractar obișnuit 
pentru pereții de susținere 
a bolților, cu material refrac
tar aluminos, ceea ce va a- 
vea drept urmare sporirea 
rezistenței cuptorului ; izo
larea bolților la camerele de 
ardere cu cărămidă termol-

Constructorii din Reșița execută finisajele exterioare la un nou grup de blocuri
(Foto : M. Andreescu)
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Dotare cu utilaje noiînzestrarea cu utilaje moderne în vederea îmbunătățirii permanente a calității țesăturilor constituie una din importantele preocupări actuale ale colectivelor din țesătoriile de lînă și mătase. De cu- rînd la fabrica din Buhuși a fost dată în funcțiune o rameuză modernă automată cu încălzire electrică, pentru finisarea țesăturilor din lînă și termofixarea celor din fitbre sintetice. Rameuza realizează uscarea și întinderea unei cantități de 30 m stofe pe minut. De sțsemenea, țesătoria „Mătasea Populară" din Capitală^ a fost dotată zilele acestea cu o rameuză pentru țesături din mătase, cu o capacitate de uscare și întindere de 60 ra pe minut. în afară de sporirea capacității de uscare și întindere, noile utilaje a- sigură și o calitate mult îmbunătățită a țesăturilor.
ț

Premieră Lumină de iulie“
Luni seara, la cinematograful „Re

publica" din Capitală, a avut loc pre
miera noului film romînesc „Lumină 
de iulie", producție în culori a stu
dioului cinematografic „București", 
după un scenariu de Fănuș Neagu și 
Vintilă Ornaru, în regia lui Gheorghe 
Nagy. Imaginea filmului aparține lui 
Ovidiu Gologan, iar muzica este sem
nată de Mircea Chiriac. In rolurile 
principale apar artiștii poporului 
George Calboreanu și CJrigore Vasi- 
liu-Birlic, artiștii emeriți Marcel An- 
ghelescu, Colea Răutu și Titus Lap- 
teș, artiștii Margareta Pogonat, Aurel 
Cioranu, Emilia Costa, George Mottoi 
și Mircea Cosma.

Gata pentru recoltare
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 

Mecanizatorii de la S.M.T. Nănești, 
care deservesc mai multe gospodării 
colective din raionul Galați, se pregă
tesc intens pentru campania de recol
tare a păioaselor. Cele 45 de combine 
cu care vor lucra la strîngerea recoltei 
sînt pregătite de pe acum. Revizuirea 
și repararea lor a și fost terminată de 
mult. Mecanizatorii din Nănești au 
terminat, de asemenea, revizuirea 
repararea tocătorilor de nutreț și 
preselor de balotat paie.Un caz interesant

Oaspeți tineri
CONSTANȚA (trimisul „Scînteii“). 

— Două trenuri speciale au sosit, zi
lele trecute, la peronul special ame
najat din fața taberei de la Năvodari. 
Din ele au coborît aproape 2 000 de 
școlari din regiunile București, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Brașov, Argeș, 
Banat, Oltenia, Ploiești, din orașul 
București, precum ți elevi ai școlilor 
profesionale din țară, care îți petrec 
aici o parte a vacanței de vară. Sîm- 
bătă ji duminică au venit primii oas
peți și la taberele de școlari de la 
Sulina, Schitu ți „2 Maï'-Manga- 
lia, elevi din regiunile Hunedoara, 
Galați ți din orașul București. In vara 
aceasta, în taberele de pe litoral îți 
vor petrece vacanța peste 11 500 de 
elevi.

Băi de nămol la Bănea sa

?i 
a

zolantă pentru a mări dura
bilitatea cuptorului etc.

Buna pregătire 'a lucrări
lor a permis terminarea 
cu 40 de zile înainte de ter
men a reparațiilor. S-au eco
nomisit totodată materiale în 
valoare de peste 100 000 lei.

In urma modificărilor e- 
fectiiate, cuptorul funcțio
nează mai bine. Se apre
ciază că productivitatea 
muncii la acest agregat va 
crește cu circa 25 la sută. 
Datorită terminării repara
ției într-un timp mai scurt 
s-au și obținut în plus peste 
200 tone produse refractare 
de silică.

La dobîndirea acestui 
succes au contribuit în mod 
deosebit maistrul-zidar loan 
Fazecaț, zidarii șamotori Ion 
Drăgan, Farcaș Lorencz, 
Sasu Bazil, Nicolae Burz, 
Vasile Nandra și alții.

Ing. TEOFIL MOLDOVAN 
coresp. voluntar

'I
ÎN REGIUNEA BACĂU

Recent, la gospodăria agricolă de 
stat Seuca, din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, vaca cu numărul ma
tricol 1 033 a fătat 
trei vițele. Atît 
vaca, cît și cele 
trei vițele se află 
în perfectă stare 
de sănătate. De 
remarcat atenția 
cu care specialiștii 
din gospodărie și 
îngrijitorul Ale
xandru Bartha au 
hrănit și îngrijit 
animalele.

Ambulatoriul de balneo- 
fizioterapie de pe malul la
cului Băneasa a devenit cu
noscut pentru mulți bucu- 
reșteni. In cei patru ani 
care au trecut de la deschi
dere, mii de salariați din 
cadrul Ministerului Tran
sporturilor ți Telecomuni
cațiilor s-au tratat aici. Pen
tru a-ți primi oaspeții așa 
cum se cuvine, anul acesta 
gospodarii ambulatoriului 
au pregătit totul din vre
me. Cu un vagon-cisternă 
a fost transportat nămol 
proaspăt de la Techirghiol 
care, pentru a-ți păstra 
eficacitatea terapeutică, este 
depozitat într-un rezervor 
închis ermetic, la suprafața 
căruia se află un strat de 
apă de ghiol cloruro-sodi- 
că. In timpul sezonului, 
săptămînal se vor aduce 20 
tone de nămol. Plaja pen
tru femei a fost dublată ți 
are acum două comparti
mente: unul pentru băi de 
soare ți unul pentru băi de 
nămol. A fost mărit numă
rul dușurilor și capacitatea 
instalației care asigură apă 
caldă pentru băi. Pentru a 
asigura o asistență me
dicală mai operativă, a- 
nul acesta a fost amenajat

camere

încă un cabinet medical. 
Cura balneară de la Bă
neasa se face în condiții a- 
semănătoare cu cele de la 
Techirghiol. Băile de soare, 
băile de nisip, împachetă
rile cu nămol dau bune re
zultate în tratamentul bo
lilor reumatismale și bo
lilor de piele. Tratamentul 
se face sub îngrijirea medi
cilor specialiști. După e- 
fectuarea băilor, pacienții 
se pot odihni în
special amenajate. La dis
poziția oaspeților 
află și un club, cu mese de 
șah, bibliotecă etc. și un 
parc pentru plimbări.

Brin amenajările făcute, 
Ambulatoriul de la. Bănea
sa poate asigura zilnic tra
tamentul pentru aproape 
2 000 de persoane. Înscrie
rile se pot face pe baza 
unei recomandații a medi
cului de circumscripție sau 
a policlinicii teritoriale res
pective pentru salariații (ți 
membrii de familie) din ca
drul Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicații
lor. Ambulatoriul va func
ționa pînă la sfîrțitul lunii 
septembrie.

GH. PETRESCU

se mai

începe 
pescuitul 
sportiv

Începînd 
azi, 18 iunie, 
este liber pescui
tul sportiv în 
toate apele curgă
toare și stătătoare 
din țară ca și în 
bazinele și zonele 
piscicole destina
te pescuitului 
undița.

După tratament, cîteva minute de odihnă pe terasa clubului
(Foto : R. Costln)

Propaganda zootehnică
în realizarea sarcinilor privind creșterea animalelor o mare însemnătate are înarmarea colectiviștilor și a lucrătorilor 'din gospodăriile agricole de stat cu cunoștințe zootehnice înaintate, care, aplicate în munca lor de zi cu zi, să le permită să obțină rezultate tot mai bune, în acest scop trebuie să se folosească intens cele mai variate, interesante și eficace forme ale propagandei zootehnice.Sub îndrumarea comitetului regional de partid, în regiunea Bacău se desfășoară o activitate multilaterală și variată pentru popularizarea metodelor înaintate de creștere a animalelor și păsărilor, pentru înarmare cu cunoștințe zootehnice a colectiviștilor și lucrătorilor din G.A.S. care muncesc în acest sector. Un mare accent s-a pus în regiune pe buna desfășurare a învățămîntului agrozootehnic cu durata de 3 ani, care a fost frecventat de un număr de peste 51 000 de cursanți. în același timp, atît în perioada de iarnă cît și-în timpul scurs de la închiderea învățămîntului agrozootehnic s-a acordat toată atenția cuvenită și celorlalte forme de propagandă zootehnică.Trimiterea de conferențiari la sateza fost una din preocupările principale ale comisiilor orășenești și raionale pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice. în fiecare duminică, uneori și în celelalte zile ale săptămînii, numeroși activiști, intelectuali etc. de la centrele de raioane și din orașe au fost oaspeții colectiviștilor. Ei au făcut expuneri instructive, care interesau pe colectiviști, pe teme ca : „Dezvoltarea sectorului zootehnic — izvor de mari venituri", „Vă prezentăm cîteva gospodării colective milionare”, „Să creștem 500—600 păsări la suta de ha” etc. Pentru ca aceste conferințe să dea roade ele au fost adaptate la specificul fiecărei comune, îmbogățite cu date din activitatea gospodăriei colective din satul respectiv. Din luna decembrie 1962 și pînă la 31 martie 1963 au fost trimiși la sate aproape 4 700 de intelectuali. Mulți dintre aceștia au ținut conferințe sau au dat consultații științifice pe teme privind creșterea animalelor.De mare însemnătate în îmbunătățirea propagandei prin conferințe a fost și antrenarea în această muncă a intelectualilor de la sate (ingineri agronomi și zootehniști, medici veterinari, învățători care predau obiectul „Agricultura“). Cu sprijinul acestora s-au ținut 770 cicluri de conferințe pentru colectiviștii care n-au studiat în cadrul învățămîntului agrozootehnic cu durata de 3 ani.Colectiviștii din Gîrleni, raionul Buhuși, de

la nivelul cerințelorpildă, au ascultat în ultima vreme numeroase expuneri pe teme ca : „îngrijirea și hrănirea rațională a animalelor“, „Să creștem 500^600 păsări la suta de hectare”, „Despre zooigienă” etc. Conferințele au fost binevenite. Din ele, colectiviștii au înțeles că pentru a putea realiza planul de creștere a numărului bovinelor cu 100, iar al ovinelor cu 200, pentru a obține producții bune și venituri sporite, trebuie să se îngrijească în măsură mai mare de asigurarea bazei furajere. Ca urmare, în această primăvară ei au executat lucrări de întreținere a pășunilor pe suprafețe mai mari decît în alți ani, au însămînțat la timp și în bune condiții plantele pentru nutreț, au introdus la ferme o evidență clară, care le dă posibilitatea să selecționeze cele mai bune animale.Știind că de fiecare dată vor afla lucruri interesante, folositoare, colectiviștii din Răcă- ciuni, Secueni, Dochia, Girov, Buruenești și din multe alte sate au participat în număr mare la expunerile făcute, reușind în felul acesta să-și îmbogățească nivelul cunoștințelor profesionale.Rezultatele bune obținute în multe locuri se datoresc faptului că expunerile au fost însoțite de planșe, pliante și broșuri, editate în număr mare pe plan local, precum și de filme cu caracter agricol. Aceste materiale, care au popularizat în forme simple, sugestive, vizuale, experiența bună a unităților agricole fruntașe din regiune în creșterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, întreținerea pășunilor, fîne- țelor etc. i-au ajutat pe colectiviști să-și însușească mai ușor cunoștințele expuse de conferențiari, să cunoască realizările unor gospodării mai vechi din regiune.Sub îndrumarea organelor de partid, comisia regională și comisiile raionale pentru răspîndi- rea cunoștințelor cultural-științifice au organizat 150 de consultații științifice pentru specialiștii din agricultură, la centrele de raioane, precum și în comune, pentru colectiviști. Aceste consultații s-au ținut pe bază de grafice alcătuite împreună cu consiliile agricole și au fost date de ingineri agronomi și medici veterinari cu o temeinică pregătire. La Răcăciuni, de pildă, în cadrul consultației „Creșterea animalelor din prăsi.lă proprie” s-a răspuns la întrebările: „Cum trebuie hrănit și îngrijit tineretul bo-

vin”, „Ce îngrijiri necesită un vițel nou născut”, „Cum putem îndrepta printr-o alimentație rațională un vițel debil”. Răspunzînd la probleme importante care interesau direct pe colectiviști, consultațiile s-au bucurat de mare interes din partea acestora.Deosebită atenție s-a acordat în regiune răs- pîndirii experienței înaintate în creșterea animalelor cu ajutorul cărții zootehnice. Pot fi citați numeroși bibliotecari care muncesc cu simț de răspundere, aducînd o contribuție însemnată la răspîndirea experienței înaintate în creșterea animalelor, la înlăturarea lipsurilor. Un asemenea bibliotecar este tov. Victoria Dirriofte din Rîpile, raionul Țg. Ocna. Ea participă regulat la ședințele consiliului de conducere din G.A.C., se interesează de problemele pe care le ridică producția în gospodărie, în brigăzi, fapt ce-i dă posibilitate să-i ajute efectiv pe colectiviști. Anul trecut, de pildă, înainte de începerea însilozării porumbului, împreună cu organele comunale locale ea a organizat la bibliotecă o consfătuire pe tema respectivă după care s-a prezentat filmul documentar „Asigurarea bazei furajere”. în afară de aceasta, ea afișează regulat la panouri broșurile nou apărute, recomandă brigadierilor, șefilor de echipe, îngrijitorilor de animale ce cărți de specialitate să citească, popularizează cititorii fruntași etc. Asemenea exemple sînt numeroase, îndeosebi în raioanele Buhuși, Piatra Neamț, Roman și Tg. Neamț.Multe ar fi de spus și despre concursurile de genul „Cine știe zootehnie, cîștigă”, „Serile de calcul”, precum și despre alte forme interesante, instructive de răspîndire a metodelor înaintate de creștere a animalelor și a experienței fruntașilor, organizate la Lespezi, Bogdănești, Rîpile, Ștefan cel Mare etc.Cu toate aceste realizări, care arată că propaganda zootehnică s-a desfășurat intens în ultimele luni, trebuie spus că în unele locuri ea nu se duce la nivelul cerințelor și de către cele mai competente cadre, nu este strîns legată de condițiile concrete ale fiecărei unități.în comuna Cîndești, raionul Buhuși, specialiștii din G.A.C. și învățătorii muncesc cu entuziasm pentru a înarma pe colectiviști cu acele
RADU ATANASESCU

