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Strungarul Ștefan Georgescu din sec
ția sculărie a Uzinei de mecanică fină 
din Capitală, pe care-1 vedeți în foto
grafie la locul său de muncă este nu 
numai un bun meseriaș ci și un bun 
organizator. El se ocupă îndeaproape 
de tineri, le împărtășește cu dragoste 
din experiența sa. Brigada condusă de 
el realizează piese de bună calitate 
și își depășește cu regularitate sarcinile 
de producție.

taberelorFerma de animale a gospodăriei noastre colective cuprinde în prezent 740 taurine, aproape 2 000 de oi, 860 porcine și circa 6 000 de păsări. Potrivit prevederilor planului de producție, sectorul zootehnic ne va aduce, în acest an, aproape 50 la sută din totalul veniturilor bănești.Din proprie experiență ne-am convins că, pentru a obține producții tot mai mari de carne, lapte și lînă trebuie să asigurăm animalelor cantități de furaje suficiente și de bună calitate. O sursă principală de furajare a animalelor o constituie, în- cepînd din primăvară și pînă toamna, pășunea naturală. Gospodăria noastră dispune de 250 ha de pășune. Suprafața este mică pentru efectivul de animale mereu în creștere, dar căutăm să o folosim cît mai bine. îndrumați de consiliul a- gricol raional, am luat din timp măsuri pentru îmbunătățirea calității pășunii.Pentru o cît mai bună folosire a pășunilor și pentru refacerea continuă a covorului de iarbă, noi organizăm pășunatul pe tarlale bine delimitate, potrivit stării pășunilor și speciilor de animale. Anul acesta am organizat pe pășunile proprii două tabere pentru vacile de lapte, o tabără pentru juninci și o tabără pentru tineretul taurin de la 6 luni la un an. O parte din efectivele de a- nimale — oi și tineretul taurin de peste un an — sînt pășunate în păduri și goluri alpine repartizate gos- podăriei noastre în raionul Tg. Jiu.Spre deosebire de anii trecuți,

de varăam organizat tabere de vară și pentru porci și- păsări.Pentru adăpostirea animalelor trimise în tăbără, am construit șo- proane simple. Pentru îngrijitori am construit, încă de anul trecut, camere din chirpici. Și în taberele organizate la munte am construit a- dăposturi simple. Am luat măsuri ca pășunatul să se facă rațional. Am împărțit pășunea în tarlale delimitate de borne și garduri speciale. Pășunatul pe o tarla se efectuează 5—6 zile, apoi e reluat după 14—15 zile.Ținerea animalelor în tabere pe pășuni a contribuit la creșterea lor în greutate și a producției de lapte, în numai o lună, de cînd am scos vacile în tabăra de vară, producția de lapte zilnică a crescut cu 3,5 litri de fiecare vacă mulsă.Am luat din timp măsuri corespunzătoare pentru asigurarea reproducției animalelor. în tabăra de vară a fost amenajat, într-o încăpere specială, un punct de însămîn- țări artificiale, deservit de un tehnician cu o bună calificare. Pentru juninci, așa cum ne-am sfătuit cu specialiștii, am procurat de cu- rînd un taur de rasă, care este întreținut în tabăra de vară.Noi sîntem siguri că, aplicînd în continuare în practică asemenea măsuri, vom obține rezultate din ce în ce mai bune în creșterea animalelor și a producției acestora.
ION VOICULESCU 
președintele G.A.C.

Cerătu-Segarcea 
regiunea Oltenia

Gata pentru recoltare
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 

Mecanizatorii din cele 24 de stațiuni de 
mașini și tractoare din regiunea Banat 
lucrează intens la repararea mașinilor ji utilajelor ce vor fi folosite în campa
nia de recoltare a cerealelor. Pînă în 
prezent au fost reparate, revizuite și 
puse la punct 341 batoze, aproape 1 300 
combine, peste 120 de secerători legă- 
tori și altele. La S.M.T.-Biled, Ceăcova, 
Gotlob și Freidorf repararea batozelor 
și a combinelor a fost terminată.

Maistrul Ion Barbu din secția montaj 
șublere-micrometre a Uzinei de me
canică fină din Capitală s-a evidențiat 
pentru grija cu care supraveghează și 
coordonează procesul de producție, 
pentru strădaniile sale de a asigura 
produse la nivelul cerințelor tehnicii 
actuale. El este elev în clasa a IX-a la 
cursurile fără frecvență și... căpitanul 
echipei de fotbal a uzinei. Iată-1 în 
fotografie verificînd un lot de micro
metre.

(Foto : Gh. Vințilă)

Două moduri de organizare 
a pășunatului

Gospodăriile colective din Răhău și Cut, raionul Sebeș, împlinesc 
trei ani de existență. Amândouă și-au îndreptat eforturile spre crearea 
și dezvoltarea sectorului zootehnic, ca ramură principală de producție. 
Deși au pornit cu aceeași „zestre'’, realizările sînt diferite. Aceasta 
reflectă modul deosebit cum se preocupă consiliile de conducere și 
organizațiile de partid de problemele creșterii animalelor și mai ales 
de asigurarea bazei furajere.Colectiva din Răhău se recoman

dă încă înainte de intrarea în sat. Grajdurile, maternitatea, ferma de păsări, celelalte acareturi, rînduite chibzuit, fac dovada că aici s-a creat un puternic sector zootehnic. Scriptele gospodăriei arată că în trei ani s-a ajuns la un efectiv de 415 bovine, din care 113 vaci cu lapte și 30 de juninci gestante. Producția medie de lapte a crescut la aproape 2 600 de litri, la finele anului trecut. Sînt succese care îi îndreptățesc pe colectiviști să se mândrească. La obținerea lor au contribuit mulți factori, dar îndeosebi priceperea cu care cei din Răhău știu să „smulgă" pășunilor cît mai multă iarbă și să organizeze cît mai bine pășunatul.Anul trecut, încă înainte de des- primăvărare s-a trecut la executarea lucrărilor de întreținere. Cele aproape 300 de ha de pășune au fost curățate de arborete, de scaieți și buruieni, iar mușuroaiele au fost împrăștiate. Tot din vreme s-a făcut și administrarea îngrășămintelor pe 150 de ha. Pășunatul a început în momentul în care iarba se dezvoltase bine. Deși condițiile climaterice nu au fost favorabile și nu s-a aplicat în întregime complexul de reguli de îngrijire și organizare a pășunatului, contabilii gospodăriei au consemnat foloasele obținute : producția de lapte a sporit, tineretul mascul a crescut zilnic în greutate cu 0,820 kg, iar vițelele cu 0,650 kg.Cum stau lucrurile peste drum, la Cut ? Și aici s-a curățat pășunea și s-au administrat îngrășăminte chimice. Pășunatul însă s-a făcut

de-a valma. Firește, nici rezultatele nu puteau fi mai bune. Pe timpul pășunatului, tineretul n-a crescut în greutate decît cu 400—500 de grame pe zi. Nici producția de lapte nu s-a ridicat la nivelul așteptat. La sfîrșitul anului producția medie de lapte a fost cu aproape 800 de litri mai mică decît la G.A.C. din Răhău.
★Și într-o gospodărie și în cealaltă experiența anului trecut le-a dat colectiviștilor putința să vadă în ce măsură influențează lucrările de îmbunătățire a pășunii și organizarea pășunatului, creșterea producției de iarbă și, deci, asigurarea furajelor necesare animalelor. Consiliul de conducere al G.A.C. Răhău a întocmit încă din toamnă un plan amănunțit al lucrărilor de pe pășuni. A continuat îngrășarea, s-au început lucrări de combatere a eroziunii pe 50 de ha pășune.La fel s-a procedat și la Cut. Pe o suprafață de 180 ha s-au împrăștiat îngrășăminte chimice și s-au curățat peste 250 ha de pășuni.De la organizarea pășunatului în tabere de vară la. G.A.C. Răhău a trecut G.A.C. Cut — La Răhău însă și creșterea în lor este maiCare este cauza ?Fără îndoială că este vorba de modul diferit de organizare a pășunatului. La G.A.C. Răhău, înaintea începerii pășunatului, întreaga suprafață de pășune a fost parcelată.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii“

doar o lună ; la aproape două luni, producția de lapte greutate a animale- mare decît la Cut.

(Continuare în pag. V-a)

Cu planul semestrial
îndeplinit

deMuncitorii, inginerii și tehnicienii 
la IPROFIL-Gugești, raionul Focșani, 
și-au îndeplinit sarcinile de plan, pe pri
mul semestru al anului, cu 12 zile îna
inte de termen. Pînă la data de 18 iunie 
ei au dat, peste plan, 254 mc cherestea 
fag, 144 mc cherestea stejar, 10 200 
garnituri lăzi ferestruite, 31 850 mp fur
nire, 2 500 mp panel etc. în această 
perioadă a crescut ponderea produselor 
de calitate superioară. Cele mai bune 
rezultate în producție le-au obținut co
lectivele fabricilor de cherestea și de pla
caj. (De la Ion Mosor, economist).

Din școala profesională —

profesionale de pc lîngă uzină. La sec
ția unde se asamblează locomotivele 
Diesel electrice au fost primiți primii 42 
de muncitori, pregătiți în meseria de 
lăcătuși mecanici, montatori de locomo
tive Diesel.

De asemenea, și-au început munca 
în producție 74 de absolvenți, pregătiți 
la grupul școlar C.F.R. din Craiova, în 
specialitatea de montatori de locomotive 
Diesel electrice. Cea mai mare parte 
dintre aceștia au fost repartizați la de
pourile C.F.R. din Craiova, București, 
Brașov și Arad. în afară de elevii care 
au urmat cursurile profesionale, la a- 
ceste grupuri școlare au fost pregătiți 
154 de mecanici și 90 mecanici aju
tori, care conduc în prezent, locomo
tivele Diesel electrice.

mieră : piesa „Casa inimilor sfărîmate" 
de G. B. Shaw. Piesa este pusă în scenă 
de regizorul Radu Penciulescu. Decoru
rile și costumele sînt realizate după schi
țele lui Dan Nemțeanu. Din distribuție 
fac parte: Ștefan Ciubotărașu, artist 
emerit, Florin Scărlătescu, Nineta Guști, 
artistă emerită, Mircea Șeptilici, Mircea 
Constantinescu, Ștefan Tapalagă, Gheor
ghe Dinică. Sanda Toma, Marga Barbu, 
Tamara Buciuceanu-Botez. (Agerpres)

Utilaje noi pentru sectorul 
industriei de confecții

în producție Premieră teatrală

Vineri, la Uzina „Electroputere" din 
Craiova și-au început munca absolvenții 

de-a 12-a promoții de la școlilecelei

careDupă „Umbra“ de E. Șvarț, cu 
și-a reluat activitatea, Teatrul de Come
die a prezentat vineri seara o nouă pre-

imagini ale
A. Cartojan)

La fabricile de confecții din Arad, 
Bacău și Brăila au intrat în funcțiune 
zilele acestea 160 de noi mașini de cu
sut cu două ace. De asemenea, fabrici
le de confecții aparținând industriei 
ușoare au fost dotate cu mașini moder
ne de cusut, mașini de surfilât, de cu
sut în zig-zag și altele. înzestrarea a- 
cestor întreprinderi cu noi mașini-unel- 
te a dus la sporirea productivității mun
cii și la îmbunătățirea calității produse-

Elevi ai Școlii medii de arte plastice din Cluj prind în culori 
noului peisaj ieșean, (Foto :

Expoziție la clubul 
muncitorilor forestieri

TOPLIȚA (corcsp, „Scînteii")?— Re
cent, la sala clubului muncitorilor fo
restieri din comuna Lunca Bradului, 
raionul Țoplița, s-a deschis expoziția 
„Grafica contemporană din R.P. Ro- 
mînă", înfățișînd aspecte din viața în
treprinderilor, șantierelor de construc
ții și colectiviștilor, portrete de munci
tori etc.

Expoziția este organizată din iniția
tiva. Muzeului de artă din Tg. Mureș cu 
concursul Comitetului raional de cultură 
și artă Toplița. Ea a fost vizitată încă 
din primele zile de sute de muncitori 
forestieri.

Prezentări de modele

în scopul cunoașterii preferințelor 
cumpărătorilor, colectivul de la 
„Arta modei” din București a orga
nizat anul acesta în Capitală și în 
alte orașe ale țării 32 prezentări de 
modele. Cu acest prilej au fost ex
puse noile modele de rochii, taioare 
și fuste din țesături de bumbac care 
vor apare în comerț în cursul tri
mestrului viitor. Pînă la sfîrșitul a- 
nului, fabrica va mai organiza și alte 
prezentări de acest fel.
Formații artistice de amatori

fruntașe

(coresp. „Agerpres"). — 
Cluj s-a încheiat faza 

și raională a celui de-al

Din scrisorile sosite la redacție
o

Tunetele și fulgerele ce străbateau 
văzduhul anunțau o ploaie puternică. 
In schela de extracție Țicleni, regi
unea Oltenia, munca nu încetase. 
Fiecare dintre noi își vedea de trea
bă. La un moment dat, în urma unui 
trâznet, două rezervoare de la par
cul nr. 14 au fost cuprinse de flă
cări. Nu era timp de pierdut. Între
gul parc era în pericol. Tinerii elec
tricieni Romeo Podaru și Voicu Dăn-

curajoși
ciloiu au urcat repede la cele 
rezervoare și au înăbușit ilăcările cu 
hainele de pe ei. Curajul și dorința 
lor de a salva bunul obștesc au în
vins. Fapta celor doi tineri a fost re
pede cunoscută de întregul colectiv 
al schelei. Ei au lost felicitați și re
compensați pentru 
făcut datoria.

CLUJ 21 
în regiunea 
orășenească 
VH-lea Concurs pe țară al formațiilor 
artistice de amatori. La întrecere au 
participat 425 de formații artistice, cu 
149 mai multe decît la concursul ante
rior.

Printre formațiile care au obținut 
succese deosebite în această fază au 
fost brigăzile artistice de agitație ale 
Uzinelor „Industria Sîrmei“-Cîmpia 
Turzii și „Unirea“-Cluj, corul Uzinelor 
de pielărie și încălțăminte Cluj, etc.

două

telul cum și-au

GH. LUPU 
tehnician

Construcții de locuințe în cartierul Republicii din Bala Mar»

Hangii

»1■im »?

Nu s-a sfârșit încă se
siunea de examene — în 
biblioteci și săli de lec
tură cursurile și trata
tele de specialitate con
tinuă să fie studiate de 
către studenți cu aceeași 
sîrguință ca pînă acum. 
Sînt însă la ordinea zi
lei și pregătirile pentru 
organizarea vacanței de 
vară. Ca în fiecare an, 
tineretului universitar i 
se va asigura o vacanță 
plăcută, bogată în acti
vități cultural-educative.

Peste 14 000 de stu
denți din toate centrele 
universitare își vor pe
trece o parte a vacanței 
de vară la Pîrîul Rece, 
Sinaia, Predeal, Izvorul 
Mureșului și în alte lo
calități pitorești ale ță
rii, unde s-au amenajat 
tabere. Alături de cole
gii lor romîni, studenții 
de peste hotare care în
vață în țara noastră se 
vor bucura de frumuse
țea . localităților turistice 
din patria noastră. Una 
dintre stațiunile de pe li
toralul Mării Negre — 
Costinești — se va 
transforma și anul a- 
cesta într-un adevă-

Ședința festivă a Academiei
R. P> Romîne cu prilejul îm 

a 15 ani de activitateVineri, după-amiază, a avut loc o ședință festivă a Academiei R.P. Romîne, cu prilejul împlinirii a 15 ani de activitate.La ședința festivă au asistat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Alexandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, membri ai C.C. al P.M.R., ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, cercetători ai institutelor Academiei, numeroși alți oameni de știință și cultură.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei R.P. Romîne.Acad. Dumitru Dumitrescu, secretar prim al Academiei R.P. Romîne, a prezentat referatul: „Privire asupra activității Academiei R.P. Romîne în cei 15 ani”. în anii care au trecut de la organizarea Academiei Republicii Populare Romîne — a spus printre altele vorbitorul — cercetarea științifică din țara noastră a cunoscut o dezvoltare multilaterală, iar realizările importante obținute au îmbogățit tezaurul științific și cultural al poporului ro- mîn, ridicînd prestigiul științei și culturii noastre peste hotare. Ș-au format, totodată, lucrători științifici cu un înalt nivel de calificare, căliți din punct de vedere ideologic, devotați progresului științei, dezvoltării economiei naționale și culturii socialiste. Noua organizare și orientare a activității Academiei R.P. Romîne, asigurarea bazei materiale necesare și numărul mare de cercetători au permis abordarea unor probleme de importanță fundamentală a căror rezolvare a însemnat o contribuție prețioasă adusă la progresul economiei și culturii în țara noastră.După ce a trecut în revistă realizările importante în diferite ramuri ale științei obținute în această perioadă și rezultatele aplicării lor în economie, vorbitorul a spus : Aceste realizări constituie premize ale unui necontenit avînt, ale dezvoltării contribuției științei în opera de desă- vîrșire a construirii socialismului. Dezvoltarea în ritm rapid a economiei naționale constituie un reazim de nădejde și temei adînc de dezvoltare a științei și în același timp condiția care ridică exigențe sporite în fața omului de știință patriot. Lupta partidului pentru înflorirea economiei naționale și a culturii socialiste, grija pentru orientarea frontului cercetării științifice vor fertiliza fără îndoială activitatea lucrătorilor noștri științifici, determinată de programul luminos trasat de partid.în continuare acad. Ilie Murgulescu a prezentat referatul „Perspectivele de dezvoltare a cercetării științifice în Academia R. P. Romîne”. îmbogățirea patrimoniului științei universale, îmbinarea strînsă a creației științifice cu transformările revoluționare ale societății pentru triumful nobilei cauze a socia-

lismului și comunismului — iată sarcinile de mare cinste dar și de mare răspundere ale Academiei și slujitorilor științei din R. P. Ro- mînă, a spus printre altele vorbitorul. Una din principalele condiții pentru îndeplinirea cu succes a mărețului plan de transformare socialistă a țării o constituie introducerea cuceririlor științei în toate ramurile economiei naționale, sănătății și culturii. Delimitarea domenii- • lor de cercetare, justa orientare a eforturilor științifice și selecționarea atentă a temelor de cercetare sînt postulate obligatorii ale succesului muncii noastre științifice. Cercetarea fundamentală poate fi coordonată cu principalele direcții de dezvoltare social-economică, pentru rezolvarea creatoare la un înalt nivel a unor probleme de interes național deosebit.încurajarea și desfășurarea cercetării multilaterale pe teme complexe va constitui în viitor una din sarcinile principale ale Academiei R. P. Romîne și unităților sale științifice. Legarea științei de viață, de rezolvarea problemelor puse de mersul înainte al societății este o cerință obiectivă a principiului unității clintre teorie și practică, o condiție pentru sporirea eficienței și valorii sociale a cercetării. Conducerea Academiei, continuînd și dez- voltînd sistemul de planificare științifică, va intensifica acțiunea de coordonare a cercetării pe toate planurile pentru a apropia fără In- tîrziere știința de producție, de viața social-economică.După ce a prezentat pe larg perspectivele atît ale cercetărilor fundamentale —- cu caracter teoretic, cît și ale celor aplicative — vorbitorul a spus în încheiere :îndeplinirea obiectivelor de cercetare care se conturează în perspectiva anilor viitori, constituie în același timp îndeplinirea sarcinii de onoare încredințată de partid oamenilor de știință și anume aceea de a ridica știința și tehnica din țara noastră la nivelul științei și tehnicii mondiale, de a contribui prin creația lor științifică la dezvol- tarea economiei socialiste și la desfășurarea revoluției culturale. De- dicîndu-ne cu avînt muncii de cercetare, noi oamenii de știință din Academie să mergem cu fermitate pe drumul pe care ne îndrumă partidul, pentru a duce mai departe opera de propășire a poporului nostru.La sfîrșitul ședinței, acad. lorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, a dat citire unei scrisori adresate C.C. al P.M.R., tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej prin care oamenii de știință și cultură își exprimă dragostea și recunoștința pentru sprijinul permanent și multilateral acordat promovării științei și culturii în patria- noastră.Textul scrisorii a fost subliniat cu puternice aplauze de cei pre- zenți.

I

(Agerpres)
rat centru universitar 
„de sezon“. Cei aproape 
6 000 de studenți și stu
dente care vor veni aici, 
vor avea condiții plă
cute de odihnă : un club 
special amenajat și o 
bibliotecă, o terasă pen
tru manifestări artistice 
și pentru dans etc. Alți 
peste 2 500 de studenți 
își vor petrece vacanța la 
stațiunile balneo-clima- 
terice Olănești, Govora, 
Călimănești, Techir ghiol, 
Băile Herculane și Băile 
Victoria, Tușnad ș.a.

Ce manifestări vor fi 
cuprinse în programul 
activităților cultural-e
ducative ale vacanței ? 
în zilele petrecute în ta
bere și stațiuni de odih
nă, studenților li se vor 
prezenta producții ale 
cinematografiei noastre 
în cadrul unui festival 
al filmului românesc. 
Oameni de știință și 
cultură vor înfățișa ti
neretului studios noi re
alizări ale științei și teh
nicii contemporane, cre
ații artistice de valoare. 
Cele mai bune formații 
ale instituțiilor de învă
țămînt superior — or-

chestre, brigăzi artistice 
de agitație, echipe de 
dansuri — vor întreprin
de „turnee" prin tabere 
și stațiuni balneo-clima- 
terice, susținînd specta
cole în fața tinerilor ve- 
niți la odihnă.

