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Se construiește o centrala
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CONSTRUCȚII ȘCOLARE

Pregătiri pentru recoltare

nou

(Agerpres)

mai lesne insuc-

(Continuare în pag. îV-a)

agricole a fost 
astfel însemna.

de asemenea, 
recoltarea,

suprafață va 
în sol se vor 
îngrășăminte.

( Agerpres )

electrică de termoficare

- ■

partid pentru a introduce noul 
în producție. Cîteva aspecte 
din experiența comuniștilor de 

la uzinele ,,Semănătoarea"
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Minerii din bazinul 
Domelor au îndeplinit 

planul semestrial

In acest an, în satele regiunii Cri- 
șana se vor clădi 266 noi săli de 
clasă. Majoritatea sfaturilor popu-

n regiunea Dobrogea

trecut.
s-a lăsat mai-mult așteptată decît în

Pliante despre rolul maistrului 
în producție

Pe lacul de acumulare de Ia Bicaz a fost construită o Instalație scoate și manipulează peste 1 800 m c de bușteni. 
Instalație mecanică pentru scosul și încărcatul 
camioane al buștenilor aduși cu plutele pe apă. Zilnic, noua

oame- 
politi- 

vorbește 
prea mult despre obișnuința oameni
lor de a lucra după metode vechi 
și se pierde din vedere altceva.

Aspect de pe Șantierul naval Constanța
(Foto : M. Andreescu)

în zona industrială a orașului Iași se construiește 
o centrală electrică de termoficare care va furniza 
energie termică sub formă de apă fierbinte obiecti
velor industriale ce se înalță în această zonă și noi
lor cartiere de locuințe, contribuind totodată la creș
terea puterii electrice din balanța energetică a re
giunii Iași. Pînă în prezent s-au turnat fundațiile pen
tru cele două cazane de apă fierbinte, fundațiile clă
dirii stației de tratare chimică a apei. De asemenea, 
au fost începute lucrările la o serie de alte obiective 
ale centralei. (Agerpres)

Din felul în care vorbea tînărul 
comunist se vedea că e o proble
mă care îl frămîntă de mult Și în 
privința căreia și-a format păreri 
foarte categorice.

aproape gata. Colectiviștii au e- 
fectuat 100 zile de muncă pa 
triotică“.

Aprovizionarea cu legume și fructe

liului de Stat și ai guvernului, gene
rali ai armatei R.P. Romîne.

După citirea decretului de deco
rare, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, a înmînat tovarășu
lui Leontin Sălăjan înaltă distincție, 
urîndu-i multă sănătate, viață înde-: 
lungată și noi succese în activita
tea sa.

în răspunsul său, tovarășul Leon
tin Sălăjan a mulțumit, pentru dis
tincția acordată și a asigurat con
ducerea de partid și de stat în frun
te cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej că va depune și în viitor 
toate eforturile pentru a îndeplini 
cu cinste sarcinile încredințate de 
partid.

Conducătorii de partid și de stat, 
toți cei prezență au felicitat căl
duros pe tovarășul Leontin Sălăjan. 

(Agerpres)

ție. Potrivit graficului de 
lucru al fiecărei unități, 
se prevede ca recoltarea 
griului să se facă în 8—10 
zile în gospodăriile de 
stat și în 12—14 zile în 
gospodăriile colective. Au 
fost luate, 
măsuri ca 
transportarea și depozita
rea recoltei de pe loturile 
semincere să se facă se
parat.

După recoltare, circa 
40 000 ha vor fi însămîn- 
țate cu porumb pentru 
furaje și cu alte culturi 
pentru masă verde. în
dată după ridicarea recol
tei întreaga 
fi arată iar 
încorpora

în auto- în fotografie : Vedere generală a instalației.
(Foto : Agerpres)

prin alte asemenea mă
suri, ei ee străduiesc să 
realizeze construcții trai
nice și la un preț de cost 
scăzut. In ultimii 5 ani, în 
Moldova — unde pe vre
muri căile rutiere erau a- 
proape impracticabile — 
au fost modernizate a- 
proape 700 de kilometri 
de drumuri, printre care : 
Mărășești—Iași, Adjud— 
Onești—Comănești, Bu- 
huși—Piatra Neamț — Tg. 
Neamț—Moțca. Roman — 
Tg. Frumos—Iași și al'ele.

aceasta, ei 
ritm susținut 
modernizare 
Iași—Vaslui,

propu-
vede că mai sînt 
eu în glumă, care 
mănînce cu farfu- 
Discuția a fost în-

răspuride, 
personal, de introducerea noului în 
producție, că e obligat, în calitatea 
lui de comunist, să se intereseze, și 
de inovațiile tovarășilor din jurul 
lui, să-i ajute. Dar nu e totul ca un 
comunist sau altul să facă asta; lu
crul principal, după părerea mea, 
stă în activitatea colectivă, în mă
surile pe care le luăm pe întreaga 
organizație, pe întregul sector.

— Care sînt aceste măsuri?
— Mă gîndesc întîi la activitatea 

comisiei care apreciază inovațiile. 
Lucrează operativ și competent. Asta 
contează mult. Apoi, ca să aibă ce 
lucra, trebuie să primim inovații 
bune, să stimulăm oamenii. Nu nu
mărul în sine al inovațiilor ne inte
resează. în primul rînd. Lucrul prin
cipal e eficacitatea lor. Putem a- 
vea mai puține inovații, dar să e- 
xiste de pe urma lor foloase mai- 
mari, să fie orientate spre proble
mele esențiale ale producției. Db 
aceea le cumpănim bine.

A intervenit în discuție șeful sec
torului, inginerul Nicolae Cărăbaș.

— Răspunsul acestei „cumpăniri" 
îl dă practica. în trimestrul I comi
sia sectorului a aprobat 21 de Ino
vații, iar comisia pe uzină le-a apro
bat pe toate 21,

Cîțiva dintre oamenii sectorului turnătorie urmăresc, în pauză, plecarea unui lot 
de mașini produse de uzină. De la stînga spre dreapta : strungarul Gheorghe Diaconescu, se
cretarul organizației de partid, Ion Spînu, șef de brigadă, inginerul Nicolae Cărăbaș, șeful 
sectorului, și Grigore Lazăr, șef de brigadă. (Foto : Gh. Vințllă)

In multe localități din re
giunea Banat, unde este prevă
zut a se clădi anul acesta 177 săli 
noi de clasă, lucrările pe șantie
rele de construcții școlare sînt în 
toi. în prezent, la 57 săli de cla
să ,se execută lucrări de finisaj. 
Sînt aproape gata și noile școli 
din Mănăștiur, Giroc, Reșița, 
Arad. Avansată este și construc
ția școlilor din Coșteiu de 
Sus, Hitiaș, Socol, Ramna etc.

Numeroși oameni ai muncii din 
Maramureș — printre care mineri 
din Baia Mare, Cavnic, Tăuți Măghe- 
răuș, muncitori forestieri din raioa
nele Oaș, Sighet și Vișeu, construc
tori de mașini de la Uzinele „Unio" 
din Satu Mare, precum și din alte 
întreprinderi și instituții — își îngri
jesc în aceste zile sănătatea ori se 
recreează în stațiunile balneo-clima- 
tice. De la începutul anului și pînă 
acum, aproape 4 500 de salariați din 
regiune au fost trimiși prin sindicate 
în stațiunile balneo-climatice de la 
munte sau mare.

unei metode. Acum, o mare parte 
din efortul nostru este ca oamenii să 
afle imediat despre fiecare inovație 
și foloasele ei. S-a aprobat vreuna? 
Imediat, un articol la gazeta de pe
rete, discuții ale agitatorilor ș.a.m.d.

I-am întrebat pe comuniștii de la 
turnătorie dacă se ivesc vreodată 
manifestări de neîncredere în- foloa
sele vreunei metode noi și cum duc 
munca de popularizare. Le-am po
vestit un caz interesant aflat în altă 

parte, la atelierul 
de carcase. Aici, 
trecerea la lucrul 
pe bandă a scos 
pe oameni din ve
chile lor obișnu
ințe.

— Introducerea 
noului în produc

ție e legată de unele qreutăți, spu
nea secretatul organizației de bază 
de aici, Dumitru Dobre. Existau niș
te dispozitive care făceau montajul 
mai ușor, dar oamenii nu erau obiș- 
nuiți cu ele. Atipici, cîțiva tovarăși 
mai pricepuți au făcut o demonstra
ție pe zece piese. La sfîrșitul de
monstrației, organizația de bază a 
ținut o adunare deschisă, invitînd 
oamenii să arate deschis ce nu este 
bine, ce nu le este clar 
neri mai au. Se 
unii, le-am spus 
s-au învățat să 
ria pe genunchi.
suflețită. N-a trecut multă vreme, dar 
astăzi, dacă ai cere cuiva eă lu
creze fără noile dispozitive, ar pro
testa.

Aflînd despre acest caz, șeful tur- 
foarte

BACĂU (coresp. „Scîn- 
teii“). — Comitetul regio
nal de partid Bacău a ini
țiat, în ultima vreme, tipări
rea de pliante despre rolul 
maiștrilor în producție; a- 
cestea constituie o tribună 
a schimbului de experiență 
între maiștri, a populariză
rii celor mai bune metode 
în organizarea și conduce
rea producției. Pînă acum 
secția de propagandă și a- 
gitație a comitetului regio-

Minerii din bazinul Domelor au în
deplinit planul semestrial cu 12 zile 
înainte de termen. Prin extinderea 
procedeului pușcării selective în aba
taje și perfecționarea procesului teh
nologic la cuptoarele de prăjire și sta
ția de preparare, calitatea minereului 
s-a îmbunătățit simțitor. In perioada 
care a trecut de la începutul anului, 
productivitatea muncii a crescut în a- 
cest bazin minier cu aproape 8 la sută 
față de sarcinile de plan. Cele mai im
portante realizări în producție au ob
ținut minerii de la exploatările Dealul 
Rusului, Nepomiceni și Arșița.

lare raionale acordă o deosebită 
atenție acestor lucrări și, ca ur
mare, construcția multor școli se 
află într-un stadiu avansat. Șan
tierele au fost aprovizionate din 
timp cu materialele necesare : că
rămidă, țiglă, var, cherestea etc. 
Datorită bunei organizări a mun
cii pe șantiere și aprovizionării 
lor cu materiale, numai în 
luna mai, de exemplu,, au fost 
date în -folosință 16 săli noi 
de clasă. în prezent, alte 66 săli 
de clasă se află în stadiul de fi
nisare, iar 57 — la acoperiș.

într-un șir de localități din re
giune, printre care comuna Ceica, 
raionul Oradea, lucrările de con
strucție se află însă abia la fun
dație. Aceasta și din cauză că u- 
nele sfaturi populare raionale nu 
au acordat atenția cuvenită des
fășurării ritmice a lucrărilor.

— Ce se aude cu inovația lui Micu 
Cezar?

Omul care a venit la cabinetul 
tehnic al uzinei -„Semănătoarea“ ca 
să pună această întrebare nu este 
autorul inovației, ci secretarul or
ganizației de bază de la turnătorie. 
Cei de la cabinetul tehnic s-au o- 
bișnuit cu el. Gheorghe Diaconescu 
și-a fqcut un principiu de muncă: 
vine să se intereseze de lucrările 
noi apărute la cabinetul tehnic.

•— Nu e de mirare, i-am spus, că 
turnătoria ocupă un loc de frunte 
în promovarea noului în producție.

— Nu e vorba de asta, a precizat 
el. Firește, biroul organizației a cău
tat să dezvolte la membrii de partid 
sentimentul că fiecare

Miercuri la amiază, la Palatul 
R. P. Romîne, a avut loc solemnita
tea înmînării Ordinului „Steaua Re
publicii Populare Romîne”, clasa 
I, tovarășului Leontin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C. C. al P.M.R., ministrul forțelor 
armate ale R.P. Romîne, decorat 
pentru activitate îndelungată în miș
carea muncitorească și merite deo
sebite în construirea socialismului, 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la naștere.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Gh. Gaston Marin, Avram Bunaciu, 
membri ai C. C. al P.M.R., ai Consi-

Un nou tren 
spre litoral 
Direcția regiona

lă C.F.R. București 
a pus în circulație, 
incepind de la 16 
iunie, acceleratul 
815/816 cu plecarea 
din Gara de Nord la 
ora 13,52 și sosirea 
la Eforie-sud la ora 
18,18. La întoar
cere, acceleratul 
816 pleacă din Efo
rie-sud la ora 19,45 
și sosește în Bucu
rești la orele 0,14,

nătoriei, Cărăbaș, a răspuns 
hotărît:

— Fără a sia de vorbă cu 
nil nu faci nimic. Dar munca 
că nu e totul. Uneori se

Metalurgiștii din țara noastră au rea
lizat noi mașini și utilaje pentru agri
cultură. Colectivul uzinelor „Magheru“- 
Topleț, de exemplu, a produs o moară 
de cereale cu amestecător. Ea se folo
sește la măcinarea boabelor pentru hra
na animalelor, executînd concomitent și 
operațiunea de amestecare a unor sub
stanțe chimice necesare unei hrane 
complete. Morile au o productivitate o- 
rară pînă la 1 200 kg porumb boabe. La 
uzinele „7 Noiembrie“ din Craiova a 
fost executat un nou tip de greblă pur
tată. Folosită la 'strîngerea furajelor co
site, ea are o productivitate pînă la 4 
ha pe oră. Noile greble se pot utiliza în 
bune condiții și pentru întoarcerea fînu_ 
rilor de pe cîmp, în scopul uscării lor.

Paralel cu realizarea unor noi mașini 
și utilaje agricole au fost făcute în ulti
mul timp și o serie de perfecționări la 
principalele mașini agricole care se pro
duc curent. O serie de utilaje pentru în
treținerea culturilor, printre care tăvă
lugi, grape cu colți, mașini de împrăș
tiat îngrășăminte chimice, pluguri, se
mănători au fost modernizate în vederea 
măririi productivității lor și a siguran
ței în exploatare. De asemenea, greuta
tea mai multor mașini 
redusă, economisiridu-se 
te cantități de metal.

Pînă la începerea viitorului an 
școlar, în satele regiunii Oltenia 
vor fi date în folosință peste 550 
săli noi de clasă. în comunele 
Segarcea, Cujmir și Cornu au în
ceput de curînd lucrările de con
strucție a unor școli medii. Se a- 
propie de sfîrșit construcția șco
lilor de 8 ani în 81 de localități 
din regiune — comunele Iancu 
lianu din raionul Balș, Galicea 
Mare din raionul Băilești, Ciu- 
percenii Noi din raionul Calafat 
și altele. în 115 localități se mă
resc școlile existente.

„în satul nostru, Șipotu, din 
raionul Vînju Mare — ne scrie 
colectivistul V. Bobîlcă, corespon
dent voluntar — noua școală este

Constructorii din Mol
dova au început moder
nizarea unui nou drum 
național : Suceava—Șiret 
în lungime de 36 de km. 
Paralel cu 
continuă în 
lucrările de 
a șoselelor 
Sadova—Rădăuți și alte
le. Prin organizarea mai 
judicioasă a muncii, fo
losirea materialelor din 
sursele cele mai apro
piate, punerea în func
țiune a noi balastiere și

UI „ivuiun u
MOSCOVA 19- (Agerpres). 

rul simultan al navelor 
„Vostok-5“ și „Vostok-6“ 
cheiat cu succes.

Nava cosmică „Vostok-5“

— Sectorul, spune în continuare 
secretarul organizației de bază, a 
luat măsuri bine gîndite pentru a 
asigura inovatorilor condiții tehnice: 
să aibă la îndemînă materiale, scule 
etc. cu care să-și poată încerca ino
vația. în plus, firește, ajutor prin 
consultații, sfaturi.

— O clipă! intervine Cărăbaș.
Nu-i vorba numai dacă aprobi sau 
nu: contează mult cum faci asta. 
V-am pomenit de Micu Cezar. Intr-o 
vreme propunea o .
inovație nu prea 
reușită. A fost ru- Cum muncesc organizațiile de 
gat să facă el în
suși procesul ver
bal de experimen
tare. Omul, pentru 
că s-a convins sin
gur că inovația nu 
e bună, a înfruntat 
cesul și, cu încredere în forțele lui, 
a făcut alte inovații de valoare. Cînd 
respingem o. inovație facem discuția 
împreună cu autorul. Desigur, trebuie 
să fii atent cu omul, dar nu e, vorba 
aici de menajamente. Dimpotrivă, 
nu-1 cocoloșești, dar îl pui pe el să 
judece de la nivelul. sectorului, îl a- 
jtiți să se simtă răspunzător; și, să 
nu uităm, din discuțiile astea, dacă 
nu-s reduse la o simplă formalitate 
administrativă, fiecare poate să în
vețe mult. La introducerea noului în 
producție, problema nu e numai să 
rezolvi fiecare temă în parte ci, oda
tă cu asta, să se dezvolte gîndiréa 
tehnică a oamenilor; pentru că me
reu mersul înainte aduce alte pro
bleme noi.

— De aceea e foarte important, 
spune Diaconescu, secretarul, să nu 
uităm de popularizare. înainte vor
beam mul! și bine despre tehnica 
nouă', în general, dar la concret lă
sam să treacă luni de zile pînă la 
vreo adunare sindicală în care să 
fie pomeniți grămadă toți inovato
rii. Dintr-o simplă înșiruire, oamenii 
nu pot învăța, nu află avantajele

a parcurs
3 300 000 de km.

Nava cosmică „Vostok-6“, pilotată 
de Valentina Tereșkova, prima fe- 
meie-cosmonaut din lume, a fost 
lansată la 16 iunie, la ora 12,30. în 
conformitate cu sarcinile trasate, 
lansarea navei „Vostok-6“ a avut 
loc în timp ce nava cosmică „Vos
tok-5“ se afla pe orbită.

Potrivit programului, zborul si
multan al navelor-satelit a durat 
aproape trei zile și s-a încheiat cu 
succes la 19 iunie. Nava cosmică 
„Vostok-6” a aterizat la ora 11,20 în 
regiunea stabilită de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice. Nava s-a aflat în 
zbor 71 de ore, a efectuat în acest 
timp peste 48 de revoluții și a 
parcurs o distanță de aproximativ 
2 milioane km.

După aterizare cei doi cosmonauți 
au avut convorbiri telefonice cu 
N. S. Hrușciov, căruia i-au raportat 
îndeplinirea cu succes a misiunii 
încredințate. N. S. Hrușciov i-a fe
licitat călduros pe cosmonauți.

în cursul zborului cosmonauții 
au efectuat comanda navelor, au 
controlat funcționarea sistemelor 
de bord, au realizat un complex de 
cercetări științifice, precum și ob-

Mașini și utilaje 
pentru agricultură

în regiunea Dobrogea 
au fost înfăptuite majori- 
tateâ măsurilor luate 
pentru buna organizare 
și desfășurare a campa
niei de recoltare. Printre 
altele s-au făcut revizui
rea și repararea tractoa
relor și mașinilor agri
cole de recoltat iar pen
tru remedierea operativă 
a defecțiunilor în timpul 
lucrului, în fiecare S.M.T. 
și G.A.S. au fost organi
zate cite 2—3 ateliere mo
bile. De cîteva zile a în
ceput și deplasarea utila
jelor la tarlale și arii. S-a 
stabilit, de asemenea, 
modul de aprovizionare 
cu piese de 
schimb, combus
tibil și alte ma
teriale. Pe baza 
evaluării recol
telor s-au luat 
măsuri organi
zatorice pentru 
buna desfășura, 
re a transpor
tului cerealelor 
spre magazii și 
bazele de recep-

pilota- 
tă de Valeri Bîkovski, a fost lan
sată la 14 iunie la' ora 15 (ora Mos
covei) și în conformitate cu pro
gramul stabilit, la 19 iunie la ora 
14,06, după un zbor cosmic de cinci 
zile, a aterizat în regiunea stabilită 
de pe teritoriul Uniunii Sovietice. 
Nava „Vostok-5“ s-a aflat în zbor 
mai bine de 119 ore, a efectuat în 
acest timp peste 81 de revoluții și 

distanță de peste

— Eu, personal, a spus el, n-am 
văzut niciodată un caz în care mai 
mulți muncitori să șovăie în aplica
rea unei metode noi, atîta vreme cît 
nu există pe acolo vreo lipsă care 
n-a fost observată la vreme. Am in
stalat role lîngă polizoare și am vă
zut că oamenii, în loc să le folo
sească, cară mai departe piesele cu 
roaba. De ce? Le place lor să facă 
un efort greu și de prisos, or fi ei 
atît de ancorați în vechile obișnuin
țe? Am stat de vorbă cu ei, i-am 
studiat în timp ce lucrau și am vă
zut că rolele în funcțiune îi deran
jau în mișcări, nu erau bine ampla
sate. Am schimbat poziția relelor, 
și azi nu mai folosesc roaba. 
Alteori, în introducerea mecanizării 
lipsește vreo fază intermediară; 
dacă nu sînt atent, îi cer omului să 
facă un „salt“ nepractic spre o nouă 
metodă, încerc să-l conving pe el în 
loc să mă conving pe mine că lip
sește acolo ceva! în loc să văd ce 
lipsește și ce e de făcut.

Comuniștii și întreg colectivul sec
torului I — care este în fruntea sec
toarelor de producție ale uzinei'și în 
ce privește aplicarea planului de 
măsuri tehnico-organizatorice — au 
o experiență bogată în împletirea 
muncii politico-educative cu introdu
cerea noului în producție. Turnăto
ria însăși este o zonă a „noului!1, 
una dintre cele mai noi și mai mo
derne turnătorii. Cînd s-a trecut de 
la vechea turnătorie la cea nouă, 
pentru perioada de adaptare s-a pre
văzut un fond de 150 000 de lei, pen
tru neîndepliniri de plan. Era firesc,

SERGIU FARCAȘAN

nai de partid a difuzat 3 
pliante: „Să ridicăm- rolul 
maistrului în producție“, 
semnat de inginerul șef -H..- 
Hass de la fabrica de pie
lărie și încălțăminte „Par
tizanul“ din Bacău, care 
subliniază rolul și sarcinile 
maiștrilor — conducători și 
organizatori unici ai sectoa
relor de producție; un al
tul prezintă cele mai adec
vate forme de îmbogățire a 
cunoștințelor tehnico-pro- 
fesionale ale maiștrilor; în 
al treilea pliant, maistrul 
David Traian, de la Com
binatul chimic-Borzești, îm
părtășește la „Tribuna mai
strului“ din experiența sa 
în organizarea muncii la 
locul de producție. în vii
tor vor fi tipărite pliante pe 
teme ca : „Maistrul și pro
movarea tehnicii noi în 
producție“, „Maistrul și 
reducerea timpilor nepro
ductivi în atelierul de for
jă", „înfăptuirea planului 
M.T.O., factor important în 
îndeplinirea sarcinilor de 
producție1’ și altele.

servații asupra suprafeței Pămîntu* 
lui, păturii de nori a Pămîntului, 
asupra Soarelui, Lunii și aștrilor. 
Pe toată durata zborului ei au exe
cutat cu regularitate probele fizio
logice, vestibuläre și psihologice și 
exerciții speciale în condițiile im
ponderabilității.