(Continuare în pag. Il-a)
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ROMULUS RUSAN:folo-
Răsărite ca unde cu abia mai întindeau lanuri de
La școaladin pămînt, pe locul patru ani în urmă se porumb, Combinatul de industrializare a lemnului și Combinatul de celuloză și hîrtie au imprimat prin intrarea lor în producție parcă un nou ritm vieții din vechea cetate de scaun a Moldovei. Construirea în anii noștri a unor noi întreprinderi, re- utilarea și lărgirea altora, dar în primul rînd apariția a două unități industriale la proporții de neconceput altădată și unde trebuia închegat „din mers“ un colectiv puternic, în stare să rezolve probleme de mare complexitate organizatorică și tehnică, au făcut ca viața organizațiilor de partid din Suceava să pulseze mai intens. Rîndurile acestora au crescut, sarcinile educării partinice a candidaților și noilor membri de partid au căpătat o însemnătate deosebită.In mod firesc deci, ele se află în centrul preocupărilor organelor locale de partid. Comitetul orășenesc P.M.R. Suceava a întreprins un șir de acțiuni eficace în această privință : s-au făcut pași înainte în îmbunătățirea învățămîntului de partid, ale cărui cercuri și cursuri au fost urmate anul acesta de toți candidații și noii membri de partid; au fost inițiate cicluri de expuneri pe teme legate de principiile de organizare a partidului, drepturile și îndatoririle comuniștilor, trăsăturile lor politico-morale; s-a organizat vizionarea în comun a filmelor consacrate unor momente importante din lupta partidului și a poporului nostru; au a- vut loc întîlniri ale candidaților cu activiști și membri vechi de partid care le-au vorbit despre tradițiile eroice ale partidului și despre diferite problème ale politicii sale interne și externe. (Din păcate, deși primite cu mult interes, aceste întîlniri au fost neglijate în ultimele luni).Deosebit de important este faptul că secretarii și .alți membri ai biroului comitetului orășenesc prezintă periodic expuneri și informări în adunările generale deschise ale organizațiilor de bază, au convorbiri în întreprinderi cu candidații de partid despre problemele actua- ale ale politicii partidului și sarcinile ce decurg din acestea pentru fiecare comunist, se interesează de activitatea lor profesională și obștească, le dau îndrumări. In felul acesta membrii biroului comitetului orășenesc au posibilitatea să cunoască personal candidații de partid încă cu mult timp înainte de a lua în discuție problema confirmării primirii lor în partid.Grija manifestată de comitetul orășenesc pentru ridicarea nivelului muncii de educare a candidaților și noilor membri de partid se reflectă și în activitatea organizațiilor de bază. Lucruri interesante ne-au relatat, în această privință, mai mulți secretari de organizații de bază în cadrul unei consfătuiri la comitetul orășenesc; altele le.am constatat în întreprinderi.Cu mult spirit de răspundere partinică și perseverență desfășoară munca de educare a candidaților și noilor membri de partid organizațiile de bază din cadrul Combinatului de industrializare a lemnului. La Fabrica de plăci fibrolemnoase, ca și în celelalte unități ale C.I.L., nu numai organizația de bază este nouă, ci și întreprinderea însăși. într-un timp foarte scurt a fost organizată producția, s-a asigurat ridicarea calificării cadrelor impusă de înaltul grad de automatizare din secții, a fost creat un colectiv o- mogen care, biruind greutățile începutului, și-a concentrat eforturile spre realizarea sarcinilor de plan. Nucleul, forța de șoc a acestei o-

tensive desfășurate pe un front a- tît de larg, sînt comuniștii. întru- cît numărul candidaților și noilor membri de partid este predominant în organizația de bază, problemele legate de educarea lor partinică au căpătat o însemnătate și un rol deosebit. Ce metode sînt site aci ?Pe lîngă munca educativă în cercurile învățămîntului partid și expunerile în adunările generale de partid, membrii biroului organizației de bază au inițiat convorbiri cu candidații în legătură cu munca acestora, cu atitudinea care trebuie să caracterizeze pe un comunist în producție și în afara porților uzinei. Periodic sînt prezentate informări în fața candidaților despre hotărîrile organelor locale de partid și sarcinile ce stau

dusă de

Aspecte ah mwndî politice 
în râdwile candidaților 

și noilor membri de partid 
din Saceayaîn fața întreprinderii. Candidaților li se încredințează sarcini de partid temporare sau permanente și sînt sprijiniți să le îndeplinească ; în felul acesta ei se deprind cu activi- tea obștească, cu disciplina de partid. Spre a cultiva spiritul de răspundere pentru sarcina încredințată, s-a încetățenit practica de a se cere candidaților să prezinte scurte informări în fața biroului organizației de bază sau a adunării generale de partid asupra activității lor. Astfel ei sînt ajutați să-și formeze treptat trăsăturile moral- politice proprii comuniștilor.— Oamenii se transformă sub o- chii noștri — relatează ing. Ștefan Iliescu, secretarul organizației de bază. Tovarăși primiți abia cu un an în urmă în rîndurile candidaților au crescut, s-au maturizat politicește. In calitate de comuniști, ei se consideră răspunzători de tot ce se petrece în jurul lor, socotesc că n-au dreptul să treacă nepăsători pe lîngă lipsuri. Se deprind să gîndească și să acționeze de pe pozițiile interesului general,Sțînd de vorbă, în secțiile fabricii, cu candidații de partid, urmărim du-le munca, te impresionează participarea lor activă la întreaga viață a organizației de bază, faptul că își iau din proprie inițiativă sarcina de a sprijini muncitorii mai tineri să-și ridice calificarea profesională, combativitatea pe care o manifestă față de orice atitudini înapoiate. Forța de înrîurire exercitată asupra întregului colectiv de exemplul comuniștilor se reflectă în faptul că, deși abia de curînd intrată în producție, își realizează lună de de plan.La Fabrica de saci cadrul Combinatului biroul organizației de bază îndrumă pe propagandiștii cercurilor învățămîntului de partid care cuprind un număr mai mare de candidați și noi membri de partid șă-i ajute pe cursanți să-și însușească principiile organizării și activității partidului în strînsă legătură cu sarcinile organizației de bază, cu îndatoririle ce revin cursanților. La fiecare două săptămîni, în fața a- cestora se prezintă scurte informări despre evenimentele actuale interne și externe. Eugenia Botezata, Veronica Moraru, Iosif Raiovschi și alți membri de partid cu experiență îndelungată, care constituie un exemplu în producție și în activitatea obștească, au primit sarcina de a se ocupa de cîțiva candidați și a-i ajuta să se călească din punct de vedere politic ; ei rapor-

întreprinderealună sarcinileși pungi din de celuloză,

teaza adunării de partid cum își îndeplinesc îndatoririle ce le revin în această privință.Cît de bogate sînt roadele unei activități sistematice de educare partinică a candidaților și noilor membri de partid o arată și experiența organizației de bază de la Fabrica de încălțăminte „Străduința“. Dezbaterile din cercurile învățămîn- tului de partid, conferințele ținute, întîlniriie cu activiștii de partid, excursiile la Doftana, convorbirile referitoare la eroicele tradiții de luptă ale partidului și la problemele actuale ale politicii lui, atragerea candidaților la activitatea obștească prin încredințarea de sarcini corespunzătoare pregătirii fiecăruia, controlul asupra îndeplinirii acestora — iată cîteva din mijloacele folosite aci în mod diferențiat, cu pricepere și inițiativă. Desigur, în a- cest domeniu, rezultatele nu pot ti apreciate în procente și grafice, dar ele sînt evidente în tot ce exprimă maturizarea colectivului. Gh. Vasiliu, a cărui inițiativă de a lucra două zile pe lună cu materiale auxiliare economisite s-a extins larg în fabrică, Ion Dascălu, Ion Ignătescu, Gh. Timofte, și atîțja alți muncitori și tehnicieni care se dovedesc la fabrică, în cartier și acasă oameni înaintați, demni de timpul și de societatea în care trăiesc, sprijinitori entuziaști ai noului, ilustrează prin întreaga lor activitate și comportare cît de rodnică este folosirea stagiului de candidat ca o adevărată școală de e- ducare comunistă.La Depoul C.F.R., la Stațiunea experimentală agricolă Suceava, la Școala medie „Ștefan cel Mare“ și în alte locuri, munca educatiyă dusă sistematic în rîndurile candidaților de partid a avut ca urmare întărirea organizațiilor de bază, creșterea rolului lor în viața colectivului,Cît de mult s-ar putea îmbunătăți munca de partid în întreprinderile și instituțiile din Suceava dacă experiența bogată dobîndită în acest domeniu de multe organizații de bază ar fi mai temeinic studiată și generalizată de comitetul orășenesc de partid, de instructorii săi, de redacția ziarului „Zori noi“ !In lipsa unui asemenea sprijin, acordat sistematic, pe baza unui plan bine chibzuit, în unele organizații de bază munca de educație în rîndurile candidaților și noilor membri de partid se face la un nivel scăzut, iar metode a căror utilitate a fost confirmată de practică sînt slab folosite sau nici măcar cunoscute. în organizația de bază de la întreprinderea de construcții nr. 2, unii candidați au drept sarcină obștească... „să fie fruntași în muncă“, iar secretarul, organizației de bază, tov. Dumitru Uricec, a aflat ca de o „noutate“ despre un șir de metode folosite cu bune rezultate în educarea candidaților de alte organizații de bază din oraș.A face din experiența prețioasă a multor organizații de bază din Suceava un bun al tuturor — iată una din principalele condiții de care depinde ca acțiunea de educare comunistă a candidaților și noilor membri de partid să fie ridicată la un nivel mai înalt.
TUDOR OLARU
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Ca în Liliput

Nu căutați pe hartă 
Liliputul — această mi
nusculă țară imaginară a 
piticilor; firește, n-o veți 
găsi, pentru că nu exis-

— Ne miră foarte 
mult, spun autorii aces
tor miniaturi ridicînd 
din umeri. In Liliput 
erau foarte mult apre
ciate.

Cîteva din numeroasele reportaje pe 
care le-a publicat în revistele literare, 
mai ales în „Tribuna“, Romulus Rușan 
le-a strîns într-un volum apărut în 
colecția „Luceafărul". Paginile aces
tea se evidențiază prin năzuința spre 
o documentație minuțioasă, exactă, so
bră, prin spiritul de observație. Tînă- 
rul reporter a cutreierat orașele și sa
tele, șantierele construcției socialiste, 
preocupat să arate cum marile trans
formări revoluționare și-au pus pece
tea pe geografia locurilor, pe chipul 
oamenilor. Datele culese sînt desfășu
rate metodic, folosindu-se în vederea 
demonstrației și exemplele istorice, 
vestigiile trecutului, arhivistică boga
tă în semnificații. Documentația se 
subordonează relevării prefacerilor 
contemporane. întocmind o cronică a 
înnoirilor din orașul Blaj, reporterul 
notează că în aprilie 1960 — primăva
ra, au apărut clădirile de beton, iar 
toamna au fost montate mașini ultra
moderne. Intrarea în funcțiune a 
uzinelor cu un impresionant utilaj teh
nic devine, în mod firesc, o mărturie 
a ritmului industrializării socialiste. 
Vechea istorie a Blajului, marcată de 
cîteva evenimente capitale, a fost 
repede covîrșită de 
burgheză. Monotonia

■ caracterizau înfățișarea 
inte de eliberare. Totul 
ințelor, orariul zilnic, obiceiurile) fa
voriza o viață vegetativă, inertă, pe 
care abia spiritul inovator al socia
lismului o va reanima.

Modernele agregate de la Roman 
risipesc și ele faima locurilor „unde 
nu se întîmpla nimic“, văzute în con-

mediocritatea 
și uscăciunea 
orașului îna- 

(profilul locu-

trast cu imaginile orașului de altă 
dată, cu birjile desuete, din spatele 
gării, cu vizitii bărboși, cu castanii 
gîrboviți și felinarele singuratice, cu 
parcul bacovian.

La fel este urmărită metamorfoza 
satelor. Dacă mica localitate Traniș, 
cu cîteva sute de fumuri, ascunse în 
munți, era cunoscută doar ca un re
fugiu al unor răsculați din cetele lui 
Horia, astăzi ea a ajuns un pion al 
înaintării socialismului.