Agenda vacanței stu
denților este bogată și la 
capitolul „excursii“. Ei 
vor putea cunoaște im
portante obiective eco
nomice, culturale șt tu
ristice ale patriei noas
tre. Taberele vor a- 
vea la dispoziție auto
buze, cu care studenții 
vor ’ putea face excursii 
în împrejurimi. Oaspeții 
taberei de la Costinești, 
de exemplu, vor vizita 
litoralul Mării Negre, 
monumentele istorice ale 
Dobrogei, iar cei de la 
Sinaia și Predeal vor că
lători pe Valea Prahovei. 
Circa 2 500 de tineri vor 
participa, prin interme
diul O.N.T. „Carpați", la 
excursii în circuit cu o 
durată de 9-12 zile. Aces
tora li se adaugă alți 
10 000 de studenți care, 
timp de 2—3 zile, vor 
face excursii în jurul 
centrului universitar de

care aparțin. Ei vor vizi
ta litoralul și frumoasele 
sale construcții, șantie
rele navale și porturile, 
hidrocentrala de la Bi- 
caz, Oneștiul, Hunedoa
ra, Ploieștiul, Valea Ol
tului, Valea Prahovei.

Si, pentru ca tinerii să 
poată beneficia din plin 
de repaosul din timpul 
vacanței, cluburile și 
casele de cultură ale stu
denților din toate cen
trele universitare și-au 
întocmit, pe baza pro
punerilor acestora, un 
bogat plan de activitate 
în perioada lunilor de 
vară : seri . culturale, 
conferințe și simpozioa
ne, întîlniri cu tineri din 
uzine, audiții muzicale, 
concursuri . pe diferite 
teme, competiții sportive 
pe terenuri de sport, la 
bazele nautice și ștran
duri etc.

Fiecare z,i care trece, 
fiecare succes la exame
ne >apropie pas- cu pas 
vacanța, prilej bine me
ritat de odihnă și recre
ație, de împrospătare a 
forțelor pentru viitorul 
an de învățământ.

M. IORDANESCU



Presa locală despre activitatea
organizațiilor de partid

Cei mai buni constructori în rîndurile partidului
Organizația de partid de la șantierul de con- încredințat anumite sarcini, ajutîndu-i să le în- 

strucții Oprjșani, orașul Turda, acordă aten- deplinească. Li s-au ținut expuneri despre Sta
ție muncii politice pentru primirea în partid tutui P.M.R., despre drepturile și îndatoririle 

membrilor și candidaților de partid.
Printre cei primiți în ultjmnl timp în rîndu-

a celor mai buni constructori. Biroul or
ganizației de bază urmărește îndeaproape ca a- 
ceastă activitate să contribuie în mod nemijlocit rile candidaților de partid se numără muncito- 

la ridicarea nivelului muncii pe șan
tier, la grăbirea dării în folosință a 
construcțiilor de locuințe. Organiza
ția de partid șe îngrijește să primeas
că în rîndurile ei constructori eviden
țiați, cadre valoroase de maiștri, 
tehnicieni și ingineri care aduc 
buție însemnată la îndeplinirea 
ele plan. Membrii biroului organizației 
bază și alți comuniști cu experiență 
primit sarcina să se < 
să stea de vorbă cu ei și să-i antreneze la rezol
varea unor probleme de producție, la acțiuni de 
interes obștesc. Mulți dintre iei fac parte din ac
tivul fără de partid. Organizația de partid i-a in
vitat la unele adunări generale deschise, le-a

Muncă politică vie, eficace

rii Ioan Stănuț Iulian Stanciu, Va- 
lentin Pop, Ion Tureanu, inginerul 

|/k Fl°rea Dărniășan, șeful șantierului,
Vg/' tehnicianul Nicolae Pop. în rîndurile

o contri- 
sarcinilor 

de 
cu experiență au 

ocupe de acești tovarăși,

ultima perioa-

Sn vizită

îndrwaia»'© 
concreîă

Manifestării
Cîxiîwaie

Colectiviste 
promovate 
în muncă

Multe colectiviste 
fruntașe sînt promo
vate în munci de 
răspundere. Nu-

Din inițiativa Co
mitetului raional al 
femeilor din Caran

sebeș, membrele comitetului de sprijin 
de pe lingă maternitate și ale comisiei

Nr. 5931

a’ fiecă™ l’trl1 lapte este sul’ cel 
planificat. La numărul de viței fătați,

Transportul feroviar — msi bine

Vești de la comitetele de femei

c:;:: membrilor de partid au fost prirpiți
maistrul Dumitru V. Pop, muncitorii 

Grigore Duma, Florian Meșter și Letiția 
Ctieea. întărirea organizației de partid a con
tribuit ca la toate locurile de muncă mai impor
tante să fie repartizați membri și candidați de 
partid. Lucrările pe șantier se desfășoară în pre
zent în ritm susținut. Pînă la 1 iulie a.c. harni
cul colectiv de aici va da în folosință încă 5 
blocuri cu cîte 40 de apartamente.

Organizația de partid din G.A.S. Găvojdia, nizate de grupele sindicale sînt analizate în mod 
raionul Lugoj, se ocupă eu spirit de răspun
dere și perseverent de sectorul zootehnic. 
Comuniștii analizează periodic în adunări 
generale cum se îndeplinește planul-- de 
creștere a efectivului de animale, 
țiile obținute, cum se achită mem
brii și candidații de partid care lu
crează în acest sector de sarcinile ce 
li s-au încredințat. într-o adunare de 
partid recentă s-a dezbătut amănun
țit cum se ocupă conducerea gos
podăriei de asigurarea unei baze furajere îndes
tulătoare și de calitate. Pe baza măsurilor stabi
lite, directorul gospodăriei, împreună cu ingine. 
rul zootehnist și cu alți doi tovarăși din consiliul 
G.A.S., s-au îngrijit din timp de amenajarea unei 
noi tabere de vară la hotarul comunei Dragomi- 
rești. Ținînd seamă de experiența acumulată, a- 
nul acesta gospodăria trimite în taberele de vară 
700 taurine, cu aproape 500 mai multe decît anul 
trecut. Giupa de partid din sectorul zootehnic a 
inițiat discuții colective cu toți crescătorii de a- 
nimale. A fost popularizată și extinsă experiența 
unor îngrijitori și mulgători evidențiați, s-a 
creat o opinie colectivă împotriva lucrului de 
mîntuială. Lunar, inginerul zootehnist ține în 
fața crescătorilor de animale expuneri pe teme 
profesionale. în consfătuirile de producție orga-

procjuc-

temeinic rezultatele dobîndite, lipsurile. Se sta
bilesc măsuri pentru îmbunătățirea muncii.

între îngrijitorii de animale se desfășoară o 
însuflețită întrecere socialistă. Membrii și can
didații de partid sînt animatorii întrece

rii pentru realizarea unor producții 
animale mereu sporite. Prețul de cost

brigada a Il-a și-a realizat planul pe 
întreg semestrul I al anului. Cele mai 

bune producții de lapte pe gospodărie au fost 
obținute de comuniștii Vasile Tulac și Elemir 
Secheli, evidențiați în întrecerea socialistă. Tov. 
Tulac a muls îp acest timp de la vacile pe care 
le îngrijește 4 000 l lapte peste plan. Urmînd 
exemplul comuniștilor, îndemnurile lor, au do- 
bîndit rezultate asemănătoare și Fortunat Jivan, 
candidat de partid, Dionisie Poligar, din activul 
fără de partid, și alții.

Pentru a consolida succesele obținute și a dez
volta'experiența acumulată, într-o ședință ținută 
recent biroul organizației de bază și-a propus 
să intensifice munca politică în rîndurile cres
cătorilor de animale, Membrii biroului, comu
niștii din sectorul zootehnic au primit sarcina 
să se ocupe mai îndeaproape de cei mai buni 
mulgători, care și-au exprimat dorința de a fi 
primiți în rîndurile candidaților de partid.

(Foto : Agerpres)

Kr

Brăila. La ștrandul amenajat pe malul Dunării

în cadrai luptei pentru sporirea productivității mtmcii, în uzinele constructoare de mașini se introduc pe scară tot mai largă diferite procedee tehnologice moderne de turnare și forjare. Prin aplicarea lor se reduce simțitor adaosul de prelucrare și, deci, și volumul de așchiere.Cu toate progresele realizate în domeniul extinderii tehnologiei moderne, lucrările prin așchiere necesită încă un volum mare de muncă.în întreprinderile constructoare de mașini există o tendință de a folosi regimuri de așchiere superioare celor prescrise în planurile de operații. Este o tendință firească, deoarece mărirea adîncimii, avansului și vitezei de așchiere duce la mărirea productivității operației respective prin mărirea cantității de așchii scoase în unitatea de timp. Se pune însă întrebarea : în ce măsură sporește pe această cale productivitatea muncii ? Care este limita pînă la care odată cu majorarea acestor parametri crește și productivitatea muncii ?Odată cu mărirea adîncimii, avansului sau a vitezei de așchiere, scula se uzează mai repede și durabilitatea ei scade simțitor. Lucrînd cu una și aceeași sculă (din aliaj dur) și în aceleași condiții de ascuțire, însă cu 3 viteze de așchiere diferite și anume, prima dată, să zicem, cu 155 m/min., apoi cu 175 m/min. și în fine cu 195 m/min, durabilitatea tăișului va fi diferită. S-a constatat că în primul caz scula va trebui să fie reascuțită după fiecare 110 minute de lucra efectiv, în al doilea — după 59 de minute, iar în al treilea — după 30.După fiecare perioadă de lucra efectiv, adică la fiecare uzură a sculei, intervine o perioadă de oprire, în care muncitorul este ocupat cu oprirea mașinii, desprinderea sculei uzate, deplasarea la polizor și reascuțirea sculei (sau deplasarea și așteptarea la distribuția de scule), prinderea și reglarea sculei ascuțite, luarea așchiei de probă etc.

în
dă, biroul Comite
tului raional al fe
meilor Moinești s-a 

ocupat îndeosebi de îndrumarea con
cretă a comisiilor de femei clin gospo
dăriile agricole colective. Fiecare 
membră a biroului se deplasează în 
gospodării spre a analiza diferite aspecte 
ale muncii comisiilor de femei. Un ac
cent deosebit se pune pe desfășurarea 
acțiunilor de culturalizare a femeilor, 
educarea lor în spiritul grijii față de 
avutul obștesc, antrenarea la activitatea 
de înfrumusețare a comunelor și satelor. 

Membrele biroului studiază munca 
comisiilor de femei pe circumscripții și 
brigăzi. Această metodă contribuie la 
cunoașterea situației concrete din gos
podăriile colective, la elaborarea unor 
măsuri care duc la îmbunătățirea sim
țitoare a activității comisiilor de femei 
clin G. A. C. în felul acesta au fost 
ajutate comisiile de femei din G.A.C. 
Berești-Tazlău, Ardeoani, Strugari, Pîr- 
jpl, Poduri, Bucșești etc,

ELENA PÂNDELE 
președinta Comitetului raional 

al femeilor Moinești

sociale-sanitare au făcut o vizită colege
lor lor din orașul Arad. Ele au vizitat 
o circumscripție sanitară și maternitatea 
din localitate, au făcut cunoștință cu ex
periența comisiei sociale-sanitare din 
Arad, cu o serie de realizări obținute 
aici în munca de educație sanitară des
fășurată în rîndul femeilor.

VITA AMGHELIU 
secretara Comitetului raional 

al femeilor Caransebeș

Și la Tulcea 
meile participă la 

- o variată activitate 
cultural-educativă. La conferințele ți
nute anul acesta pe teme politice și lite
rare au luat parte peste 5 Ü00 de femei. 
Ele frecventează regulat cele 72 ds 
cercuri de citit, participă la recenzii de 
cărți organizate de biblioteca centrală a 
orașului, asistă la acțiunile educative 
din cadrul lectoratelor.

MARIANA ȚUȚUIANU 
coresp. voluntar

mai în regiunea Suceava, aproape 2 000 
de femei sînt în prezent șefe de brigăzi, 
de echipe, contabile, socotitoare. în drumeție, po platoul Bucegiloî

organiza?
întreprinderile forestiere Craiova, Cara

cal și Tr. Severin — ne-a scris corespon
dentul voluntar I. Moraru — nu folosesc în 
mod judicios autocamioanele și celelalte 
mijloace de transport puse la dispoziție de 
către I.M.T.F. Craiova. Multe autoca
mioane execută numai 1—2 curse pe. zi în 
loc de 4—5, deoarece conducerile între
prinderilor menționate nu se îngrijesc de 
asigurarea stocurilor de material lemnos.

în legătură cu cele relatate în scrisoare, 
Ministerul Economiei Forestiere ne face 
cunoscut că au fost analizate cauzele a- 
cestor deficiențe. S-a indicat Direcției re
gionale a economiei forestiere Oltenia să 
ia măsurile necesare pentru înlăturarea 
lor. „Considerăm că sesizarea primită — 
se spune în încheierea răspunsului — a 
fost de un real folos în activitatea de 
transport auto la I.M.T.F.-Ciaiova și prin 
măsurile luate se va îmbunătăți simțitor 
folosirea parcului de mijloace de transport 
din cadrul acestei unități“.

Siatul popular al regiunii Argeș ne 
formează că dorința locuitorilor din 
muna Rătești a fost îndeplinită. De curînd 
a fost numit un medic care își va desfă
șura activitatea în această circumscripție 
sanitară.

co- 
fă-

Pentru deservirea noilor locatari
înti-o scrisoare adresată redacției, 

respondentul voluntar C. Negulescu a 
eut mai multe propuneri cu privire la
deservirea locatarilor noilor blocuri de lo
cuințe construite în centrul orașului Plo
iești.

în răspunsul trimis ziarului, Sfatul popu
lar al orașului Ploiești arată că a analizat 
cu atenție propunerile respective, luînd 
măsuri ca ele să fie înfăptuite. A fost în
ființat un nou traseu de autobuze, din a- 
propierea blocurilor pîng la gara Ploiești- 
sud; au început lucrările de execuție a 
drumurilor interioare, de îmbunătățire a 
alimentării cu energie electrică.

întemeiată sau nu !

Unirii obișnuiește să vîndă mobila pe bază 
de favoritisme.

Sfatul popular al orașului Craiova ne-a 
comunicat că „reclamația este neînteme
iată“. în încheierea răspunsului însă se 
precizează: „S-au luat măsuri de către 
O.C.L. Produse industriale pentru ca ges
tionarul' să fie schimbat“. Adică, sesiza
rea era întemeiată.

Este limpede că o asemenea mostră de 
umor involuntar pune sub semnul întrebă
rii seriozitatea cu care se răspunde la 
sizările cetățenilor.

Răspunsuri care înfîrzie

se-

ale

Atenție calității sacilor
Corespondentul voluntar I. Solomon s-a 

referit într-o scrisoare la unele propuneri 
ale docherilor din portul Constanța pri
vind îmbunătățirea calității sacilor de hîr- 
tie pentru transportul cimentului.

Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei 
ne informează că, în urma propunerilor 
făcute în această scrisoare, la Combinatul 
de celuloză și hîrtie din Suceava au fost 
luate măsuri care au dus la creșterea re
zistenței hîrtiei pentru saci. Pe baza unui 
studiu asupra comportării sacilor încărcați 
cu material avînd temperaturi diferite, s-au 
stabilit totodată și condițiile în care 
trebuie să se facă încărcarea cimentului 
la fabricile producătoare.

La circumscripția sanitară
De mal multă vreme, circumscripția sa

nitară Rătești din raionul Găești — ne-a 
scris corespondentul voluntar Gh. Grosu — 
este deservită numai de două cadre sa
nitare ou pregătire medie. Pentru îmbună
tățirea asistenței medicale a locuitorilor 
este necesar ca aici să fie încadrat și un 
medic.

v

üw să alegem regimurile de așâiere ?Să analizăm productivitatea muncii în cele trei cazuri, cu ajutorul tabelului dp mai jos. Admițînd că de fiecare dată timpul neproductiv consumat cu schimbarea sculei ar fi același — să zicem de 10 minute —- se observă că în prima zi apar patru perioade de lucru de cîte 110 minute și patru perioade de Stagnare, iar productivitatea calculată pe durata întregului schimb este de 143 cmc așchii pe minut. în a doua zi, durabilitatea se reduce la 59 minute, apar șapte perioade de stagnare de cîte 10 minute și șapte perioade de lucru totalizînd numai 413 minute. Totuși, datorită vitezei mărite, productivitatea pe întregul schimb crește la 153 cmc așchii pe minut, în a treia zi durabilitatea sculei re- ducîndu-se la 30 minute, apar 12 perioade de stagnare, totalizînd 120 minute și tot atîteși perioade de

rite la 175, 195 și 230 m/min, se constată că în prima zi productivitatea crește la 168 cmc pe minut față de 153 obținuți în primul caz, în ziua a doua productivitatea crește la 172 cmc pe minut, față de 146, iar în ziua a treia productivitatea scade la 164 cmc așchie pe minut.Se observăcă productivitatea crește pînă la o anumită viteză de așchiere (numită viteză optimă) după care începe să scadă din cauza sporirii numărului de opriri.între durata stagnării șl durabilitatea optimă a sculei există un raport bine determinat. Pe baza a, cestuia de altfel este calculată șj prescrisă acea durabilitate a sculei care să asigure productivitatea maximă, iar pentru realizarea normei obligatorii de durabilitate trebuie să se lucreze cu regimuri de

din aceste exemple

Un corespondent voluntar din Craiova 
ne-a semnalat că gestionarul Aurel Vintllă 
de la magazinul de mobilă de pe Calea

Redacția a trimis mai multe sesizări 
unor cititori și corespondenți voluntari 
Comitetului raional de partid Bistrița, Co
mitetului orășenesc de partid Brăila, Sfatu
lui popular al regiunii Iași, Consiliului re
gional al sindicatelor Oltenia, Direcției re
gionale a economiei forestiere Argeș. Deși 
termenul prevăzut pentru cercetarea și re
zolvarea lor a expirat, răspunsurile la a- 
ceste sesizări nu au soeit încă.

minute minute p
cm3/min

110 10 13

’ 59 10 1!53

30 10 146

ziua I-a, v/1eza = 155 rh./min./
3

z iu a H-a, yi±eza = 175 m./min.

ziua JH-a, viteza = 195m./min.
iü .im

Durata schimbului -480min.■*—----------------------- ---------------------- - ---->
Z1Æ G END A 

T = timp productiv (durabilitate') =EZ 
tostagnare (pentru ascuțire) =fi 
P = productivitatea în cm3așchie/min.lucra totalizînd numai 360 de minute. De data aceasta însă, în ciudă măririi vitezei cu aceeași rație, productivitatea pe întregul schimb scade la 146 cmc așchii pe minut. Aceasta pentru că sporul de productivitate care se realizează prin mărirea vitezei este anihilat^ de creșterea numărului de stagnări.Dacă se repetă această experiență, însă cu timpul de stagnare redus la 4 minute printr-o mai bună organizare a schimbării și ascuțirii sculei, și cu viteze de așchiere spo

■ așchiere bine stabilite pentru fiecare fel de sculă, material, calitate a ascuțirii etc. S-a văzut mai sus că, dacă se nesocotește viteza optimă și se lucrează cu viteze mai mari, productivitatea scade ca și cum s-ar lucra cu viteze mai mici.Mai trebuie subliniat că din cauza vitezelor și avansurilor mari, sculele se uzează mai frecvent, apare un consum de scule sporit, cheltuielile mai mari încarcă prețul de cost al produselor. Există, deci, și din acest punct de vedere, o va-

I

Strungarul Vasile Tcodorescu de la Uzinele „Timpuri Noi“ din Capitală lucrează cu 
regimuri de așchiere optime și obține bune rezultate în producție. Iată-l discutînd cu teh
nologul Marin Preda despre metodele pe care le aplică.din cauza

loare optimă a durabilității și a regimului de lucru, la care costul o- perației este minim. Norma de durabilitate include în ea și această condiție.Prin urmare, nesocoti
rea regimurilor de aș
chiere indicate în mod 
științific de către tehno
logi este dăunătoare și 
nu duce la mărirea pro
ductivității muncii.Cu cîțiva ani în urmă,regimurilor de lucru incorect stabilite, la care se adăuga și tendința unor muncitori de a mări vitezele pentru obținerea unor depășiri mai marî de normă, Uzinele de tractoare din Brașov s-au văzut în fața unei creșteri exagerate a costurilor de producție și a consumului de scule. Situația a fost remediată prin restabilirea mai atentă a regimurilor de așchiere și a normelor de durabilitate a sculelor, fără ca productivitatea să fi scăzut.