între navele „Vostok-5” și „Vo
stok-6” s-a menținut o legătură bi
laterală eficientă prin radio. în 
timpul zborului cosmonauții au fă
cut schimb de rezultate pe baza ob
servațiilor efectuate. Legătura prin 
radio a navelor cosmice a fost 
stabilă.

Toate sistemele de bord ale nave
lor-satelit „Vostok-5” și „Vostok-6” 
și toate mijloacele terestre pentru 
asigurarea zborului au funcționat 
ireproșabil. Funcționarea normală a 
aparaturii telemetrice și de televi
ziune a permis să se efectueze în 
permanență controlul asupra stării 
cosmonauților și a modului de func
ționare a sistemelor de bord. Com
plexul terestru de calcul și măsură
tori a asigurat efectuarea măsură
torilor și prelucrarea la timp a in
formațiilor asupra traiectoriilor și 
zborului navelor cosmice.

Sistemele de asigurare a coborîrii 
și aterizării navelor cosmice au 
funcționat cu precizie.

Datele telemetrice de control me
dical și observațiile vizuale prin te
leviziune asupra stării sănătății cos
monauților, efectuate pe toată du
rata zborului, au arătat că cosmo
nauții Bîkovski și Tereșkova au 
suportat bine plasarea pe orbită, 
zborul cosmic de mai multe zile și 
întoarcerea pe Pămînt. După efec
tuarea zborului cosmic și aterizare 
cei doi cosmonauți se simt bine. în 
prezent cosmonauții se odihnesc și 
sînt supuși unui examen medical.

Datorită preocupării sfaturilor 
populare și a organelor agricole, au 

fffețs . crescut mult suprafețele cultivate
iSlßmOß w zone^e de aprovizionare ale ora- 

[ff J e KnurK> . li șelor, s-au creat noi bazine legumi- 
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aprovizionare cu produse de calita- 
te superioară. Volumul de legume 
și fructe contractat de comerț cu 

unitățile din agricultură este în acest an cu 73 la 
iută mai mare decît anul

Primăvara. „„ .—- ------ —,--c    —
alți ani și de aceea legumele timpurii au apăruț cu 
oarecare întîrziere. Cu fiecare zi ce trece se creează 
noi posibilități de a se asigura o aprovizionare cores
punzătoare a> piețelor cu sortimente variate. în aceas
tă direcție se remarcă preocuparea gospodăriilor agri
cole colective de a livra la timp cantitățile contracta
te, de a trimite comerțului legume și fructe proas
pete, de bună calitate. Colectiviștii din Cernele, Șim- 
nic și Bucovăț, regiunea Oltenia, Jilava și Obedeni, 
din apropierea Bucureștiului, și mulți alții livrează rit
mic produsele, conform graficelor stabilite, trimițîn- 
du-le cu operativitate în piețe, și magazine.

Pentru a se asigura o cît mai bună aprovizionare 
a populației este însă necesar ca toate gospodăriile 
agricole de stat și colective producătoare să se ocupe 
cu răspundere de organizarea temeinică a recoltării 
și livrării după grafic. Căci au mai fost cazuri cînd 
gospodăriile agricole de stat Bragadiru — București, 
Giarmata și Becicherecu-Mic, regiunea Banat, n-au 
asigurat recoltarea la timp a produselor, rămînînd 
datoare cu unele cantități în raport cu graficele sta
bilite.

Organizațiile contractante trebuie să-și îndeplineas
că, la rindul lor, obligațiile și să trimită la vreme mij
loace de transport pentru ridicarea produselor. în 
unele cazuri, cînd aceste recomandări n-au fost res
pectate, produsele s-au depreciat, avînd de păgubit 
atît producătorii cît și cumpărătorii.

în acest an s.a pus un accent deosebit asupra re
coltării și recepționării produselor, pe calități și so
iuri. Se cere, deci, din partea unităților contractante 
ca preocuparea pentru livrarea la timp a produselor 
să se îmbine în permanență cu o înaltă exigență față 
de calitatea lor. Toate cantitățile de legume și fructe 
trebuie să treacă cu succes „examenul“ de recepție și, 
mai cu seamă, pe acela în fața consumatorilor. De 
aceea fiecare operațiune. începînd cu ambalarea, își 
are importanța ei. Trebuie insistat asupra necesității 
de a se asigura preluarea eșalonată a produselor con
tractate și de a se organiza vehicularea lor rapidă 
spre centrele de consum. Nu sînt permise nici un fel 
de întîrzieri. Organele locale, răspunzătoare de apro
vizionare, sînt chemate să urmărească atent mersul 
pieței, luînd măsuri ca aceste produse cu un pronun- 
țat caracter de perisabilitate să nu se piardă.

într-un interval mai scurt vor fi livrate cantități 
mari de legume și fructe. Se impun deci măsuri deo
sebite pentru valorificarea și desfacerea în condiții co
respunzătoare a tuturor cantităților se se recoltează. 
Organizațiile comerciale vor trebui să acorde toată 
atenția vînzării produselor și în unitățile sezoniere 
din piețe, puncte aglomerate și stațiuni balneo-clima- 
terice. De altfel, în toate regiunile țării s-au deschis 
sau sînt în curs de amenajare zeci dè magazine noi 
permanente și sute de unități sezoniere. Și cooperația 
de consum — care a preluat în exclusivitate sarcina 
aprovizionării cu legume și fructe a populației din 8 
regiuni, fiind prezentă și în multe alte locuri, inclusiv 
în localitățile de deal și munte — are datoria să asi
gure aducerea la timp și pe căile cele mai scurte a 
produselor. Unitățile de desfacere din rețeaua comer
țului de stat și cooperatist trebuie să se întreacă în 
a aduce mărCuri proaspete, în a asigura buna păstrare 
a produselor și prezentarea lor îngrijită, atrăgătoare, 
în așa fel ca să le facă plăcere consumatorilor să cum
pere din magazinele respective.
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prilejul seminariilor și consfătuirilor me
todice, consiliul agricol regional -și 
cele raionale ne sprijină în informa
rea activiștilor culturali așupra proble
melor celor mai actuale ale gospodă
riilor colective.

Un țel important pe care-1 urmărim 
prin coordonarea muncii culturale la 
sate este o cuprindere mai largă a 
teritoriului regiunii, spre a se ajunge 
pînă în cele mai îndepărtate localități, 
și, în același timp, o concentrare a 
forțelor cultural-artistice de la centrele 
de regiune și raioane spre localitățile 
unde situația se prezintă mai slab. 
Astfel, multe din cele peste 300 
de întîlniri ale brigăzilor științifice 
cu sătenii, care s-au desfășurat anul

Răspîndirea culturii în masele largi 
necesită o activitate multilaterală, com
plexă, -pe care comitetele de cultură și 
artă o desfășoară ou succes, bazîndu-se 
pe sprijinul obștesc al unui mare nu
măr de intelectuali. Firește, însă, că 
sarcini importante revin în această di
recție și altor foruri, în primul rînd 
organizațiilor de masă. Colaborarea 
strînsă cu toate aceste instituții și or
ganizații spre a evita pulverizarea for
țelor și a realiza o activitate culturală 
de masă cu un înalt grad de eficiență 
educativă se impune ca o cerință în 
munca noastră de zi cu zi.

în regiunea Oltenia, această cola
borare se concretizează mai ales în 
acțiuni comune înfăptuite de comite
tele de cultură și artă împreună cu 
alte instituții culturale și cu organi
zațiile de masă, pe temeiul unor pla
nuri concrete, elaborate la niveli.il re
giunii, raioanelor, comunelor și satelor, 
sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid. Atît Comitetul de cul
tură și artă Oltenia, cît și consiliul agri
col regional, consiliul regional al sindi
catelor, organizația regională U.T.M., 
comitetul femeilor își stabilesc, pe baza 
sarcinilor generale trasate de partid, 

lo-
ur- 
în

ca, 
ne- 

a 
acestor obiective. Așa s-a procedat, în 
toamnă, la întocmirea tematicii de con
ferințe pe teme agrozootehnice, poli
tice, de cultură generală, care au fost 
expuse iarna la căminele culturale de 
lectorii comisiilor pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice.

De mare însemnătate este faptul că 
în prezent există acest for unic care co
ordonează trimiterea de conferențiari la 
căminele culturale : comisia regională 
sau raională pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice. Mulțumită 
coordonării se evită nu numai para
lelismul în propaganda prin conferințe, 
situațiile cînd, pe linia diverselor foruri, 
se țineau mai multe expuneri și confe
rințe pe aceleași teme, dar, totodată, 
poate fi asigurată o tematică mai bo
gată, mai variată, antrenînd în această 
muncă cele mai bune forțe intelectuale.

în același timp, un efect de preț al 
coordonării este putința de a obține, 
prin eforturi concentrate, un nivel ca
litativ superior al manifestărilor cul
turale la sate. Drept exemplu eloc
vent putem aminti rezultatele dobîn- 
dite. prin rodnica noastră colaborare 
cu consiliul agricol regional în dome
niul propagandei cunoștințelor agro
zootehnice. Cu sprijinul specialiștilor 
din agricultură, mai ales al cadrelor di
dactice de la Institutul agronomic din 
Craiova, al inginerilor de la stațiu
nile experimentale, au fost organizate, 
în timpul iernii și al primăverii, peste 
200 de consultații agrozootehnice pen
tru agronomi și zootehniști, președinți 
și brigadieri, șefi de echipe, colecti
viști fruntași, din una sau mai multe 
gospodării colective ; în cadrul acestor 
acțiuni au fost dezbătute probleme de 
interes mai general cum ar fi : preve
nirea și combaterea eroziunii solului, 
normarea și retribuirea muncii în 
G. A. C., profilaxia bolilor la ani
male etc. Pe lîngă celelalte manifestări 
pe teme agrare pe care le organizăm în 
mod coordonat, menționăm operativita
tea cu care consiliul agricol regional ne 
ajută să pregătim unele expuneri în .... ....... .. ........ ........
sprijinul lucrărilor agricole curente, cum schimb :de " experiență : 
a fost, bunăoară, conferința privind mă- ----
șurile agrotehnice pentru campania de 
primăvară sau cea referitoare la prin
cipalele lucrări pentru întreținerea cul- 
1 ■ . ’ 
lunii mai în căminele culturale. Cu

0 cerință importanță 
in munca culturală de masă

precum și a problemelor concrete 
cale, obiectivele pe care le 
măresc într-o anumită perioadă 
munca culturală de masă, pentru 
apoi, să fixeze în comun acțiunile 
cesare pentru traducerea în viață

acesta, sau din cele peste 200 de de
plasări ale formațiilor artistice sindi
cale în perioada iernii au avut loc 
mai ales în căminele din satele înde
părtate. Nu se poate însă afirma că 
în această direcție s-a realizat tot 
ceea ce ne stă în putință. Una dintre 
însemnatele noastre sarcini de viitor 
este de a înlătura total „petele albe" 
pe hartă în ce privește deservirea cul- 
tural-ărtistică a satelor.

Varietatea manifestărilor, cuprinde
rea unor pături cît mai largi și mai fe
lurite de oameni ai muncii — iată încă 
un obiectiv de: mare importanță 
care-1 asigură colaborarea strîhsă 
toate instituțiile și organizațiile 
au sarcini în acest domeniu.

pe 
cu 

care
H I___ ... Astfel,

în colaborare cu comitetul regional 
U.T.M., cu comitetul regional al fe
meilor, a fost expus la sate un ci
clu de conferințe pe teme educative 
destinate în mod special tineretului și 
au fost organizate 50 de lectorate 
pentru femei, în cadrul cărora s-au ți
nut conferințe pe teme social-politice, 
de științele naturii, de educație cetățe
nească, pedagogie, educație sanitară etc. 
în colaborare cu consiliul regional al 
sindicatelor au fost organizate 150 de 
lectorate în întreprinderi, precum și 12 
universități muncitorești și populare.

Fertilă se dovedește colaborarea cu 
aceste instituții și organizații și în or
ganizarea unor bogate și variate acțiuni 
cultural-educative în aer liber, în timpul 
verii. Lunar se stabilesc manifestările 
cultural-artistice și sportive care vor 
avea loc în fiecare oraș, în fiecare ra
ion, iar de pregătirea lor răspunde un 
colectiv format din reprezentanți ai co
mitetului de cultură și artă și ai fie
cărei organizații de masă. Interesante 
duminici cultural-sportive se organi
zează la sate, pe grupe de comune. 
Comitetul de cultură și artă și-a propus 
ca, împreună cu organizațiile de masă, 
să dea un conținut mai bogat acestor 
manifestări. In acest scop a fost orga
nizată în comuna Ciuperceni o dumi
nică cultural-sportivă model. Comi
tetul de cultură și artă, care a 
coordonat întreaga acțiune, s-a în
grijit de întocmirea unui program 
cultural-artistic axat pe problemele 
principale ale gospodăriei colective, ale 
vieții satului ; consiliul agricol raional 
a luat asupra sa amenajarea unei expo
ziții de animale și produse vegetale, în 
jhrul căreia s-au purtat discuții între co
lectiviști, reajizîndu-se un interesant 

organizația 
U.T.M. a pregătit, cu sprijinul U.C.F.S., 
un șir de manifestări sportive ; comisia 
de femei a organizat o expoziție de 

tunïor” prășitoare,~ expusă l'a sfîrșitul artă populară cu obiecte ale creatori- 
1_ 1. __ _ _ă.„___ 1- —__ !.. Cu lor din sat. Adesea și-au dat concursul

la manifestări asemănătoare și formații 
artistice sindicale.

Pentru a urmări 
colaborarea între 
desfășurarea unei 
culturale la sate s-au format, din re
prezentanți ai comitetului de cultură și 
artă, consiliului agricol regional, organi
zațiilor de masă, trei colective regiona
le care, în februarie și martie, au stu
diat situația existentă în cîteva raioane, 
mai ales la nivelul comunelor și satelor, 
ajutînd concret la îmbunătățirea mun
cii. De pildă, colectivul care a cercetat 
stările de lucruri din raionul Vînju 
Mare, constatînd că lipsa de cola
borare între comitetul de cultură și 
artă și organizația raională U.T.M. 
se reflectă negativ în organizarea joilor 
tineretului la sate, a pregătit în co
muna Deveselu o joie a tineretului- 
model. în comuna Crivina colectivul a 
asistat la o plenară a femeilor în cadrul. 
căreia s-au făcut propuneri interesante 
pentru inițierea unor acțiuni cultural- 
educative cu caracter specific. Ana
lizele făcute de colectivele amintite au 
școs la iveală și unele probleme a căror 
rezolvare cerea o întărire a colaborării,- 
o coordonare mai perseverentă a acțiu
nilor culturale. De pildă, în strînsă le- 
âătură cu U.T.M. și cu consiliul sin- 

ical regional, au fost luate măsuri pen
tru mai buna aprovizionare a bibliote
cilor cu lucrări din bibliografia con
cursului „Iubiți cartea“, pentru organi
zarea unei activități culturale mai sis
tematice în rindul muncitorilor din 
G.A.S. și S.M.T. etc.

O problemă pentru a cărei rezolvare 
se cere să mai depunem încă eforturi 
este coordonarea activității culturale în 
comune și sate. Este, necesar să obținem 
o colaborare strînsă între conșiliul că
minului cultural, organizația de U.T.M., 
comisia de femei, pentru a face din că
minul cultural un centru puternic al 
vieții culturale a satului.

Am reliefat aici doar unele aspecte 
ale colaborării comitetelor de cultură 
și artă din regiunea noastră cu consiliile 
agricole, cu organizațiile de masă. Per
fecționarea continuă a acestei colaborări 
este o condiție dintre cele mai impor
tante pentru desfășurarea unei intense 
și bogate activități cultural-educative 
de masă.

conf. univ. NECULCE POPESCU 
președintele Comitetului de cultură 

șl artă al regiunii Oltenia

cum se realizează 
diferitele foruri în 
susținute activități

Simpozion

în sala mică a Palatului R. P. Ro
mine are loc azi, la ora 18,30, un 
simpozion pe ■ tema >,Ideea păcii în 
literatura și dramaturgia. contempo
rană", în cadrul unui noii ciclu de 
manifestări „Ideca păcii în cultura și 
arta universală", organizat de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă 
în colaborare cu Comitetul naționalîn colaborare 
pentru apărarea păcii.

Simpozionul va fi prezidat de 
scriitorul Demostene Botez, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mine. Vor vorbi Dinumine.
gizor la Teatrul „Lucia Sturdza 
londra", laureat
Stat, și .poetul
Va rula apoi

Expoziție de pictură

re- 
i Sturdza Bu- 

'eat al Premiului de 
tul Romulus ' Vulpescu. 
filmul „Război și pace".

In sălile Muzeului regional al Ba
natului s-a deschis o expoziție de 
pictură romînească din a doua ju
mătate a secolului al XIX-lea. Ex
poziția, organizată în colaborare cu 
Muzeul de Artă al R. P. Romine, 
cuprinde lucrări de Gh. Tattarescu, 
Th. Aman, Nicolae Grigorescu, Ion 
Andreescu și alții.

In turneu

Intre 3—20 iunie, Teatrul pentru 
tineret și copii din Capitală a fost 
oaspete al oamenilor muncii din re
giunile Oltenia, Banat, Crișana, Cluj. 
Artiștii au prezentat piesa „Acuza
rea apără" de Ștefan Berciu, în re
gia lui Constantin Codrescu.
Teatru muzical de amatori

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
La Palatul de cultură din Pitești a 
luat fiinfă un teatru muzical de a- 
matori. Noua formație a prezentat în 
premieră operetele „Ana Lugofana" 
de Filaret Barbu și „Casa cu trei 
fete" de Franz Schubert. Printre ar
tiștii amatori se află Elena Radu, fi
latoare, învățătoarea Cornelia Miloș, 
tehnicianul Aurel Bratu, inginerul 
Alexandru Albulescu etc.

Echipa artistică a căminului cultural din Ardusat, regiunea Maramureș, la 
o serbare cîmpenească.

Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „George Encscu", condusă de artistul poporului George Georgescu, 
în timpul unuia din concertele date în sala Teatrului „Scala" din Milano.

greu pentru un artist, dupăEste
un turneu peste notare, sa găsească 
acele cuvinte care pot exprima cel 
mai potrivit noianul de impresii cu
lese, bogăția de emoții trăite. Cu 
atît mai mult simt această dificul
tate acum, după cele două săptă- 
mîni de neuitate întîlniri cu muzi
cienii și cu publicul meloman din 
țări cu atît de veche și strălucită 
tradiție muzicală cum sînt Austria 
și Italia. Și este deosebit de îm-' 
bucurător că succesul, care a' în
cununat turneul orchestrei noastre 
simfonice . în aceste țări, este doar 
o verigă din lanțul de succese în
registrate în ultima vreme, peste 
hotaie, de arta noastră muzicală. 
Amintesc, printre altele, recentele 
reprezentații ale Operei noastre la 
Paris, precum și afirmarea talentu
lui unor soliști și compozitori ro- 
mîni în diferite ■ țări.

Filarmonica de stat „George Enes, 
cu", interpretările ei, sînt tot mai 
bine cunoscute peste hotare, fie din 
imprimări pe discuri, fie din emi
siuni radiofonice. De asemenea, sînt 
cunoscuți mulți dintre dirijorii și so
liștii noștri de frunte care au apă
rut pe 
săli de 
turneul

podiumurile a numeroase 
concert din lume. De aceea 

nostru, după cum am 
constata răsfoind ziarele 

era aștep- 
de muzică, 

un viu 
vizita- 

ci și 
vor- 
cul- 

despre

austriece și italiene, era aștep
tat de publicul amator de muzică 
la fel ça și de- specialiști, cu un viu 
interes. Pretutindeni în țările vizita
te — și nu numai în capitale ci și 
în orașe de provincie — ni s-a vor
bit în cuvinte elogioase despre cul
tura muzicală romînească, despre 
tradițiile școlii noastre/ interpretati
ve, despre sensibilitatea și muzica
litatea artiștilor noștrij Ni s-a vor
bit, de asemenea, cu o/profundă ad
mirație despre sprijinul permanent 
și condițiile,. deosebite, create de 
.statul, nostru instituțiilor muzicale 
și artiștilor.

Emoțiile firești cu care am pornit

și miuzica-

iaie de 
muzicale

cu care am pornit 
în acest turneu e-au împletit tot 
timpul cu hotărîrea fiecăruia din 
membrii colectivului — dirijori, so
liști, instrumentiști — de a întări 
prestigiul dobîndit de arta noastră 
muzicală, de a face cunoscute. încă 
o dată valorile artei interpretative 
romînești. Repertoriul larg și variat, 
cuprinzînd multe lucrări contempo
rane, ne-a dat posibilitatea de a 
dezvălui bogatele posibilități -de 
care dispune orchestra noastră sim
fonică, capabilă să dea viață cu 
strălucire unor creații de valoare, 
în diferite maniere și solicitînd o

GEORGE GEORGESCU 
artist al poporului

PATOS
Acești trei tineri poeți au debutat de 

timpuriu. Fac parte dintr-o generație 
care a crescut și s-a maturizat în anii 
tumultuoși ai construcției socialismului. 
Visurile adolescenței lor au fost carac
terizate de mari elanuri, de suflul 
entuziast și creator al epocii noastre. 
Sînt sentimente care și-au pus din plin 
amprenta asupra începuturilor creației 
lor, ca și asupra celorlalți colegi de ge
nerație, sentimente prezente și în vo
lumele lor recente. E îmbucurător să 
constați că deși a trecut mai bine <je 
un deceniu de la debutul lor, versurile 
cu care se înfățișează acum publicului 
sînt străbătute de un proaspăt elan, 
de aceeași pasiune avîntată pentru 
noul din viață. Și ceea ce mai caracte
rizează volumele acestor tineri scriitori 
este strădania de a-și exprima senti
mentele lor într-un limbaj poetic di
rect, personal. Fiecare dintre ei caută 
să-și definească o individualitate pro
prie, un timbru original. Dar aceasta 
nu-i duce pe calea unor extravaganțe 
moderniste, a căutării unor imagini 
contorsionate.

Așa de pildă Niculae Stoian care, în 
poezia cu care își deschide volumul se

Pe marginea volumelor : „Fi
șă personală" de Nicuiae Sto
ian, „Vîrsta sărutului" de 
Gheorghe Tomozei, „Poema 

citadină" de Șteian Iureș

mul tineretului nostru cu cel al șoimi
lor care deși Văd că „drum lung în 
urmă... a rămas“, au aripile mai dorni
ce de-asalt. Ceea ce apreciem în volu
mul lui Niculae Stoian este această 
permanentă strădanie de a realiza o 
poezie în care să prindă viață bogatele 
sentimente și visurile avîntate ale tine
reții noastre. Un sentiment profund 
optimist, o aprigă dorință de a trăi anii 
tineri după legile frumosului se des
prinde din versurile acestui volum. Poe
zii cum sînt : „Primul sediu“, „Anii ti
neri“, „Cu toate visele în zbor“ și al
tele asemenea lor merită a fi remarcate, 
După cum o poezie ca „Patrie, iubire 
alor mei...“ poate fi apreciată pentru 
căldura cu care comunică dragostea 
unui tînăr față de patria socialistă.

