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Zilele acestea și-a 
început munca 
S.M.T. și G.A.S. 
regiunea 
nouă 
350 
coli,
școlilor profesionale 
din regiune, tn cei 
trei ani de școală, 
pe lingă cunoștințele 
teoretice, ei au luat 
parte și la activita
tea practică, la mun
cile agricole, însu- 
șindu-și bine mese
ria de mecanizator.
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Măsuri care

nsemnăn din regiunea Crișana

'Nu numai la producția globală
are

un us-

Noua hală, a mecanicului-șef, de la uzinele „Rulmentul" din Brașov

din al-

unui argilei iuș,

H. GROSU
coresp. „Scîntcii

acestei organe- și de

orașul 
munci- 

teh-

iöäTOrgan al Comitetului Central al P.M.R

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii“). — In o- 
rașui Victoria s-a 
deschis recent o ex
poziție de artă plas
tică organizată de 
clubul muncitoresc 
al combinatului chi
mic. Lucrările apar
țin artiștilor amatori 
din rindu! oamenilor- 
muncii din 
Victoria —
tori, ingineri și 
nicieni chimiști.
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In cadrul unui 
ansamblu mo. 
dern de locuințe 
din partea de 
răsărit a Capi

talei se înalță clădirea noii cen
trale telefonice automate a orașului,
intrată de curînd în funcțiune. Noua 
centrală are o capacitate inițială de 
6 000 de linii, îmbunătățind deser
virea abonaților telefonici din a- 
ceasță parte a Bucureștiului. La 
parterul clădirii vor mai funcționa 
pentru public servicii telefonice ur
ban și interurban, oficii de poștă, 
telegraf, mesagerii, Cabinele 
fonice, ghișeele, pardoseala

Gospodării colective fruntașe

Centrala 
telefonică 

auîomată-est
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Recoltarea fînețelorzile sînt multe lucrări agricultură. Colectiviștii

■v

Cu planul semestrial îndeplinitMuncitorii, inginerii și tehnicienii din industria chimică anorganică și a metalelor neferoase, din cadrul Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, raportează realizarea planului la producția globală pe primul semestru al anului 1963, înainte de termen. Pînă la 26 iunie au fost realizate peste plan, printre altele : 3 000 tone de sodă caustică și 900 tone de sodă calcinată.

Pod-bascul 
automat

în aceste de făcut în și lucrătorii din G.A.S. și S.M.T. se ocupă de îngrijirea culturilor și fac pregătiri pentru începerea recolta- 
1/ tului cerealelor. Paralel cu aceste lucrări, în toate regiunile țării se desfășoară recoltarea fînețelor naturale, a lucernei și borceagurilor. Cositul, uscatul, transportul și depozitarea finului la timp și în cele mai bune condiții are o mare însemnătate pentru asigurarea furajelor necesare animalelor. într-o serie de raioane din regiunile Crișana, Banat, Oltenia recoltatul finului se apropie de sfîr- șit. Pînă la 20 iunie, în regiunea Crișana erau recoltate 21 000 ha cu finețe. De asemenea, s-a terminat prima coasă la lucernă și trifoi în gospodăriile colective din regiunile Crișana, Argeș, Oltenia, Dobrogea și Ploiești.Trebuie spus însă că într-o serie de unități din regiunile Bacău, Ploiești, Argeș, Iași, Suceava întîrzie cositul finului, iar în regiunile Galați și Iași — cositul lucernei. Este necesar ca organele de partid și consiliile agricole să ia măsuri pentru grăbirea acestei lucrări. După cum se știe, faza optimă de recoltare a finului este atunci cînd plantele sînt înspicate sau la început de înflorire. în acest caz se obține un fîn bogat în vitamine, pe care animalele îl consumă cu poftă. Fînul de bună calitate se apropie de valoarea hrănitoare a cerealelor, pe cînd fînul recoltat tîrziu, plouat, cu frunzele scuturate, se apropie de valoarea paielor.Iată de ce este necesar ca, încă înainte de a se intra din plin în lanurile de cereale, consiliile de conducere ale gospodăriilor colective și conducerile gospodăriilor de stat să organizeze temeinic echipele de cosași și să folosească din plin cositorile mecanice și mijloacele de transport, pentru a se termina cositul și depozitarea fînurilor. Obținerea unor cantități cît mai mari de fîn de bună calitate va contribui la realizarea sarcinilor privind mărirea efectivelor de animale și a producției de lapte, carne și lină.

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii“). — Colectiviștii 
din raionul Timișoara fac în 
prezent, paralel cu alte lu
crări, și strîngerea furajelor 
necesare sectorului zootehnic. 
Pînă acum multe gospodării 
colective ca cele din Beci- 
cherecu-Mic, Recaș, Pădu- 
reni, Ciavoș și altele, au re
coltat aproape întreaga 'ti- 
prafață de fînuri. Pe întregul 
raion, pînă la data de 26 iunie 
se recoltaseră mai bine de 70 
la sută din suprafețele cu 
fînuri naturale și 99 la sută 
din fînurile cultivate. Mai sînt

însă unele gospodării colecti
ve care nu dau atenția cuve
nită acestei importante lu
crări. De exemplu, gospodă
ria colectivă din Gcarmata 
pînă în prezent din cele 76 
ha cu finețe naturale nu a 
recoltat nimic. gospodăria 
colectivă din Parța din 80 
ha doar 8 ha, iar cea din Di- 
niaș din 455 ha a recoltat 
doar 100 ha. Consiliul agri
col raional, organizațiile de 
partid trebuie să ia măsuri 
urgente pentru ca toate uni
tățile socialiste să-și asigure 
încă de pe acum furajele 
necesare.