Pentru a trece la regimuri mai 
mari trebuie pregătite în prealabil o 
seamă de condiții tehnico-organlza- 
torice și economice, care să asigure 
reducerea timpului neproductiv pen
tru schimbarea și reascuțirea scule
lor și micșorarea costului sculelor 
și al exploatării lor. S-a văzut mai sus că pentru a se putea mări rațional viteza de la 175 la 195 m/min, fără ca productivitatea muncii pe întregul schimb să scadă, timpul de stagnare trebuie să fie redus de la 10 la 4 minute.Reducerea timpilor neproductivi pentru schimbarea și reascuțirea sculei își poate găsi nenumărate soluționări: perfecționarea sistemelor de prindere a sculelor pe mașinile- unelte încît scoaterea și montarea sculelor să se poată face rapid, perfecționarea sistemelor de reglare la cotă a sculei după ascuțire, mai ales la mașinile și sculele cu reglaj precis și complicat, organizarea judicioasă a reascuțirii individuale a sculelor în atelier, asigurarea sculelor de rezervă la fiecare loc de muncă. Creșterea productivității mtmcii este influențată și de organizarea de ascuțitorii centralizate concomitent cu o distribuție de scule foarte

operativă, precum și de organizarea ascuțitoriilor și distribuțiilor descentralizate și specializate pe secții, pe linii sau grupe tehnologice și care să posede numai sculele și rezervele strict necesare, specifice.Un rol important îl au, totodată, utilizarea corectă a sorturilor de plăcuțe dure, evitarea risipirii unor materiale scumpe. în fine, reducerea tipurilor și tipodimensiunilor cu ajutorai standardizării și tipizării și prin organizarea fabricației sculelor în serii mari, în uzine specializate, sînt factori de cea mai mare importanță pentru reducerea costului sculelor. Deși acești factori sînt cunoscuți, totuși, trebuie semnalat că există încă multe uzine care își confecționează singure scule normale de uz comun în serii mici, ceea ce ridică anormal prețul de cost și reduce capacitatea sculăriilor de a executa sculele și dispozitivele speciale necesare.Utilizarea • corespunzătoare a ma- șinilor-unelte, după mărimea și precizia necesară a piesei, contribuie în mare măsură atît la reducerea timpilor neproductivi, cît și la reducerea cheltuielilor de amortizare și de exploatare. Este clar că prelucrarea unei piese mici pe o mașină mare, a unei piese de mică precizie pe o mașină de înaltă tehnicitate mărește inutil consumul de energie, timpii neproductivi parte de amortizare ce operația considerată.
■kDin cele arătate reiese blema măririi productivității muncii la prelucrările prin așchiere are ramificații mult mai largi decît s-ar părea la prima vedere și este con-

și cota revine pe
că pro-

(Foto : M. Cioc) diționată de o mare varietate de măsuri tehnico-organizatorice și e- conomice, atît la nivelul secțiilor și uzinelor cît și la nivelul conducerii de ramură. în condițiile desfășurării normale a procesului de producție, creșterea productivității de. pinde în mare măsură de ceea ce se întîmplă „la vîrful cuțitului“, de stabilirea judicioasă a normelor de durabilitate optimă și, în funcție de a- cestea, a normelor de regim optim. Rezultă, de asemenea, că la stabilirea normelor de durabilitate și de regimuri trebuie avute în vedere condițiile concrete tehnico-organizatorice și economice ale secției, uzinei etc, și trebuie acționat efectiv în sensul perfecționării acestora. Altfel, există riscul unor rezultate contrarii sau al unei creșteri nesatisfăcătoare și întîmplătoare a productivității muncii.Uzinele trebuie -să-și unească eforturile cu cele ale institutelor de cercetări și proiectări pentru e- laborarea unor normative de regimuri bazate pe activitatea lor de perfecționare a condițiilor tehnico- organizatorice ale producției. în fine, apare clară necesitatea respectării cu strictețe a normelor stabilite, a disciplinei tehnologice atît de către cadrele de pregătire și conducere a producției cît și de muncitori. Preocupîndu-se sistematic de aplicarea în mod științific a metodelor de prelucrare a metalelor, colectivele uzinelor constructoare de mașini vor asigura creșterea continuă a productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor.
Conf. ing. ZOLTAN DUCA 

Institutul politehnic din București

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne ; P.usallca — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Sărutul 
Cianitei — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Cercul 
de cretă caucazian — (orele 20). (Sala 
Studio) : Mașina de scris — (orele 20). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Parcul „23 Au
gust") : Femeia îndărătnică — (orele 20). 
(Grădina „9 Mai") : Băieții veseli — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Copiii soarelui — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Șala C. Mille) : 
Pigulete plus cinci fete — (orele 16) ; 
O felie de lună — (orele 20). (Parcul 
„N. Bălcescu“) : Chirlța în provincie fpr 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Fata cu pistrui — (orele 19,30). 
Teatrul de comedie : Umbra 
20). Teatrul satiric muzical 
(Grădina Boema) : Ca la 
(orele 20,15). (Sala Savoy) :

(orele 
„C. Tänase“ 

revistă - 
Ocolul pa- 

inîntului în 30 de melodii — (orele 20).

. « « « » » f* U.I.M H.

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna
tă : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.15), 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45;
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; 10,45; 22), G. Coșbuc (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 21), Stadionul Ciulești 
(20,45), Grădina 13 Septembrie (20,45) 
Arenele Libertății (20,30). Dracul șl cele 
10 porunci — cinemascop : Republica 
(9; 11,15; 13,45; 16,30; 19; 21,30), Grădina 
Progresul (orele 20,30), Elena Pavel (9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 — grădină 20,30), 
Grivița (0,45; 12,15; 14,45; 17; 19,30), Alex, 
Sahia (10; 12,15; 14,30; 17,15; 19,45; — gră
dină 20,15), Patinoarul 23 August (21), 
23 August (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45;
21.30) . Lumina de iulie : Magheru (10;
12; 15; 17; 19; 21), Giulești (10; 12; 14; 10; 
18,15; 20,30), Lumina (rulează în conti
nuare de Ia orele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16; 18,15; 20,30), Libertății 
(10; 12, 16,30; 18,30 — grădină 20,30). Seara 
prietenilor filmului : V. Alecsandri (orele 
19). Pe urmele bandei : rulează la cine
matografele V. Alecsandri (15), I. C. 
Frimu (9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,30; 
20,45 — grădină 20,15), Miorița (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Raidul vărgat : Tineretului 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
T. Vladimirescu (10; 18; 20). Noua prie
tenă a tatii: Victoria (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), 8 Martie (16; 18,15; — grădină
20.15) , Flacăra (15; 17,15; 19,45). Colegii :
Central (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Arta
(16; 18,15; 20,15 — grădină 20,30). Careo- 
mușki : Moșilor (16;
20.30) , Volga (10; 12;
Haiducii din Rio Frio: Unirea (16; 18 — 
grădină 20,15). Program special pentru 
copii la orele 10 la cinematograful 13 
Septembrie. Magistratul : 13 Septembrie 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Așa a fost 
— Moscova — Antarctica — Primăvara 
obișnuită — rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 Ia cinemato
graful Timpuri Noi. Divorț Italian — 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(15; 17; 19; 21). Căpitanul Fracasse — ci
nemascop ; înfrățirea 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; 18,15; 20,30). Mila re
gească : Cultural (15; 17; 19; 21), B. Delà- 
vrancea (16; 18; 20). Noaptea pe auto
stradă : rulează la cinematografele Alex. 
Popov (în continuare de la orele 9,45 
pînă la orele 21), G. Bacovia (15,30; 18;
20.15) . Tinerețea Iul Maiakovslri : rulează
la cinematograful C-tin David (16,30; 
18,30; 20,30). Lanterna cu amintiri :
Munca (16; 18,15; 20,30). Tinerii — cine
mascop : Popular (15; 17; 19;_ 21), Gră
dina T. Vladimirescu (20,15). Pînă mîine : 
30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). Cerul
n-are gratii : rulează la cinematografele 
M Eminesou (16; 18,15; 20,30), Drumul
Serii (16; 18; 20). Dă-i înainte fără grija : 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). Plaja : 
Luceafărul (15; 17.15; 19,30 - grădină
20.30) . O viață : rulează la cinematogra
ful Olga Bancic (15; 17;- 19 — grădină 
20,30). Bunica Sabella : Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). Fata eu ulciorul: Grădina 
23 August (20,30), Maxim Gorki (11).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 13,40 
transmisie de la Moscova a festivității 
sosirii cosmonauților Valentina Tereșko- 
va șl Valeri Bîkovski. Orele 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,15 — Anotimpurile. 
19,40 — Muzică distractivă (transmisie de 
la Constanța), 30,10 — primăvară obiș
nuită — film realizat de un colectiv al 
Studioului ,,Alexandru Sahia“. 20,25 — 
Interviu cu George Vraca, artist al po
porului. 20,45 — Actualitatea cinemato
grafică. 21,30 — In fața hărții. 21,SO — 
Cîntă trio Santa Cruz. 22,30 — Poșta te
leviziunii. In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.CUM VA FI VREMEA?

Ieri în țară : In cursul zilei vremea a 
fost ușor instabilă în Ardeal Șl s-a men
ținut în general frumoasă în celelalte 
regiuni. Cerul a fost mal mult noros 
în jumătatea de nord a țării șl variabil 
în rest. Au căzut ploi slabe locale în 
Ardeal. Vîhtul a suflat potrivit cu in
tensificări pînă la tare în Bărăgan, Mol
dova și Dobrogea, predominînd din sec
torul vestic. Temperatura aerului a avut 
valori cuprinse între 12 grade la 'l’oplița 
și 27 grade la Berzasca. In București : 
Vremea a fost în general frumoasă cu 
cerul variabil. Vintul a suflat potrivit 
din vest. Temperatura maximă a fost 
de 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
șl 25 iunie. In țară : Vreme în general 
frumoasă exceptind jumătatea nordică a 
țării unde va fi ușor instabilă. Cer 
schimbător. Vor cădea ploi sub formă de 
averse mai ales în regiunea de munte șt 
nordul țării. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere la început apoi 
staționară. Minimele vor fl cuprinse în
tre 8—18 grade, iar maximele între 22—32 
grade. In București : Vreme în general 
frumoasă cu cer schimbător. Vint slab 
pînă la potrivit, temperatura în creștere 
la început, apoi staționară. Pe litoral : 
Vreme în general frumoasă cu cer 
schimbător. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere la început apoi 
staționară.

I. c. 
18,30;

18,15 — grădina
16; 18,15; 20,30).
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50 de ani de la moartea poetului

Desene do NICOLAE HILOHI

La clubul Uzinelor

...l-am 
i pe un 
■ spunea 

despre 
.Scrisorii

Suflet sensibil, care a vibrat în fața 
frumuseților

La cabinetul tehnic (stînga) ; Pregătiri pentru lecția de agricultură (mij
loc); Portret (dreapta).

„Nu căutați aiurea si altora pricină I 
„Că nu e nici N. Iorga, nici

G. Coșbw de vină, 
„Ci Sărăcia cruntă, eterna Sărăcie !...

"ET una mai. Primăvara s-a revăr- 
sat ca o apă pe meleagurile 

sibiene, ca o apă care ar străbate 
invers drumul firesc al izvoarelor, 
nu de la munte către șes, ci din xamlca 
cîmpie cătTe munte. A invadat întîl ; nevoia 
plaiurile line, culcate la picioarele despre 
munților Făgărașului, la j

LUCIA DEMETRIUS

și țesăturile vorbesc despre 
de frumos a rășinărenilor și 
darul lor, steagul cavaleri- 

munților Făgărașului, la poalele I01 rășinăreni, cu care în 1848 s-au 
munților Cibinulul, și s-a urcat, pas înfățișat bunicii rășinărenilor de azi 
cu pas, după ce a înflorit grădini și ‘ 
livezi, în pădurile de fagi, în păduri
le de stejari, în pădurile de brazi, 
cărora le-a înverzit mugurii de mla
dă nouă.

Pe ogoarele de la Avrig, acolo 
unde Oltul curge larg, adînc și do
mol înainte de a se mai învolbura 
odată la Turnul Roșu, pe ogoarele 
de la Alămor, pe cele de la Raco- 
vița, pe cele de la Cristian, pe toate 
ogoarele care se desfășoară în jurul 
Sibiului dacă o apuci către șes, 
grîul e înalt de cîteva palme, bogat 
în spic, verde ca o apă mare, în 
care se bănuie, o lumină mai mult 
decît o culoare, pîrguirea viitoare.

Livezile de la Cisnădie și Cisnă- 
dioara, livezile de la Rășinari, de 
ci'eși, vișini și meri, frumoase pri
măvara sub belșugul lor de floare, 
au îmbrăcat în acest mai o haină 
albă-rozalie, miresmată, atît de festi
vă încît se epune prin partea locu
lui că o asemenea recoltă de fructe 
cum va fi anul acesta n-a fost de 
mulți ant. Acmm crengile se apleacă 
de rod, mai pline în fiecare zi de 
soare și de sevă. In curînd fru
moasa piață a Sibiului va străluci 
ca o imensă grădină, înflorită în 
fiecare dimineață 
exuberante ale 
să-și dezlănțuie 
pline de cireși 
dulci vor pleca mai departe. în alte 
orașe, în alte piețe, spre fabrici de 
marmeladă și compoturi.

Dacă pleci din bătrînul burg, stră
juit de ziduri severe șl porți stră
bune, cu tramvaiul care duce la 
Dumbravă și de acolo cu altul, care 
străbate întreaga pădure și valea 
care se deschide, fertilă, largă, din
colo de ea, ațintindu-ți necurmat 
privirea spre munții Cibinulul cu 
bogat veștmînt de păduri, cu creste 
albăstrui pe cerul albastru, ajungi 
în Rășinari, bătrînul sat mereu tî
năr, bogat și mare, fremătător de 
viață. Cooperativa de textile, în care 
se țes covoare și se fac tricotaje, 
în care lucrează cîteva sute de fe
mei cu dibăcie și simț artistic, te 
face să te gîndești neapărat că aici 
e vorba de o veche și prețioasă tra
diție, căreia abia azi i s-a putut 
înlesni cîmp larg de dezvoltare. 
Aici, la un pas, în micul muzeu din 
Rășinari, rînduit cu dragoste și pri
cepere, printre obiectele de artă 
populară culese din ținut nu se află 
oare și acele blidare și lăzi zugră
vite cu flori de Marina Cruceat, la 
sfîrșitul secolului trecut și la înce
putul acestuia ? Nevastă de dulgher, 
Marina Cruceat, fără să fi învățat 
de la nimeni să picteze, a început 
să înflorească obiectele care ieșeau 
din mîna bărbatului și a ajuns sin
gură, pas cu pas, la a zugrăvi 
icoane pe sticlă. Ea pare a fi, în 
sens sufletesc, străbuna tuturor a- 
cestor meșterițe de azi, ce pun toată 
frumusețea cîmpului, stilizată, în co
voarele lor. Și nu numai Marina 
Cruceat a pictat în Rășinari ; mulți
me de bărbați și femei au avut da
nii zugrăvirii, al țesăturilor meșteșu
gite, al cioplirii. In muzeu, dacă ce

de toate culorile 
fructelor grăbite 
maturitatea. Lăzi 
și vișine mari și

pe Cîmpia Libertății, vorbește lim
pede șl despre ceea ce a clocotit 
în sufletul lor.

Din Rășinari pornește drumul bun, 
larg, care duce la munte, printre 
păduri, pășuni nesfîrșite și iar pă
duri, printre sate care, oricît ar fi 
de depărtate și de cățărate pe cos
tișe, „izolate“, cum s-ar fi spus altă
dată, au școlile, căminele culturale 
și dispensarele lor, printre culmi 
stîncoase și sălbatice, pînă la hi
drocentrala Sadu V, cu marele ei lac 
artificial, în care cerul se scaldă 
neasemuit în albastru.

Plimbări în munți, pe drumuri 
sălbatice sau line, se pot face oricîte 
pornind din Sibiu, fie spre Păltiniș, 
cu zecile lui de vile, fie spre Cin- 
drel, fie spre cabana mică de la 
Poienița, căreia noaptea îi dau tîr- 
coale mistreții și unde Cibinul e 
plin de păstrăvi. Dar anotimpul te 
îndeamnă mai mult spre șesurile pe 
care le-a cuprins îmbietor căldura, 
nu spre munții care în miezul verii te 
vor chema cu răcoarea lor; Și te 
trage inima să vezi o comună, o 
gospodărie colectivă care are faima 
să se fi ridicat de curînd, în ani 
puțini, fără putință de comparare 
cu trecutul, datorită faptului că oa
menii muncesc și creează într-un 
chip' nou.

lămorul e așezat cam răzuit 
■^“■de șoseaua mare, asfaltată, 

care leagă Mediașul de Sibiu. Lip
sit de rîuri, lipsit de păduri, lipsit 
de piatră, satul, care avea pămînt 
potrivit pentru agricultură și pășuni 
bogate, a trăit sute de ani nițel cam 
singuratic, cam redus la propriile lui 
resurse și puteri. Gospodăria colecti
vă, înființată în 1959. cunoaște 
astăzi acel elan care face ca impo
sibilul să devină cu putință. Alămo
renii au văzut cu ochii lor primele 
recolte ale colectivei, au văzut vi
tele ei de sol bun, din ce în ce mai 
multe, au văzut construcții noi și 
metode noi. Cei care rămăseseră la 
început pe dinafară au vrut să fie 
înlăuntrul el. Rezultatele gospodă
riei au fost o pricină pentru care 
satul întreg, rupt cîndva de ambiții 
și rivalități personale, firești unei 
orînduiri nedrepte, și-a strîns rân
durile.

Căminul cultural e mare, frumos, 
armonios, („mai frumos 
din Sibiu 1“ e gata să 
alămorean), înzestrat 
cu radio șl, mai ales, a izbutit să 
organizeze un admirabil cor de 160 
de bărbați. Căminul a ajutat și el 
la realizarea acelei unități între să
teni pe care trecutul n-a cunoscut-o. 
Echipa de sport i-a legat și ea. Co
rul sau echipa de fotbal „Recolta“ 
din Alămor pleacă acum foarte des 
Ia Sibiu sau în alte centre apropia
te. cu camioanele pe șoseaua de 
curînd pietruită — și cu cîtă rîvnă 
a fost adusă piatra asta! — ca să dea 
concerte, să joace sau să asiste 
numai la alte meciuri. încă o dată 
arta ?î sportul și-au dovedit înrîuri- 
rea binefăcătoare, puterea cu care 
alungă închistări și interese meschi
ne, ca să destindă sufletele, să le

lege, să le deschidă alte perspec
tive.

Cei din Alămor se remarcă și prin 
frumoasele lor costume naționale. Se 
duc la cîmp cu cele simple, pentru 
zile lucrătoare, le îmbracă dumini
ca pe cele de găteală, cu broderii 
multe, cu cusături înflorate. Fiecare 
casă ți se deschide prietenos, în 
fiecare ești cinstit cu vin din viile 
puține — în curînd vor fi mai mul
te — de pe colina ușor culcată care 
mărginește satul și cu pîine bună, 
cu slană. Gazda te îmbrățișează ca 
pe un frate, îți arată velințele, cojoa
cele, iile brodate, făcute toate de 
mîna gospodinei, păstrate în lada 
cu flori mari, pentru zile de săr
bătoare. în casă miroase a izmă și 
a levănțică, pe pereții zugrăviți al
bastru siniliu. fluturi mari de pînză 
albă, plisată, ocrotesc farfurii de 
ceramică pictată.

KÎ n primirea lor era ceva deose- 
bit, se amesteca un fir de sti

mă pentru scriitor. Nu vreau să spun 
că sentimentul acesta mi-1 adresau 
mie personal, că oamenii mă cunoș
teau pe mine, dar în viața lor spiri
tuală a intrat o preocupare nouă: 
literatura, arta, și o nouă considera
ție: pentru cel care le făurește. Bi
bliotecile bogate și citite din toate 
satele pe care le-am străbătut sînt 
o dovadă de pătrunderea culturii în 
viața țăranului de azi.

Alămorenii au păstrat din trecu
tul lor ceea ce împodobea și înfru
museța viața, și au primit prezen
tul în inima lor viguroasă pentru 
tot ce răstoarnă ca nefolositor și 
construiește solid, temeinic, spornic. 
Dacă în anii trecuți oamenii au a- 
vut, unii față de alții, îngăduința 
unor greșeli, azi, cînd și-au dat sea
ma că asemenea greșeli păgubesc 
colectivul întreg, cînd și-au dat sea
ma ce poate realiza colectiva Iot 
dacă pun umărul la ea, nu mai sînt 
trecute cu vederea, nu mai sînt cu 
putință. Exigența reciprocă a luat 
locul greșitei înțelegeri a prieteniei. 
Alămorul înflorește, puțin la margi
nea drumurilor principale și mai 
departe de ele, înflorește și crește, 
curat și plin de tinerețe creatoare.

Imaginea oamenilor, cînd călăto
rești pe drumurile sibiene, îți îm
plinește' imaginea peisajelor și-ți dă, 
mai mult încă decît ele, dragoste de 
viață, dorința de a vedea, an după 
an, cit de frumoasă se face lumea 
prin om și cît de puternică.

,,Grivița Roșie"

La clubul Uzinelor 
„Grivița Roșie“ din Ca
pitală a avut loc zilele 
acestea un simpozion. 
M. Demetrescu, muzeo
graf la Muzeul științelor 
experimentale, a vorbit 
despre „Cucerirea spa
țiului cosmic“, iar L. 
Grigorescu, cercetător la 
Institutul de fizică ato
mică al Academiei R. P. 
Romîne, despre „Folosi
rea energiei atomice în 
scopuri pașnice“.

Crește numărul

de locuri, vor fi date In 
folosință pînă la sfîrși
tul anului. In regiunea 
Banat, de pildă, alte 63 
de sate vor avea tn cu
rînd cămine culturale, 
în Dobrogea 37, Galați 
— 35, Hunedoara — 
33 etc.

Datorită sprijinului 
dat de cetățeni, în frun
te cu deputății, la 
struirea căminelor 
turale s-au realizat 
acum însemnate 
nomii.