Pe această cale va trebui să perseve
reze Niculae Stoian și nu pe aceea a

autodefinește drept un poßt al »jucru- poeziei anecdotice, lipsită de înțelesuri 
iilor categorice . Și mtr-adevar lui îi Jargi. Pentru că citim în acest volum 
place sa-și afirme răspicat gmdun e. . versurj jn care tînărul poet exprimă 
întîlnim ca și la alți colegi ai sai ten- . , didactic, fără a fi transfigurate_ I__  ca și , ___  .... . . . 
dința de a împărtăși cititorilor momen
te autobiografice care au însă la el un 
înțeles social mai larg. Se coboară ast
fel cu gîndul la anii unei copi
lării înnegurate, petrecute înțr-un 
sat din cîmpia Munteniei („Mi-s rădă
cinile pierdute-n Bărăgan"). Mai păs
trează încă amintirea zilelor îndepăr
tate cînd „a foamei spaimă“ chinuia o 
casă de copii, mai păstrează încă amin-, 
tirea nopților cînd cei mici adormeau 
cuprinși de visul că odată vor fi sătui. 
Dar cu totul altele au fost visurile ado
lescenței și ale tinereții sale. Generația 
din care face parte poetul a fost con
temporană cu „zilele care devin istori
ce“, s-a bucurat de fericirea de a intra 
în viață demn de a-și cadența pașii pe 
„gama îndrăznelii“ și a avîntului. De 
aceea nostalgia în fața trecerii anilor 
țiu aduce cu sine un sentiment de tris
tețe. Dimpotrivă, poetul compară dru-

în mod didactic, fără a fi transfigurate 
artistic, anumite norme de conduită în 
viață („Cea mai frumoasă clipă“, 
„Frumusețea omului“ etc). Unită, cu a- 
ceastă tendință didactică este și versi
ficarea faptelor minore ce nu au semni
ficații deosebite („Durigaș“). „Poet al 
lucrurilor categorice“, N. Stoian va tre
bui să fie și mai categoric pe viitor în 
lupta cu expresia artistică. Simplitatea, 
stilul direct, imaginea clară, accesibilă, 
plină de seva vieții de fiecare zi carac
terizează versurile sale. Dar N. Stoian 
nu trebuie să confunde simplitatea cu 
simplismul, expresia directă, spontană, 
cu cea nefinisată artistic. Pentru că în 
volum mai întîlnim versuri cum ar fi 
acestea : 
cere“, „Invidia care 
ca și unele cuvinte 
sens greșit.

Dar fără îndoială 
cărți o dau poeziile în care N. Stoian

a omului nou, capabil mereu de gîn- 
duri îndrăznețe. Vom observa că eroul 
liric al poeziilor lui Tomozei are ochii 
ațintiți spre marile spații astrale, că 
ideea zborului spre stele revine adesea. 
Spre deosebire însă de unii colegi 
ai săi, el nu folosește aceste teme și 
imagini „în sine“ și cînd se avîntă cu 
gîndul spre marile spații nu rupe con
tactul cu viața de fiecare zi, cu pro
blemele timpului său. La un moment 
dat poetul chiar spune : „Cu fiecare 
navă fulgerînd I tăriile, sub steaua de
părtării — / sîntem tot mai aproape de 
pămînt". Pentru poet cucerirea Cosmo
sului reprezintă metaforic imaginea vic
toriei omului asupra forțelor naturii, di
mensiunile noi, uimitoare ale tinereții 
din țara noastră. Stelele, drumurile as
trale, traiectoriile cerului, galaxiile și cîte 
alte elemente ale vocabularului cosmic 
sînt în poezia lui Gheorghe Tomozei uni
tăți de măsură pentru avîntul tinereții 
noastre, pentru cutezanța gîndurilor ce
lor ce simt că-ntineresc „cu fiecare 
salt“. Iar dacă principala caracteristică 
a acestui volum este entuziasmul, nu-i 
mai puțin adevărat că- poetul nu a 
'știut totdeauna să afle modalitățile ar-'- 
tistice potrivite pentru exprimarea lui. 
Ca și la N. Stoian cred că și în volu
mul lui Gheorghe Tomozei se poate 
discuta despre relația dintre sponta
neitate și insuficienta muncă artistică. 
Imaginea nu poate fi suplinită prin a- 
bundența semnelor de exclamare și de 
întrebare (cum se întîmplă în poemul 
„întîia noapte în Cosmos") nici prin 
proză ritmată („Glasul lui Le
vitan“). Aici cred că poetul nu a de
pus suficientă muncă pentru a trans
figura poetic o emoție autentică, pre
ferind să o aștearnă pe hîrtie în forma 
undi articol, ce-i drept mai frumos 
scris. Poezia presupune elaborare și. 
nu transcriere de impresii directe. în 
același sens poetului i se poate face

,Dînd burții tot tributul ce se 
pe cer îl roade", 

întrebuințate cu

ponderea acestei

E R E T11
a reușit să afirme cu vigoare artistică 
sensurile majore ale tinereții noastre.

★
Tot tinereții îi este dedicat și volu

mul „Vîrsta sărutului" de Gheorghe 
Tomozei. Aflăm în paginile lui versuri 
care celebrează avîntul îndrăzneț al 
primilor cosmonauți. Așa, de pildă, 
poezia „Zborul din aprilie“. Poe
tul, martor al acelei dimineți de neuitat 
cînd primul cosmonaut — un om sovie
tic — a pornit la asaltul pașnic al ma
rilor spații astrale își materializează 
uimirea în adevărate exclamații de 
bucurie : „Azi, toate crengile ard, în 
explozii de flori, / azi fluviile cîntă / 
azi toate fetele sînt frumoase“. De aici 
pleacă ori de cîte ori vrea să definească 
esența tinereții noastre, sensul vieții 
celora ce trăiesc „vîrsta sărutului" sub 
semnul îndrăznelii, al curajului, al zbo
rului spre înălțimile cele mai semețe. 
Așa se explică de ce Gheorghe Tomo
zei folosește adeseori ca imagini carac
teristice pentru tinerețea zilelor noastre 
elemente specifice erei cosmice pe care 
o trăim. „Să fii, pe rînd, ideea țîșnirii 
către astre, / corabia nălucă suind în 
lumi sihastre..." spune în poezia „Tine
rețe“, care ni se pare caracteristică 
pentru tonalitatea optimistă a acestui 
volum.’Dar nu numai aici poetul vor
bește despre „sîngele de aur" al anilor 
tineri, despre țelul măreț care stă în 
fața celor de-o vîrstă cu el. In ansam
blu volumul exprimă ' o nestăvilită 
dragoste de viață, de activitate, de 
fapte deosebite, îndrăznețe. Poetul 
vede drumul său „Mereu / Mai / 'De
parte 1“ se simte „Bogat ca un pisc cu 
vulturi“, afirmînd ca una din principa
lele trăsături ale tinereții de astăzi fap- . ■ „ . > . -----
tul că : .... noi știm să visăm". „Lîngă -æcomandarea șa dea mai puțin .credit; .
fereastra trenului" poetul se gîndește la J0Cur“Qr ritmice, cadențelor jucăușe; • 
prietenii săi, brigadierii care au zărit “azat® Pe ordonarea Tipografica sui- 
încă de pe vremea cînd ridicam arcul ßeoeris a cuvintelor; d.e tipul 
viaductului „luminile rătăcitoarelor fe
restre, / fețele întîilor călători“. .'

în volumul lui Tomozei tinerețea/ 
viața noastră este necontenit legată de. : 
ideea de vis, crescut din tărîmul fertil 
al datelor realității înconjurătoare. O 
poezie precum „Noapte în vagonul 
tractoriștilor“ ni se pare semnificativă 
pentru această izbutită imagine a mun
cii de fiecare zi, a activității obișnuite

re pentru viața din jur atît de gene
roasă în teme poetice. Poetul Ie abor
dează din perspectiva unui om tînăr 
care acum este încercat de un senti
ment de mîndrie pentru că poate arăta 
copilului luminile orașului unde „suie 
pereții de beton macaraua“. Volumul 
lui Iureș este străbătut de același pa
tos pe care l-am remarcat ca o trăsătu
ră distinctivă și în culegerile celor doi 
colegi ai săi.

Acest sentiment se . materializează 
mai întîi' în poezii avîntate, în care îl 
recunoaștem pe Ștefan Iureș, poetul 
care s-a străduit de-a lungul anilor să în
scrie cîteva file în cronica lirică a vie
ții tineretului nostru. „Din arcul tine
reții noi am țîșnit, săgeată / spre zori 
șcînteietoare de aur și azur“, spune 
poetul și această viziune caracterizează 
întregul său volum. Descoperă tinere
țea pe locuri unde altădată părea că 
„s-a născut și-a zăcut inerția", colindă 
prin țară — Sighișoara, Reșița, Bîrlad 
— și contemplă înfiorat noul ce pul
sează în tot locul, comparîndu-1 cu în
cremenirea tîrgului de provincie sau cu 
aspectul silnic, al orașului industrial din 
trecut. Dar în același timp Ștefan Iu
reș caută și o altă- sursă a poeziei : 
aceea izyorită din aspectele cotidiene 
familiare, ale vieții noastre fără a ră- 
mîne, în genere* prizonierul unei vi
ziuni limitate, fără a cădea în
plasa amănuntului anodin. Poetul
celebrează munca anonimă a 
celor ce au proiectat și au construit 
casele, ascultă oamenii care își 
teso familiar • viața și munca 
oprește într-un parc la o oră a 
neții și contemplă modul în care 
noul își . pune amprenta asupra tu
turor, . aspectelor vieții noastre, 
demn de reținut este faptul că viziu
nea rămîne aceea a unui om tînăr, care 
deși a trecut de adolescență și privește 
totul ou gravitate, își păstrează neștir
bit elanul sufletesc, capacitatea de a 
vibra în fața tuturor întruchipărilor fru- 
musețiir In versurile cele mai realizate 
din volumul de față, Ștefan Iureș 
reușește ■ să creioneze poezia vieții de 
fiecare, zi, să sugereze climatul tonic, 
de profundă încredere în viață. Credem 
deci că. „Poema citadină“ aduce ele- 
mente , noi pentru definirea universului

gamă bogată de mijloace orches
trale. Ducînd și de astă-dată solia 
muzicii romînești, orchestra a in
clus în program ț ’ ' 
zentative ale școlii componistice na
ționale.

Primele două concerte la Viena 
du fost' închinate creației lui Proko
fiev ’ și Brucknef,' câmpozitori carè 
pun probleme dfeo'sebite interpreți- 
lor, ca și oricărei orchestre simfo
nice moderne. în cadrul „Săptămî- 
nilor festive ale Vienei“, formația 
noastră a fost invitată eă prezinte 
un festival Prokofiev, care a înre
gistrat un succes excepțional. Pre
tențiosul public vienez, ca și muzi
cologii și cronicarii muzicali, au pri
mit cu deosebită căldură programul 
prezentat în festival, subliniind fap
tul că orchestra a știut să se trans
forme într-un instrument sensi
bil și expresiv, cu o varietate bo
gată în culori și nuanțe, iar solistul 
concertului, violonistul Ion Voicu, a 
executat al doilea concert pentru 
vioară și orchestră cu căldură și sin
ceritate, emoționînd și entuziasmînd 
publicul.

Cu prilejul celui de-al doilea con
cert dat la Viena, Filarmonica noa
stră, sub conducerea remarcabilu
lui dirijor vienez Hans Swarovski, a 
prezentat un festival Bruckner. Ve
nerat de către austrieci, Bruckner, 
în interpretarea artiștilor romîni, a 
satisfăcut exigențele auditoriului.

Celelalte concerte prezentate în 
Austria — în orașe care trăiesc 
o viață muzicală intensă, cum 
sînt Salzburg, Linz, Grăz, Dornbirn — 
au fost conduse de Mircea Basarab, 
avînd concursul solistic al violonis
tului Ion Voicu. Pretutindeni orches
tra, dirijorul și • solistul au. foșt a- 
plaudați cu multă căldură, uneori 
ovaționați, pentru frumoasele lor 
realizări.

Presa a consacrat numeroase cro
nici elogioase concertelor Filarmo
nicii. Printre altele, ziarul „Neuer 
Tages Zeitung“ scria : „Calitatea 
orchestrei am început s-o prețuim în 
cursul vizitelor trecute ; impresio
nează sunetul ei proaspăt, gingaș 
și limpede, precum și a disciplină, 
care se bazează pe o tradiție în
delungată“; iar ziarul „Wiener Zei
tung“ adăuga : ,,Buha execuție, care 
se concretizează într-o precizie deo
sebită, se datorește, fără îndoială, 
orchestrei și dirijorului ei“. „Pe 
violonistul Ion Voicu l-am mai 
ascultat cu multă plăcere la Viena 
— scria cronicarul ziarului „Volks
blatt“. Buna impresie pe care a 
lăsat-o atunci s-a întărit și mai mult 
de data aceasta. în concertul de Pro
kofiev el a fost, cu al său Stradi
varius, un maestru, un tehnician 
perfect, un vrăjitor al melodiei, 
un ton plin de savoare“.

că succesele 
tre ne-au bucurat 

cu cît ele se conturau 
plin de strălucire : în 

care am întreprins tur- 
alte cîteva orașe 

formații orches- 
și cu îndelungată

Cu — 
ba

...... ,
Cu toate aceste neîmpliniri, și volu

mul „Vîrsta sărutului" mârchbază'-o:'a- ____ ____________
pariție pozitivă a tinerei noastre poezii, moral al omului nou, al perspectivelor

*
Întîlnim și în noul volum de versuri 

al lui Ștefan Iureș, intitulat „Poema 
citadină“, aceeași statornică preocupa-

care i se.deschid în față. Cînd Ștefan
VALERIU RÎPEANU

(Continuare în pag. V-a)

petiției și să fiu mîndru că artiștii 
noștri i-au făcut față cu bine.

La începutul lunii iunie am sosit 
la Roma. Primul concert programat 
pentru seara zilei de 3 iunie nu a 
mai avut loc cu public, din pricina 
doliului oficial pe timp de două zile 
în urma încetării din viață a Papei 

și' lucrări repre- loan al' XXIII-lea. Totuși, s-au făcut 
înregistrări pe bandă pentru a fl 
transmise ulterior în emisiune radio
fonică.

Primul ăoncert public în Italia, di
rijat de Mircea Basarab, a 'avut loc 
la S'ulmona, localitate situată la 
mică distanță de Roma, în Munții 
Abruzzi, celebră prin faptul că a- 
colo s-a născut Ovidiu, vestitul poet 
latin care și-a trăit ultimii ani ai 
vieții pe meleagurile Daciei. La Sul- 
mona ar fi urmat să se încheie tur
neul nostru, dar, datorită unei mă
gulitoare invitații, ne-am oprit pen
tru cîteva zile la Milano, spre a sus
ține cu orchestra noastră două con
certe de deschidere a stagiunii sim
fonice la celebra Scala, stagiune 
care începe în momentul terminării 
celei de operă. (Este de reținut că 
stagiunea simfonică trecută a fost 
deschisă de „Filanmonia“ din Lon
dra).

In programul concertelor de la 
Scala au fost înscrise Rapsodia I-a 
de Enescu, cerută cu insistență de 
direcția teatrului, Concertul pentru 
vioară și orchestră de Paganini, in
terpretai cu multă vervă de Ion Voi
cu, apoi „Simfonia clasică“ de Pro
kofiev și „Till Eulenepiegel“ de 
Richard Strauss. Deși obosită, cum 
era firesc, deoarece ne aflam spre 
sfîrșitul turneului, orchestra a făcut 
apel la resursele ei și a reușit și de 
data aceasta să 
și să dezlănțuie 
ziasm.

După unul din concerte, direcția 
teatrului Scala a oferit o recepție in 
foaierul mare, recepție la care au 
participat personalități oficiale, cul
turale și artistice. Am avut astfel 
prilejul de a o reîntîlni pe Walli 
Toscanini, fiica marelui Arturo Tos
canini, veche prietenă pe care nu o 
mai văzusem de multă vreme. Ne-a 
emoționat în mod deosebit cuvîntul 
domnului Gino Cassinis, primarul 
orașului Milano, care ne-a mulțumit 
călduros pentru vizita noastră.

De altfel, cuvinte de prețuire și 
entuziasm am citit în aceîe zile și 
în multe dintre ' ziarele italiene. 
„Aplauze pentru Filarmonica din 
București“ („II Giorno“); „la Scala, 
Romînia . deschide stagiunea con
certelor. Orchestra bucureșteană a 
oferit un concert magnific“ („A- 
vanti“); „Triumful de la Scala al Fi
larmonicii din București" („Unită“) 
— sînt titlurile numai cîtorva dintre 
cronicile care ne-au fost închinate, 
cronici dfn care, de altfel, ziarele 
din patrie au citat numeroase apre
cieri elogioase. Turneul s-a înche
iat în chip fericit cu un nou succes 
—■ ultimul concert dat la Bologna, 
sub conducerea dirijorului Mircea 
Basarab.

Nu pot încheia fără să amintesc 
că elogiile care au marcat fiecare 
etapă a acestui turneu au fost pri
mite de membrii colectivului nostru 
cu credința deplină că arta noastră 
muzicală se află pe o cale rodnică, 
luminată de grija și îndrumarea per
manentă a partidului și guvernului

însuflețească sala 
un adevărat entu-

cu

Țin să subliniez că succesele Fi
larmonicii noastre ne-au bucurat cu 
atît mai mult cu cit ele se conturau 
pe un fundal plin de strălucire : în 
perioada în care am întreprins tur
neul, Viena și alte cîteva orașe 
austriece găzduiau formații orches
trale cu renume și cu îndelungată 
tradiție. Ca muzician am putut să-mi 
dau bine seama de importanța com-

Fi- 
cu

pe

d-au nostru,

La peștera Polovragi, raionul Gilort

niveli.il
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Be ce-l p^țula pe fațjfaml nostru

La gospodăria 
colectivă din To- 
poloveni, regiunea 
Argeș, muncește 
cu multă sîrguință 
inginerul Ion Ia-

în realizarea sarcinilor trasate de 
partid cu privire la sporirea producției 
agricole și întărirea gospodăriilor colec
tive are un rol important activitatea 
desfășurată de specialiști pentru apli
carea metodelor științifice de lucrare a 
pămîntului și de creștere a animalelor. 
Ținînd seama de aceasta, Comitetul ra
ional de partid Rm. Sărat acordă o 
deosebită atenție îndrumării și spriji
nirii inginerilor agronomi și zootehniști, 
medicilor veterinari care lucrează în 
unitățile agricole din raion, creării con
dițiilor necesare pentru ca ei să-și pună 
toate cunoștințele și capacitatea de 
muncă în slujba sporirii producției.

Măsurile luate de partid și guvern 
pentru redistribuirea cadrelor agricole 
și trimiterea a numeroși specialiști la 
sate a constituit un mare sprijin acor
dat țărănimii colectiviste. în gospodă
riile colective din raionul nostru lucrea
ză 41 ingineri agronomi și zootehniști. 
Străbătînd drumurile raionului sau vi- 
zitînd fermele gospodăriilor colective 
oricine poate vedea că pămîntul este 
lucrat mai bine, că se cresc animale 
mai multe, mai frumoase. O importantă 
contribuție dau la aceasta cadrele de 
specialiști. Anul trecut, cu toate condițiile 
climaterice mai puțin favorabile, datorită 
aplicării metodelor agrotehnice indicate 
de agronomi multe gospodării colective 
din raion au obținut producții mari la 
hectar. Gospodăria colectivă din Vîlce- 
le, unde este inginer agronom tov. 
Marin Paul, a obținut în medie la hec
tar 1509 kg grîu, 3 889 kg porumb, 1 711 
kg floarea-soarelui, 23 341 kg sfeclă de 
zahăr. Producția de aproape 3 000 litri 
de lapte pe cap de vacă furajată, cît 
s-a obținut la G.A.C. Ciorăști, se datoreș- 
te în bună măsură activității inginerului 
zootehnist. Merită de asemenea eviden
țiată activitatea inginerilor Maftei 
Gheorghe, Eremia Petre, Apostol Arti
mon, Reptea Dragoș, Stan Petre, Con
stanța Panaitescu, Ivănescu Constantin, 
a medicului veterinar Mihai Ștefan și 
altora care muncesc cu pasiune pentru 
sporirea producției agricole, pentru în
tărirea gospodăriilor colective.

îndrumați și sprijiniți îndeaproape de 
consiliul agricol raional, care a acumu
lat deja o prețioasă experiență în con
ducerea agriculturii raionului, inginerii 
agronomi desfășoară o activitate multi
laterală, neobosită. în primul rînd este 
vorba de activitatea depusă zi de zi în 
gospodăria colectivă, cot la cot cu 
președintele, pentru planificarea și or
ganizarea producției și a muncii, pen
tru aplicarea în practică a metode-

lor agrozootehnice înaintate. Ca urma
re, lucrările agricole de primăvară 
— semănatul și îngrijirea culturilor — 
s-au desfășurat la timp și la un ni
vel agrotehnic ridicat. Acum, cultu
rile se prezintă foarte bine. în al 
doilea rînd, cadrele de specialiști au 
dat o mare contribuție la organizarea 
și desfășurarea învățămîntului agro
zootehnic, înarmînd pe țăranii colecti
viști cu temeinice cunoștințe agrozooteh
nice. Cunoștințele căpătate cu acest pri
lej sînt aplicate în practică iar rezulta
tele nu întîrzie să se vadă.

La indicația comitetului raional de 
partid, consiliul agricol raional a atras 
pe inginerii agronomi la popularizarea 
metodelor înaintate de lucru. Se orga
nizează schimburi de experiență și con
sfătuiri la care specialiștii țin referate 
asupra unor probleme strîns legate de 
realizarea sarcinilor de plan ale gospo
dăriilor colective. La G.A.C. Tîmboiești, 
inginerul Stan Petre a prezentat refe
ratul privind organizarea școlii de viță 
de vie, metodele agrotehnice care tre
buie aplicate. Ca urmare, 7 gospodării 
colective din raion și-au făcut școli de 
viță, asigurînd material săditor pentru 
nevoile proprii precum și pentru cerin
țele altor unități. Instructiv, a fost 
schimbul de experiență organizat la 
G.A.C. Voetinu unde inginerul Iacătă 
Gheorghe a prezentat realizările gospo
dăriei în sectorul legumicol și a făcut 
o expunere în legătură cu princi
palele lucrări din grădina de legume. 
Acest lucru a contribuit la extinderea 
suprafețelor cultivate cu legume în ra
ion de la 900 ha în anul 1962 la peste 
1 000 ha în 1963. Asemenea schimburi 
de experiență au fost organizate și în 
legătură cu creșterea animalelor și pă
sărilor etc.

Pentru elaborarea măsurilor menite 
să ducă la sporirea producției agricole 
și la întărirea gospodăriilor colective, 
comitetul raional de partid și consiliul 
agricol raional încredințează unor co
lective formate din specialiști sarcina 
de a studia diferite probleme ale agri
culturii raionului. La începutul acestui 
an, de exemplu, biroul comitetului ra
ional de partid a format un colectiv din 
activiști și specialiști care au făcut stu
dii în gospodăriile colective 
Murgești, Mărgăritești și al
tele în vederea întăririi lor 
economico-organizatorice.