Rusan cultivă notația-surpriză. Pro
cedeul este valorificat în funcție de 
cerințele conținutului. Bunăoară, con- 
templînd din goana trenului o întin
dere albă de zăpadă descoperă, brusc, 
peste covorul auster, un tablou indus
trial de o neobișnuită severitate ; re
zervoare uriașe de culoarea păcurii, 
turle zvelte, conducte aeriene nesfîr- 
șite, care în dreptul șoselelor se arcu
iesc grațios în sus, .pentru a nu stîn- 
jeni circulația. Astfel pătrunde în re
portaj termocentrala de la Borzești.

Rusan apelează la o gamă bogată 
de mijloace în alcătuirea reportajelor. 
Unghiul de observație se modifică a- 
desea. Relatarea faptului e întretă
iată de știri din ziare, de reprodu
cerea unor scrisori, de frînturi din pla
nul de activitate a uiîui șantier, de 
graficul pe minute al muncii etc. E 
bine că reporterul nu respinge cu ri
giditate formulele diverse de construc
ție care îi permit să scoată în vileag, 
dintr-o perspectivă inedită, reacția oa
menilor, schimbările din conștiință. O 
metaforă sugestivă poate deveni un 
prielnic debut de reportaj : „Așa cum

arăta înainte, Blajul părea un 
mort, peste care istoria a lăsat 
fîlfîiri triste de liliac“. Asemenea inter
venții sînt însă rare, reporterul fiind 
înclinat mai mult spre o expunere reți
nută, riguroasă, sistematică.

Dacă reportajele lui Rusan se dis
ting prin conștiinciozitatea informației, 
printr-o argumentare strînsă, convin
gătoare a progreselor înregistrate în di
verse domenii ale vieții sociale, acestea 
suferă încă pe planul creării de tipuri. 
Firește, ținem seama de specificul ge
nului, dar și reportajul are posibilita
tea să reliefeze figuri distincte, des
prinse din realitate și caracterizate bo
gat. O încercare în acest sens este fă
cută de Rusan în bucata „Patru scri
sori“. Altfel, autorul se arată parcă 
neîncrezător în virtuțile de diferenție
re tipologică ale reportajului. Cu arta 
lui de a desemna contururile unei a- 
șezări umane sau traiectoria unor 
schimbări pe planuri vaste, Romulus 
Rusan ar trebui să fie mai întreprinză
tor și în direcția definirii portretelor 
individuale, tocmai socotindu-le do
vezi elocvente ale înnoirilor remarcate 
în dimensiunile lor generale.

S. DAMIAN

K. GAMSAHURDIA:

Konstantine Gamsahtirdia este unul 
(finire cei mai apreciați scriitori so
vietici gruzini. Romanul „Mîna mare
lui meșter“, apărut în traducere ro- 
mînească la Editura pentru literatura 
universală, ne oferă posibilitatea cu
noașterii uneia dintre lucrările sale 
îndrăgite de cititorii de pe multe me
ridiane ale globului,

Pornind de la una dintre legen
dele populare despre construirea bise
ricii Svetițhoveli din Mțheta, vechea 
capitală a Gruziei, completînd-o cu 
datele oferite de cronici și de însuși 
mărețul monument, Garasahurdia re
constituie o epocă istorică îndepărtată 
și chipul talentatului meșter construc
tor Konstantin Arsakidze. , Problema 
principală pe care autorul o dezbate 
în roman este destinul creatorului de 
geniu, îngrădit și supus oprimării, în 
condițiile societății feudale.

Arsakidze este un constructor de 
mare talent, ridicat din mijlocul po
porului, a cărui experiență îndelun
gată și-a însușit-o și a pus-o la baza 
artei sale. Arta adevărată cere totală 
dăruire, cere ca sufletul creatorului 
să fie încorporat în operă. Arsakidze 
simte cu putere că „arta cerea să fie 
plătită cu sîngele scurs din inima sa“ 
și că „n-avea să iasă nimic din toate

oraș 
niște

In Editura 
pentru literatură

® „Vinul de viață lungă“ de N. D. 
Cocea include nuvelele și schițele : „Ur- 
lătoarea", „Pînea albă“, „Visul lui Toa
nă Ispas“, „Vinul de viață lungă“; 
„Note de călătorie", „Amintiri“.

• „Concert din muzică de Bach“ de 
Hortensia Papadat-Bengescu, a fost 
reeditat într-un volum care mai cuprin
de și romanul „Drumul ascuns".

© O monografie asupra vieții și 
operei lui Cezar Petrescu a apărut, de 
curînd, sub semnătura criticului Mihai 
Gafița.

© „Aur" („Versuri din mai multe 
caiete“) de Victor Tulbure cuprinde ci
clurile : „Marea de aur", „Munții de 
aur ai lunii“, „Fîntîna astupată“, „A- 
mintiri din Bulgaria", „Carnet ucrai
nean“ etc.

« Ultimul volum din colecția „Lucea
fărul" se intitulează „Arbori de rezo
nanță" și aparține tânărului poet Platon 
Pardău.

„Pe geantă“

dar cele două uzine 
n-au luat nici o măsu
ră. Bicicletele zac mai 
departe, pentru că zac 
și anvelopele.

Cum s-ar spune, și 
măsurile sînt pe geantă...

de nu s-ar fi dăruit întreg idealului a- 
cestuia nemilos“. Și artistul nu pre
cupețește nimic pentru a-și realiza 
opera.

Munca sa de mare artist nu va fi 
însă răsplătită ci, dimpotrivă, îndrăz
neala de a iubi și de a fi iubit de 
frumoasa Șorena, fata pe care și-o 
dorea regele, îi va atrage ura acestuia. 
Va fi învinuit că zugrăvește închi
puiri eretice și pedepsit cu tăierea 
mîinii drepte. Mușcăturile scorpioni
lor vor grăbi sfîrșitul nefericitului 
meștei.

Romanul, tradus de Victor Kern- 
bach, oferă un tablou amplu al 
vieții din Gruzia secolului al XI-lea. 
Din paginile cărții, cititorul cunoaște 
morala putredă a feudalilor, traiul 
celor asupriți, cărora stăpînii le re
zervau doar „postul, rugăciunea și 
munca".

în paginile romanului, puternicele 
elemente realiste se împletesc cu ele
mente romantice, iar numeroase pa
gini sînt străbătute de fior liric. în
rudită prin temă cu legenda romî- 
nească a „Meșterului Manole“, po
vestirea scriitorului gruzin găsește, cu 
atît mai mult, ecou în rîndurile citito
rilor noștri.

GEORGE MOVILEANUPropaganda zootehnică — la nivelul cerințelor
(Urmare din pag. I-a)

„Sadoveanu" de SavinDe curînd, au apărut în librării : monografia
Bratu, romanul „Fuga“ de Aurel Mihale și romanul „Un vals pentru Maricica' 
de Nicolae Țic.

tă. Și totuși, conducăto
rii întreprinderii orășe
nești de prelucrare a 
lemnului din Cluj și cei 
ai Întreprinderii raio
nale industriale din Bo- 
bîlna (regiunea Cluj) — 
e drept, după multe pe
regrinări —- au gășit-o. 
Multe lucruri interesan
te au văzut acolo. în
deosebi le-a atras aten
ția o măsuță pentru 
dactilografele din partea 
locului. Au făcut schițe, 
și-au notat dimensiunile 
și, de îndată ce s-au 
întors acasă, au pus-o 
în fabricație. Curînd, 
noul produs al ce
lor două întreprinderi 
a umplut birourile în
treprinderilor și institu
țiilor din orașul Cluj. 
Dactilografele s-au bucu
rat. Dar cînd să bată la 
mașină, pas c.e ține pi
cioarele stih această mă
suță joasă si strimtă, 
croită ca pentru pitici 1 
La cele două întreprin
deri producătoare au 
început să curgă protes
tele dactilografelor clu
jene.

In depozitele între
prinderii comerțului cu 
ridicata metalo-chimice 
(l.C.M.R.) Ploiești zac 
de mai bine de 3 luni 
800 de biciclete. Sînt 
arătoase, solid construi
te și totuși „pe gean
tă“. deoarece au an
velope defecte. Unii 
nu răspund din princi
piu la prima ciocănitură 
în ușa lor. Astfel au pro
cedat uzina „6 Martie“- 
Zărnești (regiunea Bra
șov), furnizoarea acestor 
biciclete, cît și uzinele

chimice „Victoria"-Flo- 
rești (raionul Cîmvina), 
care a livrat anvelopele 
cu pricina. Abia după 
numeroase sesizări făcu
te de l.C.M.R.-Ploiești 
au binevoi! să trimită 
delegați la fața locului. 
Delegații au venit, au 
studiat anvelopele și au 
constatat defectele. Apoi 
și-au notat, au oftat și 
au plecat. De atunci au 
trecut multe săptămîni,

Categorii

Aprecierile asupra cir
culației autobuzelor care 
fac legătura cu șantie
rul I.C. M.S.-Galați se 
împart în două catego-

cunoștințe care aplicate în munca lor de zi cu zi, la fermele de animale, vor duce la sporirea producției. Nu se poate trece însă cu vederea faptul că din planul de activitate al căminului cultural lipsesc unele teme care ar interesa pe colectiviști, le-ar fi de folos. Ținînd seama de faptul că în comună sint destule pășuni, că în direcția sporirii productivității acestora mai sînt multe de făcut, n-ar fi fost instructivă, de pildă, o conferință despre sporirea producției de iarbă pe pășuni ? Poate mai instructivă chiar decît conferința despre „creșterea viermilor de mătase“ (ocupație nu prea larg răspîndită în comună), ținută în urmă cu cîtăva vreme. Pe lîngă aceasta se constată că uneori se recurge la conferențiari care nu au pregătirea de specialitate necesară. Așa a procedat conducerea căminului cultural din Cîndești care a planificat ca o conferință pe tema : „Creșterea și îngrășarea porcilor", să fie ținută de cineva care nu are legătură cu problemele de zootehnie. Nu era mai bine ca această expu-

nere să fie făcută de inginerul din gospodărie, care este mai competent?Asemenea lipsuri se manifestă și în alte comune. Cel care trece în aceste zile prin satele regiunii poate observa că numărul conferințelor cu caracter zootehnic s-a micșorat, că nu toți specialiștii din G.A.C. își mai aduc o contribuție pe măsura posibilităților la ținerea acestor conferințe. Or, trebuie avut în vedere că propaganda prin conferințe nu se duce numai în timpul iernii.Este foarte bine că după conferințe se prezintă diferite filme documentare agricole care îmbogățesc cunoștințele colectiviștilor. Asemenea acțiuni trebuie întreprinse și pe viitor, în măsură și mai mare. Pentru aceasta se simte nevoia de mai multe filme documentarecaracter zootehnic, trebuie să se procedeze cu mai multă grijă la repartizarea lor.Unele deficiențe se manifestă și în ceea ce privește munca cu cartea. Alături de biblioteci fruntașe, care aduc o contribuție însemnată la răspîndirea cunoștințelor zootehnice avansate sînt altele cu o activitate slabă. O asemenea bibliotecă

cu

rii. Cel care ies de 
lucru la orele 16 sînt 
de părere, pe drept cu- 
vînt, că circulația pe 
acest traseu este satis
făcătoare. Cel care își 
termină programul la 
orele 18 fac însă cu to
tul alte aprecieri. De 
ce? Pentru că, la rlndul 
lor, se împart și el în 
două categorii: unii care 
așteaptă autobuzul cu 
speranța că va veni și-i 
va duce acasă; alții 
cate, știind din experi
ență că după ora 16 au
tobuzul nu mai binevo
iește să apară, pornesc 
pe jos spre casă, la dis
tanțe care ajung pînă la 
5 km. In ce categorie se 
poate plasa, din punct 
de vedere calitativ, 
astfel de deservire 
călătorilor?

Pe Valea Arieșului (Foto : Agerpres)

este cea de la Huruiești, raionul Adjud. Aici biblioteca stă mult timp cu ușile închise. Aceasta, în bună măsură fiindcă organele raionale și cele comunale nu se interesează îndeajuns de munca cu cartea, de activitatea desfășurată de bibliotecari.Organele locale de partid și de stat din regiunea Bacău au acumulat o bogată experiență în desfășurarea muncii de propagandă agricolă. în afară de aceasta, în regiune există suficiente cadre cu pregătire superioară și multă experiență, capabile să contribuie substanțial la răspîndirea cunoștințelor zootehnice înaintate în rîndul maselor de țărani colectiviști. Este însă necesar ca experiența bună acumulată să fie larg răspîndită, ca forțele existente să fie din plin folosite. Pentru atingerea acestui scop nu trebuie precupețit nici un efort. Dezvoltarea sectorului zootehnic, obținerea unor succese tot mai mari în sporirea producției animale este o problemă de mare însemnătate de care depinde aprovizionarea mai bună a populației cu produse de origine animală, sporirea veniturilor gospodăriilor colective.

în colecția „Muzica 
pentru toți", tipărită sub 
îngrijirea 
zicale, 
tima 
crări 
fiere 
cală.

Printre lucrările pu
blicate în colecția „Mu
zica pentru toți“ se 
numără și „Romantis
mul în muzică“ de 
Ada Brumaru, un stu
diu amplu, de astă dată 
urmărind să cuprindă 
nu evoluția unui gen, ci 
a unui întreg curent 
muzical. Autoarea și-a 
propus să trateze aspec
tele cele mai interesan
te ale romantismului 
muzical, de la apariția 
acestui curent șl dezvol
tarea lui, în legătură cu 
romantismul în litera
tură și artă, pînă la 
nașterea și afirmarea 
școlilor muzicale națio
nale în diferite țări ale 
Europei.