Expoziții 
de pictură 
și graiică

căminelor
culturale la sate

Seară de seară, nume
roși locuitori ai comune
lor și satelor vin la că
minul cultural să vizio
neze un film sau un 
spectacol, să asculte o 
conferință interesantă, să 
citească o carte, să joa
ce o partidă de șah sau 
pentru a lua parte la ac
tivitatea formațiilor ar
tistice de amatori. Pe 
zi ce trece căminele cul
turale devin mai neîncă
pătoare, deși în fiecare 
an numărul lor sporește 
continuu. Dacă în 1938 
existau la sate circa 
3 500 de așa-zise „ate- 
nee populare“ acum nu
mărul căminelor cultu
rale în țara noastră se 
ridică la aproape 13 000. 
La acestea se vor mai 
adăuga încă mai bine 
de 800, care se află in 
construcție. Dintre ele a- 
proape 500, ale căror 
săli de spectacole vor 
cuprinde peste 120 000

con- 
cui- 
pînă 
eco-

(Agerpres)

In strînsă legătură
cu problemele

din 
ac- 
se

La Galeriile de artă 
ale Fondului Plastic 
din Bd. Magheru 20 
s-au deschis ieri expo
zițiile de pictură ale 
artiștilor Grlgore Spl- 
rescu șl Yvonne Has
san. Sînt prezentate 39 
lucrări în ulei cu o te
matică variată : portre
te, peisaje, schițe de 
compoziție etc. Tot 
ieri, în sala din Calea 
Victoriei 132, s-a des
chis o expoziție de pic
tură și grafică. Picto
rița Ioana Olteș ex
pune 23 lucrări în ulei 
și desene care prezin
tă aspecte din viața 
colectiviștilor maramu
reșeni.

Simpozioane
Ia clneclub

Munca 
prezent 
aproape 
numărul

producției

In întreprinderile 
regiunea Dobrogea 
tivitatea culturală
desfășoară în strînsă 
legătură cu probleme
le de producție. In 
acest scop, sînt folosite 
forme de muncă variate: 
conferințe tehnico-eco- 
nomice, filme documen
tare, expoziții, consulta
ții tehnice etc. 
cu cartea e tn 
mai eficientă, 
jumătate din
muncitorilor din aceas
tă regiune devenind ci
titori permanenți ai bi
bliotecilor. Un aport pre
țios la viața culturală 
din întreprinderi aduc» 
șt activitatea artistică. 
Numai la prima fază a 
celui de-al 7-lea concurs 
al artiștilor amatori au 
participat peste 2 500 de 
muncitori, ingineri, teh
nicieni și funcționari cu
prinși în 153 de forma
ții artistice.

Cineclubul de pe Un
gă Casa de cultură a 
sindicatelor din Baia 
Mare prezintă membri
lor săi un nou ciclu de 
simpozioane „Ecranizări 
după opere literare ce
lebre“. In cadrul aces
tui ciclu au rulat filme
le „Romeo ți lulieta“, 
„Thérèse Raquin", „Pe 
Donul liniștit“.

In urmă cu o jumătate de veac se 
stingea din viață, după o existență în 
care părtașă i-a fost suferința, poetul 
St. O. Iosif. Cu cîteva luni numai înain
tea morții lui, inimile iubitorilor de fru
mos din țara noastră fuseseră încercate 
de o altă durere : sfîrșitul timpuriu al 
poetului Panait Cema. Contemporanii 
au văzut în aceste triste destine o do
vadă grăitoare a nepăsării și ostilității cu 
care orînduirea vremii privea pe crea
torul cinstit.

Născut în anul 1875 în familia unui 
■profesor din Brașov, St. O. Iosif a cres
cut într-o casă împovărată de griji. Do
vedește din copilărie dragoste față de 
literatură. De tim
puriu trimite revis
telor literare prime, 
le sale încercări de 
poezie. Vine la 
București unde se 
bucură de sprijinul 
și prețuirea lui Ale
xandru Vlahuță. A 
nutrit o nemărginită 
admirație față de 
I. ’ L. Caragiale. 
„L-am iubit ca pe 
un părinte, 
respectat ca 
dascăl...“ — 
St. O. Iosif 
autorul „! 
pierdute“. S-a apro
piat. deci, de acei 
scriitori care repre
zentau tradițiile li
teraturii noastre rea
liste. Așa se explică 
și calda afecțiune 
reciprocă dintre St. 
O. Iosif și Mihail 
Sadoveanu.

St. O. Iosif s-a simțit necontenit le
gat de viața celor umili și necăjiți, de 
obiceiurile oamenilor simpli de la țară, 
de trecutul glorios de luptă al poporu
lui, de frumusețile patriei, de bogata co
moară a folclorului romînesc.

A continuat astfel un drum rodnic al 
liricii noastre, adăugîndu-i cîteva reali
zări de frumusețe autentică, ce nu se 
vor vesteji niciodată. Unul din izvoarele 
acestei trăinicii a operei lui St. O. Iosif 
o aflăm în preluarea creatoare a unor 
motive și modalități specifice poeziei 
noastre populare :

„Ce dor i-a fost poetului / De frea
mătul brădetului, / De murmurul izvo
rului, / De fluierul păstorului, / De 
glasul păsărelelor".

„Muza populară“, pe care o invocă 
într-una din poeziile sale, i-a inspirat 
cele mai emoționante versuri. în stro
fele lui St. O. Iosif aflăm imagini au
tentice, zguduitoare ale vieții țărănimii 
asuprite :

contemporane lor. In paginile acestui 
„Caleidoscop” ei își exprimă și simpa
tia față de răscoala țăranilor din 1907. 
Poezia „Scrisoarea deschisă a unui melc1* 
persiflează minciunile oficialității bur- 
ghezo-moșierești, care încerca să abată 
atenția de la adevăratele cauze ale răs
coalei :

„Că stntem nevoieși de tot,
Și ai frați mici, și sintern mulți... 
Muncesc din greu, fac tot ce pot —‘
Și tot flămînzi, și tot desculți I“

O sută
de caricaturi

La Tîrgu Mureș est» 
vizitată cu interes expo
ziția caricaturistului Nell 
Cobar, deschisă tn sălile 
bibliotecii „Teleky". Ar
tistul bucureștean pre
zintă peste 100 de lu
crări.

Nu numai o dată tn poezia sa St. O. 
Iosif revine cu compasiune asupra vieții 
„truditului muncitor* de la țară.

Timp de mai mulți ani St. O. Iosif 
a fost prietenul apropiat al lui Dimitrie 
Anghel, „poetul florilor". Această prie
tenie s-a materializat într-o fructuoasă 
colaborare literară. St. O. Iosif și D. An
ghel au publicat împreună numeroase 
traduceri și „Caleidoscopul lui A. 
Mirea“, o suită de poezii originale în 
care sînt ironizate moravurile societății

Festivitatea de la

naturii țării sale, St. O. 
Iosif ne-a lăsat și cî- 
teva izbutite paste
luri continuînd tra
diția marilor noștri 
scriitori Vasile Alee, 
sandri și George 
Coșbuc, de care a și 
fost influențat. El 
a cîntat tradițiile 
glorioase de luptă 
ale poporului nos
tru, marile figuri ale 
țării, pe cei ridicați 
din rândurile mase
lor de asupriți pen
tru a.i apăra de Îm
pilări și nedreptăți. 
St. O. Iosif și-a a. 
rătat prin versurile 
sale admirația ne
mărginită pentru cei 
ce au slujit prin 
fapta lor vitejeas
că pe cei mulți. Cu 
toate că în opera lui 
s-au făcut simțite și 
unele influențe ne
faste ale curentului' 
St. O. Iosif este însemănătorist, totuși 

cele mai valoroase din versurile sale le
gat de viața poporului.

St. O. Iosif, ale cărui strune au vibrat 
mai ales în gamele delicate, gingașe, a 
fost un poet care a exprimat cu sensi
bilitate sentimentele alese ale omului.

St. O. Iosif și-a cîștigat locul în li
teratura romînă și prin aleasa expresie 
literară a operei lui, prin muzicalitatea 
și limpezimea versului său. Poezia lui 
este asemeni cîntecului „vechi și simplu, 
de la tară". După cum mărturisește 
chiar el : „Limba poporului are pentru 
mine o dulceață, pe care nu ți-o pot 
descrie*.

înzestrarea sa poetică St. O. Iosif a 
dăruit-o și traducerii în limba romînă 
a unora dintre capodoperele literaturii 
universale. Lui îi revine meritul de a fi 
tălmăcit la un înalt nivel artistic lucrări 
de seamă din Shakespeare, Heine, Pe- 
töfi, Goethe, Schiller etc.

Opera lui St. O. Iosif și-a găsit ade
vărata prețuire în anii regimului de de
mocrație populară. Au apărut numeroase 
ediții ale versurilor sale în colecțiile de 
largă popularizare. La sfîrșitul anului 
trecut, Editura pentru literatură a ti
părit o ediție științifică în două vo. 
lume înmănunchind, în 1 000 de pagini, 
versurile, proza și traducerile scriitoru
lui. Cercetătorii literari i-au consacrat 
studii, articole. Au fost publicate docu
mente inedite întregind imaginea des
pre viața și activitatea acestui prețuit 
scriitor.

VALERIU R1PEANU

Casa Scriitorilor
Uniunea Scriitorilor din R. P. Romînă 

a organizat vineri după-amiază. la Casa 
Scriitorilor „Mihail Sadoveanu“ o festi
vitate literară consacrată comemorării a 
50 de ani de la moartea poetului St. 
O. Iosif. Despre viața și opera lui 
St. O Iosif a vorbit criticul literar I. D. 
Bălan. Actorii Elena Sereda, Ludovic

Antal și N. Gr. Bălănescu au recitat 
poezii și traduceri din poeți străini ale 
scriitorului comemorat. Mezzosoprans 
Martha Kessler, solistă a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“. acompaniată 
la pian de Costel Ionescu, a interpretat 
cîntece pe versuri de St. O. Iosif.

(Agerpres)

HARPER LEE
decît teatrul 
spună orice 
cu televizor,

Două generații de dansatori (Artiști amatori din comuna Dăbuleni, 
regiunea Oltenia).

Reproducem mai jos un fragment din romanul scriitoarei americane Harper 
Lee „Ucide sturzul care rîde“. Apărută în S.U.A. în anul 1960, cartea s-a bucu
rat de un mare succes. A fost distinsă cu premiul „Pulitzer“, cel mai mare pre
miu literar american, tradusă în mai multe limbi și ecranizată. Scriitoarea ne 
introduce în mediul unui orășel de provincie din sudul Statelor Unite. Avoca
tul Atticus Finch apără un negru acuzat pe nedrept că ar fi atacat o femeie 
albă. Deși din desfășurarea procesului reiese că acuzația nu era întemeiată, ci 
constituia o înscenare cu caracter rasist,

izgonit din mijlocul societății, 
socotit nedemn de ea. Martora 
o femeie albă. Ea știa foarte 
cu cită strășnicie este interzisă

negrul este totuși condamnat la moarte.

își 
Se 
ju- 
cu

M-am uitat din nou jos, în sală. 
Atticus vorbea calm, pe un ton rece, 
oficial, cu același glas cu care 
dicta de obicei corespondența, 
plimba cu pas măsurat prin fața 
rafilor, care îl ascultau pare-se 
atenție.

La un moment dat își întrerupse 
pledoaria și scoțînd din buzunar 
ceasul cu lanț, spre surpriza tuturor 
îl puse pe masă spunînd :

— Permiteți-mi, domnilor...
Judecătorul Taylor dădu din cap 

în semn de încuviințare și atunci 
Atticus... își descheie vesta, gulerul, 
își desfăcu cravata și-și scoase 
haina. Apoi, își vîrî mîinile în buzu
nare și făcu cîțiva pași spre jurați.

— Gentlemeni, începu el. Jim și cu 
mine ne uitarăm unul la altul : așa 
vorbea el acasă. De astă dată tonul 
lui nu mai era rece și oficial — vor
bea juraților de parcă ar fi fost niște 
vechi cunoscuțl de-ai lui pe care îi 
întîlnise în colț, la poștă.

— Gentlemeni, reluă el, am să fiu 
scurt. Aș vrea să vă reamintesc în 
răstimpul ce ne-a mai rămas, că a- 
cest caz nu este de loc complicat, 
că nu aveți de analizat situații încîl- 
cite, ci aveți de făcut un singur lu
cru : să vă lămuriți dacă inculpatul 
este vinovat sau nu, în așa fel, încît 
să nu rămînă în conștiința dumnea
voastră nici urmă ds îndoială. în
cep prin a declara că acest caz nici 
nu trebuia de fapt adus în fața unei 
instanțe de judecată. Totul este la 
fel de simplu și de limpede ca și 
adevărul că doi ori doi fac patru.

Nici o expertiză medicală n-a adus 
probe care să confirme că Tom Ro
binson ar fi săvîrșit într-adevăr fapta

vi- 
a-

de care este învinuit. Acuzatorul se 
bazează doar pe declarațiile foarte 
îndoielnice, după cum s-a constatat 
la interogatoriu, a doi martori care, 
în plus, sînt categoric dezmințite de 
acuzat. Acuzatul este nevinovat ; 
novatul adevărat se află însă în 
ceastă sală.

Am foarte multă compasiune pen
tru martora principală a acuzării. 
Totuși, oricît de mare ar fi compasiu
nea mea, ea are limite — nu pot să 
aprob încercarea martorei de a trece 
vina ei asupra altuia, deși știe că 
acest lucru îl va costa viața.

Spun „vină*, gentlemeni, întrucît 
martora este vinovată. Ea n-a săvîr. 
șit de fapt nici o crimă, ea n-a făcut 
decît să încalc9 o lege aspră, con-

sfințită de societatea noastră con
temporană, o lege atît de neînduple
cată, încît cel care o nesocotește 
este 
fiind 
este 
bine
fapta sa. Dorința ei însă a fost mai 
tare ca interdicția și, persistînd în 
această dorință, a încălcat legea. Ea 
a cedat unei porniri nestăvilite, tar 
apoi s-a purta! așa cum se poartă 
copiii — a încercat să scape de do
vada concretă a vinovăției sale. Nu
mai că în fața noastră nu stă un co
pil care ascunde o acadea furată : 
în fața noastră stă 
fă firea, < 
nimicitoare

care a 
victimei

o femeie în toa- 
dat o lovitură 
sale, avînd nea-

părat nevoie să se descotorosească 
de cel ce știa tot ce se întîmplase. 
El nu trebuia să mai apară în calea 
ei, el nu trebuia să mai existe. Do
vada trebuia să dispară.

Dar despre ce fel de dovadă e 
vorba î

Este vorba despre Tom Robinson, 
Un om viu. Ea trebuia deci să se 
descotorosească de Tom Robinson. 
Prin simpla lui existență, Tom Ro
binson îi amintea de fapta săvîrșită. 
Dar ce anume a săvîrșit ea? A vrut 
să seducă un negru. Ea, o femeie 
albă, a vrut să seducă un negru. A 
făcut o faptă pe care societatea 
noastră n-o iartă, a sărutat un negru. 
Și nu un negru bătrîn, ci un bărbat 
tînăr, în putere. Pînă în clipa aceea 
ea a desconsiderat legea, dar de 
cum a călcat-o. aceasta s-a prăvălit 
asupră-i fără cruțare.

Tatăl ei a văzut totul. Ce anume 
a spus el, o știm chiar din depozi
țiile lui. Dar ce anume a făcut el 7

om cu frica 
onorabil. El 
Tom Robin- 
corespunză-

Desen de EUGEN TARU

Asta nu o știm. Există însă probe 
indirecte, din care reiese că Mayella 
Ewell a fost crunt bătută de un stîn. 
gaci. Parțial știm ce a făcut mister 
Ewell ; el s-a purtat așa cum s-ar fi 
purtat în locul lui orice 
lui dumnezeu, orice alb 
a obținut arestarea lui 
son, dînd o declarație
toare, pe care a semnat-o, incontes
tabil, cu mîna stingă. Și iată că Tom 
Robinson s-a trezit pe banca acuza
ților. Dumneavoastră ați văzut cu to. 
ții cum a depus jurămînt cu mîna 
pe biblie, cu mîna lui dreaptă, sin
gura validă.

După toate acestea, negrul modest 
șl cumsecade, care a avut „obrăz
nicia” să sq comporte astfel față 
de o femeie albă, a fost pus în situa
ția de a dezminți declarațiile a doi 
albi. Nu are rost să vă reamintesc 
ce comportare au avut aceștia în 
timp ce depuneau mărturia — ați 
văzut cu toții. Martorii acuzării, cu 
excepția șerifului din districtul May- 
combe, au compărut în fața dumnea
voastră. gentlemeni. în fața Instanței 
de judecată, cu convingerea neruși
nată că nimeni nu se va îndoi de 
spusele lor. cu convingerea că și 
dumneavoastră, qentlemeni, porniți 
de la prezumția — eronată, dar 
foarte firească pentru oameni de 
teapa lor — că toți neqril mint, că 
toți negrii sînt Imorali prin natura 
lor, că toți neqrit sînt o primejdie 
pentru femeile noastre albe Iar a- 
ceasta, qentlemeni, este o minciună 
sfruntată și dumneavoastră știți tot 
atît de bine ca și mtne că e o min
ciună...

Atticus tăcu, își scoase batista din 
buzunar șt începu să-și ștearqă 
ochelarii. In clipa aceea mai făcui 
o descoperire : niciodată pînă a- 
tuncf nu-1 văzusem transpirat — era 
dintre oamenii a căror față nu se 
aburea niciodată, acum însă strălu
cea ca unsă.

— Vreau să mat adauq cîteva cu. 
vinte înainte de a încheia Thomas 
Jefferson a spus cîndva că totî oa
menii s-au născut liberi 
yankeii șf moraliștii de 
mentele Washingtonului 
în obraz aceste cuvinte 
bită plăcere...

Există însă la noi o 
fata căreia toți trebuie

tăcu, tșl scoase batista din

Tn clipa aceea mai făcui

și egali ; 
la denarta- 
ne trîntesc 

cu o deose-

instituie în 
să fie egali

(Continuare în pag. IV-a)
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ÇHuriwItflWnW l'iiliffCercetările de mecanică aplicatăîn continuă dezvoltareCondițiile create dezvoltării științei în procesul construirii noii orîn- duiri, îndrumarea și sprijinul acordate continuu de către partid activității pe tărîmul științei și culturii au contribuit la avîntul neîntrerupt al cercetării științifice în țara noastră. Semnificativă în această privință este și activitatea desfășurată în Institutul de mecanică aplicată „Traian Vuia“ al Academiei R. P. Romîne, creat în anul 1949.în trecut, cercetările de mecanică aplicată erau foarte reduse, ele se efectuau în mod neorganizat și sporadic. Doar cîteva cadre didactice entuziaste, risipite pe la diverse catedre de învățămînt, se ocupau cu știința aplicată, fără a avea însă vreun pian și o orientare adecvată.în prezent, cercetarea științifică în domeniul mecanicii are un caracter organizat, tratîndu-se probleme la un nivel din ce în ce mai ridicat. Au fost formați tineri cercetători de înaltă calificare, apți de a continua în mod strălucit activitatea științifică desfășurată și îmbogățită mereu.Institutului i o bază materială

acad. ELIE CARAFOLI 
directorul Institutului de mecanică 

aplicată „Traian Vuia“ 
al Academiei R. P. Romineștiințific deosebit, au aplicații practice. în domeniul aerodinamicii au fost efectuate lucrări teoretice și experimentale asupra aripilor de avion, precum și cercetări importante referitoare la mișcările supersonice, obținîndu-se rezultate apreciate în țară și în străinătate.Studiile sistematice întreprinse a- supra aerodinamicii suprafețelor permeabile, asupra hipersustentației și sustentației prin efectul solului, au condus la obținerea unor rezultate teoretice valoroase, precum și la unele aplicații interesante, printre care un vehicul cu pernă de aer; de asemenea, s-a conceput o ambarcațiune specială cu pro- ■ pulsie aeriană, care a fost construită în mai multe exemplare și experimentată cu succes în Deltă.Numeroase contribuții în industrie au fost aduse prin studiile dei-a fost asigurată .,’.ă modernă, adec- aerodinamică experimentală, ca stu- vată efectuării unor cercetări experimentale corespunzătoare nivelului actual de dezvoltare a cercetărilor științifice. Acest fapt a permis elaborarea unor lucrări valoroase, care și-au găsit în același timp și aplicații în economia națională, Astfel, unele rezultate obținute în domeniul elasticității și al rezistenței materialelor au putut fi aplicate în probleme practice — proiectarea unor conducte, calculul suspensiilor de la autovehicule, proiectarea învelișurilor de nave, a cuptoarelor de fabricat ciment etc. în acest sens, institutul întreține o fructuoasă colaborare cu diverse întreprinderi industriale. în domeniul hidromecanicii, pe baza introducerii cercetărilor pe modele hidrotehnice s-au elaborat lucrări teoretice și experimentale valoroase, care contribuie la realizarea unor construcții și amenajări hidroenergetice importante din țara noastră. De asemenea, lucrările referitoare la scurgerea fluidelor grele cu suprafață liberă, pe lîngă interesul

diul avioanelor utilitare, ameliorarea ventilației în ateliere, în vagoane de cale ferată, săli publice și altele.S-au obținut rezultate teoretice și experimentale importante asupra lubrificației hidrodinamice și lubri- ficației cu gaze, care sînt cunoscute și apreciate atît în țară, cît și peste hotare. în aceeași ordine de idei, se pot menționa studiile privind înlocuirea unor materiale de lagăre, elaborarea unei metode radioactive de determinare a calității uleiurilor etc, procedeul de rodaj chimic al motoarelor cu ardere internă, precum și procedeul de metalizare prin pulverizare a pieselor uzate.în domeniul teoriei mecanismelor și al măsurătorilor electronice, cercetările teoretice și experimentale efectuate au condus la obținerea unor rezultate științifice care își găsesc și aplicații în tehnică — de e- xemplu, la realizarea unor instalații automate pentru controlul de calitate al bilelor de rulmenți. De asemenea, au fost întreprinse studii

speciale pentru găsirea metodelor optime la prelucrarea oțelurilor.în cadrul activității de cercetare au fost elaborate monografii originale și tratate științifice, care s-au bucurat de apreciere în rîn- durile specialiștilor din țară și din străinătate. Pe lîngă distincțiile primite, cum sînt Premiile de Stat și Premiile Academiei R. P. Romîne, lucrările unora dintre oamenii de știință din institutul nostru au fost solicitate și traduse în alte țări. Astfel, lucrarea „Aerodinamica lubrificației“ de N. Tipei, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, a fost editată în S.U.A., iar lucrarea „Lagăre cu alunecare“, de același autor, este în curs de editare in limba rusă ; de asemenea, lucrarea „Aerodinamica“, apar- ținînd autorului acestor rînduri, a fost tradusă în limbile rusă și germană, iar lucrarea „Aerodinamica vitezelor mari“ se află în curs de tipărire în limba rusă.Este de remarcat rolul deosebit pe care l-au jucat și îl joacă publicațiile periodice ale institutului, „Studii și Cercetări de Mecanică A- plicată” și „Revue de Mécanique Appliquée”, în dezvoltarea și orientarea cercetărilor din acest domeniu; ele sînt larg difuzate astăzi și peste hotare, buciirîndu-se de o foarte bună apreciere.La a 15-a aniversare a Academiei R. P. Romîne încerc un sentiment de mîndrie la constatarea progreselor remarcabile pe care știința și tehnica din țara noastră le-au realizat în această scurtă perioadă de timp. Rezultatele obținute pînă acum ne obligă ca în viitor cercetările noastre să fie și mai fructuoase, atacînd probleme din cele mai actuale, pentru a crea astfel o valoroasă rezervă științifică de viitor, capabilă să genereze cele mai importante aplicații în industria noastră. în felul acesta, cercetătorii institutului nostru își vor aduce mai departe contribuția la traducerea în viață, în sfera lor de activitate, a sarcinilor trasate Congresul al Ill-lea al P.M.R., nîndu-și energia lor creatoare slujba desăvîrșirii construcției cialismului în patria noastră.
de pu- în so-

Intr-unui din laboratoarele Institutului de chimie al Filialei din Cluj a Academiei R. P. Romine

Colitele și tratamentul lor
Sub numele de colită se înțelege, de 

obicei, inflamația mucoasei intestinului 
gros (colonul).