La indicația comitetului 
raional de partid, consiliul 
agricol raional a cerut 
fiecărui inginer să studieze, 
în gospodăria în care lucrea-

ză, căile șl posibilitățile de îmbunătățire 
a bazei furajere, în așa fel îneît la fle
care hectar să se obțină cît mai multe 
furaje bogate în unități nutritive. Biroul 
comitetului raional invită specialiștii la 
diferite ședințe, le solicită părerea. De 
fiecare dată, cînd în plenarele comitetu
lui raional de partid s-au analizat pro
bleme de agricultură, au fost invitați și 
specialiști care au contribuit la ridica
rea nivelului dezbaterilor.

O grijă deosebită acordăm ridicării 
nivelului politic al specialiștilor. în 
acest scop, o parte din ei au fost înca
drați la cursul de economie agrară cu 
durata de 2 ani, iar pentru ceilalți s-a 
organizat un cerc în cadrul învățămîn- 
tului de partid pe lîngă cabinetul copii- 
tetului raional de partid. Datorită re
zultatelor bune obținute în muncă, a 
aprecierii de care se bucură în rîndul 
colectiviștilor, 16 specialiști au fost pri- . 
miți în rîndurile candidaților de partid, 
iar inginerii agronomi Vasile Ion și Ia- 
cătă Gheorghe, medicul veterinar Mihai 
Ștefan, au fost primiți direct în partid.

Comitetul raional de partid se preo
cupă de îndrumarea și sprijinirea în 
muncă a specialiștilor din unitățile 
agricole, se interesează de asigurarea 
condițiilor de muncă și de viață a aces
tora. Inițiativa gospodăriilor colective 
din Cochirleanca, Ciorăști, Ziduri; care 
au hotărît să construiască locuințe pen
tru specialiști, este popularizată în toate 
gospodăriile.

Desigur, cadrele de specialiști din 
agricultura raionului mai au de rezol
vat încă multe probleme legate de spo
rirea producției la hectar și în sectorul 
zootehnic : studierea particularităților 
solului pentru a se putea stabili pla
nuri de fertilizare, stabilirea unei rota
ții mai raționale a culturilor, măsuri 
pentru sporirea producției de furaje, 
organizarea unei selecții riguroase în 
sectorul zootehnic și altele.

Comitetul raional de partid se va 
strădui să sprijine în continuare acti
vitatea specialiștilor pentru ca munca 
lor să fie și mai rodnică, să contribuie 
într-o măsură și mai mare la dezvol
tarea și înflorirea agriculturii raionului.

CONSTANTIN GHINESCU 
prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Rm. Sărat

Ia- 
______ajută pe 
colectiviști să apli
ce măsurile agro
zootehnice înain
tate în scopul spo
ririi producției a- 
gricole. In foto
grafie : Tov. ingi
ner Ion Iacob 
(stînga) și Gheor
ghe Toader, pre
ședintele gospodă
riei, stabilind Iotul 
semincer de grîu.

(Foto :
A. Carto] an)

Gospodăria noastră colectivă a 
luat ființă cu 10 ani în urmă. In a- 
cest timp, noi am obținut succese în 
sporirea recoltelor la hectar, am pus 
în valoare unele terenuri neproduc
tive, și am dezvoltat sectorul zoo
tehnic. Puteam să avem realizări 
mai mari dacă am fi avut o îndru
mare tehnică sistematică. Tocmai de 
aceea ne-am bucurat cînd am aflat 
că ne-a fost repartizat un inginer a- 
gronom. Aceasta s-a întîmplat la 
începutul anului 1962. Este vorba de 
inginerul agronom Victor Modoran. 
L-am primit cum se cuvine, asigu- 
rîndu-i condiții bune de muncă și 
viață. Din primele zile, ne-am dat 
seama că a venit în gospodărie cu 
dorința de a ne ajuta să mărim pro
ducția la hectar, să creștem averea 
obștească.

Era perioada cînd se puneau ba
zele recoltei. După ce a trecut pe la 
cîmp, unde a controlat starea de 
vegetație a griului, ne-a și indicat 
măsurile pe care le avem de luat 
pentru obținerea unei producții spo
rite. Densitatea la semănat pe o par- 
oelă de 60 ha nefiind cea indicată, 
inginerul a luat imediat măsuri de 
fertilizarea acesteia și întreținerea cu 
sapa rotativă. Rezultatul a fost bun. 
Am recoltat de pe sola aceasta cu 
300 kg grîu la hectar mai mult. Cel 
mai mare ajutor l-am simțit cînd a 
venit vremea semănatului porumbu
lui și al altor culturi. După ce a luat 
cunoștință de unele caracteristici 
ale solului, inginerul nostru a întoc
mit un plan, amănunțit de lucru pen
tru semănatul culturilor prășitoare. 
Tot atunci a făcut și unele schim
bări privind cultivarea unor parcele. 
A fost primul an cînd am aplicat cu 
strictețe agrotehnica înaintată: se
mănatul la timpul optim, densitatea 
după fertilitatea solului, aplicarea 
prașilelor etc. Cu toate că anul tre
cut a fost și pe la noi secetă, lucrînd 
bine terenul am recoltat de pe în
treaga suprafață cultivată cu po
rumb peste 2 400 kg boabe la hec
tar. Anul acesta, rezultatele vor fi 
mai bune. Terenul pentru cele 1 000

în gospodărie și
Sînt inginer agronom la 

gospodăria colectivă din 
Pogănești, raionul Huși. 
Cum e și firesc, princ'pala 
mea preocupare este intro
ducerea în practică a me
todelor înaintate în vede
rea realizării și depășirii 
planului- de producție al 
gospodăriei.

Pe lingă activitatea des
fășurată în cadrul gospo
dăriei, consiliul agricol ra
ional mi-a încredințat o 
serie de sarcini, pe care 
m-am străduit să le re
alizez. De pildă, am con
dus o echipă de specia
liști care a analizat posi
bilitățile de sporire a pro
ducției agricole de la gos
podăriile colective Pogă
nești, Stănilești, Lunca Ba
nului, Berezeni și Vetri- 
șoaia, toate gospodării cu 
terenuri în lunca Prutului. 

Pe baza studiului întocmit, 
aceste gospodării și-au 
sporit suprafețele cultivate 
cu legume cu circa 20 la 
sută iață de anul trecut, 
și-au creat ferme de păsări 
de apă.

Am mai participat, de a-

semenea, la stabilirea unor 
măsuri privind îngrijirea 
și folosirea pășunilor, ex
tinderea în raion a cultu
rilor intercalate de fasole 
și dovleci.

In momentul de față sînt 
antrenat de către consiliul 
agricol raional la realiza
rea unui alt studiu. Este 
vorba de extinderea viței 
de vie și a pomilor fructi
feri pe terenurile erodate. 
Colectivul are sarcina să 
studieze posibilitățile și 
metodele de valorificare a 
unor noi terenuri degradate 
prin plantări cu viță de 
vie și pomi.

Consider că antrenarea 
noastră, a membrilor con
siliului agricol raional, la 
studierea diferitelor pro
bleme privind dezvoltarea 
agriculturii raionului nos
tru, constituie forme bune 
de activitate și de aceea 
mă străduiesc să duc la în
deplinire sarcinile încre
dințate.

Ing. agr. GHEORGHE 
TEODORESCU 

gospodăria colectivă 
Pogănești, raionul Huși

Sprijin prețios în însușirea și aplicarea metodelor înaintate
împreună cu alți a- 

proape 120 de colecti
viști din gospodăria noa
stră am urmat în timpul 
iernii cursurile învăjă- 
mîntului agrozootehnic 
de masă. Lectori ne-au 
fost tovarășii. Ana Stoi
ca, inginer agronom, și 
Ilușcă Simion, inginer 
zootehnist, care lucrea
ză de aproape doi ani in 
gospodăria noastră. A- 
cum aplicăm zi de zi în 
practică cele învățate 
din manuale, din expli
cațiile date de inginerii 
noștri. Aceasta ne ajută 
să obținem rezultate 
bune. Iată un exemplu.

La unul din semina- 
riile recapitulative, ingi
nera noastră a stăruit 
mai mult asupra lecțiilor 
despre îngrășămintele 
chimice și naturale, des
pre felul cum se aplică 
ele la diferite culturi. Se
minarul, început în sală, 
l-am continuat în cîmp. 
Pe unele porțiuni griul 
ieșise slab din iarnă. 
Primisem o cantitate de 
îngrășăminte azotoase. 
Cursantul Grigore Preda 
a reamintit că efica
citatea îngrășămintelor 
chimice este mai mare 
cînd se administrează 
împreună cu mraniță. 
„Noi avem destulă mra
niță prin curți — au 
spus mai mulți colecti
viști. S-o strîngem și s-o 
împrăștiem pe cîmp". Și 
așa am făcut. Pe o parte 
din suprafața cultivată

cu grîu am dat cite 200 
kg îngrășăminte azotoa- 
se și cite 2 500—3 000 kg 
mraniță la ha. In briga
da a 3-a, de pildă, unde 
s-au aplicat îngrășămin
te suplimentare pe o su- 
praiafă de 80 ha, deși 
terenul era mai slab, 
griul este acum de toa
tă irumusefea.

La culturile prășitoare
— porumb, siecla de za
hăr și floarea-soarelui
— am aplicat de ase
menea Îngrășăminte și 
le Îngrijim așa cum am 
învățat la cursuri. Pină 
acum am prășit de două 
ori toate culturile prăși
toare și vom executa 
prașile de cite ori va ii 
nevoie.

Rezultate tot mai bune 
în muncă obținem da
torită aplicării celor În
vățate și în sectorul 
zootehnic. Incepînd din 
iarnă, după o lecție pre
dată la cercul de creș
tere a animalelor, cu 
sprijinul tov. ing. zoo
tehnist am început să a- 
plicăm furajarea dife
rențiată la vaci. Rezul
tatele au fost neaștep
tate pentru multi dintre 
noi. Vaca numită Oglin
da, de pildă, primind în 
plus furaje, a dat zilnic 
o producție mai mare cu 
4-5 litri lapte. In pre
zent, Hind furajată în a- 
cest fel, ea dă cite 
24-25 litri lapte pe zi.

Ținînd seama de ex
periența anilor trecuți,

în gospodăria noastră 
au fost luate măsuri 
pentru asigurarea unei 
baze furajere corespun
zătoare efectivelor de a.r 
nimale, am organizat 
pășunatul rational. De 
pe acum am început să 
asigurăm furajele pen
tru iarnă. Am și însilo- 
zat peste 200 tone seca
ră în amestec cu lu
cernă. Avem, de aseme
nea, depozitate peste 150 
tone de fin de 
provenită din 
coasă. în toate 
acțiuni, inginerii sînt 
mereu în mijlocul nos
tru, ne explică și ne a- 
jută practic să aplicăm 
metodele înaintate. Tre
buie să arătăm că ei se 
bucură de respectul și 
dragostea colectiviștilor. 
Fiecare dintre colecti
viști a ajuns să înțelea
gă că trebuie să învețe 
de la tovarășii ingineri 
și să-i prețuiască pentru 
că ei ne ajută să sporim 
producția agricolă. Apli- 
cînd în continuare cele 
învățate la cursurile a- 
grozootehnice de masă, 
cu sprijinul permanent 
al inginerilor 
vom ob fine 
mai bune 
producției vegetale și 
animale.

lucerna 
prima 
aceste

noștri, 
rezultate tot 
în sporirea

DUMITRU SCHIOPU, 
brigadier; ILIE DAN, 
colectivist, G. A. C.

Giurgița, raionul 
Segarcea

Contabilul gospodăriei colective 
din comuna Plosca, raionul A- 
lexandria, ne-a spus : „Dacă-1 căutați pe 

inginerul nostru, apoi să știți că-i greu 
de găsit. In sat vine doar noaptea. Ziua, 
nici nu știe în cîte locuri să se împar
tă, că tarlalele se-ntind pe kilometri".

Am pornit pe urmele inginerului. La 
punctul „Pădure“, unde se întind cele 
560 ha cu porumb, se lucra la prașila 
a doua. Inginerul agronom Ilie Titin fu
sese pe acolo, controlase cum mergea 
treaba. A cerut brigadierilor și șefilor 
de echipe să urmărească cu deosebită 
atenție ca nu cumva în timpul prășitu- 
lui să se taie dovlecii, sfecla și fasolea, 
în acest an, pe 230 ha, colectiviștii au 
semănat dovleci intercalați prin porumb, 
iar pe 21 ha sfeclă furajeră. Prin acea
sta își vor asigura cantități suplimenta
re de furaje.

Cea mai de seamă preocupare a ingi
nerului în această perioadă este asigu
rarea densității optime de plante la hec
tar. In anii trecuți, chiar dacă la semă
nat se realiza numărul de plante nece
sar, la prășit colectiviștii răreau prea 
mult porumbul. Anul acesta inginerul 
Ilie Titin a făcut un instructaj special 
cu tractoriștii pentru a nu tăia plantele 
la executarea prașilelor mecanice. Ace
lași instructaj l-a făcut cu brigadierii și 
șefii de echipă. Indicațiile lui se res
pectă întocmai. L-am întîlnif pe ingi
ner pe o tarla de porumb unde se sem
nalase apariția cărăbușului de stepă. în
druma pe colectiviști cum să facă pră
fuitul cu Duplitox. Cultura a fost sal
vată.

Apoi, împreună cu președintele Da
niel Mitran, a plecat spre locul unde se 
întind cele 26 ha orez și 26 ha grădină 
de legume. Aici a zăbovit cel mai mult. 
Sînt ramuri noi în gospodărie.

Ri a 4 km de satul Plosca, la tabăra 
ia de porci de pe valea rîului Vedea, 

l-am întîlnit pe medicul veterinar Ni
colae Dumitrescu, de la circumscripția 
Buzescu. Făcea vaccinări contra pestei 
la un lot de purcei de curînd înțărcări. 
De aici a plecat la tabăra de vaci, unde 
a făcut vaccinări împotriva antraxului.

La gospodăria colectivă Buzescu s-au 
scos pînă acum 6 000 de pui. Medicul 
veterinar vizitează zilnic puiernița ur
mărind starea sănătății puilor. Aici a

luat din vreme măsuri pentru combate
rea unei boli pe care a descoperit-o îna
inte de a pricinui pagube.

— E un om tare inimos — spune 
colectivistul Florea Ciofalcă. Nici noap
tea n-are astîmpăr, umblă prin grajduri, 
la tabere și intervine unde e nevoie. 
Medicul Nicolae Dumitrescu nu se ocu
pă doar de tratarea bolilor. El acordă 
cea mai mare atenție prevenirii îmbol
năvirilor : organizează și urmărește mă
surile de igienă, curățenia în adăpostu
rile pentru animale, întocmirea unor 
programe de grajd care să permită o 
cît mai bună îngrijire a animalelor etc.

Rezultatele acestor strădanii sînt rod
nice : în gospodăriile colective de care 
răspunde, animalele sînt sănătoase, iar 
producțiile realizate de la ele sînt mai 
ridicate decît în alte locuri.

Bouă rînduri de căpițe. Recolta de 
fîn din prima coasă de pe cele 73 
ha cu lucernă este depozitată pentru 

iarnă. Inginerul zootehnist Ion Iorga, de 
la G.A.C. Lăceni, a îndrumat pe colec
tiviști să clădească fînul de lucernă în 
straturi alternative cu paie. Această 
metodă are mai multe avantaje : se evi-

tă pierderea frunzelor de lucemă deoa
rece fînul se poate depozita înainte de 
uscarea completă ; se îmbunătățește 
gustul paielor care sînt consumate cu 
mai multă plăcere de către animale.

Preocuparea principală a inginerului 
zootehnist Ion Iorga este de a asigura 
furaje îndestulătoare pînă la recolta a- 
nului viitor pentru cele 684 bovine și 
1 600 oi.

în anii trecuți nici pomeneală de pă- 
șunat rațional. în anul acesta inginerul 
a organizat pășunatul pe tarlale. Pentru 
mai buna folosire a islazurilor s-au or
ganizat tabere de vară : la „Clănița“ 
pentru vacile de lapte, pe valea Teleor
manului pentru oi și la „Iandra" pentru 
tineretul bovin. La propunerea ingine
rului zootehnist, pe măsură ce se con
suma secara furajeră, colectiviștii au a- 
rat terenul și au semănat porumbul pen
tru siloz.

Acestea sînt doar cîteva aspecte din 
activitatea desfășurată de specialiștii din 
cîteva gospodării colective din raionul 
Alexandria.
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TEODOR MARIAN

hectaie semănate cu grîu a fost pre
gătit ca la carte. Grîul fiind semă
nat la timp a ieșit bine din iarnă. 
Nu se topise de tot zăpada de pe 
cîmp și inginerul luînd probe din 
diferite locuri ne-a și îndrumat cum 
să lucrăm ca să acoperim unele go
luri. Pe o suprafață de aproape 200 
ha am dat îngrășăminte chimice.

Și terenul pentru cultura porum
bului a fost mai bine lucrat. Pen
tru că în tot cursul iernii am adunat 
cu grijă gunoiul am 
mai bine cele 800 ha 
cestei culturi. După 
care s-a făcut atunci 
tura în sol a fost de 8—10 grade, am 
dat cu grapa reglabilă perpendicu
lar pe direcția rîndurilor. Cînd po
rumbul a ajuns la 3—4 frunze, am 
dat cu sapa rotativă. Răritul l-am 
făcut după prima prașilă mecanică 
lăsînd circa 35 000 fire la hectar. To
tul se face sub îndrumarea și su
pravegherea inginerului nostru care 
în orice oră din zi l-ai căuta va fi 
găsit la cîmp, sau la ferme, acolo 
unde se desfășoară munca cea mai 
importantă în ziua respectivă.

Tot ca rezultat al îndrumărilor pe 
care le primim, suprafața agrico
lă a gospodăriei noastre a cres
cut anul acesta cu peste 60 ha prin 
defrișări, desființarea unor dru
muri etc. Dar rezervele de creștere 
a suprafeței arabile nu s-au termi
nat. Gospodăria are încă 200 ha te
ren în pantă, care acum nu-i bine 
valorificat. într-o adunare generală 
tovarășul inginer ne-a explicat, pe 
bază de calcul, ce vom avea de cîș- 
tigat dacă vom schimba destinația 
acestui teren, plantîndu-1 cu viță de 
vie. Cu toții am fost de acord cu 
propunerea făcută.

Inginerul nostru se ocupă mult și 
de sectorul zootehnic. Avem 346 de 
bovine, 600 porcine și aproape 3 000 
de oi. în următorii doi ani, folosind 
toate rezervele de care dispunem, 
vom pune mai mult accentul pe 
creșterea oilor cu lînă fină.

Noi prețuim mult îndrumările și 
ajutorul ce-1 primim de la inginerul 
nostru, apreciem la el nu numai 
priceperea și știința de carte, ci și 
felul prietenos și apropiat de a fi 
cu oamenii. Ne-am legat de el și ne 
vom strădui să lucrăm cît mai bine 
pentru ca gospodăria noastră să de
vină mai înfloritoare.

Pentru dezvoltarea continuă 
a sectorului zootehnic

putut fertiliza 
repartizate a- 

însămînțare, 
cînd tempera-

GHEORGHE CHELESI, NICO
LAE STOÏUCA, MARIA OL- 
TEANU, colectiviști, G.A.C. Lu

ciu, raionul Fetești

La Beclean, ca și în alte părți I 
ale regiunii, sînt condiții bunyi 
pentru creșterea animalelor, ță
ranii iubesc această ocupație și 
au cîștigat o bună experiență. 
Cu toate acestea, crearea unor 
mari ferme proprietate obșteas
că a gospodăriei colective ridică 
o serie de probleme pe care 
sintern chemați să le rezolvăm 
noi, inginerii zootehniști și me
dicii veterinari. Este vorba des
pre creșterea rapidă a efective
lor prin obținerea mai multor 
produși de la animalele matcă, 
de organizarea selecției, asigura
rea unei puternice baze furajere.

Deși n-a împlinit încă un an 
și jumătate G.A.C. Beclean, unde 
lucrez ca ingineră zootehnistă, a și 
obținut realizări în dezvoltarea 
sectorului zootehnic, avînd astăzi 
633 bovine, peste 1 000 de oi, 160 
de porci. Sînt bucuroasă că am 
contribuit și eu la obținerea a- 
cestor rezultate și mai ales pen
tru faptul că membrii gospodă
riei prețuiesc munca mea, apli
că metodele pe care mă stră
duiesc să le introduc pentru spo
rirea producției în acest sector.

Aș vrea să mă refer la ceea ce 
am făcut noi pentru asigurarea 
bazev furajere. Intre altele, am 
curățat de mărăcini și mușuroaie 
320 ha pășune, 'iar pe o bună 
parte-din această suprafață, unde 
terenul e mai acid am împrăștiat 
circa 400 tone amendamente.

în mod deosebit ne preocupă 
asigurarea furajelor pentru pe
rioada de. stabulație; între altele 
însilozăm cel puțin 250 tone ro- 
gozurt și diferite buruieni,. în a- 
mestec cu trifoi. Tot pentru siloz 
am însămînțat o suprafață de 40 
hectare cu porumb din care 10 
hectare intercalat cu soia.

Gospodăria noastră dispune de 
peste 380 hectare finețe natura
le și 250 ha cu trifoi. Acordăm 
cea mat mare atenție recoltării, 
uscatului și depozitării finului 
care in gospodăria noastră este 
furajul de bază:

îmi iubesc mult meseria și mă 
voi strădui ca pe viitor să aduc o 
contribuție și mai mare1 la dez
voltarea creșterii animalelor.

RODICA PINTICAN 
ing. zootehnist, G.A.C. Beclean, 

raionul Dej

In scopul cunoașterii experienței pe care o are G.A.C. Tia Mare, regiunea 
Oltenia, de curînd au venit aci în vizită tov. Gane-Tudor, președintele gos
podăriei colective din Potlogeni, și inginera agronom Aurelia Creduț. Iată-i în 
fotografie stînd de vorbă cu gazdele la lanul de floarea-soarelui.

Cifre și fapte
• în agricultura raionului Galați lucrează 82 de specialiști. Pe lîngă 

sprijinul efectiv pe care îl acordă colectiviștilor pentru a lucra pămîntul după 
regulile agrotehnice avansate și pentru a dezvolta mereu sectorul zootehnic, 
ei participă permanent la munca de propagandă științifică agricolă care 
se desfășoară în satele raionului. De la începutul anuiui și pînă în pre
zent, în fața colectiviștilor din satele și comunele acestui raion ei au ținut 
mai mult de 1 600 conferințe care au fost audiate de aproape 150 000 de 
colectiviști.

O De curînd, la G.A.C. Topoloveni, regiunea Argeș, a avut loc un 
schimb de experiență la care au participat președinți și ingineri agronomi 
din gospodăriile colective care au case-Iaborator model pe regiune și direc
torii caselor agronomului. Din dezbaterile care au avut loc, a rezultat nece
sitatea de a se organiza case-laborator în cît mai multe gospodării colective 
care să ajute pe specialiștii din aceste unități la popularizarea și extinderea 
măsurilor agrotehnice înaintate.