In capitolul introduc
tiv „Literatura și 
zică", autoarea 
tește condițiile social- 
istorice în care a apărut 
curentul romantic : este 
momentul cînd încep să 
iasă tot mai puternic la 
iveală contradicțiile lu
mii capitaliste, a cărei 
ascensiune contrazice i- 
deile generoase ale Re
voluției franceze, lăsînd 
loc dezamăgirilor.

Arătînd cum în ca
drul curentului roman
tic se manifestă două 
tendințe, una progre
sistă și alta reacționară, 
Ada Brumaru sublini
ază ceea ce aduce nou 
aripa progresistă a ro
mantismului în mișca
rea de idei a secolului 
trecut. Din analiza bo-

Editurii mu- 
:, au apărut in ul- 
vreme cîteva lu- 
interesante de ini- 
și educare muzi-

mu- 
amin-

găției de fapte pe care 
le cuprinde cartea, se 
desprind unele caracte
ristici : combativitatea, 
inspirația înflăcărată, 
puternicul lirism, ma
nifestarea deplină, une
ori exaltată, a persona
lității artistice, apro
pierea de sursele ar
tei populare etc. Ți- 
nînd „într-o mină lira, 
iar în cealaltă spada", 
mulți dintre artiștii ro
mantici au fost patrioți 
și luptători pe baricade.

Cu toată abundența 
de date, nimic arid și 
greoi în această carte, 
în care capătă viață o 
întreagă pleiadă de cre
atori cu inimi generoa
se și minți cutezătoare, 
compozitori, literați, in- 
terpreți. Cititorul avizat, 
ca și cel care abia se ini
țiază în istoria muzicii, 
găsește în carte capitole 
monografice bine docu
mentate cu privire la 
viața marilor muzicieni 
romantici, Weber, Schu
bert, Mendelssohn- 
Bartholdy, Paganini, 
Berlioz, Chopin, Schu
mann, Liszt și alții. Ur
mărind cronologic dez. 
voltarea romantismului, 
lucrarea relevă contri
buția acestor compozi
tori la dezvoltarea mu
zicii, limitele concep
țiilor lor artistice, ceea 
ce înlesnește înțelegerea 
mai profundă a feno
menului romantic.

Autoarea lucrării pu
ne accentul, pe bună 
dreptate, pe cuceririle 
artistice datorate ro
mantismului — apro
pierea artei de izvo
rul stimulator al folclo
rului, dezvoltarea șco
lilor naționale, perfec
ționarea și dezvoltarea

unor noi genuri muzi
cale, afirmarea progra- 
matismului — care 
îmbogățit 
conținutul și 
de expresie 
veacului (în 
dine de idei 
o folosire mai bună 
spațiului; 
scăpat, de pildă, 
ției). ~ 
și analiza unor creații 
postromantice care duc 
mai departe cuceririle 
amintite.

Bogată în informație, 
scrisă accesibil, într-un 
stil sugestiv și colorat, 
cu o căldură care îmbie 
mereu la lectură, ilus
trată cu gust și inteli
gență, prima lucrare 
muzicologică amplă a 
Adei Brumaru a trezit 
interesul cititorilor, do- 
vedindu-se o apariție e- 
ditorială foarte utilă.

Față de alte tipărituri 
al" Editurii muzicale, 
„Romantismul în mu
zică“ se prezintă în mai 
bune condițiuni mar- 
cînd un plus de exigen
ță din partea redacției.

Din păcate, ca și 
alte volume tipărite de 
Editura muzicală, 
titorul resimte lipsa 
nui index al numelor și 
al lucrărilor citate în 
carte, cu atît mai util 
cu cît este vorba des
pre o privire cuprinză
toare asupra unei în
tregi epoci artistice.

Am dori ca această 
lucrare de sinteză să fie 
urmată și de altele, de
dicate preclasicismulul, 
clasicismului muzical și 
îndeosebi muzicii con
temporane romînești și 
universale.

au 
substanțial 
mijloacele 
ale artei 

această ar
se cuvenea 

a 
Sibelius a 

aten- 
Este binevenită

la

ci-
u-

EUGEN PRICOPE

T1EÆT1R1E • (SÄGosoBa ®
TEATRE : Teatrul de operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Călărețul de aramă
— (orele 19,30), (Sala Palatului R.P. Ro
mîne) : Manon — (orele 19,30), Teatrul 
de stat de operetă : Mamzelle Nitouche
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) ; Orfeu în 
infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Mașina de scris — (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Studio) : Băieții 
veseli — (orele 20). (Parcul Herăstrău) : 
Femeia îndărătnică — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Spectacolul 
Teatrului de stat Brăila — De n-ar fi 
iubirile — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76) : Tache, Ianke 
și Cadîr — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : O felie 
de lună — (orele 20). Teatrul de Come
die) : Umbra — (orele 20). Circul de 
stat : Curaj și tinerețe — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna
tă : Patria (9; 11,30, 14, 16,30, 19; 21,15), 
București (9,15, 11,30; 13,45; " “
21.15) ................ -
20.15) Gh. Doja
21,30), Ștefan cel Mare (10,15; 12,30; 14.45; 
17,30, 19,45). - - - ...... ..............
16,15: 18,30; 21), Grădina Progresul (20.30), 
Stadionul Giulești (20,45), Grădina 13 
Septembrie (20,30) Arenele Libertății 
(20,30). Dracul și cele 10 porunci — cine
mascop : Republica (9; 11,15; 13,45; 16,30;

ii+i

16,30, 18,45;
1 Mai (10.15, 12,45, 15,15, 17.45;

(9; 11,30; 14, 16,30; 19;

G. Coșbuc (9,30; 11,45; 14,

(20,45). 
Arenele

19; 21,30), Elena Pavel (9; 11,15s 13,30s 16( 
18,30; 21 — grădină 20,30), Grivlța (9,45, 
12,15; 14,45, 17; 19,30; 21,30), Alex Sahia 
(10, 12,15; 14,30s 17,15; 19,45 - grădină
20,15), Patinoarul 23 August (21), 23 Au
gust (9, 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21.30),
Lumina de iulie : Magheru (10; 12; 15, 
17; 19; 21), Giulești (10, 12; 14, 16; 18,15, 
20,30), Libertății (10; 12; 16,30; 18,30 —
grădină 20,30). Pe urmele bandei : ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30, 11,15; 
13; 14.45; 16,30; 18,30,- 20,45 - grădină
20,15), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Raidul vărgat ; Tineretului (10,30, 12,30; 
14,30; 16,30, 18,30, 20,30), T. Vladimirescu 

(10,30; 
18,15;

î Lu- 
orele 
16,45;

(16, 18, 20). Colegii : Central
13; 15,30; 18, 20,30), Arta (16;
20,15 — grădină 20,30). Cereomuskl 
mina (rulează în continuare do la 
9,30 pînă Ia orele 15, după-amiază 
18,45; 20,30), Moșilor (16; 18,15 - grădină 
20,30), Volga (10, 12; 18, 18,15; 20,30).
Haiducii din Rio Frio : Unirea (16; 18, 
— grădină 20,15). Program special pen
tru copii la orele 10 Ia cinematograful 
13 Septembrie. Magistratul : 13 Septem
brie (11,30, 14,30; 16,30; 18.30, 20,30). Așa 
a fost — Moscova—Antarctica — Primă
vara obișnuită — rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful 
rulează la 
(15, 17; 19; 
nemascop :

Timpuri Noi Divorț Italian 
cinematograful Maxim Gorki 
21). Căpitanul Fracasse — ci- 

Infrățirea între popoare

(10,30; 15,30; 18; 20,30), V. Roaltă (9,15; 
11,30, 14, 16,45; 19,15 - grădină 21,15),
Floreasca (11; 16; 18,15, 20,30). Mila re
gească : Cultural (15; 17; 19, 21), B, Dela- 
vrancea (16, 18, 20), Cerul n-are gratii : 
rulează la cinematografele M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). Drumul Serii (16; 18, 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — știți să 
desenați copii ? 19,40 — Din lumea fur
nicilor. 19,50 — 4 cafele șl muzică. 20,15 
— Teatru în studio „Femeile savante“ 
de Molière, In romînește de Nina 
Cassian In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 

și 21 iunie. In țară ; Vreme ușor insta
bilă, cu cerul schimbător, mai mult 
senin noaptea șl dimineața. După-amiază 
vor cădea ploi locale sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice, 
mai frecvente în nordul șl estul țării. 
Temperatura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 3 și 18 grade, iar maxi
mele între 22 și 32 grade. In București : 
Vreme ușor instabilă, cu cerul schim
bător. După-amiază vor cădea ploi sub 
formă de averse. Temperatura în creș
tere.
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Primirea de către 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, 

a ambasadorului R. P. PoloneLuni, 17 iunie, președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, Ștefan Voitec, a primit în audiență de prezentare pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Polone la București, Wieslaw So- bierajski.
Simpozion internațional

La Timișoara au început luni lu
crările simpozionului internațional pri
vind „Aprecierea economică a terenu
rilor agricole“, la care participă oameni 
de știință, specialiști de la institutele 
de economie agrară și de pedologie 
din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. Ro
mînă, R.P. Ungară și U.R.S.S. în prima 
zi au fost prezentate referate de către 
specialiști din U.R.S.S., R.D. Germană 
și R.P. Romînă.

Lucrările simpozionului continuă.
(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
întrunirea Consiliului ministerial 

al „celor șase“BRUXELLES 17 (Agerpres). — După cum relatează corespondentul din Bruxelles al agenției Reuter, întilnirea Consiliului ministerial al Comunității Economice Europene (Piața comună) anunțată inițial pentru zilele de 17 și 18 iunie pentru a dezbate o serie de probleme privind activitatea Pieței comune și relațiile acesteia cu Anglia, și-a restrîns în mod subit ordinea de zi la un singur punct : „Dezbateri asupra exportului american de carne de pasăre în țările C.E.E.“ și totodată a fost am’înată pentru marți 18 iunie.Această întîlnire este prima după eșecul întîlnirii Consiliului ministe-

rial din 1 mai, cînd, după cum se știe, în urma opoziției ferme a Franței, nu s-a putut ajunge la nici un acord asupra stabilirii unor contacte permanente între Piața comună și Marea Britanie.Referindu-se la eșecul din mai al Consiliului ministerial al C.E.E., agénjia Reuter subliniază că cei cinci parteneri ai Franței din Piața comună, în special Germania occidentală și Olanda, consideră că a- cest eșec a pus în pericol întregul program viitor al C.E.E. în cadrul căruia urmează să se adopte importante hotărîri în domeniul a- gricol pînă la sfîrșitul anului.

BACĂU (coresp. „Scînteii"). —In 
orașul Piatra Neamț s-a inaugurat 
în ziua de 15 iunie casa de cultură 
a sindicatelor din localitate. Noua 
casă de cultură se încadrează în 
complexul de construcții ce se ridi
că în zona centrală a orașului Pia
tra Neamț și cuprinde o sală de 
festivități cu 600 locuri, o sală pen
tru conferințe, cinci săli pen
tru activitatea diferitelor cercuri, o 
sală pentru bibliotecă și două săli 
de lectură. Casa de cultură dispune 
de asemenea de o scenă încăpătoa
re adaptată pentru proiecția de fil
me pe ecran lat. Casa de cultură 
este înzestrată cu un sistem perfec
ționat de instalații de aer condițio
nat, încălzit și luminat. Cu prilejul 
deschiderii, a avut loc un bogat 
program cultural-artistic prezentat 
de cele mai bune formații de ar
tiști amatori din oraș și raion și de 
cercul de balet al casei de cultură 
creat recent. în fotografie : Vedere 
exterioară a noii case de cultură.

Astă-seară, 
pe Stadionul Republicii

Astăzi, de la orele 20,00, la lu
mina reflectoarelor, pe Stadionul Re
publicii din Capitală va avea loc 
meciul internațional amical de fot
bal dintre echipele Progresul Bucu
rești și Kickers Offenbach (R. F. 
Germană). De la orele 18,00 se va 
disputa un joc între două selecțio
nate de juniori ale orașului Bucu
rești.

Tradiționala competiție sportivă de 
masă, Spartachiada de vară, conti
nuă să atragă tot mai mulți tineri și 
tinere din comunele raionului Pitești.

Pe listele participanților s-au în
scris aproximativ 12 000 de tineri, 
în prezent, aceștia își dispută întîie- 
tatea la cele mai atractive ramuri 
sportive ca : volei, atletism, ciclism, 
trîntă, fotbal, tir, popice, haltere etc.

La asociația sportivă Recolta-Că- 
linești au loc frumoase concursuri de 
atletism, volei, ciclism, handbal, 
fotbal. Numeroși tineri sînt prezenți 
și la concursurile organizate de aso
ciațiile sportive Pacea-Tițești, Spicul- 
Racoviță, Forestierul-Cormeana etc. 
Cu prilejul acestei competiții, în co
munele amintite au avut loc 
minici cultural-sportive", s-au 
ganizat excursii ciclo-turistice.

în raionul Pitești mai sînt. însă, o 
serie de asociații sportive care au 
rămas în urmă cu organizarea între
cerilor din prima etapă a Spartachia- 
dei. Astfel, asociațiile sportive Vic- 
toria-Valea Ursului, Partizanul-Albo- 
ta și altele au organizat numai cîte
va jocuri de fotbal, volei, un concurs 
de atletism și... atît. Pînă la înche
ierea primei etape a Spartachiadei 
de vară asociațiile sportive, cu spri
jinul organizațiilor U.T.M., au timp 
pentru a lua măsuri corespunzătoare 
în vederea angrenării unui număr 
cît mai mare de tineri la toate ra
murile sportive prevăzute în regula
mentul acestei competiții.