Colitele sînt de tipuri numeroase, pe 
care este bine să le cunoaștem, întrucît 
de aceasta depinde în mare măsură 
tratamentul. Deosebim o colită mu
coasă, în care inflamația nu intere
sează decît mucoasa, și o colită parie
tală, în care procesul inflamator cuprin
de toate straturile peretelui intestinal 
(mucoasa, musculoasa, seroasa perito
neală). Se mai poate vorbi și despre o 
colită acută, cauzată de toxiinfecțiile 
alimentare sau de unele infecții speci
fice, ce se caracterizează printr-un mă
nunchi de semne caracteristice, ca și 
de o colită cronică, 
sindromul colopatic, 
frecvent întîlnit. De 
asemenea, după 
cum tulburările țin 
de creșterea florei 
(microbilor) de fer
mentație cu acțiune 
glucidice (zarzavaturi, 
ciuri) sau a florei de putrefacție ce 
acționează asupra produselor proteice 
(carne), vorbim de o colită de fermen
tație sau de putrefacție.

Cauzele ce pot duce la apariția co
litelor sînt numeroase s lipsa secreției 
de acid clorhidric în stomac, a bilei 
din vezica biliară sau a sucului pan
creatic secretat de către pancreas înles
nesc pătrunderea alimentelor nedige
rate în colon ; aceasta favorizează creș
terea intensității fie a proceselor de 
putrefacție, fie a celor de fermentație, 
după cum pătrund în colon carnea 
sau zaharoasele nedigerate. Produșii re
zultați în cantitate mare în urma acestor 
procese duc la inflamația mucoasei in
testinale.

Regimul alimentar nerațional, fie cu 
• prea multe cărnuri și grăsimi, fie cu 
prea multe produse glucidice (zaharoa
se) poate duce la modificarea florei in
testinale, la tulburarea echilibrului din
tre flora de putrefacție și flora de fer
mentație, la apariția colitei. Febra tifoi
dă, dizenteria pot lăsa, la rîndul lor, 
urme la nivelul intestinului, care ulte
rior să ducă la apariția unei colite.

în afara acestor cauze, mai intervin : 
tahifagia (mestecatul repede), masticația 
insuficientă sau deficitară, consumul e- 
xagerat de apă, de băuturi alcoolice, u- 
tilizarea abuzivă de purgative, de clis- 
me, lipsa unor vitamine — îndeosebi A, 
B, C — din alimentație. De asemenea, 
s-au văzut apărînd colite în urma unor 
tulburări neuro-endocrine (Basedow).

Toate aceste cauze duc. așa cum s-a 
țirătat, la inflamația intestinului, care 
atrage după sine accelerarea sau înceti
nirea contracțiilor sale periodice (unele,

cele peristaltice, au rolul de a face să 
progreseze alimentele în intestin) și tul
burarea rezorbției proteinelor, lipidelor, 
glucidelor și mineralelor. Din aceste tul
burări rezultă o serie de neajunsuri, ex. 
teriorizate prin semnele de boală ale co
litei. Tabloul bolii este dominat de tul
burările de tranzit intestinal, respectiv 
de diaree sau constipație, care de obi
cei alternează.

în cazul în care nu sînt 
tele pot da complicații 
serioase.

Tratamentul colitelor se
primul rînd, pe regimul alimentar, care 
va fi substanțial pentru a asigura o 
nutriție suficientă, 
pății, la început

tratate, coli- 
destul de

bazează, în

caracterizată prin

SFATUL MEDICULUI

asupra alimentelor 
făinoase, dul-

în caz de consti- 
se dau pireuri de 
legume, 
brînzeturi 
mentate, 
fructe, 
pentru ca apoi să 
se teacă la legume 
mazăre, salate, cru
de predominanță a 

diareei, se ține cont dacă e vorba de 
fermentație sau de putrefacție. în pri
mul caz se prescriu: carne, șuncă, brîn
zeturi nefermentate, unt ; în al doilea 
caz se dau făinoase, supe de legume, 
griș, orez, biscuiți, cereale, macaroane, 
fructe etc și se procedează astfel timp 
de 3—4 săptămîni, perioadă după care 
se poate trece la un regim alternant, 
în afară de regim, se mai prescriu di
ferite medicamente și se instituie un 
tratament simptomatic.

Este foarte important tratamentul în 
stațiunile balneare. Apele cloruro-sodice, 
prin activarea secreției gastrice, intesti
nale, biliare, pancreatice, prin echilibra
rea contracțiilor intestinului și calmarea 
inflamației, ameliorează mult colitele. 
Sînt indicate stațiunile: Sîngeorz, Slă- 
nic-Moldova, Olănești etc.

Prevenirea colitelor se face printr-un 
regim alimentar rațional, cuprinzînd toți 
factorii alimentari necesari (carne, gră
simi, zaharuri, vitamine etc). Mesele 
trebuie luate cu regularitate, alimentele 
să fie masticate suficient, evitîndu-se a- 
buzurile alimentare, băuturile reci. Se 
vor trata la timp orice suferințe ale sto
macului (gastrite hipoacide), ale ficatu
lui. pancreasului, care pot duce la apa
riția colitelor și, de asemenea, se vor 
trata diferitele afecțiuni neuro-endocri
ne (de exemplu boala Basedow etc).

De la primele semne de colită este ne
cesară consultarea medicului, pentru a 
se institui imediat tratamentul adecvat, 
în felul acesta evoluția bolii putînd fi 
oprită.

(fasole verde, linte, 
dități etc). în caz

făinoase, 
nefer- 

suc de 
compoturi,

Dr. ILIE ERNEST
Clinica medicală Colentina

vtata culturalâ

Muzeul Karel Capek

Al lll-lea Festival internațional 
al filmului la Moscova

Poem simfonic 
despre Julian Grimau

Intre 7 și 21 iulie a.c. va avea loc 
la Moscova cel de-al lll-lea Festival 
internațional al filmului care se va 
desfășura sub deviza „Pentru uma
nism în arta cinematografică, pentru 
pace și prietenie între popoare“.

Pînă în prezent și-au anunțat par
ticiparea peste 40 de țări.

Ța.ra noastră va participa cu filmul 
„Lupeni-29“ ; tînăra cinematografie 
cubană va prezenta filmul „12 scaune" 
—- prelucrare originală a cunoscutului 
roman al lui I. Uf și E. Petrov ; polo
nezii vor veni cu ascuțita dramă so
cială „Aripile negre", R. D. Germană 
— cu filmul „Gol între lupi“. Franța 
a propus filmul „Curtezanul".

In zilele festivalului vor fi prezen
tate și filme în afara concursului.

Filmele artistice vor fi apreciate de 
un juriu alcătuit din 15 membri, iar 
cele de scurt metraj de un juriu de 9 
membri. Printre membrii juriului se 
află regizori conșacrați ca Grigori 
Ciuhrai (U.R.S.S.), regizorul polonez 
Jan Rîhkovski, regizorul cubanez To
mas Gâteriez Alea, regizorul ame
rican Stanley Kramer, regizorul ro- 
mîn de filme de scurt metraj Ion Po- 
pescu-Gopo, regizorul olandez de filme 
documentare Joris Ivens și alții.

Compozitorul José Cabestani, pro
fesor la Institutul pedagogic din ora
șul Donețk (Ucraina), lucrează la un 
mare poem simfonic despre Julian 
Grimau, din care a terminat prima 
parte. José Cabestani este compatriot 
al lui Julian Grimau. încă de tînăr el 
a luptat în rîndul armatei republica
ne în timpul războiului civil din Spa
nia. Tatăl său a pierit în luptele îm
potriva falangiștilor, iar fratele său a 
fost rănit. Eliberat de către trupele 
sovietice dintr-un lagăr de concentrare 
hitlerist, José Cabestani trăiește de a- 
proape 18 ani în U.R.S.S.

L« Strie (R. S. Cehoslovacă), a fost 
inaugurat) un muzeu Karel Capek. As
tăzi, la 25 de ani după moartea sa, ve
chea casă, complet renovată a fost 
transformată în muzeu, unde sînt ex
puse materiale despre copilăria scriito
rului, despre primii săi pași în litera
tură, despre anii de muncă creatoare, 
despre prietenia sa cu A. Tolstoi, des
pre participarea la lupta împotriva fas
cismului.

Istoria Norvegiei... în „viziune"
Patru 

vegieni 
numele 
se din 
„Istoria 
care 
Cartea a apărut în e- 
ditura vest-germană 
„Röhrscheid“.

Cei patru profesori 
au primit din partea 
editurii șpaltele lucră
rii pentru consultare.

profesori nor- 
au cerut ca 

lor să fie șter- 
prefața cărții 
Norvegiei“ la 

au colaborat.

Ei au comunicat că 
„partea referitoare la 
cel de-al doilea război 
mondial trebuie re- 
scrisă, deoarece con
ține denaturări groso
lane“. îndeosebi, în 
această parte se fă
ceau referiri calom
nioase la adresa pa- 
trioților 
care 
potriva

norvegieni 
au luptat îm- 

hitlerismului.

Noutăți de la fabrica. 
„Anticoroziv“

La întreprinderea „Anticoroziv" din 
București se extinde fabricația articole
lor din cauciuc și mase plastice, care în
locuiesc alte materiale de valoare. Din 
latex — lapte de cauciuc — se produc 
saltele și perne de dormit pentru sta
țiuni balneo-climaterice și unități sani
tare, mai ieftine, comode și igienice. 
Tot din latex se produc și plăci bure- 
toase care au o largă întrebuințare. Ele 
se folosesc în construcții, în indus
tria de încălțăminte, la lucrări de tapi
țerie a mobilei fine, etc. Numeroase fa
brici au și început să producă mobilier 
utilizînd plăci buretoase. Un alt 
produs nou al acestei întreprinderi este 
adezivul „Prenadez“, care se utilizează 
la lipirea maselor plastice între ele, a 
cauciucului și materialelor plastice cu 
lemnul etc. Au început să se producă și 
„fiole pentru buraj”, care se folosesc la 
foraj în minerit, cu rezultate foarte 
bune în eliminarea prafului rezultat de 
la pușcături.

CD AJUTORUL APARATELOR RADIOTELEFONIE PE
Echipele mobile de control ale rețe

lelor electrice de înaltă tensiune din ca
drul întreprinderilor regionale de elec
tricitate Dobrogea și Argeș au fost do
tate recent cu aparate radiotelefonice 
pe unde ultrascurte. Noile aparate, rea
lizate de un colectiv de specialiști din 
cadrul întreprinderii pentru raționaliza
rea și modernizarea instalațiilor energe-

UNDE ULTRASCURTE
s-au dovedit deosebit 
radiotelefonul pe unde

tice (I.R.M.E.), 
de eficace. Cu 
ultrascurte se pot obține convorbiri la 
distanțe, cuprinse între 15—30 km. In 
acest fel echipele de control și reparare 
a avariilor rețelelor electrice țin legătu
ra cu centrele regionale, puțind fi diri
jate acolo unde este nevoie de ajutorul 
lor. (Agerpres)

Turistul venit din alte coifuri 
de țară pentru a cunoaște 
Brașovul are ocazia , 
lingă orașul nou și monu
mentele de cultură 
te de veacuri, să întîlneas- 
că și semnele tradiției cultura
le dezvoltate în orașul cuibărit 
sub coama Tîmpei. Iar dacă ur
mele celor care au trudit aici și 
au contribuit la nașterea cultu
rii romînești nu sînt totdeauna 
concrete pentru vizitatorul de 
astăzi, nu-i greu de aflat cite 
ceva despre Coresi, Anton Pann, 
Negulici, Ciprian Porumbescu, 
Gh. Barițiu, Gh. Dima și alții. 
Ei au lăsat doar suficiente a-

ca, pe

păstra-

mintiri cu care, pe bună drepta
te, orașul se mîndrește astăzi. O 
dovadă o constituie „casa me- 
morială Gh. Dima". Ea a fost 
organizată cu prilejul împlinirii 
a 110 ani de la nașterea muzi
cianului și se află pe strada 
Constantin Vodă Brîncoveanu 
nr. 4, stradă paralelă cu arterele 
care duc „din cetate“ spre 
Schei, pe lîngă stadionul școlii 
medii nr. 1.

Casa memorială are două în
căperi, în incinta școlii medii 
nr. 3 .Aici au fost adunate o- 
biecte și documente legate de 
viața lui Gh. Dima, acest neo
bosit pionier ol muzicii romî-

vest-germanâ
Autorii vest-germani, 
Martin Gerhardt și 
Walter Hubatech, n-au 
ținut seamă de aceste 
obiecții. Profesorii nor
vegieni au declarat că 
noua „lucrare“ con
stituie o falsificare și 
mai grosolană a isto
riei decît o carte si
milară aipărută la 
timpul său în Germa
nia hitleristă.

£

(Urmare din pag. IlI-a)

— atît cerșetorul de pe stradă cît și 
Rockeieller, atît un prost cît Șl un 
geniu ca Einstein, atît un incult cît 
și rectorul universității. Această in
stituție, gentlemeni, este justiția, ori-, 
ce instanță judecătorească — de la 
Tribunalul suprem al Statelor Unite, 
pînă la cea mai modestă judecătorie 
de pace dintr-un colț de provincie, 
pînă la onorabila instanță din care 
faceți dumneavoastră parte.

Nu sînt un idealist și sînt departe 
de a socoti curtea cu juri drept cea 
mai desăvîrșită formă de judecată. 
Pentru mine ea nu este un ideal, ci 
o realitate existentă. Completul 
nostru de judecată, gentlemeni, nu 
este mai bun decît fiecare dintre 
dumneavoastră, domnilor jurați, în 
parte. Completul are atîta discemă- 
mînt cît au și jurații, iar jurații în 
întregul lor au discernămînt în mă
sura în care are iiecare jurat în 
parte. Sînt convins, gentlemeni, că 
veți analiza imparțial depozițiile pe 
care le-ați auzit aici, veți pronunța 
o sentință dreaptă și-l veți reda pe 
acuzat familiei lui. In numele con
științei, faceți-vă datoria.

Ultimele cuvinte Atticus le rosti în 
șoaptă și, întorcîndu-și fața de la ju. 
rați, mai adăugă ceva ce nu am pu
tut desluși. Parcă nu se adresa jura, 
ților ci lui însuși. L-am înghiontit pe 
Jim :

— Ce-a spus ?
— Mi se pare c-a spus : în numele 

conștiinței, acordați-i încredere.
In timpul cît jurații se retrăseseră.

nești, care timp de 43 de ani a 
muncit cu abnegație pentru răs- 
pîndirea ei. Născut la Brașov în 
1847, Gh. Dima, după ce și-a 
făcut studiile superioare la Vie- 
na și Leipzig, a revenit în pa
trie și a dus o rodnică activita
te ca profesor de canto, compo
zitor și dirijor. La Brașov, la 
Sibiu, iar după primul război 
mondial, la Cluj — ca director 
al conservatorului care se des
chide în 1920 (și care astăzi îi 
poartă numele) — Gh. Dima în
vață, îndrumă și stimulează. 
Cununile de lauri primite cu o- 
cazia concertelor dirijate de el 
la București în 1895 sau cu pri
lejul sărbătoririi, în 1922 a 40 
de ani de activitate, expuse a- 
cum în casa-muzeu, dovedesc 
prodigioasa activitate a marelui 
muzician.

Vizitatorii casei din strada 
Brîncoveanu mai pot vedea ți 
alte obiecte și documente inte
resante. Amintim scrisorile pri
mite de Gh. Dima de la D. Po- 
povici-Bayreuth, cu care era 
prieten, și de la Gh. Folescu, 
diploma de absolvire a conser
vatorului din Leipzig, nume
roase partituri de compoziții o- 
riginale, baghetele primite în 
dar la diferite concerte, ultimul 
pian la care a cîntat și a com
pus etc. Toate acestea, împreu
nă cu fotografiile care îl prezin
tă pe Gh. Dima în diferite oca
zii și textele explicative, ajută 
vizitatorilor să-și întregească 
cunoștințele asupra multilatera
lei activități a acestui prețuit 
înaintaș al muzicii romînești.

I. CERBU

L
A

T
V

I
N
T
Ä

' '.. -V

consiliu de 
experți Întruniți la, 

adoptat' 
definitiv 
permit» 

celor 
de la 
vechi 
liucra- 
dato- 

vlitoni- 
acnmu- 

lai A.s- 
două 

î sînt 
vor fi

Album de desene satirice
Recent, în Editura Harper din New 

York a apărut un album de desene 
satirice de Erich Sokol, intitulat „Lo
cuitori americani“.

Ciclul de „Portrete satirice" cuprins 
în acest album reprezintă o galerie 
amuzantă de „locuitori“ ciudați. Este 
de fapt o panoramă a vieții contem
porane din' America cu toate caracte
risticile ei. O serie de desene satirizea
ză aspecte ale modului de viață ame
rican ; totodată artistul creionează un 
șir de figuri de oameni simpli, cinstiți.

Sokol face parte dintre acei artiști 
plastici americani curajoși care obligă 
pe oameni să privească adevărul în 
față.

Cairo a 
proiectul 
caro va
reconstruirea 
două temple 
Abu-Slmbel, 
de 3 200 ani, 
re necesară 
rită creării 
Iul lac de 
lare de
suan. Cele 
temple cœre 
subterane, 
tăiate în Mocuri de 
30—40 tone șl re
construite 
pra noului 
Nilului. în 
fie : O statuie ln- 
fătișînd-o pe regi
na Nefertiti care 
împodobește fațada 
templului mai mic. 
___________________i

deasu- 
curs al 
fotogra-

Deschiderea festivalului 
anual de teatru antic

La Epidaur a început festivalul 
anual de teatru antic, eveniment 
artistic așteptat cu interes. Teatrul 
antic de la Epidaur este cel mcți 
mare teatru în aer liber din Gre
cia. La inaugurare a fost prezenta
tă tragedia „Prometeu înlănțuit“ 
de Eschil. Rolul lui Prometeu a fost 
interpretat de cunoscutul a:ctor 
Alexis Minotis, totodată regizorul 
piesei. Au asistat peste 11 000 de 
spectatori. Spectacolul s-a bucurat 
de succes. In cursul festivalului, 
care se vq încheia la 14 iulie, vor 
mai fi prezentate tragediile „Al
ceste“ și „Hecuba“ de Euripide și 
comedia „Viespile“ de Aristofan.

„J

mister jilmer 
mister Adner- 
Fuma țigară 

ședea tolănit 
cocoțate

pe 
pe 
de- 
ju-

opt

publicul iași din sală. Bărbații adu
seră cîte o gustare nevestelor lor, 
iar mamele își hrăniră pruncii.

— De cît timp s-au retras jurații ? 
întrebă Jim.

— De vreo jumătate de ceas. Mis
ter Finch și mister Jilmer au mai 
vorbit puțin, apoi judecătorul Taylor 
a adresat cîteva cuvinte de îndru
mare juraților.

M-am uitat în sală și l-am văzut 
pe Atticus plimbîndu-se prin fața fe
restrelor, apoi îndreptîndu-se spre 
băncile juraților. Se uită la bănci, 
apoi la judecătorul Taylor și se în
toarse la fereastră. I-am surprins 
privirea și i-am făcut un semn cu 
mîna. Mi-a răspuns din cap și și-a 
văzut de drum.