® La Chirnogeni, Niculițel, Negru Vodă, Satu-Nou și alte sate din re
giunea Dobrogea s-au dat în folosință noi locuințe pentru inginerii agro
nomi și zootehniști din gospodăriile colective. în cursul acestui an, în regiu
ne se vor mai construi pentru specialiștii din agricultură încă 142 de locuin
țe. Dintre acestea 6 sînt pe termina te, iar la 19 se execută zidăria.

La locul lor de muncă: inginerul agronom Ilie Titin (stînga), medicul veterinar Nicolae Dumitrescu (mijloc), inginerul zootehnist Ion Iorga (dreapta).
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Răspundem 
cititorilor

Schimb de experiență în probleme 
pomivitscoäe

La începutul lunii iunie, 
din inițiativa Comitetului 
raional de partid Pitești, 
consiliul agricol raional a 
organizat un schimb de 
experiență pe probleme 
legate de dezvoltarea sec
tarului pomiviticol. Parti- 
cipanpi — secretari ai co
mitetelor de partid și ai 
organizațiilor de bază din 
G.A.C., ingineri agronomi, 
președinți ai gospodăriilor 
colective și ai staturilor 
populare — au vizitat 
plantațiile de pomi și vii 
tinere de la Stațiunea ex
perimentală Argeș și gos
podăriile colective din co
munele AlbotaJ Călinești, 
Vălenii Podgoria. în ca

drul consfătuirii, mai multi 
președinți de gospodă
rii colective au împărtășit 
din experiența lor în dez
voltarea culturii pomilor 
fructiferi și a viței de via 

în încheierea lucrărilor, 
tov. Stelian Tomescu, se
cretar al comitetului raio
nal de partid, și Haralam- 
bie Constantinescu, preșe
dintele comitetului execu
tiv al sfatului popular ra
ional, au subliniat aportul 
acestor culturi la crește
rea avutului obștesc al 
gospodăriilor colective.

GHEORGHE VLÄDUCÄ 
Instructor al Comitetului 
raional de partid Pitești

înșiruirea «ecreiarilor 
organizațiilor de pariid

Recent a avut loc in
struirea secretarilor co
mitetelor comunale de 
partid, ai comitetelor și 
af organizațiilor de ba
ză din gospodăriile co
lective ale raionului Vînju- 
Mare. Au fost expuse lec
ții pe teme actuale ale 
politicii partidului între 
care: despre creșterea ro. 
lului conducător al parti
dului în etapa desavîrși- 
rii construcției socialiste 
în țara noastră; educa
rea partinică a mem
brilor și candidaților de 
partid; planificarea mun
cii organizațiilor de partid; 
activitatea organizațiilor 
de partid pentru întărirea 
economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective. 
Lecțiile au fost ținute de 
tov. Grigore Dumitrescu, 
activist al Comitetului re
gional de partid Oltenia, 
Walter Dinescu, prim-se- 
cretar al Comitetului ra
ional Vînju-Mare, Dumitru 
Roiban, Ilie Șarpe, Lazăr 
Tințoș, secretari ai comi
tetului raional, Gți. Dumi
tru, președintele sfatului 
popular raional. Partici- 
panții au studiat docu

mente ale C.C. al P.M.R. 
și guvernului și hotărîri 
ale, comitetului regional și 
comitetului raional de 
partid.

Cu mult interes au fost 
urmărite referatele cu pri
vire la diferitele aspecte 
ale activității organizații
lor de partid pentru înde
plinirea sarcinilor trasate 
de Congresul al lll-lea al 
P.M.R. Asemenea referate 
au fost prezentate cu pri
vire la : desfășurarea mun
cii politico-educative în 
rîndurile colectiviștilor din 
G.A.C. „N. Bălcescu" ; con
ducerea de către organi
zația de partid a organi
zațiilor de masă din G.A.C. 
din Scăpău și Oprișoru ; 
întrecerea socialistă în 
gospodăria colectivă din 
Pristol; munca organiza
țiilor de bază din brigăzi 
în G.A.C. din Drîncea și 
Rogova. Referatele au pri
lejuit un rodnic schimb 
de experiență, înlesnind 
generalizarea celor mai 
bune metode în munca 
de partid.

GRIGORE IOVESCU 
consultant, Cabinetul raio
nal de partid Vînju-Mare

Grupele de partid din unitățile agricole
Rezultatele obținute în 

domeniul muncii de par
tid și în sporirea pro
ducției agricole vegeta
le și animale de către 
unitățile agricole socia
liste din raionul nostru 
scot în evidență însemnă
tatea deosebită a activită
ții grupelor de partid. La 
S.M.T. Adamclisi, unde bi
roul organizației de bază 
acordă o atenție perma
nentă acestei laturi impor
tante a muncii de partid, 
au fost create grupe de 
partid în 12 din cele 14 
brigăzi de tractoare exis
tente. Spre a asigura o 
bună îndrumare a grupe
lor de partid, membrii bi
roului organizației de bază 
răspund fiecare de activi
tatea a 2—3 grupe ; or
ganizatorii grupelor sînt 
instruiți lunar asupra 
principalelor sarcini 
le revin.
biroul organizației de bază 
a analizat activitatea gru
pelor de partid din bri
găzile Deleni, Cocargea, 
Șipotele și a grupei de 
partid de atelier, pe baza 
unor referate prezentate 
de^ organizatorii grupelor. 
Măsurile luate, munca po- 
litico-educativă desfășura
tă în cadrul grupelor de

ce
în ultimele luni ' vește

partid au contribuit la în
deplinirea în bune condi
ții a lucrărilor agricole ; 
organizația de bază s-a în
tărit prin primirea unor 
mecanizatori din rîndurile 
activului fără partid și ale 
utemiștilor, care se bucură 
de prețuirea colectivului 
pentru rezultatele obținu
te în producție și în acti
vitatea obștească.

Deficiențele existente în 
munca politico-educativă 
în rîndurile mecanizatori
lor de la S.M.T. Băneasa 
și rezultatele slabe obținu
te în sectorul zootehnic al 
G.A.C. Adamclisi se expli
că în bună măsură prin 
faptul că organizațiile de 
bază de aici n-au acordat 
un ajutor sistematic, efica
ce grupelor de partid. în
deplinirea sarcinilor tra
sate de partid în ce pri- 

dezvoltarea multi
laterală și intensivă a a- 
griculturii socialiste im
pune organizațiilor de 
bază să ridice la un nivel 
mai înalt munca grupelor 
de partid.

ION CHIREA 
instructor al Comitetului 

raional de partid 
Adamclisi

Dezvoltarea bazei furajere — 
în atenția organizației de bază

Întreaga desfășurare a 
recentei adunări generale 
a organizației de bază din 
G.A.C. „Steaua Roșie", din 
comuna Luciu, raionul Bu
zău, a ilustrat odată mai 
mult preocuparea mem
brilor de partid din aceas
tă gospodărie pentru creș
terea bazei furajere. Tov. 
Nicolae Vlaicu, brigadier 
zootehnic, și Dumitru Mim- 
teanu, secretarul organiza
ției de bază, au arătat că, 
prin acțiunile întreprinse 
în ultimul timp de consi
liul de conducere în ce 
privește sporirea suprafe
țelor semănate cu culturi 
furajere, se vor putea ob
ține peste 2 000 tone fura
je ; rezultate bune au fost

obținute și în ce privește 
însilozarea stufului.

Pe baza propunerilor fă
cute de numeroși mem
bri și candidați de partid, 
adunarea generală a re
comandat consiliului de 
conducere al gospodăriei 
colective măsuri care să 
asigure furajele necesare 
animalelor proprietate ob
ștească, precum și rezerve
le necesare. Aplicarea a- 
cestor măsuri va contribui 
mult la dezvoltarea secto
rului zootehnic și la întă
rirea economico-organiza
torică a gospodăriei colec
tive.

ION RUSEN 
instructor al Comitetului 

raional P.M.R.-Buzău

Noul complex al cooperației meșteșugărești din Găești.
ESKSSaKOTS

Grigore Tunam — comuna 
Peșteana-Jiu, regiunea Ol
tenia

Ne-ați scris că doriți să urmați o 
școală de calificare în domeniul in
dustriei petrolului, Sfatul popular al 
raionului Tg. Jiu ne-a informat că 
aveți posibilitatea să vă înscrieți la 
una din școlile Trustului de fo
raj Tg, Jiu, Baza tubulară Tg. Jiu, 
ori la școala de meserii din Pești- 
șani.

Glt. Avram — Btihuși
Referitor la scrisoarea dv., între

prinderea de transporturi auto-Ba- 
cău ne-a răspuns că a luat măsuri 
pentru îmbunătățirea transportului în 
comun pe ruta Roznov—Buhuși. Au
tobaza Piatra Neamț va pune la dis
poziția muncitorilor care călătoresc 
zilnic pe această rută autobuze în 
bună stare pentru a preîntîmpina e- 
ventualele defecțiuni.

Marin Badea, comuna Ho
tarele, regiunea București

Oficiul P.T.T.R. al raionului Olte
nița, țir.înd seama de propunerea pe 
care ați făcut-o, a luat măsuri să a- 
sigure deservirea populației înce- 
pînd de la ora 7,00, aplicînd acest 
program și la celelalte unități 
P.T.T.R. din raion.

Nicolae Ciurea — Onești
Sînteți înscris la cursurile fără 

frecvență ale unui institut de învă- 
țămînt superior și întrebați care sînt 
drepturile de concediu de studii, pe 
care le puteți obține de la întreprin
dere.

Studenții admiși la învățămîntul 
superior fără frecvență beneficiază 
de un concediu de studii fără plată 
de 30 de zile calendaristice anual, 
în afara concediului de odihnă, pen
tru prezentarea la concursul de ad
mitere și la examenele anuale. De a- 
semenea, li se acordă un concediu 
de studii plătit de 30 de zile calen
daristice pentru prezentarea la exa
menul de stat.

Șerban Dragoș — Mediaș
După ce vi s-a stabilit pensia de 

invaliditate gradul III v-ați angajat 
din nou și fiinej încadrat cu un sa
lariu echivalent celui avut la data in
validității vi s-a suspendat plata 
pensiei. în această situație ne între
bați dacă plata pensiei se va relua 
odată cu eventuala încetare a activi
tății.

Prin încadrarea în muncă și sus
pendarea plății pensiei dv. nu v-ați 
pierdut calitatea de pensionar, ast
fel că puteți înceta oricînd activita
tea, cu dreptul de a cere reluarea 
plății pensiei cuvenite.

Petre Manoiache — Galați
Ne-ați scris că v-ați transferat la 

o altă unitate și ne întrebați dacă 
aveți dreptul la compensarea în bani 
a concediului de odihnă neefectjiat, 
proporțional cu timpul de. muncă 
prestat la vechea întreprindere.

Întrucît prin transferare vă păs
trați vechimea neîntreruptă în mun
că și deci dreptul la efectuarea în
tregului concediu de odihnă, nu pu
teți cere compensarea în bani a con
cediului cuvenit.

Să vedem mai de aproape... (In Parcul Libertății din Capitală).

A

(Urmare din pag. I-a)

ta pentru nou

în lumina Directivelor Congresului al lll-lea al 
P.M.R., sarcini importante în introducerea cuceri
rilor științei și tehnicii moderne în producție re
vin și Centrului de cercetări tehnice din cadrul 
Bazei de cercetări științifice din Timișoara a Aca
demiei R. P. Romîne. Ele au fost concretizate în 
planul de perspectivă al cercetării științifice pe 
anii 1960—1965 al celor trei secții ale centrului: 
secția de sudură, secția de rezistență și încercări 
de metale, și secția de mașini hidraulice.

Legăturile cu marile unități industriale pe care 
le-au avut și le au cercetătorii centrului permit ca 
tematica cercetării să fie stabilită pe baza cunoa

șterii directe și a prevederii necesităților industriei 
noastre socialiste, impuse de dezvoltarea ei în rit
mul tehnicii actuale. Oamenii de știință de aici 
desfășoară o activitate rodnică de cercetare știin
țifică, colaborînd îndeaproape cu numeroase uzine 
și organizații economice centrale în rezolvarea 
unor probleme tehnice actuale de mare însemnă
tate pentru dezvoltarea economiei naționale.

Ne-am adresat unor oameni de știință din ca
drul Bazei de cercetări științifice din Timișoara cu 
rugămintea de a ne relata anumite aspecte din do
meniul colaborării cu industria în rezolvarea unor 
probleme concrete ale producției.

Acad. Corneliu 
Mlklosi, direc
torul centrului 

de cercetări 
tehnice

Din activitatea de colaborare 
cu industria a cercetătorilor Bazei 

de cercetări științifice din Timișoara 
a Academiei R. P. Romîne

„Pornind de la 
teme ce intere
sează indus
tria, cercetăto
rii centrului 
desfășoară o 
susținută acti

vitate creatoare, rezolvîad sarcinile 
în așa fel încît rezultatele obținute 
să permită, pe de o parte, finaliza
rea unor soluții prin realizări prac
tice și, pe de altă parte, să se 
creeze o importantă rezervă științi
fică de viitor în vederea aprofun
dării cunoștințelor noastre privi-' 
toare la fenomenele studiate.

Această orientare a cercetării 
științifice se datorează însușirii de 
către cercetători a teoriei marxist- 
leniniste, însușirii politicii partidu
lui. Cercetătorii centrului sint con- 
știenți că între aspectul fundamen
tal și cel aplicativ al cercetării știin
țifice există o legătură indisolubilă, 
exprimată prin aceea că criteriul de 
apreciere al eficienței, deci și al ni
velului cercetării științifice, este toc
mai contribuția adusă de ea la re
zolvarea problemelor ridicate de 
dezvoltarea tehnicii.

Una din formele de exprimare a 
legăturii cercetărilor științifice 
desfășurate la Centrul de cercetări 
tehnice din Timișoara cu industria 
constă în încheierea de convenții de 
colaborare tehnico-științifice și de 
planuri comune de lucru cu benefi- 
ciarii'rezultatelor cercetărilor. în ul
timii ani, numărul acestor convenții 
de colaborare și planuri comune de 
lucru a sporit simțitor. Față de 8 
convenții de colaborare tehnico- 
științifice și planuri comune cîte au

fost încheiate în 1960, numărul lor 
a sporit în 1962 la 18.

Dezvoltarea legăturilor de colabo
rare se explică prin creșterea con
tinuă a tehnicității industriei noas
tre. Hotărîrea C. C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției, din iulie 1960, a pus în fața în
treprinderilor numeroase probleme 
tehnice ce nu mai puteau fi rezol
vate decît prin cercetări desfășurate 
la un înalt nivel științific.

Colaborarea în cadrul formelor 
amintite e, în general, fructuoasă. 
Unele convenții au fost încheiate pe 
baza asigurării de avantaje recipro- 
ce. Ca exemplu, cităm convenția 
dintre Centrul de cercetări tehnice 
din Timișoara și Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor în 
legătură cu introducerea căii ferate 
continue cu șine sudate. Potrivit 
convenției încheiate — în schimbul 
comunicării rezultatelor cercetării și 
al celorlalte forme ale sprijinului 
acordat — ministerul se obligă să 
execute și să cedeze centrului partea 
mecanică a unei mașini mobile de 
sudat electric șine prin topire inter
mediară. Această mașină se află în 
prezent în cadrul secției de sudură 
a centrului, servind la continuarea 
cercetărilor.

Cercetări rodnice a desfășurat

Inq. Francise 
Gyulai, secretar 
științific al Ba
zei de cercetări 

științifice

centrul nostru și în colaborare cu 
Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, cu o serie de insti
tute departamentale — spre exem
plu, cu Institutul de cercetări știin
țifice în transporturi și telecomuni
cații — precum și cu mari unități 
industriale cum sînt Uzina de con
strucții de mașini din Reșița, Uzina 
„Electroputere”-Craiova, Uzina de 
vagoane din Arad și altele. Aceste 
colaborări au dus la rezolvarea unor 
probleme tehnice de actualitate, au 
adus o contribuție însemnată la ri
dicarea nivelului tehnic al produc- 
:iei".

„Datorită unei 
bune colabo
rări a cercetă
torilor centru
lui și a specia
liștilor din pro
ducție s-au ob

ținut rezultate valoroase din punct 
de vedere științific, care s-au apli
cat sau sînt în curs de aplicare în 
practică. Cităm cîteva exemple mai 
reprezentative.

Cercetările efectuate de specialiș
tii secției de sudură în cadrul con
venției de colaborare cu Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, privitoare la introducerea căii 
ferate continue cu șine sudate au 
adus contribuții importante. Paralel 
cu crearea unor mașini mobile de 
sudare electrică prin topire interme
diară, de înaltă tehnicitate, a fost 
elaborată o teorie a căii ferate con
tinue, teorie pe baza căreia urmează 
a fi rezolvate în continuare unele 
probleme ca, de exemplu, aceea a 
legăturii de fixare a capătului liber.

Bune rezultate au dat și cercetă
rile efectuate de cercetătorii secției 
de rezistență și încercări de metale 
în cadrul planului comun de muncă 
cu Institutul de cercetări științifice 
în transporturi și telecomunicații 
privitor la defectoscopia ultrasonică 
a osiilor vagoanelor de cale ferată. 
Pe baza unor asemenea cercetări s-a 
determinat relația cantitativă între 
transparența ultrasonică, structură 
și caracteristicile mecanice ale ma
terialului examinat, pentru osiile va
goanelor de cale ferată. Ca urmare 
a devenit posibil să se introducă în 
practică controlul osiilor de vagoane 
prin defectoscopia ultrasonică, atît 
la uzina producătoare, cît și la re
vizia periodică a osiilor.

Contribuții importante la determi
narea coeficientului critic de cavita- 
țâe la turbine au adus cercetările 
făcute de cercetătorii secției de ma
șini hidraulice în cadrul planului 
comun de muncă cu Uzina de con
strucții de mașini din Reșița, privi
tor la studiul pe machete a turbine
lor hidraulice. Aceste studii permit 
realizarea unor turbine hidraulice 
cu performanțe ridicate.

S-ar putea enumera și alte exem
ple care oglindesc creșterea efi
cienței cercetărilor științifice efec
tuate în strînsă colaborare cu spe
cialiștii din producție. Aș vrea să 
mă refer însă și la un alt aspect al 
activității noastre. Cercetătorii cen
trului acordă un sprijin permanent 
în vederea creării și reutilării labo
ratoarelor uzinale de la Uzina de 
vagoane din Arad (electrotensome- 
trie), Uzina de construcții de mașini 
din Reșița (electrotenso.metrie și 
laborator de turbine hidraulice), 
Uzina „Electroputere“-Craiova (în
cercări la temperaturi scăzute), 
Uzina de pompe și mașini agricole 
București (laborator de pompe), 
Uzina „Hidromecanica''-Brașov (la
borator de turbotransmisii hidrau
lice), Uzina „Unio"-Satu Mare (labo
rator de ventilatoare pentru mine). 
Paralel cu consultațiile și asistența 
tehnică necesară, cercetătorii cen
trului au contribuit la calificarea 
personalului din unele din aceste 
laboratoare”.

„Colaborarea 
Centrului nos
tru de cerce
tări tehnice cu 
departamente
le sau unitățile 
industriale, ex
primată prin

convenții de colaborare și planuri 
de muncă comune, se perfecționează 
continuu. Aș vrea însă să remarc că

Ințj. Valentin 
Bobîndă, secre

tar științific 
al centrului de 

cercetări 
tehnice

pentru că trecerea la o fază superi
oară a muncii e legată uneori de 
greutăți, La inițiativa comuniștilor 
însă, prin dublarea semi-mecaniză- 
rii în hala veche, s-a lucrat în așa 
fel încît suma a fost restituită pînă la 
ultimul leu, neatinsă. Inițiativele de 
acest fel sînt încununate de succes 
pentru că au la bază un calcul pre
cis, în care este antrenat întregul co
lectiv.

Atenți la organizarea „în mare“ a 
turnătoriei, comuniștii nu scapă din 
vedere nici verigile intermediare, a- 
parent mai mici.

—- Se întîmplă, zice Cărăbaș, să 
mergi cu avionul pînă într-un oraș 
— să zicem Bacău — și să constați 
că drumul de la aeroport pînă în 
centru aproape că îți ia mai mult 
decît zborul de la București. Așa 
se poate întîmplă și în producție : 
dacă rezolvăm cu bine „grosul” 
distanței, trebuie să fim atenți 
și la micile faze intermediare, ca 
nu cumva la ele să pierdem timp 
și energie. Uite, analizele de fon
ta. Totul e să faci fonta bi
ne: cum o iei și o duci pînă la 
laborator, asta pare un mărunțiș. 
Dar pentru mărunțișul ăsta, un om 
trebuia să piseze fonta într-o piuli
ță. îmi amintesc că în copilărie, 
cîncl mă punea mama să-i pisez mac 
era un chin; dar încă să pisezi me
tal Colectivul a amenajat un mic 
ciocan pneumatic, care stătea nefo
losit, și acum pulverizarea se face 
repede, mai bine, și fără nici un 
efort.

Comitetul de partid al Uzinelor 
„Semănătoarea", ca să stimuleze in
teresul pentru tehnica nouă, a orga
nizat o serie de „decade“ — a mon. 
torului, a maistrului etc. Spre sfîrși- 
tul lunii trecute au avut decada lor 
și cei de la turnătorie. Cei mai buni 
muncitori din sector au făcut de
monstrații practice. S-au organizat o 
serie de convorbiri concentrate asu
pra reperelor deficitare. într-una din 
zile, organizația a invitat-o pe con
tabila sectorului să facă o expune
re despre prețul de cost; ea a fost 
ascultată cu mare interes: mulți

uneori colaboratorii noștri nu-și în
deplinesc obligațiile asumate prin 
convențiile încheiate. Mă refer la 
convenția de colaborare privitoare 
la încărcarea brăzclarelor cu metal 
dur depus după procedeul alierii o- 
țelului moale în arcul electric. Cer
cetătorii centrului și-au îndeplinit 
toate obligațiile, dar ulterior uzina 
colaboratoare a renunțat fără vreun 
motiv la continuarea lucrărilor. Tot 
așa, Uzina „Triumf" din Cluj ne-a 
solicitat să cercetăm problema su
dării sîrmelor subțiri pentru elec
trozii de la bujii, dar nici pînă acum 
n-a executat utilajul de sudare cu 
energie înmagazinată în cîmp elec
trostatic pentru care centrul nostru 
de cercetări a întocmit documenta
ția de bază. Evident că în asemenea 
situații se ajunge la risipă de forțe 
de cercetare.

Există însă și alte aspecte care se 
răsfrîng negativ asupra colaborării 
noastre. Sînt cazuri cînd întreprin
derile sau chiar ministerele nu apre
ciază în mod just necesitatea creă
rii și acumulării prealabile a rezer
vei științifice, pe baza căreia ur
mează a se da soluții pentru diferite 
aplicații practice. Aceasta se reflec
tă în cererile întreprinderilor și mi
nisterelor de a rezolva probleme în 
termene care fac imposibilă accep
tarea lor și, ca urmare a acestui 
fapt, există riscul introducerii în 
producție a unor soluții care nu în
totdeauna sînt temeinic studiate.