„dt<-
or-

în cîteva rînduri
în ultima zi a concursului interna

țional de călărie de la Olsztyn (R. P. 
Polonă) sportivul romîn C. Vlad a 
cîștigat proba de „cat. mijlocie“. Pe 
calul .Harpa” el a parcurs traseul 
fără nici o penalizare, în timpul de 
67“. La concurs au mai participat că
lăreți din U.R.S.S., R. D. Germană, 
R. P. Ungară și R. P. Polonă. Călă
reții romîni vor evolua la sfîrșitul 
săptămînii în orașul Leipzig.

*
în concursul atletic desfășurat du

minică la Moscova, Vera Muhanova 
a realizat cea mai bună performanță 
europeană în acest an la 800 m plat 
cu timpul de 2'06“8/10. Proba de arun
care a ciocanului a fost cîștigată de 
Vasili Rudenkov — 65,54 m, Oleg Fe
doseev s-a clasat pe primul loc Ia 
triplu salt cu 16,04 m, iar tînărul atlet 
Iuri Tiurin a terminat învingător în 
cursa de 5 000 m, cronometrat cu 
timpul de 14’10“6/10.

k
într-un meci internațional de fotbal 

desfășurat la Tunis, echipa reprezen
tativă a Tunisiei a învins cu scorul 
de 4—1 (1—o) echipa Marocului.

★
Diallo este noul carn
al Franței la categoria 
l-a învins prin KO în

Comemorarea lui Jacob Grimm
Luni după-amiază a avut loc în sala 

Lectoratului central din Capitală, în 
cadrul marilor aniversări culturale re
comandate de Consiliul Mondial al 
Păcii, o festivitate consacrată come
morării a 100 de ani de Ia moartea lui 
Jacob Ludwig Grimm. Manifestarea a 
fost organizată de Comitetul național 
pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, 
Uniunea Scriitorilor și Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural-știin- 
țifice, din cadrul Comitetului de stat 
pentru cultură și artă.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de artistul poporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatrelor.

Despre viața și opera marelui filo
log, scriitor și om de știință german a 
vorbit scriitorul Oscar Walter Cisek, 
iar scriitoarea Profira Sadoveanu a ci
tit fragmente din basmele fraților 
Grimm.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei R. D. Germane la București.

Vizitele reprezentanților 
organizațiilor cooperatiste 

de peste hotare
Luni, reprezentanții organizațiilor 

cooperatiste de peste hotare, care au 
participat la lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației de consum din 
R. P. Romînă, au sosit la Brașov. în 
cursul dimineții, oaspeții au vizitat 
principalele secții de producție ale 
uzinelor de tractoare și noile cartiere 
de locuințe din preajma uzinelor. După- 
amiază au vizitat Poiana Brașov.

(Agerpres)

în regiunea Oceanului Pacific

Proiectul unei grupări economice 
contrapuse Pieței comune

leitet BIM TOATĂ TARĂ

Din partea TAROM
în ziua de 16 iunie 1963, avionul 

romînesc tip II 14 YR-ILL, venind de 
la München spre București, cu 29 de 
pasageri, plus echipajul compus din 
5 persoane, s-a prăbușit pe teritoriul 
R.P. Ungare. întreprinderea de trans
porturi aeriene civile a Republicii 
Populare Romîne (T.A.R.O.M.) a con
stituit o comisie de anchetă, care a 
fost trimisă la fața locului pentru cer
cetări.

TOKIO 17 (Agerpres). — In concluziile unui studiu intitulat „Propuneri cu privire la colaborarea e- conomică în regiunea Oceanului Pacific“ întocmit de către Institutul japonez pentru cercetări economice, înființat în 1962 de către patru mari grupuri financiare japoneze, se propune, ca mijloc de a se tace față concurenței Pieței comune europene, crearea unei noi grupări economice închise din care să tacă parte S.U.A., Japonia, Canada, Australia și Noua Zeelandă.In raport se arată că populația și venitul național global al viitoarei grupări, care ar urma să capete denumirea „Organizația pentru colaborarea economică în Pacific“, este mai mare decît a țărilor Pieței

comune, iar producția unor mărfuri industriale importante, fier, oțel, ciment, automobile, depășește pe cea a Pieței comune.După cum reiese dintr-un articol apărut în ziarul „Japan Times“, noua organizație ar urma îndeaproape din punct de vedere al structurii modelul Pieței comune, întrucît nucleul său l-ar constitui „colaborarea economică japono-a- mericană“. Cu alte cuvinte la fel după cum Piața comună este dominată de monopolurile franco- vest-germane, care în același timp se concurează reciproc, proiectata grupare a „celor cinci“ ar urma să fie dominată de monopolurile din S.U.A. și Japonia.

Prezențe rominești 
peste hotareSTOCKHOLM 17 (Agerpres). -r La 15 iunie a sosit la Stockholm o delegație de specialiști romîni din domeniul industriei forestiere, condusă de Mihai Suder, ministrul economiei forestiere. Delegația urmează să rămînă în Suedia timp de două săptămîni și va vizita diferite instituții și întreprinderi din ramura industriei forestiere și a prelucrării lemnului.La aeroport delegația a fost în- tîmpinată de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai unor întreprinderi suedeze. A fost de față P. Manu, ministrul R. P. Romîne la Stockholm.*BERLIN 17 (Agerpres). — La 16 iunie în clădirea Albertinum a Galeriilor de artă din Dresda a avut loc vernisajul expoziției de artă plastică romînească.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. Max Seydewitz, directorul galeriilor.Au luat apoi cuvîntul Erich Wendt, secretar de stat Ia Ministerul Culturii, și artistul poporului C. Ba- raschi.

Souleyman 
pion de box 
..mijlocie“. El 
rundul 4 pe fostui deținător al cen
turii, Hippolyte Annex.

Demonstrații împotriva discriminării 
rasiale în S. U. A.

CĂRBUNE PESTE 
PLAN. — Minerii din 
exploatările carbonifere 
ale Trustului „Munte- 
nia"-Ploiești au extras 
peste plan, de la înce
putul acestui an, 30 000 
tone lignit, realizînd tot
odată economii suplimen
tare la prețul de cost în 
valoare de peste 2 500 000 
lei. La obținerea acestor 
succese au contribuit 
măsurile tehnico-organi- 
zatorice luate pentru ex
tinderea metodelor a- 
vansate de lucru în sub
teran, mecanizarea ope
rațiilor de încărcare și 
transport, organizarea mai 
bună a muncii.

COLECTAREA FRUC
TELOR DE PĂDURE. — 
în acest an în pădurile 
de pe raza întreprinde
rii forestiere Reghin vor 
fi culese aproape 500 
tone fructe de pădure, 
în acest scop se fac a- 
menajări de șoproane

la locurile de colectare; 
la Reghin se află în curs 
de construcție un șo
pron pentru prelucrare 
și s-au asigurat peste 
2 000 de butoaie pentru 
depozitarea fructelor de 
pădure.

ACHIZIȚII NOI LA 
MUZEUL ETNOGRA
FIC AL MOLDOVEI. 
Muzeul etnografic al 
Moldovei, din Iași, a 
achiziționat 3 covoare 
vechi de peste 150 de ani, 
vopsite în culori vegetale, 
precum și o colecție de 
mărămi (ștergare) rar 
întîlnite pînă acum. De 
asemenea a fost achizi
ționată o colecție de cera
mică de prin părțile co
munei Tansa, raionul Ne
grești.

EXTINDEREA REȚELEI 
COOPERAȚIEI DE CON
SUM — în ultimii 4 ani, 
în regiunea Hunedoara

au fost date în folosin
ță 46 magazine noi, au 
fost amenajate 220 de 
unități cooperatiste, iar 
alte 280 au fost dotate 
cu mobilier nou.LA ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ DIN ORADEA. Cu prilejul încheierii anului de în- vățămînt elevii școlii populare de artă din Oradea, secția de muzică și coregrafie, au susținut duminică pe scena Teatrului de Stat din localitate un program artistic. Programul a cuprins lucrări din muzica clasică și contemporană, scene coregrafice. Secția de arte plastice a deschis o expoziție cu- prinzînd cele mai izbutite lucrări realizate de elevi.

INFORMAȚII
© Luni la amiază la Casa artiștilor 

din Capitală, Silva Mareșova, istoric 
de artă la Institutul de teatralogie din 
Praga, sosită în țara noastră cu prilejul 
deschiderii expoziției de scenografie 
din R.S. Cehoslovacă, s-a întîlnit cu 
scenografi, regizori, oameni de teatru 
din București.

O Luni seara, la Opera de stat din 
Cluj a avut loc spectacolul în premieră 
cu opereta „Văduva veselă" de Lehar. 
Regia spectacolului aparține artistului 
emerit Ladislau Graf de la Teatrul de 
stat din Oradea, scenografia lui Mihai 
Nemeș, iar conducerea muzicală lui Ion 
Selmeczi.

® în sala Palatului R. P. Romîne a 
avut loc duminică seara un recital sus
ținut de un grup de soliști italieni de 
operă. Grupul este alcătuit din tenorul 
Salvatore Puma, sopranele Amelia Ben- 
venuti și Caria Ferrario, mezzosoprana 
Belen Amparan, basul Salvatore Cata
nia și baritonul Attilio D’Orazi. Acom
paniamentul la pian a fost susținut de 
Giuseppe Ruisi. Artiștii italieni au in
terpretat un program de arii celebre 
din opere de Verdi, Puccini, Saint 
Saëns, Donizetti, Rossini, Boito și 
Ponchielli. (Agerpres)

NEW YORK 17 (Agerpres). — In ciuda măsurilor regresive luate de autoritățile municipale și polițienești din diferite orașe ale S.Ü.A lupta pentru drepturi a populației de culoare se intensifică și cuprinde noi regiuni ale Statelor Unite. Agențiile occidentale de presă transmit în permanență relatări despre demonstrațiile și ciocnirile dintre manifestanții negri și rasiștii albi. O adevărată bătălie între albi și negri, scrie agenția France Presse, a avut loc în noaptea de sîmbătă spre duminică în orașul Oxford (Carolina de nord). La ordinul guvernatorului, în acest oraș au sosit trupe din gărzile naționale care au început să ridice bariere pentru a despărți cartierul locuit de negri de cele rezervate albilor. Noi demonstrații au avut loc în orașul Danville (Virginia), unde negrii, potrivit agenției France Presse, „au jurat să umple închisorile mai curînd decît să renunțe la lupta.lor“. în acest oraș, într-o singură zi au fost operate 35 de arestări. Agenția Reuter subliniază că o- rașul Cambridge se află sub „stare marțială modificată“ și că circulația pe străzi în cursul nopții este interzisă. Liderii negri au respins cere-

rea albilor de a înceta timp de 12 luni demonstrațiile urmînd să primească în schimb unele concesii minore. Negrii, transmite agenția Reuter, cer lichidarea tuturor barierelor rasiale.Numeroase alte demonstrații, urmate de arestări, au avut loc în orașele Fayeteville (Carolina de nord), Gasden, (Alabama), Sacramento (California), precum și în orașul Cleveland (Ohio), unde peste 300 de huligani rasiști au atacat cu pietre grupuri de negri.

Sudanul a ratificat Carta 
Organizației Statelor AfricaneKHARTUM 17 (Agerpres). — După cum relatează agenția MEN, la 16 iunie Consiliul de Miniștri al Sudanului a ratificat Carta Organizației Statelor Africane adoptată la conferința șefilor de state și guverne de la Addis Abeba.Totodată, Consiliul de Miniștri a aprobat două proiecte de lege care prevăd, în conformitate cu rezoluțiile adoptate la conferința de la Addis Abeba, aplicarea de sancțiuni economice și diplomatice Republicii Sud-africane și Portugaliei în semn de protest față de politica reacționară dusă de guvernele celor două țări.Potrivit acestor legi, se interzice intrarea pe teritoriul Sudanului a navelor și avioanelor aparținînd celor două țări, precum și zborul deasupra Sudanului al avioanelor portugheze și sud-africane.Consiliul a aprobat, de a'seme- nea, o serie de măsuri privind dezvoltarea relațiilor economice și diplomatice cu țările africane.

Insula si-a cucerit marile
în dreptul șuviței de pămînt care 

leagă cele două Americi, acolo unde 
stiăvechi continente s-au afundat, lă- 
sînd deasupra valurilor doar o 
punte îngustă, apa oceanului este 
străpunsă de mii de filoane de pia
tră, răsărite din adînouri ca niște 
fantastice brațe de candelabru.

Cuba se distinge în această puz
derie de insule din regiunea Antile- 
lor prin mărime, cuprinzînd la rîndul 
ei aproape 1 600 de insule, insulițe 
și cayos (stînci mari ieșite dea
supra nivelului mării). Cei peste 
114 000 de kilometri pătrați, cît în
sumează suprafața țării, se întind ca 
o panglică de 1 200 km desfășurată 
dinspre vest de la caipul San Anto
nio pînă la Punta de Mais! din ex
tremitatea estică a insulei. Mările 
care înconjoară Cuba din toa
te părțile se află la o foarte 
mică distanță de orice punct de pe 
uscat. „Și totuși, decenii de-a rîn
dul Cuba a fost o țară fără mări 1 
Cuba era un pais sin mat 1“ — ne 
spunea cu tristețe pescarul Fran
cisco Naranjo Rodriguez, sintetizînd 
în cîteva cuvinte una din crudele 
realități din trecutul nu prea înde
părtat al țării eale.