Lîngă o fereastră 
stătea de vorbă cu 
wood Bert, grefierul, 
după țigară și
scaun, cu picioarele 
masă. Numai cei din completul 
judecată, Atticus, mister Jilmer, 
decătorul Taylor, care dormea dus,
si Bert — se comportau ca de obi
cei. Niciodată n-am asistat la un 
proces la care să fie atîta liniște în 
sală. Cînd și cînd, scîncea un prunc, 
sau vreun copilandru fugea prin 
sală ; cei vîrstnici stăteau ca la bi
serică. Pînă și la galerie negrii din 
jurul nostru așteptau liniștiți, cu o 
răbdare într-adevăr biblică.

Pendula veche bătu anevoie 
lovituri, care ne înfiorară.

Cînd ceasul vesti ora unsprezece, 
eu una nu mai știam ce-i cu mine 
— obosisem să lupt cu somnul și 
moțăiam. Am făcut un efort ca să mă 
trezesc și, ca să nu adorm din nou. 
m-am apucat să număr cu sîrg ca
petele din sală : am numărat șai
sprezece chelii, paisprezece ca
pete care ar fi putut trece drept 
roșcovane, patruzeci brune și șa
tene. Mi-am amintit pe neaștep
tate cum odată Jim, preocupat de 
niște texte psihologice, mi-a po
vestit că dacă într-un loc cu multă 
lume, să zicem pe un stadion ticsit, 
toți oamenii încep să se concen
treze asupra aceluiași gînd — să 
zicem că-și doresc ca un copac din- 
tr-o pădure să se aprindă, copacul 
se va aprinde neapărat. M.-a cuprins 
o nespusă bucurie : ce-ar fi să-i rog 
pe toți cei de jos să se gîndească

cu toată puterea lor de concentrare 
ca Tom Robinson să fie achitat? Dar 
imediat mi-am spus că dacă toți sînt 
obosiți ca și mine, n-o 
mic.

— Ce mult durează, 
spus lui Jim.

— Da, da. durează, 
răspunse acesta.

— Șl tu care pretindea! că o să 
hotărască în cinci minute !

Jim ridică din sprîncene.
— Mai există unele lucruri pe care 

tu nu poți să le înțelegi, declară el.
...Mister Tyte ieși din sală și se 

înapoie cu Tom Robinson. îl. con
duse ia locul lui, lîngă Atticus și sg 
opri și el alături. Judecătorul Taylor 
se trezi, se întinse și își pironi atent 
privirea spre băncile juraților.

Mai departe totul se petrecu ca în- 
tr-un coșmar. Jurații se întoarseră în 
sală mișeîndu-se greoi, ca niște îno
tători sub apă și glasul judecătoru
lui abia se auzi, venind de departe.

Jurații nu se uită niciodată la acu
zat dacă l-au condamnat. Cînd ju
rații s-au întors în sală, nici unul 
nu s-a uitat la Tom Robinson. Pre
ședintele i-a întins lui mister Tyte o 
foaie de hîrtie, acesta a transmis-o 
grefierului, iar grefierul — judecăto
rului.

Am strîns din pleoape. Judecăto
rul Taylor citea : „Vinovat... vino
vat... vinovat... vinovat". M-am uitat 
pe furiș la Jim : își încleștase cu a- 
tîta putere mîinile pe balustradă, 
îneît degetele i se albiseră, și la fie
care „vinovat" umerii I se cutremu
rau ca sub o lovitură. Judecătorul 
Taylor spunea ceva. Cine știe de ce 
strîngea în mînă ciocănelul, fără să 
izbească cu el.

Am văzut ca prin ceață cum Atti
cus își strînse hîrtiile și le vîrî în 
servietă. Țăcăni din încuietoare, se 
apropie de grefier, îi spuse ceva, îl 
salută din cap pe mister Jilmet. apoi 
se apropie de Tom Robinson și în
cepu să-i șoptească nu știu ce la 
ureche. îi puse mîna pe umăr. Apoi 
își luă haina de pe scaun, o îm
brăcă și ieși din sală, dar pe o altă 
ușă ca de obicei.

Străbătu 
du-s@ spre 
pe semne, 
acasă...

să iasă ni-

așa-i 7 i-am

negricioaso,

repede sala, îndreptîn- 
ușa din spre sud. Vroia, 
să ajungă mai repede

RÄCOR1TO

— Mi-a spus că vine la 7. Ce să fac?
— Treci în partea asta...

— De ce ai făcut atîta gălăgie că limonada era caldă ?
— Ca să mă răcoresc !

Desene^de R1K AUERBACH



Nr. 5931 S C î N T E I A Pag. S

Fe șantierele
Am făcut zilele acestea o 

vizită pe șantierul 2 Dimi- 
trov-Chiristigii al întreprin
derii de construcții-montaje 
nr. 1. Pe acest șantier lu
crează marea majoritate a 
constructorilor care au înăl
țat anul trecut în cartierul 
Flereasca-parc primele 6 
blocuri turn cu ajutorul co- 
frajelor glisante. Experiența 
pe care dobîndit-o o

dezvoltă aici, unde au de 
construit cu cofraje glisante 
4 blocuri bară de 10 etaje, 
cu cîte 132 apartamente fie
care ; alte trei blocuri ase
mănătoare vor ridica în 
cartierul Matei Voevod. De 
subliniat că cele 7 blocuri 
vor fi construite cu același 
set de cofraj glisant.

Primul bloc — P-4 — a 
fost ridicat în 14 zile și ju-

mătate. In prezent, se mon
tează planșeele prefabricate, 
turnate pe șantier, în raza 
de acțiune a macaralei (fo
tografia nr. 1). Prin folosi
rea planșeelor prefabricate 
s-a ajuns ca ritmul de mon
taj al acestora să fie un etaj 
în 3 zile. La al doilea bloc 
— P-5 — lucrările de tur
nare a structurii de rezisten
ță au început la 24 mai ; în 
prezent se demontează co- 
frajul ajuns la etajul 10.

La construcția acestui bloc 
se folosește un nou sistem de 
transportare și ridicare a be
tonului la cofrajul glisant. 
Betonul este adus de la sta
ția centralizată în autoagita- 
toare, care fac posibilă ames
tecarea lui continuă pînă la 
locul de descărcare îi, bene 
(fotografia nr. 2). Pe șantier 
au fost totodată înlocuite 
benele tip scoică cu altele 
lip sanie sau papuc (fotogra
fia nr. 3). Acestea au o ca
pacitate sporită cu circa 50

la sută. Capacitatea de ridi
care a macaralei este astfel 
mai bine folosită. Benele sînt 
așezate orizontal și, după 
umplere, sînt ridicate cu 
macaraua la locul de turna
re, Cu ajutorul unui dispozi
tiv se asigură o împrăștiere 
mai uniformă a betonului.

Cofrajului glisant, folosit 
la ridicarea blocurilor de pe 
acest șantier, i s-au adus prin 
proiectare o serie de îmbună
tățiri : astereala de cherestea 
a fost înlocuită cu cea de 
tegofilm, în locul materialului 
lemnos folosit la confecționa
rea ramelor pentru goluri și a 
cutiilor s-a utilizat tablă am- 
butizală, planșeele prefabri
cate se execută pe o pistă a 
șantierului și altele. Se reduce 
astfel cu mult consumul de 
cherestea și, în final, numărul 
orelor de lucru pe aparta
ment este mai mic.

r

Plenara C. C. al P.C.Ü.S. In Comitetul special O.N.U.

(Fotoreportaj de
N. CUCUI și M. CIOC)

Douâ moduri de organizare a penatului
(Urmare din pag. I-a)Pășunatul â început la jumătatea lunii mai, cînd s-a considerat că iarba este tocmai bună, Organizarea pășunatului propriu-zis a fost pusă la punct pînă în cele mai mici amănunte. Brigăzile zootehnice conduse de Ion Bîscă și Ion Moga și-au împărțit în așa fel munca îneît pășunatul animalelor să se desfășoare în cele mai bune condiții. Dimineața în zori, la ora 4, se începe mulsul. Apoi vacile pleacă la parcela stabilită. Pășunatul continuă — cu o pauză la prînz — pînă spre seară la ora 17, cînd ele vin din nou la muls. Apoi al doilea schimb de îngrijitori le ia în primire și le duce la pășune pînă după miezul nopții.Și la gospodăria din Cut s-a organizat o tabără de vară. Dar nu pe specii și categorii de animale. Nici parcelarea pășunii nu s-a făcut. Vacile și tineretul bovin continuă să pască împreună pe întreaga suprafață de pășune. Tovarășul Ion Dinea, președintele gospodăriei, spune că nu sînt adăpători în diferite puncte ale pășunii și. din această cauză, nu poate fi împărțită în parcele. Dacă se constru-

iau adăpători la vreme, acest neajuns ar fi fost înlăturat. Nici pășunatul de noapte nu este bine organizat.Modul diferit de organizare a pășunatului în cele două gospodării are și un alt aspect ; în vreme ce la Răhău pășunatul a început la timpul optim, la Cut a început cu trei săptămîni mai repede, cînd iarba era încă prea fragedă, insuficient dezvoltată. Acest lucru, ca și pășunatul nerațional, au împiedicat creșterea ierbii.
•kExemplul celor două , gospodării vecine este semnificativ pentru raionul Sebeș, cît și pentru alte raioane din regiunea Hunedoara. E- xistă un mare număr de gospodării colective cu o bogată experiență în folosirea chibzuită a pășunilor, ca și gospodării care nu folosesc pe deplin și judicios pășunile de care dispun. Se cere din partea organelor locale de partid, din partea consiliilor agricole regional și raionale mai multă stăruință pentru generalizarea experienței fruntașilor în întreținerea și folosirea pășunilor, mai mult sprijin gospodăriilor colective în organizarea pășunatului.

De la Ambasada U.R.S.S.Ambasada Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste din R. P. Ro- mînă aduce mulțumiri călduroase colectivelor întreprinderilor, tuțiilor, organizațiilor, precum cetățenilor din R. P. Romînă < au trimis felicitări în legătură înfăptuirea cu succes de către lotul cosmonaut V. F. Bîkovski și de prima femeie cosmonaut lume V. V. Tereșkova a zborului cosmic de lungă durată, în grup.
★Vineri, o delegație a Sfatului popular al Capitalei condusă de tovarășul Ion Cozma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, a plecat la Berlin unde,, la invitația Prezidiului consiliului orașelor și comunelor din R. D. Germană, va lua parte la lucrările celei de-a treia conferințe generale a orașelor și comunelor din R.D.G.
★Vineri s-a înapoiat în Capitală venind de la Budapesta, delegația C.C.S. condusă de tov. I. Cotoț, care, la invitația C.C.S. din R. P. Ungară, a făcut un schimb de experiență. (Agerpres)

insti- i și care cu pi-din

interviul nostru Motocicliștii în preajma 
unor importante competiții

Tovarășul G. Mormocea, secretar ge
neral a! Federației de motociclism, ne-a 
informat despre activitatea sportului cu 
motor. „Mai întîi este vorba de compe
tițiile interne ale motocicliștilor noștri. 
Pe prim plan se situează campionatele 
republicane de motocros, dirt-trak și de 
viteză pe circuit închis.

Campionatul republican de motocros 
reunește în continuare la start pe cei 
mai buni concurenți din întreaga țară. 
Au mai rămas să se desfășoare etapa a
IV- a Ia Brașov fsîmbătă după-amiază și 
duminică dimineața) și ultima etapă, a
V- a, la București în zilele de 29—30 
iunie. Dispute pasionante au loc și în 
cadrul campionatului de dirt-trak. în 
sfîrșit, ultima competiție internă care 
sțîrnește Interes deosebit în rîndul 
amatorilor sportului cu motor este cam
pionatul republican de viteză pe circuit 
închis. Deocamdată au loc etapele re
gionale. La 18 august cei calificați în

etapele regionale își vor disputa finala 
Ia București.

Și acum cîteva cuvinte despre 
programul international. Campionatul 
mondial de motocros — 14 iulie la 
Moscova — stă în centrul atenției noas
tre. La această mare confruntare inter
națională vor participa doi concurent! 
romini : Tr, Macarie și M. Pop (Di
namo). Alți doi alergători romîni R. 
Jurcă (Steaua) și I. Cucu (Metalul) vor 
participa la un concurs internațional de 
dirt-trak ce va avea loc la Sofia la 30 
iunie.

în august sportivii noștri vor lua 
startul în R. P. Polonă la un concurs in
ternațional de motocros, iar în zilele de 
11 și 15 ale aceleeași luni pe pista sta
dionului Dinamo din Capitală se vor 
desfășura două concursuri internationale 
de dirț-trak cu participarea unor aler
gători din străinătate“,

C. COSTIN

Fotbaliști romini la CopenhagaCOPENHAGA 21 (Agerpres). — Echipa selecționată olimpică de fotbal a R. P. Romîne a sosit joi seara la Copenhaga, fiind întîmpi- nată la aeroport de reprezentanți ai federației daneze de specialitate și de numeroși amatori de sport. Jocul de duminică cu e- chipa Danemarcei din cadrul preliminariilor turneului olimpic este așteptat cu mare interes. întîlnirea se va desfășura pe stadionul din „Idrotspark .Jocul va fi condus de o brigadă de arbitri elvețieni,

Isa e î t e v a
Tradiționala competiție atletică „Me

morialul fraților Znamenski“ se va des
fășura în zilele de 2 și 3 iulie la Mos
cova. Vor lua parte peste 350 de atleți 
și atlete din 19 țări, printre 
glia, Belgia, Italia, S.U.A., 
R. F. Germană, R. P. Polonă, 
mînă, R. P. Bulgaria, R.P.D. 
etc. Printre concurenți se vor

?î n d u r î
reprezentative

R. P. Romîne.
R. D. Germane 

prima zi, echipa R. P.

ale
Sus-

(cu

Știința Cluj—Radnickl 
(Iugoslavia) 3—3

CLUJ (coresp. „Sclnteil“). — Ieri 
după-amiază a avut loc Intîlnirea in
ternațională de fotbal dintre echipele 
Știința ți Radnickl (Iugoslavia).

A fost un joc frumos presărat cu 
multe faze dinamice, terminat cu un re
zultat de egalitate : 3—3.

care An-
Japonia, 

R. P. Ro- 
Coreeană 
afla atleți 

renumiți ca Michel Jazy (Franța), Gas
ton Roelants (Belgia), 
(R. P. Polonă), sprinterul 
Questadt.

Iosef Schmidt 
american Larry

★
în orașul Strasbourg are loc un 

turneu internațional de polo pe apă cu 
participarea echipelor Ferencvaros Bu
dapesta, Mladost Zagreb, SU Viena și 
S.N. Strasbourg. în prima zi. Ferencva
ros a învins cu scorul de 11—1, iar 
Mladost a dispus cu 8—2 de SU Viena.

I A început turneul international dp 
polo pe apă de la Leipzig la care iau

I * .......... .......... ..........

parte echipele 
R.S.S. Gruzine, 
diei, Iugoslaviei, 
două echipe). în 
Romine a terminat la egalitate 2—2 cu 
puternica echipă a R.S.S. Gruzine. în 
ziua următoare jucătorii romini au în
vins cu 4—1 echipa Suediei prin punc
tele marcate de Grințescu, Szabo, Kro
ner și Zahan.

Alte rezultate înregistrate : Iugosla
via — R.S.S. Gruzină 3—2 ; R. D. Ger
mană — Suedia 2—1 : Iugoslavia — 
R. D, Germană (juniori) 5—3.

k
S-a stabilit ca meciul de box pentru 

titlul mondial la categoria mijlocie 
dintre deținătorul centurii — nigerianul 
Dick Tiger și maghiarul Laszlo Papp să 
aibă loc în toamnă la New York. Me
ciul va avea loc în cazul că Tiger își va 
apăra cu succes titlul în fața șalange- 
rului său oficial, fostul campion mon
dial Gene Fulmer.

BOX

Dinamo—Sempre Avanti
Astăzi de la orele 19,30 pe ringul 

montat în incinta stadionului Dinamo 
va avea loc întîlnirea internațională de 
box dintre echipele Dinamo București 
și Sempre Avanti Bologna. Echipa ita
liană a sosit ieri la București cu cel 
mai bun lot în frunte cu cunoscutul 
campion Peri (mijlocie), Farinelli 
(muscă), Fusconi (semiușoară), Cedri 
(mijlocie mică) etc.

In caz de timp nefavorabil reuniu
nea se va disputa duminică dimineața 
de la orele 10 pe același stadion.

(Agerpres)

MOSCOVA (Agerpres).— TASS transmite : La 21 iunie, în cadrul plenarei Comitetului Central al P.C.U.S., au continuat discuțiile pe marginea raportului „Sarcinile curente ale muncii ideologice a partidului", prezentat de L. F. Iliciov, secretar al C.C. al P.C.U.S.în plenară au luat, de asemenea, cuvîntul M. A. Suslov, B. N. Popo- mariov, I. V. Andropov, secretari ai Comitetului Central al P.C.U.S., care au expus esența divergențelor dintre C.C. al Partidului Comunist Chinez, pe de o parte, și pe de altă parte, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și alte partide frățești.După cum se arată în comunicatul informativ cu privire la plenară, C.C. al P.C.U.S. a trebuit să procedeze astfel datorită faptului că conducerea P.C, Chinez nu a respectat înțelegerea realizată referitor la încetarea polemicii deschise, publicjnd scrisoarea sa din 14 iunie a.c. Toți participanții la plenară au luat cunoștință de această scrisoare.în cadrul plenarei, N. S. Hrușciov,

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a rostit o amplă cuvîntare.Plenara a adoptat în unanimitate o hotărîre în legătură cu raportul „Sarcinile curente ale muncii ideologice a partidului", prezentat de L. F. Iliciov, secretar al C.C. al P.C.U.S.Plenara a adoptat, de asemenea, în unanimitate o hotărîre cu privire la apropiata întîlnire a reprezentanților C.C. al P.C.U.S. cu reprezentanții C.C. al P.C. Chinez.Plenara a examinat probleme organizatorice. L. I. Brejnev și N. V. Podgornîi au fost aleși secretari ai C.C. al P.C.U.S.Plenara a acceptat propunerea C.C. al P.C. din Kazahstan și l-a exclus din rîndul membrilor C.C. al P.C.U.S. pe Salken Daulenov, care s-a compromis printr-o comportare nedemnă. S. S. Varențov a fost exclus din rîndul membrilor supleanți ai C.C. al P.C.U.S. pentru lipsă de vigilență politică și pentru fapte nedemne.Plenara C.C. al P.C.U.S. și-a încheiat lucrările.
Pentru normalizarea situației din LaosMOSCOVA 21 (Agerpres). — Uniunea Sovietică consideră necesar ca cele trei forțe politice care fac Earte din guvernul de coaliție al aosului să înceapă neîntîrziat tratative „pentru a rezolva pe cale pașnică problemele interne litigioase și a normaliza situația din țară”.Un proiect de scrisoare propus de Uniunea Sovietică spre aprobare copreședinților conferinței internaționale pentru reglementarea problemei laoțiene a fost remis la 13 iunie ambasadorului Marii Britanii de la Moscova, Humphrey Trevelyan, pentru a fi transmis co- președintelui englez.In proiectul sovietic al scrisorii adresate copreședinților se subliniază că în ultimul timp situația din Laos s-a înrăutățit considerabil „ca urmare a reluării operațiunilor militare de către trupele lui Nosavan, precum și din pricina faptului că S.U.A. livrează materiale militare acestor trupe, încâlcind astfel acordurile de la Geneva”.După cum se subliniază în proiect, acest lucru s-a aflat din mesajele prințului Sufanuvong, preșe-

dintele C.C. al partidului Neo Lao Haksat. împărtășind îngrijorarea exprimată în mesajele lui Sufanu- vong, se spune în proiect, copreședinții „speră că generalul Fumi Nosavan va da imediat ordin de încetare a operațiunilor militare și își va retrage trupele din zona controlată de trupele Neo Lao Haksat și de neutraliști”.

„Una dintre cele mai mari 
hidrocentrale ale lumii”Ziarele „Borba" și „Politika” despre sistemul hidroenergetic Și de navigație de la Porțile de FierBELGRAD (Agerpres). — în ziarele iugoslave „Borba“ și „Politika“ au apărut articole în legătură cu parafarea acordului privind construirea de către R. P. Romînă și R.S.F. Iugoslavia a sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. In articole se redau caracteristicile tehnice și se relevă însertmătatea economică pe care o Va avea această construcție, importanța ei pentru dezvoltarea bazei energetice a celor două țări, pentru ameliorarea navigației pe Dunăre, pentru dezvoltarea agriculturii etc „Borba” arată că „a- ceastă hidrocentrală gigantică va fi una dintre cele cinci mari hidrocentrale din lume”.

Odată cu venirea verii, ștrandu
rile, lacurile și rîurile sînt luate cu 
asalt de către numeroși tineri ș» 
vîrstnjd dornici de a practica înotul. 
O deosebită atenție se acordă mici
lor înotători.

Pentru ca acest sport să capete un 
larg caracter de masă, Federația ro
mînă de notație a luat unele măsuri 
care să creeze condiții optime pen
tru dezvoltarea acestei ramuri — 
mai cu seamă în rîndurile tineretu
lui școlar. Anul trecut, de pildă, au 
învățat să înoate peste 13 000 de 
copii. Pentru anul în curs s-a prevă
zut ca numărul celor ce vor deprin
de înotul să fie dublat și în conse
cință să se organizeze centre spe
ciale în toate localitățile care au 
bazine de înot, precum și pe litoral. 
Se va intensifica activitatea îndeo
sebi în regiunile unde înotul este 
mai puțin dezvoltat (Bacău, Iași, 
Oltenia, Argeș, Hunedoara), Tot
odată, s-a avut în vedere și nu
mărul necesar de cadre tehnice, 
inițiindu-se din timp cursuri spe
ciale pentru instructori în toate loca
litățile unde se poate practica înotul. 
In felul acesta s-au pregătit pînă în 
prezent aproape 500 de instructori 
de înot, care vor activa la cele peste 
50 de centre de înot existente. Nu
mai în Capitală vor fi șapte centre 
de învățare a înotului. Unul — cum 
este cel de la ștrandul Tineretului —- 
s-a deschis, Altele își vor deschide 
porțile în curînd: în str. dr. Staico- 
vici, Recolta, Dinamo-Obor, Bă- 
neasa etc.