Pe baza experienței pe care cen
trul nostru de cercetări a acumu- 
lat-o în privința colaborării cu mi
nisterele și marile unități indus
triale se pot formula unele propu
neri de perfecționare în continuare 
a acestei colaborări. După părerea 
noastră, ar fi necesară o mai judi
cioasă corelare a planurilor de cer
cetare științifică cu planurile de 
dezvoltare a industriei, în vederea 
asigurării decalajului necesar între 
cercetare și aplicarea în practică a 
rezultatelor ei. Tot atît de important 
ar fi să se legifereze încheierea con
vențiilor de colaborare prin trans
formarea acestora în contracte cu 
temei juridic. Ar mai fi necesar să 
se extindă practica încheierii de 
contracte de oolaborare pe termene 
lungi, reglementîndu-se, totodată, 
obligațiile ce revin institutelor de 
cercetare în introducerea în practi
că a rezultatelor cercetărilor”.

muncitori și tehnicieni, citați nomi
nal, au putut să-și vadă munca în 
oglinda cheltuielilor de producție, 
între cele 17 acțiuni ale decadei — 
cuprinzînd, aiară de schimburi de 
experiență și expuneri, o expoziție 
de piese, consiătuiri despre cărți 
etc. — a fost și una oarecum mai 
neobișnuită: colectivului i s-a pre
zentat un raport despre toate comu
nicările științifice și articolele făcu
te în ultimii doi ani de către specia
liștii turnătoriei. Bilanțul i-a- stimulat 
pe toți sa pășească înainte cu și mai 
mult curaj la introducerea noului. în 
cadrul acțiunilor din decadă s-a tre
cut de la turnarea manuală la 
turnarea pe conveier a repere
lor executate în cochilă: indice
le de productivitate a crescut de 
13 ori. Aici însă, la coordonarea vi
tezelor, în mersul transportorului, se 
mai ivesc uneori și neajunsuri; ne- 
respectarea graficului.

Turnătoria este numai unul dintre 
sectoarele în care comuniștii de la 
„Semănătoarea“ muncesc pentru in
troducerea noului în producție. Pe 
întreaga uzină, comitetul de partid 
a analizat în două ședințe felul cum 
se îndeplinește'planul tehnic și pla
nul M.T.O. Secretarul comitetului de 
partid, Valter lonescu, ne-a pus la în- 
demînă un dosar bogat cuprinzînd a- 
naliza făcută de comitetul de partid 
și mășurile luate de conducerea uzi
nei. Bogată în detalii concrete, hotărî
rea are ca fir conducător mobilizarea 
întregului colectiv la introducerea 
noului în producție. S-a observat, 
de pildă, că la un sector — IU — 
o parte din propunerile utile făcute 
de muncitori în consfătuirile de pro
ducție rămîn simple propuneri; s-au 
luat măsuri pentru urmărirea lor, 
pentru aplicarea lor în practică și 
popularizarea lor.

Agitatorii, în munca lor, eînt 
înarmați cu argumente concrete, 
legate de specificul uzinei și bazate 
pe calcule precise.

— O preocupare a noastră, ne 
spune maistrul Sergiu Alexandres- 
cu, membru în comitetul de partid, 
a fost cum să organizăm mun
ca de propaganda tehnică și 
cea culturală. S'ă nu fie o ac
tivitate dusă doar de cîțiva, la 
care oamenii numai „să participe“, 
venind la o adunare sau alta. Dim
potrivă, să le cerem ajutorul, pro
punerile, să-i punem să gîndească la 
felul cum merge munca, lace ar mai 
trebui făcut. De pildă, i-am rugat pe 
responsabilii unor comisii culturale 
să ceară de la fiecare. om un sim
plu bilețel cuprinzînd o singură pro
punere: ce temă crede el că ar tre
bui să trateze viitoarea conferință 
tehnică sau cultural-educativă. S-au

strîns o serie de propuneri foarte 
interesante, activitatea a putut să 
fie legată mai strîns de cerințele 
producției, de preocupările concrete 
ale oamenilor și să ajute mai bine 
la introducerea noului în producție.

Un merit în această privință îi re
vine și ziarului uzinal „Semănătoa
rea“. Ferindu-se de a fi imitația în 
mic a unui ziar de mare tiraj, „Se
mănătoarea“ reflectă în mod con
cret viața uzinei — iar prin „con
cret“ nu înțelege o simplă înșiruire 
de cifre și nume, deși nici ele nu 
lipsesc, ci tratarea problemelor pe 
care le ridică mersul înainte. De 
pildă, ziarul a consacrat pagini spe
ciale unei anchete cu titlul: „Docu
mentația la nivelul cerințelor“ sau 
„în vederea creșterii productivită
ții muncii, documentație tehnică pre
cisă, corectă, cu economie de timp“. 
Cercul larg al celor consultați, mun
citori, ingineri, tehnicieni — anul a- 
cesta, la o dezbatere despre pro
ductivitate, care a durat mai bine 
de trei luni, au colaborat peste 200 
de oameni — răspunsurile precise, 
concentrate pe esențial și bine do
cumentate, au făcut ca asemenea 
anchete să reprezinte un impuls 
real și calificat pentru introducerea 
noului în producție.

Ar fi greu să dăm aici o oglindă 
completă a tuturor acțiunilor pentru 
introducerea tehnicii înaintate. L-am 
întrebat pe tov. Alexandrescu ce i 
se pare mai important în aceste ac
țiuni, care dintre ele au avut răsu
net mai mare și de ce.

— Am avut, în cadrul decadelor, 
o discuție despre colaborarea între 
secții. Ea a fost extrem de însufle
țită, concretă, s-a desfășurat într-o 
atmosferă plăcută, de critică tovără
șească ș.i constructivă, și a dat bune 
rezultate. De ce? Cred că motivul 
este simplu. Deșăvîrșirea construc
ției socialiste, hotărîrile partidului 
și guvernului pun în fața noastră 
sarcini mari și serioase. Fiecare ar 
vrea să le realizeze cît mai bine. 
Toată problema e să asigurăm căile 
concrete prin care oamenii să poată 
face un schimb de experiență efica
ce, să se ajute reciproc în muncă 
și învățătură, pentm a îndeplini cît 
mai bine aceste hotărîri. Comitetul 
de partid a dobîndit rezultate bune 
în măsura în care a știut să găseas
că metodele cele mai potrivite pen
tru a da curs acestei dorințe, a da 
cîmp liber inițiativei, ideilor crea
toare ale colectivului. La baza ori
cărei acțiuni reușite stă tocmai 
acest elan al întregului colectiv în 
lupta pentru nou, pentru a da eco
nomiei noastre, la un preț de cost 
cît mai scăzut, produse de înaltă ca
litate și tehnicitate.

Cmematogrofe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Simfonia fantastică; 
Bolero și Șeherazada — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Sărutul 
Cianitei — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Orfcu 
în infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Mașina de scris — (orele 20). (Sala Pa
latului R. P. Romîne) ; Adam și Eva — 
(orele 20). Teatrul „C. I, Nottara“ (Sala 
Magheru) : Pygmalion — (orele 19,30). 
(Parcul Herăstrău) ; Scandaloasa legă
tură dintre domnul Kettlé și doamna 
Moon —.(orele 20). (Parcul „23 August") : 
Antoniu și Cleopatra — (orele 20), (Gră
dina ,,9 Mai") : Băieții veseli — (orele
20) . Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Mamouret 
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret 
și copii (Sala C. Miile) : Logodnicul de 
profesio se însoară — (orele 20). (Parcul 
„N. Bălcescu") : Chirița în provincie — 
(orele 20). Teatrul de Comedie : Cole- 
brui 702 — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (Grădina Boema) : 
Ca la revistă — (orele 20,15). Circul de 
stat • Curaj șl tinerețe — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna
tă : Patria (9; 11,30; 14,- 10,30,- 19; 21,15), 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 13,45;
21.15) , 1 Mai (10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
20.15) , Gh. Doja (9; 11,30- 14; 16,30; 19;
21.30) , Ștefan cel Mare (10,15; 12,30; 14,45; 
17,30; 19,45; 22), G. Coșbuc (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 21). Grădina Progresul
(20.30) , Stadionul Giuleștl (20,45), Grădina 
13 Septembrie (20,45), Arenele Libertății
(20.30) . Dracul și cele 10 porunci — cine
mascop : Republica (9; 11,15; 13,45; 16,30; 
19; 21,30), Elena Pavel (9; 11,15; 13,30; 
10; 18,30; 21 — grădină 20,30), Grivița 
(9,45; 12,15; 14,45; 17; 19,30), Alex. Sahia 
(10; 12,15; 14,30; 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), Giuleștl (10; 12; 14; 16; 10,15; 20,30), 
Lumina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amlază 16; 18,15;
20.30) , Libertății (10; 12; 16,30; 10,30 — gră
dină 20,30). Pe urmele bandei : rulează la 
cinematografele V. Alecsandrl (15; 17; 19;
21) , I. C. Frimu (9,30; 11,15; 13; 14,45;
10,30; 18,30; 20,45 — grădină 20,15), Miorița 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Raidul vărgat : 
Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 10,30; 10,30; 
20,30), T. Vladimirescu (16; 18; 20). Noua 
prietenă a tatii : Victoria (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), 8 Martie (18; 18,15 — 
grădină 20,15) Flacăra (15; 17,15; 19,45). 
Colegii : Central (10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) , Arta (ÎS; 18,15; 20,15 — grădină
20.30) . Coreomuskl : Moșilor (16; 18,15 — 
grădină 20,30), Volga (10; 12; 16, 18,15; 
20,30). Haiducii din Rio Frlo : Unirea (16; 
18 — grădină 20,15). Program special

pentru copii la orele 10 la cinemato
graful 13 Septembrie. Magistratul ; 13 
Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Așa a fost — Moscova — Antarc
tica — Primăvara obișnuită — rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Divorț Italian — rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : în
frățirea între popoare (10,30; 15,30; 18;
20.30) , V. Roaită (9,15; 11,30; 14; 16.45;
19,15 — grădină 21,15), Floreasca (11; 16; 
13,15; 20,30), Mila regească : Cultural (15; 
17; 10; 21), B. Delavrancea (16; 18; 20). 
Noaptea pe autostradă : rulează la cine
matografele Alex. Popov (în continuare 
de la orele (9.45 pînă la orele 21), G. Ba- 
covia (15,30; 18; 20,15). Tinerețea Iul
Maiakovski : rulează la cinematograful 
C-tin David (16,30; 18,30; 20,30). Lanterna 
cu amintiri : Munca (16; 18,15; 20,30). 
Tinerii — cinemascop : Popular (15; 17; 
19; 21), Grădina T. Vladimirescu (20,15). 
Pînă mîine : 30 Decembrie (16; 18,15;
20.30) . Cerul n-are gratii : rulează la 
cinematografele M. Emlnescu (16; 18,15;
20.30) , Drumul Serii (16; 18; 20). Dă-1 
înainte fără grijă ; rulează la cinema
tograful Ilie Pintilie (15; 17; 19; 21 — 
grădină 20,30). Plaja : Luceafărul (15; 
17,15; 19,30 — grădină 20,30). O viață : 
rulează la cinematograful Olga Bangle 
(15; 17; 19 — grădină 20,30). Bunica Sa
bella : Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Fata 
cu ulciorul : Grădina 23 August (20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru 
copii. 19,45 — Transmisiune de la Mu
zeul de istorie naturală Grigore Antlpa 
(V). 20,05 — Emisiune de teatru ; Căruța 
cu paiațe (Matei Millo) de Mircea Ștefă- 
nescu. In pauze ; Sfatul medicului. 
Cursa clelistă U.C.E.C.O.M. In încheiere ; 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 iunie. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă șl călduroasă, cu cerul 
mal mult senin noaptea și dimineața. In 
cursul după-amlezelor vor cădea averse 
Izolate de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Vint slab, pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade, iar maximele între 24 și 34 grade. 
In București : Vreme în general fru
moasă și călduroasă cu cerul mai mult 
senin noaptea șl dimineața. In cursul 
după-amlezelor vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice, 
Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere. Pe litoral : Vreme frumoasă 
și relativ caldă. Vînt slab pină la po
trivit, Temperatura în creștere ușoară.
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Un grup de muncitoare evidențiate în întrecerea socialistă, din secția 
ringuri a fabricii „Țesătura“-Iași. De la stingă la dreapta : Lucia Grosu, 
Aneta Robu, Paraschiva Aiftimoaiei, Elena Insurățelu și Elisabeta Vasiliu. 
Zilnic, ele își depășesc sarcinile de producție cu 15—20 kg fire de bună 
calitate. (Foto : A. Cartojan)

Scrisoarea Comitetului Central al P. C. Chinez 
adresată Comitetului Central al P. C. U. S.

2^ R. P. Romînă — R. P. Ungara
Sîmbătă, în Aula Bibliotecii Centrale luni urmînd să aibă loc continuarea par-

Universitare din Capitală, va începe 
meciul internațional de șah dintre echi
pele selecționate ale R. P. Romine și 
R. P. Ungare.

Intîlnirea se va disputa la 12 mese (9 
șahiști și 3 șahiste), în două ture. Primul 
tur se desfășoară sîmbătă cu începere 
de la ora 17, cel de-al doilea duminică,

Fot
COPENHAGA 19 (Agerpres). — A- 

matorii de fotbal danezi așteaptă cu 
mare interes jocul de duminică, în care 
echipa Danemarcei va primi replica 
echipei R.P. Romîne, în primul meci 
al preliminariilor turneului olimpic, 
încă de acum cîteva zile toate cele 
60 000 de bilete ale stadionului din 
Copenhaga au fost epuizate.

Marți seara, în cadrul unei ședințe a 
federației de specialitate a fost alcătuit 
,,11-le“ care va fi aliniat în jocul cu 
fotbaliștii romîni : Erik Gaardhoeje, 
Kaj Johansen, Jens Joergen Hansen, 
Bent Hansen, Bruno Eliassen, Jens 
Petersen, Eyvind Clausen, Ole Soeren
sen, Ole Madsen, Palle Bruun, Henning 
Enoksen.

Cele mai multe selecții (38) în echipa 
reprezentativă le are aripa stingă 
Enoksen. în centrul liniei de atac își 
va face reintrarea cel mai bun jucător

In eîte v.a
Echipa engleză de fotbal Wolver

hampton Wanderers și-a continuat tur
neul în Canada, jucînd la Victoria cu 
o reprezentativă locală. Fotbaliștii en
glezi au terminat învingători cu scorul 
de 2—1 (1—0).

★
Turul ciclist al Elveției a continuat cu 

desfășurarea etapei a 6-a Les Diablerets— 
Burgdorf (187 km), cîștigată de danezul 
Fredy Eugen în 5h02’55“. în clasamentul 
genera] individual continuă să conducă 
italianul Fezzardi, urmat la 1’46“ de Mau
re și la 4’04’’ de Moressi, ambii din 
echipa Elveției.

★
în prezența a peste 50 000 de specta

tori, la Londra s-a disputat meciul de

Patosul
(Urmare din pag. Il-a)

Iureș este consecvent cu intențiile sale, 
cînd încearcă să descifreze semnificațiile 
mari ale faptelor de fiecare zi, sensurile 
lor profunde și bogate, avem de semna
lat și bunele realizări artistice ale cule
gerii de față. Cînd începe însă să alu
nece pe povîrnișul anecdoticii, să rela
teze amănunte ce nu contribuie la defi
nirea ideii poetice, nivelul artistic al 
poeziilor începe să sufere. In poezia 
„Asfalt“, Ștefan Iureș se exprimă astfel : 
„afișele, magnetizînd privirea, / să ne 
sfîșie timpul în bucăți, ! sînt flamuri de 
hîrtie în ciocnirea / dintre ispite și ne
cesități“.

Asemenea platitudini mai întîlnim 
din păcate și în alte poezii ale volu
mului. De aceea cred că pentru Ștefan 
Iureș se impune nu numai o mai mare 
grijă pentru cizelarea versului, dar și o 
atenție deosebită față de realizarea 
ideii poetice în expresia ei literară. 
Pentru că sînt în acest volum strofe 
care nu aduc nimic nou pentru defini
rea ideii propuse de poet, imagini care 
se repetă. 

tidelor întrerupte. Printre șahiștii ma
ghiari care vor evolua la București se 
numără marii maeștri L. Szabo, L. Por- 
tisch și G. Barcza. Din echipa noastră 
vor face parte printre alții : Fl. Gheor
ghiu, V. Ciocîltea, T. Ghițescu, D. Dri- 
mer. Alexandra Nicolau etc.

bal
danez la ora aceasta : Ole Madsen, 
golgeterul campionatului, un jucător 
de o mare eficacitate, selecționat de 
20 de ori în echipa A. In echipa da
neză va debuta cu acest prilej interul 
stingă Palle Bruun.★

în vederea jocului de duminică de 
la Copenhaga, echipa R.P. Romîne va 
pleca astăzi dimineață pe calea aerului 
spre Danemarca.

Cerno More-Minerul 2-2
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — 

Aproape 10 000 de spectatori au asis
tat ieri după-amiază la meciul interna
țional de fotbal dintre echipele Cerno 
More (R. P. Bulgaria) și Minerul din lo
calitate. Cele două echipe au prestat un 
joc de bună calitate — rezultatul de 
2—2 cu care s-a încheiat partida este 
echitabil.

j? s fâ d ia i* i
box dintre „greii“ Henri Cooper (Anglia) 
și Casius Clay (S.U.A.). Victoria a re
venit prin K.O. tehnic in rundul 5 lui 
Casius Clay. *

Echipa sovietică de fotbal Spartak Le
ningrad a fost invitată să susțină mai 
multe meciuri in Italia. Fotbaliștii sbvie- 
tici vor evolua la Genova, Neapole și 
Roma. ★

Duminică va avea loc in Capitală în- 
tîlnirea de fotbal dintre echipele Metalul 
București și C.S.M, Sibiu, contind pentru 
campionatul cat. B. Jocul începe la orele 
17,30 pe terenul Gloria.

tinereții»
O notă bună pentru Ștefan Iureș 

este căutarea unor coarde mai gingașe 
în versurile sale, uneori cți bune rezul
tate. De altfel și volumul de versuri 
pentru copii și tineret „A voastră e lu
mea“, recent apărut, mărturisește a- 
ceeași preocupare din partea poetului.

★
Ni s-au părut semnificative aceste 

trei volume aparținînd unor poeți ce 
dovedesc o pasiune neobosită pentru ti
nerețea patriei noastre. Căutările lor nu 
se irosesc pe drumurile înfundate ale 
unor experimente moderniste, ale unor 
exerciții sterile, lipsite de consistență. 
Năzuind spre limpezimea proprie ade
văratei opere de artă, ei trebuie să știe 
totodată că în atari condiții impurită
țile ies și mai distonant în evidență. De 
aici grija față de fiecare vers care tre
buie lucrat cu maximum de migală, 
pentru a-i solicita toate resursele.

Ceea ce îi unește 
poeți este orientarea

pe acești tineri 
fertilă spre te

mele majore, dorința de a fi mereu 
prezenți în actualitatea socialistă, cu 
versuri care să spună ceva cititorului, 
să-l miște, să-l însuflețească.

Plenara lărgită a Comitetului
Uniunii Scriitorilor din K. P. domină

în zilele de 18 și 19 iunie a avut 
loc o plenară lărgită a Comitetului 
Uniunii Scriitorilor din R.P. Romînă.

A fost prezentat referatul : „Vic
toria noului în lupta împotriva ve
chiului reflectată țn literatură“. La 
discuții au luat parte numeroși 
scriitori și critici literari.

(Agerpres)

Sărbătorirea
acad. Petre Antonescu

Academia R. P. Romîne, Uniunea 
arhitecților și Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu" au sărbătorit miercuri 
după-amiază în cadrul unei ședințe fes
tive pe academicianul Petre Antonescu 
cu prijejul împlinirii vîrstei de 90 de ani.

Au luat parte academicieni, membri 
corespondenți, profesori, cercetători 
științifici, arhitecți.

Ședința festivă a fost deschisă de 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne.

Au rostit cuvîntări omagiale acad. 
Duiliu Marcu, în numele Academiei 
R. P. Romîne, prof. arh. Octav Doicescu, 
din partea Uniunii arhitecților, și prof, 
arh. Grigore Ionescu, din partea Insti
tutului de arhitectură „Ion Mincu“.

Vorbitorii au scos în evidență perso
nalitatea sărbătoritului ca arhitect de 
mare valoare, profesor și om de cul
tură.

Acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne, a adus sărbă
toritului salutul Prezidiului Academiei 
după care a dat citire scrisorii acade
micianului Petre Antonescu, care fiind 
suferind nu a putut participa la ședința 
festivă.

Uniunea Arhitecților din R. P. Ro
mînă a atribuit sărbătoritului o plachetă 
omagială. ■' (Agerpres)

Simpoziodne
Timp de trei zile Ia Timișoara a 

avut loc un simpozion internațional 
privind „Aprecierea economică a 
terenurilor agricole” la care au 
participat oameni de știință, spe
cialiști de la institutele _ de econo
mie agrară și de pedologie din R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
R.P. Ungară, U.R.S.S.

Au fost adoptate recomandări 
privind îmbunătățirea continuă a 
principiilor și metodelor de apre
ciere economică și pedologică a te
renurilor agricole.

După încheierea lucrărilor, par- 
ticipanții au făcut o vizită, de stu
dii în mai multe unități agricole so
cialiste din regiunea Banat.

★
La Facultatea de medicină din 

București a avut loc miercuri după- 
amiază simpozionul cu tema „Pro
gresele geneticii și învățămîntul 
medico-farmaceutic“. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad, 
prof. dr. Th. Burghele, rectorul In
stitutului de medicină și farmacie 
din Capitală. Au fost prezentate re
feratele : „Teoria informației și ge
netica“ de prof. dr. M. Balș, „Unele 
aspecte privind mecanismele mole
culare ale proceselor geneticii" de 
conf. dr. V. Vasilescu, „Aspecte ac
tuale ale geneticii microbiene“ de 
prof. dr. N. Nestorescu, „Clinica și 
genetica“ de prof. dr. C. Gh. Dimi- 
triu, „Medicamentele și genetica“ 
de prof. dr. I. Bruckner și „Critica 
unor concepții idealiste în geneti
că“ de dr. Gh. Jipa și conf. dr. I. 
Cincă. La concluzii, a luat cuvîn
tul acad. prof. dr. St. Milcu, vice
președinte al Academiei R. P. Ro
mîne. (Agerpres)

PEKIN (Agerpres). —- După 
cum anunță agenția China Nouă, 
tovarășul Pan Țzî-li, ambasado
rul Republicii Populare Chineze 
în Uniunea Sovietică și 'membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, a făcut 
sîmbătă după-amiază o vizită to
varășului M. A. Suslov, membru al 
Prezidiului și secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. Tovarășul Pan 
Țzî-li a înmânat tovarășului M. A. 
Suslov un răspuns cu data de 14 
iunie din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
la o scrisoare adresată de Comite
tul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice la 30 martie 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez.

Erau de față tovarășul O. V. 
Kuusinen, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al P.C.U.S. și 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., tovarășii I. V. Andropov 
și B. N. Ponomariov, secretari ai 
Comitetului Central al P.C.U.S.