înainte de revoluție, poporul 
era despărțit de țărmurile insulei 
prin centura groasă de proprietăți 
particulare ale marilor latifundiari 
și monopoluri străine. Accesul la 
apa Și bogățiile mării constituia 
dreptul exclusiv al capitaliștilor și 
stăpînitorilor de plantații, întreprin
deri piscicole, plăji și cluburi nau
tice. Revoluția a doborît „zidurile“ 
care despărțeau poporul de mările 
sale. Insula Libertății și-a recucerit 
mările. De-a lungul celor 3 500 km li
toralul, dantelat și strălucitor ca o 
diademă sub lumina reflectorului, 
își oferă cu dărnicie frumusețile și 
comorile tinereții setoase de soare, 
precum și brațelor harnice și cura
joase care, din bărci sau pescadoa- 
re, întind neobosit plasele în lumea 
tăcută, de un verde întunecat, a cra
bilor și rechinilor.

Dintre locurile de coastă văzute 
în călătoria noastră ne vom opri 
deocamdată la

Câudad Pesquera
de Manzanillo

Orășelul pescăresc, o suburbie a 
centrului muncitoresc Manzanillo din 
provincia Oriente, este așezat la 
gura golfului Guacanayabo din Ma
rea Caraibilor. în Ciudad Pesquera 
l-am întîlnit pe Francisco Naranjo,

viteazul pescar din a cărui tristă 
povestire despre „insula fără mări“ 
am redat mai sus un crîmpei. De 
fapt, el nu este din Manzanillo, ci 
dintr-un sat din apropierea orașului 
Guantanamo. Căzut în perimetrul 
bazei navale, ocupate de S.U.A., 
Francisco și familia sa au fost „se
chestrați“ de autoritățile militare ; 
lor, ca Și celorlalți cetățeni le era in
terzis să părăsească această zonă.

— Ce făceai acolo î — Cum 
trăiai ? —l-am întrebat.

— Ceea ce făceam și mal demult: 
prindeam pește. înainte ni-1 lua pa
tronul, mai țîrziu ni-1 lua un. „admi
nistrator“ care lucra cu autorizație 
și ordin la mînă.

într-o bună zi Francisco, soția și 
cei patru copii ai săi, s-au hotărît

însemnări de călătorie 
din Cuba

să evadeze. Nu i-a înspăimîntat fap
tul că, .înainte cu două săptămîni, 
doi „nesupuși“ au fost uciși în timp 
ce încercau să treacă „dincolo“.

— Nu știu cît au ajutat la reușita 
acțiunii noastre rugăciunile nevesti- 
mi, spuse el zîmbind, dar știu că nu 
ne-am băgat orbește capul în laț. 
Am pîndit nopți de-a rîndul, iar cînd 
s-a dezlănțuit o furtună de nu ee 
mai vedea și nu se mai auzea nimic, 
ne-am strecurat printre sentinele și 
sîrme și ne-am pomenit printre ai 
noștri.

Ciudad Pesquera de Manzanillo 
cuprinde circa 800 familii de pescari, 
membri ai cooperativei piscicole în
ființate în mai 1959. Unitatea dispu
ne de vreo 350 de bărci aduse de 
cooperatori și de 5 ambarcațiuni 
mari (pescadoare). Ea obține o pro
ducție de 2 500 tone de pește a- 
nual. Organul superior al coope
rativei este adunarea generală, 
care se convoacă de două ori pe 
an în plenare ordinare și, ori de cîte 
ori este nevoie, în plenare... extraor
dinare. Conducerea cooperativei 
este numită de stat și confirmată 
de adunarea generală. Statul ajută 
pe cooperatori prin livrarea de pes
cadoare și utilaje și prin construirea 
de locuințe tip. In doi ani au fost 
date în folosință peste 300 de case 
individuale,

Nu prea înalte, cam de doi me
tri și jumătate, cu acoperișurile 
plate, zugrăvite în culori vii, deschi
se, noile locuințe păreau niște cu

buri de jucărie. Am intrat în casa 
prietenului nostru Francisco Naran
jo și ne-a plăcut buna distribuire a 
spațiului interior, aranjamentul de
pendințelor. „Iată, ne-a spus el, so
cialismul mi-a dat dreptul de a 
munci și de a mă bucura de rodul 
muncii mele, mi-a dat această lo
cuință, mi-a redat demnitatea de 
om, dragostea de viață.

NSQUERO

Cpt. Gorge Risquet, secretarul or
ganizației provinciei Oriente a Par
tidului Unit al Revoluției Socialiste, 
ne-a recomandat ca în itinerariul 
nostru să „prindem“ neapărat Ni- 
quero, mic orășel muncitoresc, re
numit Plin industria sa de nichel și 
numit de localnici „fort“ muncitoresc 
la malul răsăritean al qolfului Gua
canayabo din Marea Caraibilor. El 
se 'află la cîțiva kilometri de Playa 
Coloradas, unde a avut loc istorica 
debarcare a eroilor de pe „Gran
ula“ în frunte cu Fidel Castro, și la 
capătul vestic al munților Sierra 
Maestra.

Cînd roțile Cadillac-ului au început 
să lase primele urme în praful gal- 
ben-roșcat care acoperea asfaltul 
șoselei, șoferul nostru, mulatrul Can
dela, ne-a anunțat că mai avem de 
mers doar cîteva minute. Căsuțele 
vechi, cu pereții și acoperișurile din 
coajă de palmier și din trestie, as
cunse prin povîrnișurile dealurilor, 
rămîn în urmă, iar altele noi, aco
perite cu țiglă roșie, se arată odată 
cu oprirea noastră la postul de con
trol din fața porții „cetății“ nichelu
lui. Ne-au luat în primire călăuze 
amabile și competente: Filiberto Ar
teaga, responsabilul comisiei care 
lucrează pentru constituirea organi
zației de partid, și Jose Buson, teh
nician, unul din veteranii uzinei, 

întreprinderea este impunătoare : 
mari linii cilindrice pentru zdrobit 
minereul, 21 cuptoare pentru pre
pararea amestecului, agregate 
pentru separarea nichelului cu a- 
jutorul amoniacului, în sfîrșit, sec
ția principală de sintetizare și gra
nuläre. Din coșurile înalte se înal
ță în fîșii compacte un fum gal- 
ben-arămiu, iar peste locurile din 
jur se depune pulbetea fină a re
ziduurilor minerale. Producția anua
lă a uzinei se ridică la cîteva zeci 
de mii de tone de nichel și cobalt, cu 
perspective reale de creștere con
siderabilă în următorii ani. Cercetă
rile întreprinse de specialiști din

U.R.S.S., R. P. Chineză și din alte 
țări socialiste au descoperit în mun
ții din jur rezerve mari de minereu. 
Poporul cuban va beneficia din plin 
de una din cele mai mari bogății 
ale țării sale. „Turiștilor americani 
— își amintea prietenul nostru Jose 
Buson — le convenea să spună că 
le place Cuba pentru că e dulce. 
De aceea mulți compatrioți de-ai lor 
au pus mîna pe plantațiile de zahăr 
și pe litoralul nostru. Dar tot atît de 
mult le-a plăcut, se vede, și mirosul 
aciu al fumului din Niquero, ca și 
grăunțele acestea de metal care le 
umpleau buzunarele de aur curat și 
mult“. Cu decenii în urmă „Nickel 
Processing Corporation“ s-a declarat 
proprietara bogățiilor din munții 
Sierra. Pentru exploatarea nichelului 
corporația plătea guvernelor aser
vite de atunci o taxă de exact 200 
de pesos pe lună, în tim.p ce fiecare 
dintre cei 3000 de muncitori de aici 
producea valori de zeci de ori mai 
mari.

Exploatatorii și marioneta lor in
digenă au simțit mai curînd decît 
se așteptau cine e stăpîn în Cuba, 
încă înainte de victoria revoluției, 
și anume în 1958, Niquero a închis 
porțile cetății nichelului în fața au
torităților lui Batista, care n-a mai 
putut pătrunde aici nici cu ordine 
guvernamentale, nici cu forța arma
tă. De aici, de lîngă minunata Ba- 
hya Guanito s-a ridicat unul din 
primele detașamente de partizani 
din care apoi s-a format repede co
loana de revoluționari condusă de 
Calixto Sanchez.

Pagini glorioase a înscris Niquero 
în istoria revoluției cubane. Lîngă 
mare străjuiește acum, ca o conclu
zie a acestor jertfe și lupte, o sim
plă placardă : „Muncitorii înving; 
Vom cuceri culmile socialismului 1“

Acolo umde s-a născut
„Bătrînul și marea"

Pe versantul celălalt al insulei, la 
colțul dinspre nord-vest al Havanei, 
se află rada portului Cojimar, udat 
de apele calde ale Golf-Stream-ului. 
Un grup de turiști cercetează ve
chiul port de lîngă diq ; dinspre 
mare sosesc în stoluri bărcile cu 
pînze ale pescarilor ; o droaie de 
copii se joacă „de-a rechinii“ pe o 
șalupă scoasă la reformă

Era dimineață, iar la unitatea pis
cicolă se cîntărea agoniseala din 
cursul nopții. înaintea tuturor ne-a 
fost prezentat un bătrîn pescar, pe 
nume Rafaelo. Cîțiva tineri se 
amuzau, fără răutate, pe seama lui. 
Ir pipăiau mușchii, ee minunau de 
ceafa lui subțire și scorțoasă, îl bă-

Cojimar. Pescarul Rafaelo admirîndu-și captura

teau în semn de „admirație“ pe 
umerii asauțiți.

— Pe două halbe, ni se adresă 
rîzînd un tuciuriu bondoc, cu părul 
creț, arătîndu-ne un pește de vreo 
200 de kg, că nu puteți ghici cine a 
prins monstrul acela de pe basculă 
și ni l-a aruncat la picioare ca pe 
un guvid... Ca să nu vă osteniți în 
zadar, vă spun că eroul este acest 
bătrîn „Hercules“, spaima rechinilor. 
Rîsete, ciondăneli, laude : „Mie, unu' 
era să-mi răstoarne barca...“; „Cu 
mine uite cum a fost : stăteam așa, 
cînd deodată...“ „Eu vă spun sincer, 
am uitat morunul în apă și am adus 
doar două scrumbii“...

...Veseli băieți pescarii. Sînt a- 
ceeași despre a căror viață a scris, 
cu adîncă sensibilitate, Hemingway 
în urmă cu zece ani. „Venea adese
ori în mijlocul nostru. Se așeza pe 
o piatră, acolo în rada golfului 
Cojimar și privea marea, ne ur
mărea cum plecam cu bărcuțele 
noastre șubrede, cum luptam, fără 
unelte, cu valurile, ou patronii, 
cu necazurile noastre. Uneori mer
gea cu noi la pescuit“. Aici s-a 
născut „Bătrînul și marea“, zgudui
toare povestire despre suferința și 
tăria omului.

Casa în care a trăit Hemingway 
se află la cîțiva kilometri de Coji
mar Am pătruns în clădirea-muzeu, 
străjuită chiar în fața treptelor largi 
de la intrare de Un uriaș La Ceiba 
(arbore foarte gros și cu o corona- 
ție extrem de bogată). La intrare ve
ghează atenți doi ostași a| miliției 
populare, păzitoare ale tuturor co
morilor tării. Interiorul alb. liniștit 
și sobru, dezvăluie, însă, cu fiecare 
colț cercetat, temperamentul dinamic 
al prozatorului și pasionatului pes
car și vînător. Pe pereți, cîteva mari 
pînze înfățișînd lupte cu tauri, sem
nate de Roberto Dominqo și multe 
trofee vînătorești : capete de Kudu 
(un soi de tap cu coarne ascuțite), 
o blană de leopard, iar deasupra 
biroului de lucru un uriaș cap de 
buffalo african.

Rafturile pline de cărți ocupă 
spațiul principal al încăperilor. 
Li'eratură veche și modernă, cîte 
ceva din aproape toate țările europe
ne și americane; istorie și filozofie.

expediții îndrăznețe; într-un colt ob
servăm „Washington“, de Jack 
Lait, Lenin — vol. V în limba en
gleză ; „The Story of the FBI“, în 
vechiul dulap cu discuri îi aflăm 
preferințele muzicale : Beethoven, 
Mozart, Debussy, Verdi, concertele 
lui David Oistrah.

Tablouri, blănuri, cranii, sticle cu 
băuiuri alese, oase de animale tare, 
puști și iatagane, în sfîrșit o mulți
me de colete și corespondențe ră
mase nedeschise. In baie, pe perete 
sute de cifre scrise mărunt cu creion 
chimic. în felul acesta își nota He
mingway greutatea cîștigată sau 
pierdută la anumite intervale. Ne-am 
luat rămas bun de la fosta gazdă, 
salutîndu-i faimoasele șepci de pe 
poliță, decolorate, cu cozorocuri 
mari, șepci vechj și rupte, dar de 
care nu se despărțea aproape nici
odată,

Vizitînd Cojimar-ul și cunoscîndu-1 
oamenii — îndrăzneți pescari, căliți 
în luptă cu forțele oarbe ale ocea
nului și cu vicisitudinile vieții — 
am înțeles de ce Hemingway s-a pă
truns de ideea că omul este mai ta
re decît durerea, că oamenii care 
luptă aentru dreptate nu pot fi în- 
frînți.