Micii înotători trebuie însă antre
nați într-o activitate permanentă. Un 
bun stimulent în această direcție 
este campionatul popular de înot. 
Primele faze ale acestuia se adresea
ză tuturor înotătorilor, cei mai ta- 
lentați puțind să se califice la fina
lele pe țară. Pe lingă această com
petiție oficială, asociațiile sportiv» 
vor organiza și întreceri de înot lo
cale,

;

Adoptarea unei rezoluții privitoare 
la situația dinNEW \ORK 21 (Agerpres). — Comitetul special al O.N.U. pentru aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale a adoptat la 20 iunie, cu-19 voturi pentru și 4 abțineri, o rezoluție propusă de 12 țări privitoare la situația din Rhodesia de sud. Rezoluția „atrage atenția Consiliului de Securitate asupra situației explozive“ care domnește în acest teritoriu, recomandă înscrierea acestei probleme pe ordinea de zi a sesiunii regulate a Adunării Generale, care se deschide în septembrie, și preconizează chiar posibilitatea convocării unei sesiuni speciale a Adunării Generale, dacă va fi necesar. Rezoluția cere guvernului britanic să abroge Constituția Rhodesiei de sud elaborată în 1961 și convocarea fără întîrziere a unei conferințe constituționale în vede-

Rhodesia de sudrea adoptării unei noi constituții care să permită majorității populației să-și exercite drepturile politice pe baza votului universal. De a- semenea, rezoluția cere guvernului britanic să declare fără echivoc că nu va transfera atributele suveranității unui guvern care nu reprezintă majoritatea populației.Totodată, în cadrul Comitetului s-a anunțat că Consiliul de Securitate va lua în discuție în cursul lunii iulie situația din coloniile portugheze din Africa și politica de apartheid a guvernului rasist al Republicii Sud-Africane. Se știe că țările africane și alte țări membre ale O.N.U. au cerut ca Consiliul de Securitate să ia măsurile necesare pentru a pune capăt represiunilor organizate de colonialiștii portughezi și rasiștii sud-africani împotriva populației africane.

A-a- de-aGENEVA 21 (Agerpres). — gențiile occidentale de presă nunță că participanții la cea 47-a conferință generală a Organizației internaționale a muncii (OIM) au hotărît cu o majoritate zdrobitoare de voturi excluderea de la sesiune a delegatului Africii de sud. Pentru această hotărîre s-au pronunțat 135 de delegați, 3 au votat contra și 57 s-au abținut. Hotă-
Criza de guvern din ItaliaDeclarația lui Palmiro Togliattiforțe sînt conservatoare, reacționare“.. „Considerăm că trebuie format un guvern cu depline puteri din punct de vedere politic, caré să se sprijine pe majoritatea corespunzătoare și să aibă un program propriu, care să permită rezolvarea celor mai serioase probleme care preocupă țara“.„Este vorba, a spus în continuare Palmiro Togljatti, în primul rînd de problemele politicii externe. Italia trebuie să promoveze o linie de politică externă nouă. în afară de a- ceasta, există numeroase probleme de politică internă și economice care necesită o rezolvare urgentă. Printre acestea figurează crearea organelor de conducere autonomă locală în regiuni, promovarea unei politici de planificare, problemele reformei agrare“.

ROMA 21 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, la 20 iunie, Giovanni Leone, însărcinat cu formarea noului guvern al Italiei, a avut o întîlnire cu Palmiro Togliatti, secretarul general al Partidului Comunist Italian. După întîlnire, P. Togliatti a făcut următoarea declarație : „Se creează impresia că a triumfat tendința spre crearea așa-numitului „cabinet de lucru'1. Opoziția noastră față de asemenea proiecte este extrem de fermă și intransigentă.„Cabinetul de lucru“, cu alte cuvinte înlăturarea din fruntea puterii executive a statului a unui organ politic cu depline drepturi, înseamnă de fapt transmiterea conducerii directe a întregii vieți a țării acelor forțe care controlează e- conomia ei, iar noi știm că aceste

rîrea este apreciată drept o victorie însemnată a țărilor care s-au pronunțat împotriva prezenței la lucrările conferinței OIM a reprezentantului guvernului rasist din Africa de sud.Agenția France Presse relatează că în seara de 20 iunie comisia de selecție a conferinței internaționale OIM a hotărît să nu țină seama de propunerile mai multor delegații cu privire la amînarea lucrărilor conferinței din cauza prezenței reprezentanților sud-africani. In ședința din dimineața de 21 iunie, cînd reprezentantul sud-african a încercat să ia cuvîntul, aproape toți participanții la lucrări au părăsit sala. După cum scrie agenția Reuter, printre aceștia se aflau delegații țărilor socialiste și ai țărilor asiatice. Chiar și delegații Marii Britanii și S.U.A., care de obicei sprijină punctul de vedere sud-african, au fost siliți să țină seama de puternicul curent de opinie împotriva reprezentanților Africii de sud și să se alăture celor care au refuzat să asculte discursul reprezentantului sud-african. In ce privește țările africane, după cum s-a mai anunțat, acestea au făcut cunoscut că se retrag de la lucrările conferinței din cauza prezenței reprezentanților Africii de sud.

Noi demonstrații ale populației 
de culoareNEW YORK 21 (Agerpres). — în ultimele zile numeroase orașe din S;U.A. au fost teatrul unor noi și puternice demonstrații ale populației de culoare în sprijinul abolirii legilor cu caracter rasial. Una dintre cele mai mari demonstrații de acest fel a avut loc la 20 iunie în orașul Savannah (statul Georgia) unde poliția a aruncat grenade cu gaze lacrimogene pentru a împrăștia pe manifestanți. După cum transmite agenția Reuter, peste 250 de persoane, printre care un mare număr de femei și copii, au fost a- restate.Aproximativ 70 de negri aii fost arestați în seara de 20 iunie în orașul Albany din același stat în timp ce participau la o demonstrație. Potrivit agențiilor de presă, numeroase alte arestări au fost operate de poliția rasjsță în timpul demonstrațiilor care au avut loc în orașele Dannvjlle și Gadsden.

din S.U.A.Intensificarea luptei pentru drepturi a populației de culoare din S.U.A. a silit pe rasiști să vorbească despre „eventualitatea unor concesii”. în legătură cu aceasta agenția Associated Press scrie că liderii populației albe din sudul S.U.A. se pronunță în favoarea unei „politici de integrare limitată". Agenția reamintește că au fost făcuți primi pași în această direcție în statele Georgia, Alabama, Texas, Virginia și Louisiana, unde în diferite orașe au fost înființate comitete birasiale care discută revendicările negrilor. De asemenea, în diferite orașe s-a anunțat anularea restricțiilor impuse negrilor de a frecventa localuri publice, teatre, bazine de înot, hoteluri, școli și parcuri. Aceste „concesii” sînt însă departe de a satisface revendicările negrilor, care cer lichidarea deplină a tuturor barierelor rasiale.

Un raport despre cauzele 
catastrofei submarinului 

„ Thresher“WASHINGTON 21 (Agerpres). — La 20 iunie a fost dat publicității la Washington raportul comisiei navale însărcinate să ancheteze cauzele catastrofei submarinului nuclear a- merican „Thresher", scufundat la 10 aprilie în Oceanul Atlantic cu 129 de persoane la bord. în raport, despre care agenția Associated Press scrie că are peste 1 700 de pagini, „cele mai multe clasificate drept secrete”, și care se bazează pe audierea a 120 de martori, se arată că „cea mai probabilă cauză a catastrofei submarinului este o inundare subită a camerei mașinilor”.„Marina — scriu autorii raportului — consideră că s-a produs o defecțiune în sistemul de conducte cu apă sărată, probabil în camera mașinilor. Presiunea enormă a apei de mare care pătrundea în submarin a supus interiorul navei unui jet puternic de apă și unei inundații progresive. După toate probabilitățile, apa a afectat circuitele electrice și a provocat întreruperea curentului. „Thresher" a încetinit viteza și a început să se scufunde. în cîteva clipe submarinul a depășit adînci- mea maximă admisă și a fost complet inundat”.
Răsfoind presa străină

Val de arestări în Portugalia
Presa internațională, relatînd despre 

creșterea împotrivirii maselor populare 
din Portugalia față de regimul salazarist, 
se referă totodată la anumite stări de 
spirit observate și în rîndurile armatei 
portugheze, atît în metropolă cit și în 
unitățile staționate în Angola,

„Un val de arestări, are loc în toate 
provinciile Portugaliei. Nici un sector 
al opoziției, nici o pătură a populației 
nu este cruțată — scrie ziarul „l’Hu- 
manité“. Au loc, de asemenea, opera
țiuni polițienești fără precedent : de ou- 
rînd, în timpul unui spectacol la cine
matograful „Tivoli“ din Lisabona, poli
ția politică a năvălit în sală și a per
cheziționat toți spectatorii ; într-o altă 
zi, poliția a confiscat și a cercetat ar
hivele unui număr de societăți, în spe
cial ale celor mai importante cooperative 
din Lisabona.

Locotenent-colonelul Lucio Cunha 
Serra, arestat de Pl.D.E. (poliția poli
tică), a fost găsit mort după patru zile, 
neputîndu-se stabili dacă a fost asasinat 
sau dacă s-a sinucis pentru a scăpa de 
schingiuiri. Metodele la care recurge 
P.l.D.E. sînt mai mult decît brutale : 
deținuții Blanqui Teixeira și Jorge 
Araujo, supuși de 30 de zile interogato
riilor, șînt închiși în celule supraîncăl
zite, a căror atmosferă este încărcată cu 
gaze vătămătoare.

La Lisabona a fost arestat, do aseme
nea, Ernesto Costa Gomès, funcționar 
superior din ministerul de finanțe. în 
capitala țării șl 'în împrejurimi au mai 
fost arestați în ultimele zile peste 100 
de muncitori, în special de la Compania 
națională de navigație ; au mai fost ares
tați docheri și muncitori constructori.

Arestări se efectuează și în provincie, 
în special în provincia Ribatejo.

Și în Angola situația este încordată. 
Nu de mult a fost arestat maiorul Er
ve dosa din unitățile de parașutiști. A- 
cesta a refuzat să preia comanda unei 
unități care operează în junglă. La 
Luanda au fost arestați portughezii Ro
gério Luis Guilhermo de Matos și Joao 
Baptista. în orașul Nova Lisboa au fost 
arestați un tînăr ofițer de origine an- 
goleză, locotenentul Norgadinho Fausti
no — și portughezii civili Jorge Rocha, 
campion de tenis al țării, ș( Rui, crainic 
la postul de radio din localitate“.

Incidente în parlamentul 
japonezTOKIO 21 (Agerpres). — Dezbaterile furtunoase din Comisia Camerei superioare a Parlamentului pentru problemele Cabinetului de miniștri al Japoniei s-au transformat la 20 iunie într-o adevărată bătaie. Ca urmare, președintele comisiei, li- beral-democratul Nagayama, a fost rănit și internat la spital.Deputății au discutat problema prezentării la ședința plenară a parlamentului a unor proiecte de lege guvernamentale : cu privire la sărbătorile naționale, acordarea de pensii celor decorați, reorganizarea Direcției apărării naționale, precum și cu privire la situația forțelor autoapărării.
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Partîzani din Paraguay după captu rarea unui avion al trupelor dictatorului 
Stroessner.
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elementelor patriotice

Uneltiri împotriva năzuinței 
Guyanei britanice spre independențăBAGDAD 21 (Agerpres). — Presa libaneză relatează că în sînul guvernului irakian a izbucnit o criză ca urmare a războiului dezlănțuit împotriva kurzilor. Ziarul „Al-Hayat” a- rată că, în semn de protest împotriva acestui război, patru miniștri ai guvernului irakian și-au prezentat demisia. Este vorba de ministrul industriei, Naghib Taleb, ministrul municipalităților, Mohamed Kattab, ministrul agriculturii, Baba Aii, și ministrul de stat pentru problemele kurde, Fuad Aref. Ziarul relevă că acești patru miniștri au participat la tratativele care avuseseră loc între guvernul irakian și o delegație a kurzilor.Paralel cu războiul împotriva kurzilor, autoritățile irakiene continuă reprimarea elementelor patriotice din țară.Agenția France Presse semnalează condamnarea la închisoare pe diferite termene de către Tribunalul militar din Bagdad a 23 de patrioți irakieni pentru „propagandă comu-LONDRA 21 (Agerpres). — în declarația dată publicității la Londra de către reprezentantul „Mișcării pentru apărarea poporului irakian’’, Muhamed Husein, se aduc noi dovezi în legătură cu represiunile împotriva patrioților irakieni.

Să fie salvată viața 
celor trei patriote irakiene 
După cum s-a mai anunțat, trei acti

viste de seamă ale Ligii femeilor din 
Irak — Djamila Haled, Leila El Rumi și 
Zakia Shakir — au fost condamnate la 
moarte.

Guvernul irakian, care a instaurat in 
țară un regim de teroare antipopulară 
din cele mai sălbatice, a vărsat sîngele 
a numeroși patrioți, fii dintre cei mai 
buni ai poporului irakian, eminenți 
luptători pentru pace, este pe cale să 
săvîrșească o nouă crimă odioasă.

Djamila Haled, Leila El Rumi și Za
kia Shakir sînt fruntașe ale mișcării fe
minine irakiene. Ele au participat activ 
la lupta forțelor democratice pentru 
răsturnarea călăului Nuri Said, iar apoi 
a regimului dictaturii personale a lui 
Kassem. Ele au fost arestate și condam
nate la moarte tocmai pentru că și-au 
consacrat întreaga viață intereselor vi
tale ale poporului lor, țelurilor nobile 
ale luptei pentru independența Irakului, 
pentru obținerea de drepturi egale de 
către femeile irakiene, pentru democra
ție, pace și prietenie între popoare.

Poporul romîn, care a primit cu in
dignare odioasa sentință de la Bagdad, 
își unește glasul cu al tuturor forțelor 
democratice, cu al tuturor oamenilor 
cinstiți, cerînd anularea acestei sentințe, 
salvarea vieții yi eliberarea celor trei 
patriote irakiene IMOSCOVA 21 (Agerpres). — N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a adresat lui Abdel Salam Aref, președintele Republicii Irak, o telegramă în care i-a cerut ca, în numele spiritului umanitar să anuleze sentința aspră de condamnare la moarte a celor trei patriote irakiene.

în ultimele cîteva luni, se spune în declarație, mulți oameni au murit în urma torturilor.Nu de mult a fost anunțată în mod oficial executarea a 11 persoane sub pretextul unor sentințe ale tribunalului. Dar aceștia au fost uciși cu mult înaintea „procesului", unii din ei chiar cu 2 luni în urmă. Din cauza torturilor și asasinatelor și-au pierdut viața 100 de persoane, dar conducătorii irakieni nu vor să facă cunoscute numele lor. Printre cei uciși se numără Abderrahman Șerif (avocat, ziarist și activist pe tărîmul politic), Elias Hanna (pedagog, ziarist și pictor), Adnan Bar- rac (conducătorul Organizației studenților, ziarist).

Franța a hotărît să retragă din forțele N. A. T. O. flota sa din Atlanticul de NordPARIS 21 (Agerpres). — Agenția France Presse, citînd „cercuri autorizate”, a anunțat la 21 iunie că guvernul francez a hotărît să retragă din N.A.T.O. flota sa din Atlanticul de Nord. „In legătură cu a- ceasta, subliniază agenția, s-a lăsat să se înțeleagă că este vorba de o consecință logică a hotărîrii pe care Franța a luat-o în anul 1959 de a retrage din forțele N.A.T.O. flota franceză din Marea Mediterană“.Referindu-se la acest nou aspect al divergențelor dintre Franța și alte țări membre ale N.A.T.O., a- gențiile occidentale de presă subliniază că hotărîrea anunțată la 21 iunie demonstrează nemulțumirea guvernului francez față de situația
La reuniunea de la Bruxelles

Armonizarea politicii agricole 
a „celor șase“ n-a putut fi realizatăBRUXELL.ES 21 (Agerpres). — în noaptea de 20 iunie a luat sfîrșit sesiunea miniștrilor agriculturii ai celor șase țări membre ale Pieței comune. Pe ordinea de zi a sesiunii au figurat încercările de a obține mult discutata „armonizare” în politica agricolă a celor șase țări vest-euro- pene membre ale acestui organ. După cum se știe, această „armonizare” nu a fost pînă acum obținută, în ciuda faptului că programul Pieței comune fixase date calendaristice pentru diferite măsuri în acest sens, date care nu au putut fi respectate. între partenerii Pieței comune s-au manifestat divergențe serioase care, după cum sublinia joi seara agenția France Presse, „au provocat o adevărată paralizie" în acest organism în domeniul politicii agricole. în special Germania federală și-a manifestat opoziția față de încercările de a obține o „unificare” a prețurilor la u-

GEORGETOWN 21 (Agerpres). — Potrivit agenției U.P.I., conducători ai uniunilor sindicale din Guyana britanică, legați de interesele colonialiste ale Angliei în această țară și care au dezlănțuit recentele evenimente urmărind răsturnarea guvernului Cheddi Jagan, au dezvăluit un plan în legătură cu trimiterea unei delegații la Londra care să ceară „ajutor“ autorităților britanice pentru „reglementarea“ situației din Guyana. Totodată, agenția relevă că reprezentanți ai acestor conducători sindicali au avut o întrevedere cu guvernatorul britanic al Guyanei, Ralph Grey, căruia i-au cerut să 

din N.A.T.O. Potrivit agenției U.P.I., „Franța este nemulțumită de faptul că Anglia a fost însărcinată să comande flota N.A.T.O. din sectorul răsăritean al Oceanului Atlantic”. După cum scrie agenția Associated Press, „Franța este hotărîtă să-și rezerve libertatea de a folosi flota sa din golful Biscaia fără amestecul N.A.T.O.”. Aceeași agenție, după ce relevă că actuala hotărîre a guvernului francez „urmează să fie adusă foarte curînd în discuția Consiliului N.A.T.O.”, subliniază că hotărîrea Franței din 1959 de a-și retrage flota din Mediterană „nu a fost niciodată acceptată, ca principiu, de N.A.T.O”.

nele din produsele agricole care ar urma să fie desfăcute în interiorul Pieței comune. Prețurile agricole vest-germane sînt, după cum se știe, mai ridicate și eventuala lor scădere ar provoca nemulțumirea producătorilor agricoli din Germania occidentală, care au și organizat demonstrații de protest în cursul ultimelor luni. „Ultimele discuții în a- ceastă problemă — scrie France Presse — au scos în plină lumină opoziția dintre Germania federală și cei cinci parteneri ai săi, mai ales Franța, în problema agricolă”.în rezumat, actuala sesiune a miniștrilor agriculturii a constituit — după cum subliniază tot agenția France Presse — „un gest mai mult simbolic", și „mai rămîn încă multe de făcut pentru a asigura armonizarea dorită și pentru a duce la bun sfîrșit această enormă sarcină, deja în întîrziere cu peste un an de zile”. 

facă demersurile necesare pentru ca delegația să fie primită de Duncan Sandys, ministrul coloniilor al Angliei.Guvernul Guyanei britanice nu este însă dispus să bată în retragere în fața eforturilor cercurilor reacționare de a crea o atmosferă de încordare în țară în vederea amînă- rii „sine die“ a acordării independenței acestei colonii britanice.După cum anunță agenția U.P.I., într-un interviu acordat unui corespondent al acestei agenții, Janet Jagan, soția primului ministru, numită recent în funcția de ministru al afacerilor interne, a declarat că, în ciuda efortului reacțiunii, „cînd Guyana va deveni independentă, ea va stabili relații și mai strînse cu Uniunea Sovietică și Cuba“. Ea a exprimat totodată mulțumiri față de țările lagărului socialist care au ajutat Guyana atunci cînd a avut nevoie.

GENEVA. George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, șeful delegației R. P. Romine 
la conferința Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare, a oferit la 20 iu
nie un dineu în onoarea lui André 
Chavanne, consilier de stat, șeful de
partamentului instrucțiunii publice 
din cantonul Geneva, Henri Zwahlen, 
rectorul Universității din Lausanne, 
și Michel Virraly, profesor la Univer
sitatea din Geneva și la Institutul de 
înalte studii internaționale. La dineu 
au participat membri ai delegației 
R. P. Romine la conferința dezarmării.

NEW YORK. După cum transmite 
agenția Reuter, delegația Indiei la Na
țiunile Unite a cerut la 19 iunie inclu
derea pe agenda provizorie a viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale O.N.U. 
punctul : „Necesitatea urgentă a sus
pendării experiențelor nucleare și ter
monucleare“. Potrivit agenției, acea
sta este prima problemă propusă în ve
derea includerii pe agenda viitoarei 
sesiuni, care urmează să se deschidă la 
17 septembrie.

Pentru crearea de zone 
denuclearizaîe

HELSINKI. In cadrul unei cuvîn- 
tări ținute la 20 iunie cu prilejul vizi
tei în Finlanda a ministrului afacerilor 
externe al Mexicului, Manuel Tello, 
președintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, a sprijinit ideea creării li
nei zone denuclearizate, care să cu
prindă nordul Europei.