★
Agenția China Nouă transmite : 

„Sub titlul „O propunere cu pri
vire la linia generală a mișcării co
muniste internaționale”, ziarul „Jen- 
minjibao” din 17 iunie publică scri
soarea datată 14 iunie a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, ca răspuns la scrisoarea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice din 
30 martie. Această scrisoare de răs
puns a fost transmisă Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice la 15 iunie.

In scrisoarea sa, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez își expune punctele de vedere și 
prezintă propunerea sa cu privire 
la linia generală a mișcării comu
niste internaționale, precum și la 
unele probleme de principiu legate 
de aceasta. Scrisoarea, care cu
prinde circa 30 000 caractere chi
neze, tratează 25 probleme.

Discutînd linia generală a mișcă
rii comuniste internaționale, scri
soarea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez subliniază 
că Declarațiile din 1957 și 1960, a- 
supra cărora au căzut de acord în 
unanimitate partidele frățești, con
stituie programul comun al mișcă
rii comuniste internaționale. Apă
rarea hotărîtă a principiilor revolu
ționare ale Declarațiilor a devenit 
o sarcină urgentă și vitală pentru 
mișcarea comunistă internațională.

în scrisoare se spune: „Care sînt 
principiile revoluționare ale Decla
rațiilor din 1957 și 1960? Ele pot fi 
rezumate în felul următor: „Mun
citori din toate țările, uniți-vă"; 
„Muncitori din întreaga lume, uni-

Declarația
MOSCOVA (Agerpres). — Agenția 

TASS transmite textul Declarației 
Comitetului Central al P.C.U.S. : 
„După cum se știe, în ianuarie 1963, 
la Congresul al VI-Iea al P.S.U.G., 
Comitetul Central al P.C.U.S. a pro
pus să se pună capăt polemicii des
chise în rîndurile mișcării comunis
te internaționale. Această propunere 
a găsit un sprijin larg din partea 
partidelor frățești. La 9 martie a.c., 
C.C. al P.C.U.S. a primit din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez o scrisoare în care 
se exprima acordul cu propunerile 
noastre privitoare la încetarea pole
micii deschise și organizarea unei 
întîlniri între reprezentanții P.C.U.S. 
și P. C. Chinez.

La 30 martie a.c., Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. a adresat C.C. al P.C. 
Chinez o scrisoare în care și-a ex
pus într-o formă pozitivă părerile 
în legătură cu viitoarea întîlnire bi
laterală. După părerea C.C. al 
P.C.U.S., această întîlnire trebuie să 

țl-vă cu popoarele și țările oprima
te“; „împotriviți-vă imperialismului 
și reacțiunii din toate țările” ; 
„Luptați pentru pace mondială, eli
berare națională, democrație popu
lară și socialism” ; „întăriți și dez
voltați lagărul socialist” ; „Acționați 
pentru a duce revoluția proletară 
mondială, pas cu pas, la deplina ei 
victorie și făuriți o lume nouă fără 
imperialism, fără capitalism și fără 
exploatarea omului de către om”.

„Aceasta este, după părerea noas
tră, linia generală a mișcării comu
niste internaționale în etapa ac
tuală“.

Scrisoarea subliniază că această 
linie generală este o linie de luptă 
revoluționară hotărîtă a popoarelor 
tuturor țărilor și de ducere pînă la 
capăt a revoluției proletare mon
diale; este linia cea mai eficientă 
de luptă împotriva imperialismului 
și de apărare a păcii mondiale".

După cum anunță agenția China 
Nouă cele 25 de probleme discutate 
în scrisoare sînt :

„1. Apărarea hotărîtă a principiilor 
revoluționare ale Declarațiilor din 
1957 și 1960 constituie în prezent o 
sarcină urgentă.

2. Linia generală a mișcării comu
niste internaționale în etapa ac
tuală.

3. Linia generală a mișcării'comu
niste internaționale nu ar trebui re
dusă în mod unilateral la „coexis
tență pașnică”, „întrecere pașnică” 
și „trecere pașnică”.

4. Contradicțiile fundäftnentale din 
lumea contemporană.

5. Puncte de vedere greșite, care 
ar trebui respinse, în problema 
contradicțiilor fundamentale din 
lumea contemporană.

6. Problema definirii atitudinii 
juste față de lagărul socialist,

7. Crearea unui cît mai larg front 
unit împotriva imperialiștilor S.U.A. 
și a lacheilor lor.

8. Marea importanță a mișcărilor 
revoluționare ale popoarelor din ță
rile Asiei, Africii și Americii Latine.

9. Problema luptelor revoluționa
re ale țărilor și popoarelor oprima
te din Asia, Africa și America La
tină.

10. Problema luptelor revoluțio
nare ale popoarelor din țările impe
rialiste și capitaliste.

11. Problema trecerii de la capita
lism la socialism.

12. Experiența și învățămintele 
mișcării comuniste internaționale și 
a mișcării de eliberare națională.

13. Relațiile dintre țările socialis
te și luptele revoluționare ale po
poarelor și țărilor oprimate.

14. Problema războiului și a păcii.
■ 15. Problema armelor nucleare.

16. Problema coexistenței pașnice.
17. Clasele și lupta de clasă în 

țările socialiste.

Comitetului
contribuie la o mai bună înțelegere 
între cele două partide ale noastre 
în cele mai importante probleme 
ale dezvoltării mondiale contempo
rane, la crearea unei atmosfere fa
vorabile pentru pregătirea și desfă
șurarea consfătuirii reprezentanți
lor tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești.

în scrisoarea C.C. al P.C.U.S. este 
subliniată hotărîrea de a apăra cu 
fermitate și consecvență platforma 
mișcării comuniste mondiale, linia ei 
comună, care și-a găsit expresia în 
Declarațiile consfătuirilor de la 
Moscova ale partidelor marxist-le- 
niniste. In deplină conformitate cu 
aceste documente programatice, 
C.C. al P.C.U.S. și-a expus, în scri
soarea din 30 martie a.c., părerile 
sale în problemele cele mai im
portante ale contemporaneității, ale 
strategiei și tacticii mișcării co
muniste internaționale. Comitetul 
Central al P.C.U.S. a adresat Co
mitetului Central al P.C. Chinez

18. Cu privire la „statul întregu
lui popor“.

19. Cu privire la „partidul între
gului popor“.

20. Cu privire la „lupta împotriva 
cultului personalității“.

21. Problema bizuirii pe forțele 
proprii, a ajutorului reciproc și a 
colaborării dintre țările socialiste.

22. Problema relațiilor dintre
partide frățești.

23. Problema luptei împotriva 
revizionismului, pericolul principal 
în mișcarea comunistă internațio
nală, precum și împotriva dogma
tismului.

24. Despre partidul revoluționar 
al proletariatului și

25. Problema polemicilor publice 
în mișcarea comunistă internațio
nală".

în textul scrisorii se expune pe 
larg punctul de vedere al Partidu
lui Comunist Chinez în aceste pro
bleme.

în încheiere, în scrisoare se 
arată :

„Cele de mai sus constituie ve
derile noastre cu privire la linia 
generală a mișcării comuniste in
ternaționale și la unele chestiuni de 
principiu legate de aceasta. Sperăm, 
după cum am arătat la începutul 
acestei scrisori, că prezentarea sin
ceră a vederilor noastre va duce la 
o înțelegere reciprocă. Desigur, tova
rășii pot fi de acord sau nu cu 
aceste vederi. Dar după părerea 
noastră, chestiunile pe care le dis
cutăm aici sînt chestiuni cruciale 
care cer atenție și rezolvarea lor de 
către mișcarea comunistă interna
țională. Sperăm că toate aceste 
chestiuni și de asemenea acelea ri
dicate în scrisoarea dv. vor fi în în
tregime discutate în convorbirile 
dintre cele două partide ale noastre 
și la reuniunea reprezentanților tu
turor partidelor frățești.

în plus, există și alte chestiuni de 
interes comun, ca, de pildă, criticile 
la adresa lui Stalin și unele chestiuni 
importante de principiu privind 
mișcarea comunistă internațională, 
care au fost ridicate la congresele 
XX și XXII ale Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, și noi spe
răm că și în aceste chestiuni va 
avea loc un schimb sincer de ve
deri.

Cu privire la convorbirile dintre 
cele două partide ale noastre, în 
scrisoarea noastră din 9 martie noi 
am propus ca tov. Hrușciov să vină 

; la Pekin. Dacă aceasta nu v-ar fi con
venit, noi am propus ca un alt to
varăș de răspundere din C.C. al 
P.C.U.S. să conducă o delegație care 
să vină là Pekin sau ca noi să tri
mitem o delegație la Moscova.

Deoarece în scrisoarea dv. din 30 
martie ați declarat că tov. Hrușciov 
nu poate veni în China și deoarece

Central al
chemarea de a se lichida divergen
țele existente pe calea unui schimb 
tovărășesc de păreri, de a concentra 
eforturile în căutarea căilor spre 
întărirea unității tuturor partidelor 
frățești, spre întărirea prieteniei și 
colaborării sovieto-chineze.

La 15 iunie 1963, tov. Pan Țzî-li, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze în Uniunea Sovietică, a 
fost primit la C.C. al P.C.U.S. de 
către tovarășii M. A. Suslov, O. V. 
Kuusinen, I. V. Andropov, B. N. Po
nomariov. Ambasadorul a remis Co
mitetului Central al P.C.U.S. încă o 
scrisoare a C.C. al P. C. Chinez din 
14 iunie. Această scrisoare dă o 
interpretare arbitrară Declarații
lor consfătuirilor de la Moscova ale 
partidelor marxist-leniniste, dena
turează cele mai importante prin
cipii ale acestor documente istori
ce și conține atacuri neîntemeiate 
la adresa P.C.U.S. și a celorlalte 
partide frățești. Toate acestea pro
voacă un regret profund. 

nu ați exprimat dorința de a trimite 
o delegație în China, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
a hotărît să trimită o delegație la 
Moscova.

în scrisoarea dv. din 30 martie 
l-ați invitat pe tov. Mao Țze-dun să 
viziteze Uniunea Sovietică. La 23 
februarie tov. Mao Țze-dun în între
vederea sa cu ambasadorul sovietic 
în China a arătat limpede motivul 
pentru care el nu este pregătit să vi
ziteze Uniunea Sovietică în prezent. 
Dv. v-ați dat seama bine de aceasta.

Cînd un tovarăș de răspundere 
din Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez, a primit pe am
basadorul sovietic în China la 9 
mai, el v-a informat că noi vom 
trimite o delegație la Moscova în 
mijlocul lui iunie. Mai tîrziu, con
form cererii Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, noi am consimțit să amî- 
năm convorbirile dintre partidele 
noastre pentru data de 5 iulie.

Sperăm în mod sincer că convor
birile dintre partidele chinez și so
vietic vor da rezultate pozitive și 
vor contribui la pregătirile pentru 
convocarea unei întîlniri a tuturor 
partidelor comuniste și muncito
rești.

Astăzi mai mult decît oricînd este 
necesar ca toți comuniștii să se 
unească pe baza marxism-leninis- 
mului și internaționalismului prole
tar și a celor două Declarații asu
pra cărora au căzut în unanimitate 
de acord partidele frățești.

împreună cu partidele marxist- 
leniniste și masele revoluționare 
din lumea întreagă, Partidul Comu
nist Chinez va continua neabătut 
eforturile sale de a susține intere
sele lagărului socialist și ale mișcă
rii comuniste internaționale, cauza 
eliberării popoarelor și țărilor opri
mate, lupta împotriva imperialis
mului și pentru pace mondială.

Noi sperăm că evenimentele care 
întristează pe cei ce ne sînt apro- 
piați și dragi și care bucură doar 
pe dușmani nu se vor mai repeta 
pe viitor în mișcarea comunistă in
ternațională.

Comuniștii chinezi cred cu fermi
tate că marxist-lenîniștii, proleta
riatul și masele revoluționare de 
pretutindeni se vor uni și mai 
strîns, vor învinge toate greutățile 
și obstacolele și vor obține victorii 
tot mai mari în lupta împotriva im
perialismului și pentru pacea mon
dială, în lupta pentru cauza revo
luționară a popoarelor lumii și cau
za comunismului internațional.

Muncitori din toate țările, uni
ți-vă ! ; Muncitori, popoare și na
țiuni oprimate ale lumii, uniți-vă I; 
Ridicați-vă împotriva dușmanului 
nostru comun !".

P. c. u. s.
-C.C. al P.C.U.S. consideră că pu

blicarea în momentul de față în 
presa sovietică a scrisorii C.C. al 
P.C. Chinez din 14 iunie 1963 ar ne
cesita un răspuns public, ceea ce 
ar duce la ascuțirea continuă a po
lemicii, nu ar corespunde înțelege
rii realizate și ar fi în contradicție 
cu opinia partidelor frățești în a- 
ceastă problemă. Nu trebuie să se 
facă aceasta, cu atît mai mult cu 
cît la 5 iulie va avea loc întîlnirea 
reprezentanților P.C.U.S. și P. C. 
Chinez.

C.C. al P.C.U.S. își exprimă din 
nou speranța că tovarășii chinezi, 
în interesul întăririi unității rân
durilor mișcării comuniste mondia
le, vor fi gata să-și concentreze e- 
forturile asupra ceea ce unește 
P.C.U.S. și P. C. Chinez, toate par
tidele frățești în măreața lor luptă 
împotriva imperialismului, pentru 
victoria socialismului și comunis
mului pe întregul glob".

Buzău. Vedere din centrul orașului
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T SE L IE B. A M t IE IF E B IE
In apărarea vieții 

lui Ramon Ormazabal
PARIS 19 (Agerpres).— Asociația 

Internațională a Juriștilor Demo- 
crați a publicat la Paris o declara
ție în care își exprimă îngrijorarea 
în legătură cu situația din Spania.

în declarație se arată că asupra 
democratului spaniol Ramon Orma
zabal, care a fost transferat recent 
de la închisoarea Burgos, la închi
soarea Carabanchel din Madrid, 
unde a fost executat Julian Gri- 
mau, planează o mare primejdie.

Asociația Internațională a Juriș
tilor Democrați cheamă toate orga
nizațiile naționale și pe toți juriștii 
care luptă pentru respectarea drep
turilor omului să ceară imediat mi
nistrului de Justiție al Spaniei ca 
Ormazabal, pînă la eliberarea sa, să 
fie transferat la închisoarea Burgos.

Tn Comitetul Special al O.N.U.

Un proiect de rezoluție privind situația 
din Rhodesia de sud

NEW YORK 19 (Agerpres). — în 
Comitetul Special al O.N.U. pentru 
aplicarea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale a fost depus 
un proiect revizuit de rezoluție în 
problema situației din Rhodesia de 
sud. Noul proiect prezentat de 11 
țări afro-asiatice cărora li s-a ală
turat și Iugoslavia conține recoman
darea de a se convoca o sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. — „dacă evenimentele o vor 
face necesară, iar condițiile o vor 
permite” — pentru a examina si
tuația din Rhodesia de sud. „în 
orice caz, se spune în proiectul de 
rezoluție, un punct separat intitulat 
problema Rhodesiei de sud va tre
bui să fie înscris pe ordinea de zi 

a celei de-a XVIII-a sesiuni a Adu
nării Generale, ca o chestiune cu 
prioritate și urgență specială". Sub
liniind că Marea Britanie „continuă 
să refuze majorității populației afri
cane drepturile ei politice de bază”, 
proiectul de rezoluție cere Angliei 
să abroge constituția Rhodesiei de 
sud adoptată în 1961 și să declare 
fără echivoc că va transfera suvera
nitatea unui guvern constituit pe 
baza unor alegeri desfășurate po
trivit principiului votului universal.

Noul proiect de rezoluție ține sea
ma de o serie de observații și amen
damente prezentate de unele dele
gații, printre care delegațiile unor 
țări socialiste, în cursul dezbateri
lor asupra unei rezoluții anterioare.
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Situația din nordul Irakului
BAGDAD 19 (Agerpres). — A- 

genția France Presse, citînd infor
mații furnizate de cercuri arabe, 
relatează că partizanii kurzi „au 
provocat o severă înfrîngere tru
pelor regulate ale Bagdadului”. „Cu 
excepția centrelor urbane, adaugă 
agenția, partizanii controlează to
talitatea zonei muntoase din nor
dul Irakului și amenință chiar Kir- 
kukul. O parte a instalațiilor petro
liere de la Kirkuk și Ain Zalah din 
apropiere de Mosul se află în mod 
practic sub controlul partizanilor, 
unitățile irakiene fiind constrînse 
să se retragă în orașe”.

Aceeași agenție relatează despre 
dezertările masive din rîndul tru
pelor guvernamentale care pârtiei-

pă la operațiunile împotriva kurzi
lor. Astfel, agenția menționează tre
cerea de partea partizanilor a tri
bului kurd Zibari care, ca urmare 
a trădării șefului' său, s-a aflat la 
început în rîndul trupelor guver
namentale. Agenția precizează 
din acest trib fac parte 2 000 
luptători.

Pentru a face față războiului
potriva kurzilor, guvernul irakian 
a decretat mobilizarea bărbaților 
născuți în anii 1939, 1940 și 1941, 
care au efectuat deja serviciul mi
litar. Ei trebuie să se prezinte în 
decurs de 7 zile la centrele de re
crutare, în caz contrar fiind pasi
bili de pedepse cu închisoare.

că 
de

îm-

« Politica rasiștilor sud-africani 
condamnată la conferința 0.1. M

_ GENEVA 19 (Agerpres). — Poli
tica de discriminare rasială dusă de 
guvernul Republicii Sud-Africane a 
fost condamnată în unanimitate în 
ședința din 18 iunie a Conferinței 
generale a Organizației Internațio
nale a Muncii.

Șeful delegației nigeriene, J. 
Johnson, care și-a dat demisia din 
funcția de președinte al conferinței 
în semn de protest împotriva pre
zenței la lucrări a reprezentanților 
sud-africani, a luat cuvîntul în nu
mele celor 32 de delegații ale țărilor 
africane pentru a face cunoscut că 
au hotărît să părăsească conferința, 
la lucrările căreia nu vor mai parti
cipa atîta timp cît alături de ei vor 
continua să stea reprezentanții re
gimului rasist din R.S.A. El a dat 
citire unei declarații în care se subli
niază că în Republica Sud-Africană 
sînt încălcate zilnic cele mai ele
mentare drepturi ale omului. Ceea 
ce se petrece în momentul de față

în R.S.A., se spune în continuare în 
declarație, este un adevărat fascism 
și prezența la conferință a repre
zentanților acestei țări constituie o 
sfidare a Organizației Internaționale 
a Muncii.

în cadrul ședinței au luat cuvîn
tul delegați din partea țărilor afri
cane, arabe și latino-americane care 
au sprijinit declarația lui J. John
son.

Reprezentanții țărilor socialiste 
s-au declarat pe deplin solidari cu 
poziția justă a reprezentanților ță
rilor africane la conferința O.I.M. 
față de politica de apartheid din 
Republica Sud-Africană.

Declarația reprezentanților țărilor 
africane a fost sprijinită, de aseme
nea, cu căldură de delegați din Asia, 
Australia și alte regiuni. Nici un 
vorbitor nu a luat apărarea repre
zentanților guvernului rasist sud- 
african.

Manevre împotriva independenței Guyanei Britanice
Dezvăluirile primului ministru

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, la cererea primului 
ministru al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, Comitetul Special al 
O.N.U. pentru aplicarea declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale, l-a audiat pe Brindley Benn, 
prim-ministru adjunct al Guyanei 
Britanice.

Potrivit agenției, Benn a acuzat 
Agenția de informații a S.U.A. de 
faptul că încearcă prin propaganda 
ostilă pe care o desfășoară să 
răstoarne actualul guvern al Gu
yanei Britanice, condus de Cheddi 
Jagan. El a declarat că motivul 
pentru care guvernul britanic ter
giversează hotărîrea de a acorda 
depline posibilități guvernului lui 
Cheddi Jagan de a-și exercita func
țiile îl poate constitui faptul că 
Anglia se află sub influența Sta
telor Unite.

Referindu-se la situația din țară,

1

adjunct al Guyane! Britanice
unde forțele legate de interesele 
coloniale ale Angliei creează greu
tăți guvernului, Benn a declarat că 
partidul său — popular progresist 
— este pregătit „să întreprindă o- 
rice acțiuni, inclusiv crearea unui 
guvern de coaliție, pentru a reali
za o normalizare a situației”.

După aterizarea navelor cosmice „Vostok-5“ și „Vostok-6
J

Programul de cercetări științifice 
a fost îndeplinit în întregime

MOSCOVA 19 (
Vastul program de cercetări știin
țifice în Cosmos urmat de cei doi. succes a zborului, cosmic în grup, 
cosmonauți, a fost îndeplinit în 
întregime. S-au obținut noi date 
prețioase despre influența diferiți- 
lor factori ai zborului cosmic de 
lungă durată asupra organismului 
bărbatului și femeii. Au fost reali
zate ample cercetări - medico-biolo- 
gice. S-a obținut un vast material 
faptic necesar studierii și perfec
ționării în continuare a sistemelor 
navelor cosmice pilotate. Zborul si
multan al cosmonauților Tereșkova 
și Bîkovski, care constituie o con
tribuție importantă la explorarea în 
scopuri pașnice a spațiului cosmic, 
este o nouă confirmare a înaltului 
nivel al realizărilor științei și tehni
cii sovietice și a eroismului oame
nilor sovietici. ★

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S, și guvernul 
sovietic au adresat un mesaj prin 
care au felicitat călduros pe toți cei 
care au participat la crearea nave-

(Agerpres). , .— lor-satelit - „Vostok-5'? și ,;Vosțok-
• „,.6”,.-la pregătirea și înfăptuirea cu

în mesaj se subliniază că în fap
ta de eroism fără precedent a lui 
Bîkovski și Tereșkova își găsește 
expresia cu o nouă forță geniul po
porului sovietic, al poporului luptă
tor, al poporului muncitor.

De asemenea, C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernul sovietic au a- 
dresat o chemare Partidului Comu
nist și popoarelor Uniunii Sovie
tice, popoarelor și guvernelor tu
turor țărilor, întregii omeniri pro
gresiste. După ce scoâte în eviden
ță că acest zbor remarcabil în Cos
mos a lărgit hotarele cunoștințelor 
omenirii'; despre Univers, chemarea 
se adresează guvernelor tuturor ță
rilor, popoarelor de pe întregul 
glob pămîntesc cu apelul „de a 
pune capăt cursei înarmărilor, de 
a înfăptui dezarmarea 
totală și de a lupta 
pentru triumful cauzei 
treaga lume".

generală și 
cu dîrzenie 
păcii în în-

Lucrările plenarei C. C. al P. O. U. S
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 

19 iunie în cadrul plenarei Comite
tului Central al P.C.U.S. au avut loc 
discuții pe marginea raportului 
„Sarcinile curente ale muncii ideo-

logice a partidului“, prezentat 
L. F. Iliciov, secretar al C.C. 
P.C.U.S.

Plenara își continuă lucrările.

de
al
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Procesul de la tribunalul 
militar din Ankara

ANKARA 19 (Agerpres). — Tribu
nalul militar special nr. 1 din An
kara continuă judecarea procesului 
intentat unui grup de 103 persoane, 
în frunte cu colonelul în retragere 
Talat Aydemir, acuzate de organi
zarea și participarea la rebeliunea 
armată împotriva regimului, din 
zilele de 20 și 21 mai a.c.