Cubanii au cunoscut cea mai 
crîncenă robie. Ei s-au unit și au 
nimicit-o Cubanii au cunoscut umi
lința, dai niciodată nu s-au umilit. 
Au cunoscut sărăcia și întunericul 
neștiinței, dar ei s-au unit, cucerin- 
du-și dreptul de a dispune de mun
ca și de bogățiile pămîntului și ale 
spiritului Li s-au furat mările ; cu- 
banlt și le-au redobîndit 1

Cucerindu-și libertatea, pămîn- 
tul și mările, cubanii și-au deschis 
primitori ușile tuturor oamenilor de 
bună credință, tuturor prietenilor. 
Dar, la țărmurile Cubei se poate a- 
junge numai pe o singură cale — pe 
calea păcii; numai cu un singur 
gînd — cel al prieteniei și colabo
rării. al recunoașterii și respectării 
demnității, suveranității și indepen
dentei naționale, cuceririlor revolu
ționare ale poporului.

VALERIU POP
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In Comitetul celor IS state pentru dezarmare

Discutarea problemelor legate de încheierea 
unui acord privind încetarea experiențelor nucleareGENEVA 17 (Agerpres). — La 17 iunie a avut loc la Palatul Națiunilor din Geneva o nouă ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, în care au fost discutate probleme legate de încheierea unui acord privind încetarea experiențelor cu arma nucleară.Cu acest prilej numeroși delegați au prezentat felicitări reprezentantului Uniunii Sovietice, Se- mion Țarapkin, cu ocazia lansării pe orbite de satelit al Pămîntului a navelor cosmice „Vostok-5“ și „Vostok-6” pilotate de Valeri Bîkovski și, pentru prima dată în istorie, de o femeie — Valentina Tereșkova, cetățeană a Uniunii Sovietice.Reprezentantul R. P. Romîne, 

George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, a subliniat încă o dată că în ceea ce privește fondul practic și tehnic al unui tratat de interzicere a experiențelor nucleare pot fi adoptate cu toată încrederea drept punct de plecare posibilitățile mereu crescînde de detectare, localizare și identificare a tuturor exploziilor nucleare pe baza sistemelor naționale și a stațiilor seismice automate.Intensificarea cursei înarmărilor nucleare, a arătat reprezentantul R.P. Romîne, este incomparabil mai amenințătoare pentru bunăstarea omenirii, pentru pacea și securitatea internațională, decît

așa-zisul risc, de fapt inexistent, împotriva căruia puterile occidentale cer inspecțiile la fața locului.în încheiere, George Macovescu a remarcat faptul că această idee cîștigă teren chiar în sînul autorităților americane. Totodată, el și-a exprimat regretul că activitatea delegațiilor occidentale, prezente la conferință, nu este inspirată de aceste idei realiste.*GENEVA 17 (Agerpres). — La 17 iunie, Comitetul celor 18 state pentru dezarmare a hotărît întreruperea ședințelor comitetului pînă la 30 iulie 1963, ultima ședință plenară înainte de întrerupere va avea loc la 21 iunie 1963.

Situația politică din Grecia
© Desemnarea noului prim-minisîru ® Semnificația plecării 

lui Karamanlis in străinătateATENA 17 (Agerpres). — Regele Paul al Greciei l-a desemnat, la 17 iunie, pe Panayotis Pipinellis, membru al partidului E.R.E., ministru al comerțului în precedentul guvern, să formeze un guvern care să se bucure de sprijinul celorlalte partide politice. Aceasta reprezintă de fapt o respingere a propunerilor făcute de fostul prim-ministru și lider al partidului E.R.E., Karamanlis, de a se constitui un guvern ncparlamentar cu sarcina exclusivă de a organiza noi alegeri în baza actualului sistem electoral majoritar. înainte de a fi desemnat noul prim-ministru, Karamanlis a avut o întrevedere cu regele, după care a anunțat că părăsește Grecia, plecînd într-o călă-
EVENIMENTELE DO IRAK

Știri contradictorii cu privire la desiășurarea operațiilor 
militare din KurdistanTEHERAN 17 (Agerpres). — Potrivit știrilor care parvin de la frontiera irakiană, în cursul luptelor între trupele guvernamentale și kurzi din munții Kurdistanului irakian, trupele irakiene înregistrează mari pierderi. După cum se anunță, în primele cinci zile ale operațiunilor militare din provinciile de nord ale Irakului au fost uciși aproximativ 1 000 de soldați irakieni. La Bagdad continuă să sosească eșaloane cu soldați răniți.Potrivit știrilor din capitala Ira-

Mărturiile lui Harold Brown

kului, acțiunile militare din Kurdistan nu sînt aprobate de populația irakiană. ’*LONDRA 17 (Agerpres). — Forțele aeriene militare irakiene distrug satele kurzilor cu rachete, și recolta cu bombe cu napalm, scrie ziarul „Sunday Express“.Potrivit datelor guvernamentale oficiale, scrie ziarul, la 13 iunie au fost uciși 165 de kurzi, iar la 14 iunie 300 de kurzi. Trupelor le este permis ca, fără să aștepte hotărî- rea tribunalului militar, să execute oameni pe loc, și de aceea numărul real al celor uciși este, probabil, mult mai mare.

torie în străinătate. El a declarat că nu intenționează să se reîntoarcă în Grecia decît atunci cînd vor fi organizate noi alegeri parlamentare. Sub presiunea puternicului curent de opinie în favoarea constituirii unui guvern de coaliție, Karamanlis a fost nevoit să renunțe la opoziția sa față de participarea partidului E.R.E. la o asemenea formulă guvernamentală.în timpul absenței lui Karamanlis conducerea partidului E.R.E. va fi asumată de un comitet compus din Konstantin Rodopoulos, președintele parlamentului, Panaiotis Ka- nelopoulos, fost vicepremier, și Panaiotis Papaliguras, fost ministru al coordonării economice.
★Comentînd evoluția crizei politice din Grecia, agenția France Presse subliniază că hotărîrea lui Karamanlis de a părăsi Grecia „marchează înfrîngerea, cel puțin momentană, a omului care a condus Grecia timp de aproape 8 ani și care se află astăzi în fața unei opoziții ireductibile, atît din partea palatului regal cît și din partea tuturor partidelor politice, cu excepția propriului său partid“. Arătînd că propunerile lui Karamanlis privitoare la modalitățile de rezolvare a crizei politice, propuneri care urmăreau în mod vădit menținerea pozițiilor dominante ale partidului său, nu s-au bucurat de sprijinul necesar, agenția France Presse subliniază că „dezacordul a fost total. Nici un compromis nu a putut ti găsit“.

Jostok^ ș[ JostM^ ‘$L

In comun in jurul Pămîntului
*■■ " 1 ■     ' " ' - - ■ --    — , — ■■

Evoluția celor două nave cosmiceMOSCOVA 17 (Agerpres). TASS Pînă la 17 iunie, ora 15 (ora Moscovei), nava „Vostok-5”, pilotată de cosmonautul Bîkovski, a efectuat în trei zile de zbor cosmic 49 de rotații în jurul Pămîntului, străbă- tînd o distanță de peste 2 milioane de kilometri. Zborul în comun al navelor „Vostok-5” și „Vostok-6” continuă de peste 26 de ore. în acest timp, Valentina Tereșkova a efectuat la bordul navei cosmice „Vostok-6” 18 rotații în jurul Pămîntului.Potrivit datelor precizate cu privire la traiectoria zborului navelor cosmice „Vostok-5” și „Vostok-6”, cea mai mică distanță dintre ele în timpul primei rotații în zbor comun a fost de aproximativ 5 km.MOSCOVA 17 (Agerpres). — Valentina Tereșkova și Valeri Bîkovski se simt excelent. Ei s-au acomodat pe deplin cu condițiile activității în Cosmos și au desfășurat în ziua de 17 iunie un important vo-

lum de observații științifice în deplină conformitate cu programul.Datele măsurătorilor telemetrice confirmă că pe bordul navelor „Vostok-5“. și „Vostok-6“ totul este în ordine. Presiunea, temperatura, umiditatea și componența aerului în cabinele navelor sînt normale.La 17 iunie la orele 22 (ora Moscovei), nava satelit „Vostok-5“ a efectuat 54 de rotații în jurul Pămîntului. în acest timp „Vostok-6“ parcurgînd în Cosmos aproximativ 900 000 de km a efectuat 23 de rotații.Valentina Tereșkova și Valeri Bîkovski se informează reciproc despre desfășurarea zborului. Ei se informează reciproc despre funcționarea aparaturii și sistemelor navelor, precum și despre veștile primite de pe Pămînt.în timpul zborului cosmonauții stabilesc cu regularitate legătura cu Pămîntul. Calitatea legăturii cosmice este bună.
Cosmonauții îndeplinesc cu punctualitate

programul prevăzut

Oamenii de știință din diferite țări au demonstrat că pentru detectarea experiențelor nucleare sînt suficiente mijloacele naționale de control. Acest lucru este recunoscut din nou într-o carte publicată sîm- bătă la Washington sub semnătura corespondentului diplomatic al ziarului „Washington Star“, Earl H. Voss. După cum arată agenția Reuter, Voss dă în vileag mărturiile dr-ului Harold Brown*) la conferința experților în probleme nucleare care a avut loc la Geneva în 1958, mărturii pe care fosta administrație le-a trecut sub tăcere deoarece dovedeau inutilitatea inspecțiilor la fața locului.
*) HaroIdBrown, fost membru al dele

gației S.U.A, Ia conferința experților de la 
Geneva (1958) este actualmente director al 
secției de cercetări șl construcții din ca
drul Ministerului de Război al S.U.A.

Puternice manifestații 
studențești in ColumbiaBOGOTA 17 (Agerpres). — Au declarat grevă studenții din 12 instituții de învățămînt superior din capitala Columbiei. In universități și pe străzile orașului au loc mari mitinguri și adunări. Participanții la aceste mitinguri protestează ho- tărît împotriva noii ofensive a reao țiunii asupra organizațiilor studențești din Columbia.Studenții cer demiterea primarului orașului, Gaétan Cortez. Din ordinul acestuia, în ultimele șase zile poliția a rănit 32 de persoane și a arestat peste 500 de persoane. Tot din ordinul lui a fost reprimată demonstrația pașnică organizată în memoria celor 11 studenți îm- pușcați de poliție acum nouă zile.Cererile îndreptățite ale studenților sînt sprijinite de muncitorii și de toate forțele progresiste din Bogota. Ziarul „Voz de la Democra- cia“ îndeamnă poporul la luptă în apărarea libertăților democratice, cere să fie anchetate acțiunile lui Cortez.

„După cît știe autorul acestei cărți, scrie Voss, gravele slăbiciuni arătate de dr. Brown în legătură cu metoda inspecțiilor la fața locului nu au fost aduse niciodată în atenția publicului american, și cu atît mai puțin a publicului internațional... Se pune în mod serios problema dacă Administrația Eisenhower a acționat în mod chibzuit atunci cînd a suprimat în realitate informațiile după care inspecțiile la fața locului ar fi în mod practic inutile pentru detectarea unei explozii nucleare clandestine, în cazul în care ar fi semnat un acord pentru interzicerea experiențelor“.„Reiese clar din procesele verbale ale conferinței experților..., scrie Voss în alt pasaj al cărții, că faptele privind aproape totala inutilitate a inspecțiilor la fața locului erau cunoscute și acceptate ca o apreciere oficială a Administrației. Cu toate acestea, s-a îngăduit ca metoda inspecțiilor pe teren să devină unul din principalele puncte pe care să se bizuie controlul efectiv al unei interdicții asupra experiențelor nucleare“. Faptele au arătat că reprezentanții S.U.A. la tratativele pentru încetarea experiențelor nucleare s-au situat pe aceeași poziție combătută de Harold Brown.

MOSCOVA 17 (Agerpres). TASS în dimineața zilei de 17 iunie, după ce și-au luat micul dejun, cosmonauții Valentina Tereșkova și Valeri Bîkovski au avut o îndelungată convorbire prin radio cu Pă- mîntul. Ei au raportat despre funcționarea sistemelor navelor, datele aparatelor de control cu privire la temperatura, presiunea și componența aerului din cabine. De pe Pă- mînt li s-au transmis o serie de instrucțiuni tehnice cu privire la regimurile cele mai adecvate de funcționare a unor sisteme. Cosmonauții continuă să îndeplinească cu punctualitate programul de zbor și comunică amănunțit despre starea și impresiile lor din Cosmos.La recomandările transmise de pe Pămînt, cosmonauții au redus oarecum temperatura acrului din cabinele navelor. în momentul de față temperatura din interiorul cabinei navei cosmice „Vostok-5“ este de 15 grade C, iar cea din cabina navei cosmice „Vostok-6“ de 18 grade C.în afara cercetărilor științifice pe care le-au întreprins în aceste zile,

cosmonauții au menținut între ei o trainică legătură bilaterală prin radio.De pe bordurile navelor lor cosmice cosmonauții Valentina Tereșkova și Valeri Bîkovski au adresat împreună un mesaj popoarelor lumii în care se spune : „Dorim tuturor popoarelor de pe Pămînt o pace trainică și fericire“.