ROMA. Conclavul cardinalilor, re
unit la Vatican pentru alegerea con-

Conferința 
pentru dezarmare 

de la GenevaGENEVA 21 (Agerpres). — La 21 iunie a avut loc în Palatul Națiunilor din Geneva ultima ședință plenară, înainte de suspendarea anunțată a tratativelor, a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.Reprezentanții Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei, Nigeriei, R.A.U., Bulgariei, Braziliei și ai altor țări, care au luat parte la discuțiile din această ședință, s-au ocupat de activitatea Comitetului celor 18, subliniind că eforturile depuse în decurs de aproximativ 5 luni nu au dus la nici un rezultat. Ei au expus de asemenea și unele considerente cu privire la problemele asupra cărora Comitetul trebuie să-și concentreze activitatea după reluarea lucrărilor. Totodată s-a menționat că sarcina primordială a Comitetului continuă să rămînă discutarea și rezolvarea problemelor dezarmării generale și totale, precum și a altor probleme importante, ca, de pildă, realizarea unui acord cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară.La ședință a luat cuvîntul, din partea R. P. Romîne, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

ducătorului bisericii catolice, a ales 
la 21 iunie ca Papă pe cardinalul 
Giovanni Battista Montini, arhiepi
scopul Milanului. Noul Papă va purta 
numele de Paul al VI-lea.

SANAA. Postul de radio Sanaa a. 
nunță că la 19 iunie triburile yeme- 
nite fidele guvernului republican au' 
respins un atac întreprins de detașa
mentele contra-revoluționare la gra
nița de nord-est a Yemenului. Circa 
100 de mercenari din Arabia Saudită, 
care au încercat să pătrundă pe teri
toriul Yemenului, au fost uciși.

PARIS. Tîrziu, în noaptea de joi 
spre vineri, Senatul francez a aprobat, 
cu 163 de voturi față de 69 împotrivă 
și 23 abțineri, textul așa-numitului 
„tratat de colaborare“ franco-vest-ger- 
man. După cum se știe, acest tratat, 
prin care se consfințește axa militară 
între Paris și Bonn, a fost în prealabil 
aprobat de cele două Camere ale 
Parlamentului vest-german și de Adu
narea Națională Franceză.

RIO DE JANEIRO. După cum re
latează presa, reprezentantul Brazi
liei în Consiliul Organizației Statelor 
Americane, Ilmar Pena Marino, a re
fuzat să participe la alegerea membri
lor așa-numitului comitet special de 
securitate al O.S.A. în semn de pro
test, Pena Marino a părăsit sala de 
ședințe unde aveau loo alegerile. Gu
vernul Braziliei nu recunoaște acest 
„comitet“, considerîndu-1 ilegal.

PARIS. La 21 iunie, președintele 
Republicii Indonezia, Sukamo, a sosit 
în Franța tntr-o vizită neoficială.

Criza de guvem din Grecia a luat 
sfîrșit miercuri seara prin constituirea 
unui nou guvern în frunte cu Pipinelis, 
fostul ministru al comerțului in cabi
netul precedent condus de Karamanlis. 
Noul guvern urmează să se prezinte în 
fața parlamentului săptămîna viitoare 
pentru obținerea unui vot de încredere, 
deși inițial se susținuse ideea creării 
unui guvern interimar.

Ziarul „Acropolis'1, organ al partidu. 
lui E.R.E., din care 
fac parte atît fostul 
cît și actualul prim 
ministru, apreciază 
că deși criza guver
namentală s-a ter
minat, partidele de 
opoziție : E.D.A., Uniunea de centru și 
partidul progresist nu vor da un vot fa
vorabil noului guvern. După cum scoate 
în evidență ziarul „Messimvrini", „în
treaga opoziție se prezintă unită contra 
guvernului și aceasta constituie un ele
ment nou în comparație cu trecutul re
cent“.

După cum relevă ziarul „Acropolis“, 
guvernul se sprijină în votul de săptă
mîna viitoare pe partidul E.R.E., care 
deține majoritatea în parlament, avînd 
180 de deputați din cei 300. Firește că 
aceasta i-ar putea asigura o majoritate, 
dar nu și sprijinul opoziției care do
rește înlocuirea sistemului electoral pe 
bază de reprezentare majoritară — care 
a fost aplicat și este susținut în conti, 
nuare de E.R.E. De aceea ziarul „Es- 
tia" al partidului progresist consideră 
că numai cei 180 de deputați ai E.R.E. 
vor vota probabil în favoarea noului 
guvern. Ziarul adaugă însă că pen
tru prima oară este necesar și vo-

Corespondentă 
din Alena

BERLIN. La 20 iunie s-au împlinit 
30 de ani de la moartea Clarei Zetkin, 
militantă de seamă a mișcării munci
torești germane și internaționale. Uniu. 
nea femeilor democrate din Germania 
a organizat o reuniune cu prilejul aces
tei date la Casa-muzeu din Birkenwer
der (în apropiere de Berlin), undo 
Clara Zetkin a trăit și a lucrat in pe
rioada dintre anii 1929 și 1932. 

VIETNAMUL DE SUD. Un miting de protest al populației dla provincia 
Long-An Împotriva represiunilor clicii dlemlvte.

tul opoziției, pentru ca noul guvern sS 
se poată prezenta în fața străinătății.

Influentul ziar „To Vima“ care ex-t 
primă vederile Uniunii de centru consi
deră că „situația politică se complică 
în loc să se normalizeze“, trăgînd con
cluzia că „rămînerea guvernului actual 
la putere este problematică". „To 
Vima“ adaugă că nu este vorba de a 
se face doar schimbări de persoane, ci 
de a se schimba metodele și mentalita

tea în ce privește 
guvernarea țării.

„Elefteria", ofi
ciosul Uniunii de 
centru, este de pă
rere că „actualul gu
vern constituie o 

continuare a guvernării E.R.E. cu alte 
persoane sub numele unui guvern de 
tranziție".

Poziția partidului E.D.A. a fost preci
zată din nou într-un comunicat al Co
mitetului executiv al partidului publi
cat in ziarul „Avghi“. E.D.A. se pro
nunță pentru o soluție imediată a cri
zei, adică pentru un guvern „de încre
dere comună“ prin componența lui și 
care să asigure restabilirea ordinei de
mocratice în țară și alegeri libere pe 
baza sistemului proporțional simplu.

După cum rezultă din aprecierile pre
sei, hotărîrea celor trei partide de opo
ziție de a vota contra guvernului, 
va pune guvernul într-o poziție dificilă, 
care s-ar complica și mai mult în cazul 
că această hotărîre va fi completată cu 
refuzul lor de a participa la noile ale
geri.

AL. GHEORGHIU

— ---- r ........

Apelul guvernului R. D. G. 
către populația vest-germanăBERLIN 21 (Agerpres). — Guvernul R. D. Germane a dat publicității un apel către populația vest-germană în care propune crearea unor premize pentru relații normale și constructive între cele două stata germane.în apel se exprimă neliniștea profundă în legătură cu intensificarea tendințelor revanșarde în Germania occidentală.Propunînd crearea unor premiza pentru normalizarea relațiilor dintra ambele state germane, guvernul R. D. Germane subliniază că fiecara dintre cele două state trebuie să-și asume obligația de a respecta reciproc orînduirea politico-socială și frontierele celuilalt stat.

Cu deplin temei toate forțele democratice și iubitoare de pace apreciază că pentru omenire nu există în zilele noastre sarcină mai urgentă decît lupta împotriva primejdiei unui război racheto-nuclear, pentru menținerea păcii. în epoca noastră, cînd geniul uman a reușit minunate realizări tehnico-științifice, apare tot mai limpede că există o singură alternativă: sau aceste mărețe cuceriri vor fi puse în slujba dezvoltării multilaterale a civilizației, sau ele se vor întoarce împotriva intereselor umanității, slujind la nimicirea a zeci și sute de milioane de vieți, la distrugeri incalculabile.Respingînd cu hotărîre perspectiva unei asemenea calamități, popoarele desfășoară o luptă activă pentru apărarea păcii, cu convingerea că stă în puterea lor să pre- întîmpine o nouă conflagrație mondială. Cerința lor insistentă, care se face resimțită pretutindeni cu o tot mai mare forță, este ca guvernele, oamenii de stat să țină seama cu cea mai mare grijă de necesitatea îndepărtării pericolelor care planează deasupra omenirii, să acționeze în spiritul celei mai mari răspunderi pentru menținerea păcii.Acordînd un larg sprijin politicii consecvente de pace a țărilor socialiste, activității celorlalte forțe ale păcii, opinia publică dă o apreciere pozitivă oricăror luări de poziție în care sînt enunțate idei în favoarea micșorării încordării și îmbunătățirii relațiilor internaționale.în cercurile largi a fost primită cu interes cuvîntarea rostită la 10 iunie de președintele Statelor Unite, J. Kennedy, la universitatea din Washington. A reținut atenția faptul că într-un șir de probleme importante ale vieții internaționale, această cuvîntare exprimă puncte de vedere în care prevalează un spirit realist.Astfel, abordînd problema cardinală a zilelor noastre — problema păcii și războiului — în cuvîntarea președintelui S.U.A. se formulează păreri că „pacea nu trebuie să fie de nerealizat și războiul nu trebuie

în relațiile internaționalesă fie inevitabil” ; pacea poate fi concepută „nu ca o «pax americana» impusă lumii cu ajutorul armelor de război americane” ; „avînd în vedere noul aspect al războiului, războiul total nu are nici un sens într-o eră în care marile puteri pot să mențină forțe nucleare importante și relativ invulnerabile" : „el nu are nici un sens într-o eră cînd o singură armă nucleară cuprinde de aproape zece ori forța explozivă declanșată de toate forțele aeriene a- liate în cel de-al doilea război mondial’’ ; „într-o eră cînd otrăvurile mortale produse prin folosirea reciprocă a armelor nucleare ar ajunge nu numai în cele patru colțuri ale globului ci și la generațiile viitoare’’. în cuvîntare se spune de asemenea : „stocarea de arme care pot să distrugă și în nici un caz să creeze, nu este singurul și nici cel mai eficient mijloc de asigurare a păcii” ; statele trebuie „să conviețuiască”, căci „în ultimă instanță legătura noastră comună fundamentală este faptul că noi toți locuim pe această planetă".Acestea sînt afirmații care concordă cu realitățile evidente ale vieții internaționale. Așa cum este bine cunoscut, țările socialiste au subliniat stăruitor că nu există o inevitabilitate fatală a războiului mondial, că interesele fundamentale ale întregii omeniri impun înfăptuirea principiului coexistenței pașnice între statele cu sisteme social politice diferite, că, în ciuda deosebirilor radicale de orînduire socială și ideologie, problemele relațiilor interstatale trebuie să-și găsească rezolvarea nu pe calea războiului, ci pe singura cale rațională — calea tratativelor.Incontestabil, în relațiile dintre țările socialiste, pe de o parte, și S.U.A. și aliații acestora pe de altă parte, există numeroase probleme litigioase, dar este justă ideea din cuvîntare că atenția trebuie canalizată spre mijloacele prin care a- ceste probleme pot fi soluționate.Țara noastră, ca și celelalte țări socialiste, și-a exprimat nu o dată convingerea că nu există problemă internațională, oricît de complexă,

oricît de încîlcită ar fi de ițele „războiului rece”, care să nu poată fi rezolvată pe cale pașnică, corespunzător intereselor tuturor popoarelor. Și există oare un popor care să nu fie interesat și să nu fie doritor să trăiască într-o lume eliberată de coșmaiul războiului nuclear, de povara cursei înarmărilor, de suspiciune și neîncredere, o lume în care s-ar deschide perspectiva unei păci trainice și îndelungate ?Tocmai aceasta explică de ce a- cele afirmații din cuvîntarea președintelui S.U.A. care se refera la preîntâmpinarea pericolelor războiului termonuclear, conviețuirea pașnică a statelor și eliminarea „războiului rece”, încetarea cursei înarmărilor și a experiențelor nucleare, au avut un larg ecou și au fost primite favorabil în rîndurile poporului american.Totodată, este bine știut că în S.U.A. cercuri influente se pronunță fățiș împotriva unei politici lucide, întemeiate pe realitățile vieții internaționale, ale raportului mondial de forțe, pe înțelegerea riscurilor la care ar fi supuse toate statele, inclusiv S.U.A., în cazul unei conflagrații mondiale. Tocmai de la aceste cercuri — politicienii ultrareacțio- nari pe care presa americană îi denumește „turbații“ — pornesc continuu îndemnuri și presiuni spre acte nesăbuite, spre intensificarea cursei înarmărilor, înveninarea relațiilor între state și agravarea situației internaționale. Este semnificativă reacția iritată față de părerile pozitive cuprinse în cuvîntare pe care au avut-o expo nenții acestor cercuri, care și-au manifestat intenția de a paraliza și pe viitor orice pas în direcția micșorării încordării. Senatorul Goldwater a declarat că președintele a comis „o greșeală îngrozitoare”, conducători de la Pentagon s-au pronunțat pentru continuarea experiențelor nucleare, ziariști ca Gulfck da la Associated Press au vociferat : „nici o concesiei“.
Ce se poate spune despre aseme

nea întîrziați ai istoriei 1 Linia 
lor este o linie condamnată de via
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ță, o linie care, încâlcind interesele și cerințele tuturor popoarelor, a dus întotdeauna și nu poate duce decît la eșecuri și la izolarea promotorilor ei, la discredit pe arena internațională. Popoarele iubitoare de pace speră că mai puternic decît vocile unor asemenea avocați ai „războiului rece“, care pledează pentru perpetuarea nefastei politici de pe „poziții de forță", va răsuna vocea lucidității, a rațiunii.Bineînțeles că nu pot fi întîmpi- nate decît cu dezaprobare și respinse categoric acele pasaje din cuvîntarea de la Washington, în care se reiau din arsenalul „războiului rece“ arhicunoscutele denaturări privind politica țărilor socialiste.înregistrînd declarațiile cu privire la necesitatea dezvoltării unor relații de pace între state, popoarele cer ca ele să-și găsească întruchiparea în acțiuni concrete, să fie confirmate și urmate de măsuri practice corespunzătoare, în așa fel îneît să se poată înregistra progrese efective în soluționarea problemelor internaționale la ordinea zilei, în micșorarea încordării. Viitorul, evoluția situației internaționale vor arăta dacă și în ce măsură aceste declarații se vor traduce în fapte — dacă și în ce măsură se va realiza acea „revizuire a politicii S.U.A. față de țările socialiste, față de pace și războiul rece“, de care se vorbește în cuvîntare.în lumea contemporană există nu puține probleme care complică relațiile internaționale și care își pot găsi rezolvarea dacă se va porni la abordarea lor de pe poziții constructive și cu dorința de a se ajunge la soluționarea lor. Desfășurarea cursei înarmărilor, periențele nucleare militare continuate în mediul subteran, manifestările forțelor revanșarde din Germania occidentală și situația anormală a Berlinului occidental, prezența bazelor militare pe teritoriile altor state alimentează încordarea internațională și reprezintă permanente surse de fricțiuni. Grave pericole pentru securitatea internațională aduc încercările de înăbușire a dreptului popoarelor de a dispune ele însele de propria lor soartă, care-și găsesc expresie în acțiunile agresive împotriva Cubei, în intervenția militară a S.U.A. în Vietnamul de Sud, amestecul în treburile interne ale Laosului, Coreei de Sud,

ex-

ar denu-într-o

ocuparea Taivanului, teritoriu al R. P. Chineze, în manifestările colonialismului și neocolonialismului sub toate formele sale.Așa cum este bine cunoscut, țările socialiste, urmărind perseverent eliminarea focarelor de încordare, au luat în permanență inițiative constructive, au făcut numeroase propuneri pentru rezolvarea celor mai importante probleme internaționale, cum sînt propunerile pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, cu privire la problema germană, asigurarea securității europene, încheierea unui pact de neagresiune între N.A.T.O. și organizația Tratatului de la Varșovia. Sprijinind aceste inițiative și pornind de la premiza că o contribuție importantă la destinderea internațională aduce-o crearea de zone clearizate, guvernul romîn a propus transformarea Balcanilor zonă a păcii și colaborării — însuși sprijinul crescînd de care se bucură în lume ideea creării unor astfel de zone, noile inițiative întreprinse de state scandinave, la- tino-americane, de statele africane confirmînd justețea acestei propuneri. La O.N.U. și în alte foruri internaționale, reprezentanții țărilor socialiste s-au arătat gata să vină în întîmpinarea acelor propuneri ale partenerilor de tratative de natură să aducă o contribuție pozitivă la soluționarea problemelor în discuție, au sprijinit inițiativele corespunzătoare intereselor păcii.După cum este cunoscut, recent a intervenit un acord între nele U.R.S.S., S.U.A. și Angliei ca, la mijlocul lunii iulie, reprezentanții acestora să reia, la un nivel mai ridicat, discuțiile în problema încetării experiențelor nucleare. Realizarea unei înțelegeri în această problemă a devenit o necesitate im perioasă nu numai pentru stăvili rea înarmărilor nucleare și preîn- tîmpinarea extinderii lor; ci și în general pentru relațiile internațio nale. Republica Populară Romînă, care face parte din Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, nu poate decît să-și exprime dezaprobarea față de tergiversările și pozițiile rigide care au împiedicat ca negocierile de la Geneva să dea rezultate concrete. Alături de toate țările iubitoare de pace, de toate forțele păcii, țara noastră așteaptă ca la viitoarele tratative de la Moscova reprezentanții puterilor occi- 

guver-

dentale să se situeze pe poziții constructive pentru a se realiza în- sfîrșit acordul atît de așteptat de popoare în problema încetării experiențelor nucleare. întreaga omenire va avea numai de cîștigat dacă se va înțelege de către aceste puteri că drumul menținerii păcii nu este acela al „descurajării reciproce“ și „echilibrului terorii“ care întețesc continuu cursa înarmărilor — ci al înfăptuirii unor măsuri practice, eficiente de dezarmare.Recent, în interviul acordat ziarelor „Pravda“ și „Izvestia“, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a făcut un comentariu asupra cuvîntării președintelui S.U.A. în țara noastră sînt pe deplin împărtășite aprecierile cuprinse în interviu în care se arată că discursul președintelui Kennedy produce în ansamblu o impresie pozitivă, se exprimă convingerea că apelul la îmbunătățirea relațiilor dintre țări și lichidarea „războiului rece“, la îmbunătățirea relațiilor dintre popoarele U.R.S.S. și S.U.A. va fi sprijinit de majoritatea absolută a poporului american, că declarațiile despre pace trebuie întărite prin acțiuni practice. în interviu se adresează o chemare la îmbunătățirea relațiilor între S.U.A. și țările socialiste, pe bună dreptate subliniindu-se că pentru realizarea în practică a bunelor relații între țări nu trebuie precupețite eforturile în lupta împotriva forțelor care se situează pe pozițiile „războiului rece“ și rezolvării problemelor litigioase pe calea războiului.Reține atenția că în cuvîntarea sa președintele S.U.A. a spus : „noi trebuie să luăm lumea așa cum este ca, și nu cum ar fi fost dacă istoria ultimilor 18 ani ar fi fost alta“. Pe glob, în perioada postbelică au avut loc uriașe transformări revoluționare — apariția noilor state socialiste, formarea și consolidarea sistemului mondial socialist, prăbușirea sistemului colonial sub loviturile mișcării de eliberare națională care pune la ordinea zilei lichidarea ultimelor rămășițe ale colonialismului ; au crescut imens conștiința popoarelor, năzuințele lor de pace, libertate și progres ; s-a schimbat radical raportul de forțe, care evoluează continuu în favoarea forțelor păcii și progresului. Acestea sînt procese istorice ireversibile, și ar sluji numai intereselor păcii dacă politica tuturor statelor ar

nou răz-

Îiornl de la recunoașterea realități« or lumii așa cum este ea — recunoaștere din care decurg în mod necesar normalizarea pe toate planurile a relațiilor dintre țări, respectarea independenței și suveranității statelor, renunțarea la război ca mijloc de reînviere sau menținere a rînduielilor perimate sau de soluționare a problemelor internaționale.Preîntîmpinarea războiului mondial, asigurarea păcii au devenit în prezent cauza celor mai largi mase, a tuturor popoarelor. In fruntea forțelor care apără pacea se află țările socialiste, partidele comuniste și muncitorești, care, așa cum au subliniat ele în Declarația Consfătuirii din 1960 —consideră drept misiunea lor istorică nu numai înlăturarea exploatării și mizeriei pe scară mondială, dar și izbăvirea omenirii încă în epoca actuală de coșmarul unui nou război. Un important aport la apărarea păcii îl aduc tinerele state independente, mișcarea de eliberare națională a popoarelor din colonii și din țările dependente, unde forțele înaintate sînt pătrunse de înțelegerea faptului că lupta pentru pace se împletește strîns cu lupta pentru lichidarea definitivă a colonialismului sub toate formele sale, țările neutre care resping orientarea imperialistă spre război, mișcarea mondială pentru pace. în toate țările, lupta pentru pace cuprinde într-un front tot mai larg felurite categorii sociale, personalități de diferite convingeri politice, filozofice și religioase, mobilizează masele la acțiuni în forme din cele mai variate, de o lot mai mare amploare și combativitate. Lupta unită și hotărîtă a tuturor acestor forțe este chezășia a noi victorii în lupta pentru triumful cauzei păcii.Republica Populară Romînă, pro- nunțîndu-se pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, militează pentru apărarea păcii, alături de celelalte țări socialiste, de toate forțele iubitoare de pace, sprijină activ acele măsuri care sînt îndreptate efectiv spre rezolvarea problemelor internaționale, spre eliminarea reziduurilor „războiului rece” din relațiile între state și micșorarea încordării în lume — corespunzător intereselor fundamentale ale poporului romîn și ale tuturor popoarelor.
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