După cum transmite France 
Presse, în fața acestui tribunal a 
compărut luni dimineața un nou 
grup de 45 de acuzați, transferați 
din Istanbul, printre care se află 
doi generali în retragere — frații 
Orhan și Selim Türkkan, 30 de mi
litari activi care ocupă funcții im
portante în armata terestră, precum 
și cinci ofițeri de marină.
„.în rechizitoriul său introductiv, 
procurorul general a cerut împotri
va a opt din noii acuzați pedeapsa 
cu moartea, iar pentru majoritatea 
celorlalți — pedepse între 5 și 15 
ani închisoare.

'Algeria a ratificat Carta 
Organizației Unității 

Africane
ALGER 19 (Agerpres). — Aduna

rea Națională a Algeriei, a ratificat 
Carta Organizației Unității Africa
ne, adoptată la conferința șefilor 
statelor și guvernelor africane delà 
Addis-Abeba. Luînd cuvîntul cu a- 
cest prilej Ben Bella, președintele 
Consiliului de Miniștri, a anunțat 
că guvernul algerian a luat unele 
măsuri concrete pentru boicotarea 
mărfurilor portugheze și sud-africa- 
ne. în cel mai scurt timp, a decla
rat Ben Bella, vom crea o comisie 
națională care va supraveghea apli
carea strictă a boicotului. Ben 
Bella a anunțat în discursul său 
că guvernul algerian a remis o 
primă contribuție de 100 de milioa
ne de franci pentru ajutorarea ma
terială a mișcării de eliberare de pe 
continentul african.

Formarea 
noului guvern grec

ATENA 19 Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Miercuri după-amiază a fost con
stituit noul guvern grec sub. preșe
dinția lui P. Pipinelis fost ministru 
al Comerțului în guvernul Kara
manlis. Noii miniștri au depus ju- 
rămîntul în după.amiaza zilei de 19 
iunie. Luni 24 iunie guvernul se va 
prezenta în fața Parlamentului, 
pentru' a obține votul de încredere 
pentru programul său.

în noul guvern, P. Pipinelis de
ține și funcția de ministru al afa
cerilor externe. ■: iP--

Despre noul cabinet s-a anunțat 
că este un guvern „de tehnicieni“, 
„neparlamentar". Nici primul mi
nistru Pipinelis nu este membru al 
parlamentului.

TRATATIVELE DE DEZARMARE
DE LA GENEVA

GENEVA 19 (Agerpres). — La 19 
iunie, în cadrul ședinței plenare a 
Comitetului celor 18, au continuat 
discuțiile pe marginea problemei 
dezarmării generale și totale. Au 
luat cuvîntul reprezentanții Canadei, 
Poloniei, U.R.S.S. și S.U.A.

După ce a făcut un bilanț al ac
tualei etape a tratativelor de de
zarmare, reprezentantul U.R.S.S., 
S. K. Țarapkin, și-a exprimat sper 
ranța că în cursul întreruperii 
lucrărilor Comitetului, delegațiile 
vor anăliza sub toate aspectele por 
zițiile lor în problema dezarmării 
generale §i totale. Adresîndu-se 
partenerilor occidentali la tratative, 
reprezentantul ' sovietic și-a expri
mat/de asemenea, speranța că .la 
întoarcerea lor la Geneva, după 5 
săptămîni, ei vor adopta poziții de 
natură să contribuie la realizarea 
unui acord în problema dezarmării 
generale și totale.

Macmillan despre poziția guvernului englez 
față de experiențele nucleare

LONDRA 19 (Agerpres). — în 
răspunsul scris, dat la 18 iunie la in
terpelarea făcută în Camera Comu
nelor de laburistul Driberg, primul 
ministru al Marii Britanii, Mac
millan, a declarat că guvernul en
glez nu va reîncepe experiențele nu
cleare în atmosferă atîta timp .cît 
celelalte state nu vor efectua astfel 
de experiențe.

Driberg a cerut, de asemenea, pri
mului ministru să răspundă dacă 
va interveni pe lîngă guvernul fran
cez pentru a obține renunțarea de 
către acesta la efectuarea experi
ențelor nucleare proiectate. Guver-

nul englez, a declarat Macmillan, a 
sperat întotdeauna că guvernul fran
cez se va alătura acordului cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare. „Guvernul francez cunoaș
te perfect acest lucru. Nu sînt de 
părere că în prezent ar fi nevoie de 
vreo intervenție, după cum se pro
pune“.

Macmillan și-a exprimat speranța 
că tratativele la nivel ridicat, care 
urmează să aibă loc la Moscova în
tre reprezentanții Angliei, U.R.S.S. și 
S.U.A., vor contribui la reglementa
rea cu succes a problemei încetării 
experiențelor nucleare.

ERILE DIN PE
cifrelor oficiale publicate 
în alegerile prezidențiale 
victoria a revenit lui Fer- 

Terry, candidat

Potrivit 
la Lima, 
din Peiu 
nando Belaunde
sprijinit de alianța electorală for
mată din partidul său, „Acțiunea 
Populară“, și partidul democrat- 
creștin. Belaunde a obținut aproxi
mativ 40 la sută din voturi, cu peste 
100 000 mai multe decîț principalul 
său rival Haya de la Torre (liderul 
partidului A.P.R.A.). Fostul dictator, 
Manuel Odria și Maria 
Boggio (Uniunea 
vian) au întrunit 
turi relativ mic.

Candidații, cu

Samamé
Poporului Peru- 

un număr de vo-

excepția ultimului.

sînt trimise în SwazilandTrupe britanice dotate cu armament modern 
pentru a reprima mișcarea de oliberare a populației africane.

.și-au disputat întîietatea ȘÎ în alege
rile precedente, care au avut loc 
la 10 iunie 1962. Deoarece atunci 
nici unul din ei nu obținuse numă
rul necesar de voturi (care, conform 
constituției, trebuie să fie de o trei
me), președintele urma să fie desem
nat de parlament. Căpeteniile mili
tare au intervenit însă pentru a îm
piedica instalarea la președinție a 
lui Haya de la Torre, față de care ei 
nutresc o veche dușmănie deoarece 
partidul A.P.R.A. a luat măsuri re
presive împotriva ofițerilor peru- 
vieni după rebeliunea declanșată în 
1932. Cu zece zile înainte de în
trunirea parlamentului, s-a produs 
o lovitură de stat și puterea a fost 
preluată de junta militară condusă 
de generalul Perez Godoy. După a- 
proximativ opt luni de guvernare, la 
3 martie 1963, o grupare militară ,ri-

categorie), fie 
altoi restiicții 
districte din 
cum au rela- 

au fost

care blindate“. Iar agenția Reuter a- 
răta că „alegerile s-au desfășurat 
sub privirile atente ale armatei“.

Din aproximativ 11 milioane de lo
cuitori ai statului Peru, la urne au 
fost admiși doar 1 800 000. Restul 
n-au putut să-și exercite dreptul de 
vot fie pe motiv că sînt analfabeți 
(mai mult de jumătate din populația 
țării intră în această 
că au fost supuși 
electorale. în cîteva 
nordul țării — după
tat unele agenții de presă 
semnalate fraude și încercări de a 
împiedica participarea la vot a ale
gătorilor: „indezirabili“.

Frontul de eliberare națională^ din 
Peru, care anul- trecut a prezentat 
un program electoral- patriotic, a 
fost împiedicat să se prezinte la ac- 

, ,■ - -...i.., , tualele alegeri. Conducătorul Fron-yala, în frunte cu generalul Lindlpy )ului se àflg îh 5nch-soare. în ciuda 
Lopez, l-a înlăturat pe Godoy. acestor condiții, rezultatele n-au fost

După cum scrie presa, monopolu- ce_ie scontate de. forțele cele mai 
rile nord-americane. care controlea- reacționare.

Belaunde, sprijinit și de forțele de 
. stingă, este un arhitect care și-a în
ceput nu de mult cariera politică. 
Agenția France Presse îl caracteri
zează drept un om politic de „cen-

RIM

za pozițiile-cheie din economia țării, 
nu au lost străine de aceste schim
bări succesive de junte militare. 
Fiecare din generali, odată ajuns la 
putere, se declara în grabă „antico- _____ __ „„
munisț“ și „prieten sincer* a.L S.U.A. , tru-stînga“. In campania electorala 

lor democratice. însărcinatul cu a- 
faceri al S.U.A. la Lima a aprobat 
în mod public represiunile anti pa
triotice și și-a exprimat chiar regre
tul că ele nu s-au produs mai de
vreme.

Condițiile în care s-au desfășurat 
recentele alegeri'-riu/s-a'ă^rdebgebit' 
de c-ele anterioare. Corespondenții 
de presă occidentali au relevat că, 
în timpul alegerilor, s-a manifestat 
peste tot „supravegherea“ armatei. 
Agenția U.P.I. transmitea că „la Lima 
puteau fi văzute tancuri și trupe în

înăsprind teroarea împotriva forje- el a susținut douâ lozinci caie, U. 
nînd seama de revendicările mase
lor populare, au influențat pînă/la 

■ urmă rezultatul scrutinului : necesi
tatea înfăptuirii reformei agrare., și 
adoptarea de măsuri -pentȚU/îimi- 
tarea dominației monopolurilor 
nord-americane în Peru. Alegerile 

. din Peru .qu/ ;. dovedii-.încă-o . dată ; 
că și în această' țară 'IdHrio-ameri- 
cană se lărgește'.mereu'frontul a- 
celor forțe care militează pentru o 
adevărată independență, pentru li
bertate și progres.

V. OROS

Ministrul R. P Romîne 
la Viena primit 

de vicecancelarul Austriei
VIENA 19 (Agerpres). — în ca

drul vizitelor de prezentare minis
trul R. P. Romîne Ia Viena, Mircea 
Ocheană, a fost primit de vicecan
celarul Austriei, dr. Bruno Pi Her
mann.

Lansarea la apâ 
a 17 pescadoare cabane

HAVANA 19 (Agerpres). _ La 18 
iunie, în orașul Cardenas din pro
vincia cubană Matanzas, a avut loc 
un miting cu prilejul lansării la apă 
a 17 pescadoare noi construite la 
șantierul naval „Victoria de Giron”.

La acest miting, la care alături 
de muncitorii și funcționarii șantie
rului au participat mii de locuitori 
ai orașului Cardenas și elevi ai 
școlilor speciale pentru pescari, 
Fidel Castro, prim-secrctar al Con
ducerii naționale a Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste și primul 
ministru al guvernului revoluțio
nar, a rostit o cuvîntare, care a fost 
transmisă de posturile de radio și 
televiziune.

In cuvîntarea sa, Fidel Castro i-a 
felicitat călduros pe constructorii 
șantierului „Victoria de Giron" cu 
prilejul acestei remarcabile ' reali
zări, urîndu-le noi succese în 
muncă.

După încheierea mitingului, Fidel 
Castro s-a îndreptat spre navele 
pregătite pentru lansare. După tra
diție, el a spart de bordul lor sti
cle, dar nu cu șampanie, ci cu apă 
de mare adusă de la Playa Giron, 
loc sfînt pentru fiecare cuban, unde 
poporul revoluționar a zdrobit ban
dele de mercenari imperialiști. In 
ovațiile mulțimii, navele au fost 
lansate la apă.

Incidente în cartierul
NEW YORK 19 (Agerpres). - A- 

gențiile occidentale de presă anunță 
că la 18 iunie 3 000 de copii negri au 
boicotat școlile din orașul Boston, 
pentru a protesta față de ceea 
liderii populației de culoare au de
numit „menținerea, segregației •“ 
practică deși este desființată prin 
lege”.

Incidente violente au avut loc în 
cartierul negrilor Harlem din New 
York. După cum transmite agenția 
France Presse, rasiști albi au atacat 
în cîteva rînduri'pe negrii adunați 
la mitinguri de protest față de , 
menținerea segregației rasiale. Poli
ția a intervenit încercînd să îm
prăștie demonstrațiile populației de 
culoare. In cursul ciocnirilor mai 
multe persoane au fost rănite și 
25 de negri au fost arestați.

în capitala Statelor Unite, Wa
shington, mii de negri, precum și un 
mare număr de albi, au organizat

ce

in

newyorkez
un marș cu prilejul aducerii corpului 
neînsuflețit al liderului populației 
de culoare, Medgar Evers, asasKt 
de rasiști în orașul Jackson, 
trivit agențiilor occidentale 
presă, în ciuda ;.
„menținerea ordinei“ făcute 
autorități, negrii continuă demon
strațiile lor în tot mai multe orașe 
americane. Asemenea demonstrații 
au avut loc în ultimele zile la 
Danville (Virginia), Cambridge 
(Maryland), Columbus (Ohio), 
Toriance (California). In orașul 
Gadsden (Alabama) poliția a a- 
restat marți peste 400 de negri, în 
cursul uneia dintre cele mai mari 
manifestații antirasiale văzute aici.

Agenția UPI scrie că „răspîndirea 
demonstrațiilor ilustrează hotărîrea 
negrilor de a lichida, cu orice preț, 
barierele de culoare care datează de 
peste 100 de ani“.

u- 
de 

apelurilor la 
de

în legătură cu călătoria președintelui Kennedy 
în Europa occidentală

Declarațiile unor oameni poliîici americani 
președintelui ar trebui să fie în
dreptată în prezent asupra proble
melor cărora trebuie să le facem 
față la noi în țară pe plan economic 
și rasial“.

„Numeroase alte critici, scrie a- 
genția U.P.I., se referă la faptul că 
această vizită nu ar fi de dorit în 
momentul de față cînd în Italia și 
Germania occidentală au loc schim
bări de guvern, iar guvernul englez 
trece printr-o criză serioasă”. Sub
liniind că în ciuda acestor critici 
președintele Kennedy a hotărît to
tuși să întreprindă călătoria în Eu
ropa occidentală, agenția France 
Presse relatează că el a considerat 
că . „o anulare, a turneului ar fi fă
cut să' scadă în ochii opiniei publi
ce interesul pe care Statele Unite îl 
poartă față de problemele europe
ne. Președintele, continuă agenția, 
intenționează să folosească această 
călătorie pentru a reafirma hotărî
rea guvernului său de a menține 
Comunitatea atlantică”. Citind sur
se de la Casa Albă, agenția U.P.I. 
scrie, la rîndul ei, că „președintele 
consideră că anularea călătoriei ar 
însemna un dezastru din cauza pro
blemelor care s-au ridicat în Euro
pa occidentală de cînd s-a făcut cu
noscută această vizită”.

WASHINGTON 19 (Agerpres), - 
Casa Albă a anunțat Ia 18 iunie pro
gramul definitiv al vizitei pe care 
președintele S.U.A., Kennedy, ur
mează să o facă în mai multe țări 
din Europa occidentală. Potrivit a- 
cestui program, Kennedy va vizita 
Germania occidentală și Berlinul 
occidental între 23 și 26 iunie, se va 
afla în Irlanda între 26 și 29 iunie, 
în Anglia în zilele de 29 și 30 iunie 
și în Italia între 1 și 3 iulie.

După cum relatează agențiile oc
cidentale de presă, în ultimele zile 
numeroase personalități politice, 
precum și organe de presă din 
S.U.A. au cerut președintelui să ami
ne această călătorie din cauzalsitua- 
ției tulburi din țările pc care urmea
ză să le viziteze, ca și din S.U.A. în- 
tr-o emisiune televizată, senatorul 
republican Hugh Scott a declarat: 
„în acest moment aș prefera să-l 
văd pe președinte plecînd mai cu
rînd la Birmingham (oraș din statul 
Alabama care a fost teatrul unor 
incidente violente provocate de ra
siștii albi — n.r.) decît în Berlinul 
accidental”. Là rîndul lui, senatorul 
Goldwater a declarat că „atenția

Aspect de la marșul pentru pace care a avut loc recent la Roma

Acjiuni curajoase ale patrioților din Venezuela
CARACAS 19 (Agerpres). — In 

ciuda noilor măsuri represive ale 
guvernului venezuelian, patrioții 
din Venezuela continuă acțiunile 
lor curajoase chiar în plin centrul 
capitalei acestei țări. Agenția UPI 
relatează că la 18 iunie, cinci mem
bri ai Frontului de Eliberare Na
țională din Venezuela au ocupat 
sediul unei întreprinderi nord-ame
ricane din Caracas, în fața căreia 
au arborat un drapel al forțelor 
armate de eliberare națională din 
Venezuela. Un alt grup de patrioți 
a pătruns în locuința unui consi
lier âl ambasadei S.U.A. din Ve
nezuela, pe care au părăsit-o după 
ce au scris pe pereți însemnele 
Frontului de Eliberare Națională 
din Venezuela.

USUMBURA. Potrivit știrilor din 
Burundi, regele Mwambutsa a apro
bat componența noului guvern for
mat de Pierre Ngendandumwe. Fos
tul prim-ministru, Andre Muhirwa, 
și-a dat demisia la 7 iunie, la cererea 
majorității membrilor adunării legis
lative.

ROMA. Miercuri seara s-a anunțat 
la Roma că, după îndelungi consultări 
cu președintele Republicii, Segni, pre
ședintele Camerei Deputaților a Ita
liei, Giovanni Leone, a acceptat 
sarcina de a încerca formarea noului 
guvern italian. Leone a comunicat 
șefului statului că acceptă în principiu 
sarcina dar că va da un răspuns defi
nitiv după consultări cu liderii parti
delor politice.
Naționalizarea unor societăți

LONDRA. In apropiere de Roc- 
quencourt (Franța), s-a deschis la 18 
iunie conferința comandanților mili
tari supremi ai țărilor N.A.T.O. După 
cum anunță agenția Reuter, ședințele 
sînt secrete. Conferința va dura 4 
zile și. va dezbate probleme militare, 
politice și economice.

de transport în R.A.U.

aCAIRO. La 19 iunie, la Cairo 
fost dat publicității un decret cu pri
vire la naționalizarea societăților de 
transport rutier din Republica A- 
rabă Unită. In baza acestui decret, 
16 societăți de transport particulare 
au fost reorganizate în 7 societăți de 
stat. Totodată, pe baza altor decrete, 
au fost naționalizate opt societăți de 
transport maritim și fluvial și au fost 
formate două noi societăți de trans
port — o societate pentru transpor
tarea petrolului și a produselor petro
liere și o societate pentru transpor
tarea mărfurilor și produselor alimen
tare.

PARIS. Congresul Confederației 
Franceze a oamenilor muncii creștini, 
care a avut loc la Issy-les-Moulineaux, 
și-a încheiat lucrările. In rezoluția 
generală participanții la congres se 
pronunță pentru înnoirea democra
tică a Franței, pentru menținerea in
dependenței sindicatelor, pentru „o 
planificare democratică“. In rezolu
ția cu privire la problema păcii se 
arată că congresul insistă asupra 
dezarmării generale controlate, asu
pra încetării experiențelor atomice și 
a renunțării la crearea „forțelor de 
șoc“. '

ROMA. La Neapole a avut loc o 
mare demonstrație a țăranilor din re
giunea Campagna. Participanții la 
demonstrație au cerut să se înfăp
tuiască o vastă reformă agrară și pă- 
mînturile să fie împărțite celor care 
le muncesc.

IERUSALIM. La 19 iunie pre
ședintele Izraelului, Zalman Șazar, l-a 
însărcinat pe Levi Eșkol, fostul mi
nistru de finanțe, cu formarea noului 
guvern al Izraelului.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram" relatea
ză că în prezent, între țările afro-asia- 
tiçe se duc tratative în vederea creă
rii unui fond pentru construirea pri
mei. universități afro-asiatice. După 
cum relatează ziarul, această universi
tate se va construi în- Tanganica. ln 
cadrul ei va funcționa și un Institut 
pentru studierea limbilor africane, a- 
siatice și latino-americane,

BRUXELLES. Agenția Associated 
Press, relatează că guvernul belgian 
și guvernul central congolez au rea
lizat un acord privind trimiterea unei 
misiuni militare belgiene la Leopold
ville. Această misiune urmează să 
participe la înfăptuirea așa-zisului 
plan de reorganizare și instruire a 
armatei congoleze, tinzîncl la trans
formarea sa într-un fel de anexă a 
N.A.T.O.

TUNIS. In curînd va începe în 
Tunisia o vastă cgmpapie îp'. vederea 
lichidării analfabetismului. Autorită
țile tunisiene au adresat un apel 
membrilor corpului didactic, precum

O piață din Pireu va purta 
numele lui Lambrakis
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și tuturor cetățenilor știutori de carte 
în care-i. cheamă să contribuie la 
buna desfășurare a acestei acțiuni. 
Potrivit datelor existente, 85 la sută 
din populația Tunisiei este analfabetă.

Demisia lui Nenni
a fost respinsă

ROMA. Comitetul Central al Parti
dului Socialist Italian, reunit în după- 
amiaza zilei de 19 iunie, a, respins de
misia lui Pietro Nenni din funcția de 
secretar general al. acestui partid. Co
mitetul Central a anunțat că Con
gresul național al Partidului Socialist 
Italian fixat pentru cea de-a doua 
jumătate a lunii iulie a fost amînat 
pentru luna, octombrie. , .

CAIRO. AFP anunță că Mohammed 
Kinder, membru al Biroului Politic al 
F.L.N. din Algeria a sosit la 19 iunie 
la Cairo.

ATENA. La cererea opiniei pu
blice, municipalitatea orașului Pireu 
a hotărît ca una din piețele centrale 
ale orașului să poarte numele lui 
Grigorios Lambrakis, cunoscut fruntaș 
al mișcării pentru pace și democrație 
din Grecia, asasinat de curînd la Sa
lonic. Hotărîrea a fost luată cu toată 
împotrivirea unor membri ai consi
liului municipalității, care aparțin 
partidului de dreapta, Uniunea națio- 
nală-radicală (E.R.E.).

WASHINGTON. La 18 iunie, am
basadorul Etiopiei la Washington, 
Berhanou Dinke, a dat publicității o 
declarație în care protestează împo
triva afirmațiilor jignitoare la adresa 
popoarelor africane formulate de se
natorul american Eilender, în cadrul 
unei emisiuni televizate) După cum 

. transmite agenția U.P.I., în declarație 
se' arată că „repetînd tema înapoierii 
rasei negre și a faptului că ea este 
■■"-..’""•-•’1 să se conducă singură“, 
senatorul Eilender a demonstrat că 
este „unul dintre promotorii școlii 
supremației albilor, ideile sale fiind 
lipsite de bază, învechite și imorale“.

BONN. După cum anunță A.F.P., 
ministrul francez de război, Pierre 
Messmer, a sosit la 19 iunie la Bonn 
pentru o vizită de trei zile. Potrivit a- 
genției, ministrul francez va avea în
trevederi cu ministrul de război vest- 
german Kai-uwe von Hassel. Această 
vizită, adaugă agenția citată, se în
scrie pe linia consultațiilor militare 
prevăzute de acordul franco-vest-ger- 
man semnat.

LONDRA. Timp de două zile navi
gația pe canalul Manchester a fost pa
ralizată complet. Cauza a constituit-o 
greva marinarilor de pe vasele de re
morcate, care protestează împotriva 
condițiilor necorespunzătoare de lucru.
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