In atenția cercurilor științificeLONDRA 17 (Agerpres). — Zborul celor doi cosmonauți sovietici se află acum în centrul atenției cercurilor științifice din Anglia. „în prezent toți oamenii noștri de știință se ocupă de pregătirea aparatelor necesare urmăririi zborului navei cosmice „Vostok-6“ în următoarele rotații“ — au declarat unui corespondent al agenției TASS, reprezentanți ai Observatorului englez „Jodrell Bank“. în acest scop va fi pus în funcțiune radiotelescopul uriaș al acestui observator.
★PARIS 17 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă relatează că la 16 iunie numeroase radioobserva- toare și centre de radioascultare au captat vocile cosmonauților sovietici Valeri Bîkovski și Valentina Tereșkova. Printre acestea se află observatorul de la Jodrell Bank (Anglia), observatorul delà Bochum (R. F. Germană), serviciile c'e radioascultare ale agenției France Presse, centrul de radioascultare dc la Tokio.în același timp, după cum transmite agenția France Presse, nava cosmică „Vostok-5” a fost vizibilă cu ochiul liber timp de peste un minut la Copenhaga, în seara de sîm- bătă. Nava cosmică strălucea ca o stea de gradul II.

Descoperirea astronomilor sovietici și americani

Pentru a protesta împotriva discri
minărilor rasiale din Republica Sud- 
Africană, delegațiile tarilor africane 
Ia conferința O.I.M. de la Geneva 
au hotărît în unanimitate să pără
sească sala conferinței în momentul 
cînd a luat cuvîntul reprezentantul 
rasiștilor din această țară. Iată cîțiva 
delegați africani protestînd în ușa 
sălii unde a avut loc conferința.

Schimb de reproșuri anglo — vest-germaneBONN 17 (Agerpres).— Corespondentul din Bonn al Agenției France Presse relatează că guvernul britanic a înaintat o notă Ministerului Afacerilor Externe vest-german, a cărei primire a fost, de altfel, confirmată sîmbătă la Bonn, în care a- trage atenția guvernului R.F.G. de faptul că tergiversează îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat față de Marea Britanie. Aceste angajamente, care au fost stabilite cu prilejul întîlnirii de anul trecut dintre Macmillan și Adenauer, prevăd ca în scopul unei oarecare ușurări a deficitului balanței de plăți britanice, Germania occidentală să achiziționeze armament și materia

le militare din Anglia în devize în valoare de 1,2 miliarde mărci.în virtutea angajamentului, R.F.G. urma ca pînă la 31 martie a.c. să achiziționeze materiale în valoare de 600 000 000 mărci.încercînd să justifice nerespecta- rea angajamentului față de Marea Britanie, Ministerul Afacerilor Externe vest-german invocă, printre altele, că planurile de cumpărare vest-germane s-au lovit de o serie de dificultăți de ordin tehnic, că anumite norme utilizate în Marea Britanie nu sînt adaptate cerințelor vest-germane, precum și faptul că anumite articole din buget n-au tost discutate la timp.

O demonstrația pe »țrlWle orașului Montevideo (Uruguay) a greviștilor de la întreprinderile de telefoane, în 
sprijinul revendicărilor lor economico.

Cu ocazia lansării navelor cos
mice sovietice „Vostok-5" și „Vos
tok-6" au făcut declarații sau au 
trimis mesaje de felicitări la Mos
cova Joao Goulart, președintele 
Braziliei, primul ministru al Indiei, 
J. Nehru, regina Marii Britanii, E- 
lisabeta a Il-a, Cyrus Eaton, laureat 
al premiului Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare" și alte persona
lități.

MOSCOVA 17 (Ager
pres). — Astronomii so
vietici fi americani au 
descoperit simultan, in 
mod independent unii de 
alfii, că strălucirea stelei 
3 C-273 variază.

S-ar părea că în a- 
ceasta n-ar fi nimic deo
sebit — de zeci de ani 
astronomii studiază stele
le a căro> strălucire va
riază. Dar realitatea este 
că această stea nu este 
de fapt o stea. Oamenii 
de știință consideră că 
steaua 3 C-273 nu este o 
stea, ci o galaxie, dar o 
galaxie cu totul neobiș
nuită.

Cunoscutul astronom 
sovietic pro/. Iosif Skloo- 
ski a declarat unui co
respondent al agenției 
TASS următoarele:

Această galaxie miste
rioasă se află la o depăr
tare de noi de un miliard 
și jumătate ani lumină. 
Potrivit calculelor, pu
terea radiațiilor acestui 
obiect cosmic ar fi de ci
tata zeci de ori mai mare 
decît a galaxiilor cu cea 
mai puternică radiație.

Faptul cel mai surprin
zător este că pînă in pre
zent s-a observat că nu
mai stelele aveau proprie
tatea de a-și schimba in

tensitatea radiațiilor, și 
nimeni n-a bănuit că a- 
ceastă proprietate o pot 
avea și galaxiile

Trebuie subliniat însă 
că, după părerea astrofi
zicienilor americani și so
vietici, aceste radiații pro
vin nu de la întreaga ga
laxie care numără miliar
de de stele, ci de la o 
singură stea gigantică 
care face parte din ea. 
Masa acestui enigmatic 
colos cosmic depășește 
de milioane de ori masa 
soarelui nostru.

In prezent „problema 
3 C-273“ se află în cen
trul atenției astronomilor 
din întreaga lume.

In Swaziland situația se menține 
încordată

Un ziar somalez despre scopurile 
urmărite de neocolonialiști în AfricaMOGADISCIO 16 (Agerpres). — Ziarul „Somaly News” a publicat un articol în care arată, că pentru a asigura Republicii Somalia o dezvoltare independentă este necesar să fie eliberată economia națională de penetrația capitalului străin.Politica neocolonialiștilor în Africa, se arată în articol, urmărește următoarele scopuri : de a întări pozițiile sale în economie, de a semăna discordie între statele africane independente și a pune piedici în calea stabilirii unor relații prietenești între țările africane și cele socialiste. Datorită situației lor dominante în economie, neocolonia-

liștii intenționează să supună controlului lor politica țărilor africane — conchide „Somaly News”.
Ca urmare a scăderii 

producțieiNumărul persoanelor fără lucru din Norvegia a crescut mai rapid în cursul celui de-al doilea semestru al anului trecut în special ca urmare a unei scăderi apreciabile a producției înregistrate în industrie.Numărul șomerilor a ajuns la 38 800, fiind cu 13 300 mai mare decît în ianuarie 1962.

Ciocniri între polițieMBABANE 17 (Agerpres). — Situația din colonia britanică Swaziland continuă să rămînă încordată. Serioase ciocniri între unitățile de poliție și populația africană au avut loc la 16 și 17 iunie în localitatea Piggs-Peak, din apropiere de minele de diamante din Havelock unde minerii sînt în grevă de o lună. Poliția a atacat o adunare a populației africane la 16 iunie în localitatea amintită, în- cercînd să împrăștie pe cei 400 de participanți. Luni trupe britanice au înconjurat cartierele africane din Piggs-Peak pentru a forța pe mineri să reia lucrul, și a împiedica noi demonstrații ale populației africane. Trupele au construit baraje pe șoseaua care duce din cartierele africane spre mine și au a- restat mai mulți muncitori. Cu toate acestea populația africană a organizat o demonstrație care a

și populația africanăfost atacată de poliție cu gaze lacrimogene.Adunări și demonstrații au avut loc, de asemenea, și la Manzini, unul din cele mai importante orașe din Swaziland, și în alte localități.Agenția Reuter relatează că trupe britanice cu un efectiv de 400 de oameni au fost aduse în Swaziland din Kenya pentru a reprima mișcarea de eliberare a populației africane. Un purtător de cuvînt al partidului progresist din Swaziland a condamnat represiunile organizate de autoritățile coloniale împotriva patrioților. Purtătorul de cuvînt a subliniat că transferul u- nor importante elective de trupe britanice din Kenya pentru a sugruma lupta legitimă a poporului Swazilandului pentru eliberare a- rată în mod clar că colonialiștii britanici ignoră opinia publică din țările africane.

TOKIO. La 16 iunie, peste 10 000 
de japonezi s-au adunat lîngă baza 
militară maritimă americană de la 
Yokosuka, în semn de protest împo
triva sosirii submarinelor atomice ale 
S.U.A. în porturile japoneze.

JOHANESBURG. La 16 iunie în
tr-o mină de aur din localitatea Sprins 
din Republica Sud-Africană a avut 
loc o catastrofă minieră. In urma pră
bușirii unei galerii, mai mulți mineri 
au fost uciși, iar alții grav răniți. 
Pînă în prezent echipele de salvare 
au scos din mină 11 morți, în majo
ritate africani. Se crede că alți 10 
mineri și-au pierdut viața în urma 
accidentului. Catastrofa s-a produs în 
urma prăbușirii unor stînci, urmată 
de două cutremure violente care au 
zguduit orașul.

PARIS. La 16 iunie activitatea 
aeroportului Orly din capitala Fran
ței a fost paralizată ca urmare a unei 
greve de 24 de ore declarată de per
sonalul tehnic care deservește aero
portul, în sprijinirea revendicării pri
vind majorarea salariilor. Mai multe 
companii aeriene printre care BEA, 
Air France, KLM, Swissair, Sabena 
și-au încetat integral sau parțial zbo
rurile în cursul zilei de duminică.

BELGRAD. La 16 iunie în Iugo
slavia au avut loc alegeri în Vecea 
Federativă a Skupșcinei Federative și

în vecele republicane ale skupșcinelor 
republicane. La alegeri au participat 
12 milioane de cetățeni.

VARȘOVIA. La Varșovia s-a înche
iat cel de-al X-lea Congres al Institu
tului Internațional de Teatru, la care 
au luat parte reprezentanți din peste 
40 de țări. Din R. P. Romînă a parti
cipat o delegație formată din Horia 
Lovinescu, Mircea Avram și Margareta 
Bărbuță. Pînă la congresul următor, 
care va avea loc în anul 1965, vor fi 
organizate o serie de conferințe con
sacrate problemelor actuale ale tea
trului.

BAGDAD. Agenția M.E.N. anunță 
că la 16 iunie a fost dat publicității 
la Bagdad comunicatul comun ira- 
kiano-yemenit cu privire la vizita în 
Irak a delegației Republicii Yemen, 
condusă de președintele Al Sallal. în 
comunicat se subliniază că Republica 
Yemen și-a exprimat dorința de a 
adera la proiectata Uniune Federală 
din care urmează să facă parte 
Egiptul, Irakul și Siria. Guvernul 
irakian a propus organizarea unei în- 
tîlniri a reprezentanților celor trei 
țări semnatare a declarației de la 
Cairo, în vederea examinării modali
tăților de admitere a Yemenului în 
federație.

PRAGA. La 15 iunie au luat sfîrșit 
la Karlovy Vary lucrările Congresului 
internațional al radiologilor. La con
gres. au participat oameni de știință

din 20 de țări. Din partea R. P. Ro
mîne a participat o delegație condusă 
de prof. Gheorghe Schmitzer, șeful 
Catedrei de radiologie a Institutului 
Medico-Farmaceutic București.

OSLO. La 17 iunie H. Burghiba, 
președintele Tunisiei, a sosit la Oslo 
într-o vizită oficială venind de la 
Helsinki.

CAIRO. La Cairo a fost dat publi
cității decretul cu privire la naționali
zarea fabricilor de produse far
maceutice din R.A.U. Potrivit aces
tui decret, au fost naționalizate nouă 
întreprinderi farmaceutice clin cele 54 
existente în țară. Celelalte întreprin
deri farmaceutice au fost închise ca 
fiind necorespunzătoare.

SOFIA. In seara zilei de 16 iunie a 
avut loc la Teatrul Popular de Operă 
din Sofia deschiderea festivă a celui 
de-al doilea Concurs internațional al 
tinerilor cîntăreți de operă, la care se 
vor întrece 100 de concurenți din 27 
de țări. Din R. P. Romînă iau parte 
la concurs baritonul Mugur Bogdan și 
tenorul Ion Buzea.

OSLO. La 16 iunie la Oslo a 
început o grevă pe timp nelimitat a 
personalului tehnic din transporturile 
capitalei norvegiene și din împreju
rimi, la care participă peste 5 000 de 
persoane. Greviștii revendică sporirea

salariilor. în cursul zilei de duminică 
transporturile din Oslo și din regiune 
au fost paralizate.

SANAA. La 16 iunie, postul de 
radio Sanaa a anunțat că un tribunal 
special a condamnat la moarte pen
tru înaltă trădare un grup de per
soane participante la complotul des
coperit recent împotriva regimului 
republican din Yemen. Sentința a 
fost executată. După cum s-a anun
țat complotul descoperit recent îm
potriva regimului republican din 
Yemen a fost organizat și finanțat 
de cercurile reacționare din Arabia 
Saudită și Marea Britanie.

BONN. In diferite landuri din 
Germania occidentală continuă să 
aibă loc adunări ale organizațiilor re
vanșarde ale strămutaților. Principala 
arenă a întîlnirilor revanșarde a fost 
Düsseldorf, unde a avut loc adunarea 
„Uniunii camaraderești a germanilor 
din Prusia orientală". La mitingul 
din acest oraș Gille, căpetenia „Uniu
nii camaraderești“, a rostit un discurs 
provocator, în care a cerut ca aliații 
occidentali ai R.F.G. să asigure fățiș 
Bonnul și „Uniunea camaraderească“ 
că sprijină pe deplin scopurile lor 
revanșarde".

DAR-ES-SALAM, Una din cele 
mai trainice căi de menținere a păcii 
în întreaga lume este calea comerțu
lui, a declarat în parlament C. Kaha- 
ma, ministru] comerțului și industriei 
al Tanganicăi. Tanganica, a spus vor
bitorul, este acum o țară independen
tă, care năzuiește să-și lărgească le
găturile comerciale cu diferite țări, 
indiferent de poziția lor geografică și 
de sistemul lor social.
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