în raionul Strehaia, regiunea Oltenia, sînt suprafețe întinse de pășuni și finețe naturale. Aceasta permite multor gospodării colective să facă din creșterea animalelor una din principalele ramuri de producție. în numai doi ani, efectivele _ de animale proprietate obștească au crescut în acest raion cu aproape 7 500 capete taurine, 2 000 porci și peste 13 000 oi. Planurile de viitor ale colectiviștilor țintesc însă mai departe. Pînă în 1965 ei au prevăzut dublarea efectivelor de animale existente la începutul acestui an.Ca să crești însă animale multe, să obții de la ele producții bune de lapte, carne și lînă trebuie asigurate, îndeosebi pentru iarnă, furaje îndestulătoare și de bună calitate. De la tovarășul inginer Dumitru Constantin, președintele Consiliului agricol raional Strehaia, poți afla că în această direcție s-au obținut în acest an unele realizări. în gospodăriile colective se cultivă 435 ha cu lucernă, 144 hectare cu borceag, 216 ha cu iarbă de Sudan, iar pe o suprafață de peste 1 200 ha ocupate de livezi tinere s-a semănat printre rînduri porumb furajer. S-au extins suprafețele cultivate cu porumb siloz și cu dovleci cultivați intercalat prin porumb. Fînețele naturale care ocupă aproape 5 000 ha, baza principală de asigurare a furajelor fibroase, au fost bine curățate și îngrijite. Strinsul finului a început mai de mult și s-a desfășurat intens în fiecare gospodărie colectivă. Din prima coasă a lucernei s-au strîns și s-au depozitat peste 500 tone fîn de calitate. S-a recoltat, de asemenea, borcea- gul, iar de vreo 10 zile a început în tot raionul recoltatul fînurilor naturale.Pentru a vedea concret, pe te-

ren, care este situația cu recoltatul fînețelor, împreună cu un specialist de la consiliul agricol raional, am pornit-o prin comunele și satele raionului. Primul popas l-am făcut la Broșteni, pe valea Motrului. Gospodăria de aici are 170 ha finețe naturale. Consiliul de conducere al gospodăriei a asigurat din timp oamenii, atelajele care să lucreze la cosit, transportul și depozitarea finului. Pe cîmp lucrau peste 100 de cosași. Se cosesc zilnic cîte 20—25 ha. Recolta de fin, ca urmare a lucrărilor de îngrijire a fînețelor, este bogată. Brigadierul de cîmp Constantin Negroiu apreciază că se vor oö- ține pe puțin 6 000 kg fîn la ha. în timp ce pe cîmp se lucrează la cosit și la strînsul fînului, mai bine de 20 de atelaje transporta fînul și-l depozitează în preajma grajdurilor. Recoltatul fînului se desfășoară într-un ritm asemănător și în gospodăriile colective Tîmna, Samarinești, Piria și tele.Suprafețe întinse de finețe și gospodăria colectivă din Cor- cova. în mai bine de o săptămînă însă, aici s-au cosit numai vreo 20 ha de finețe. Consiliul de conducere al gospodăriei nu și-a întocmit un plan operativ de lucru in care să se stabilească viteza zilnică în așa fel ca in 7—8 zile să se termine recoltatul fînețelor. Pe cîmp se aflau doar doi colectiviști la coasă și brigadierul de cîmp Ion Gagiu. Fînul cosit cu 6—7 zile în urmă nu era încă strîns. în această gospodărie n-au fost încă amenajate nici drumurile de transport a fînurilor la ferme. Sînt și alte gospodării colective în care ritmul cositului este cu totul nesatisfăcător. La aceea din Strehaia (reședință de raion) care are 87 ha de finețe

naturale această lucrare nici nu a început. Recoltatul lînețelor a rămas mult in urmă și în gospodăriile colective din Valea Rea, Borăscu și altele.De ce întîrzie recoltatul fînețelor în aceste gospodării colective? Consiliile de conducere n-au fost îndrumate la timp să-și întocmească planuri operative de lucru, să mobilizeze colectiviștii la această importantă lucrare. Stațiunea de mașini și tractoare Strehaia a promis că va trimite la timp unor gospodării colective cositori mecanice. în bună parte a- cestea au fost trimise. Dar din cauza reparațiilor superficiale, unele din cositori s-au defectat numai la cîteva ore de funcționare. Așa se face că pînă la 25 iunie s-au recoltat în raion doar 320 ha din suprafața ocupată de finețe naturale.Recoltatul fînețelor naturale, principala sursă de asigurare a furajelor fibroase, în raionul Strehaia, trebuie grabnic terminat deoarece în următoarele 8—10 zile va începe secerișul păioaselor, campanie care va mobiliza marea majoritate a colectiviștilor. Orice zi de întîrzierc scade mult calitatea fînurilor. Consiliile de conducere ale îndeosebi a cu cositul mobilizeze
gospodăriilor colective, acelor rămase în urmă furajelor, trebuie să toate forțele pentru terminarea grabnică a lucrări. Pentru aceasta, le raionale de partid.stat, consiliul agricol raional trebuie să îndrume cu operativitate și competență toate gospodăriile colective pentru terminarea la timp a recoltatului fînețelor naturale și cultivate, depozitarea și gospodărirea cu grijă a fînului.

SArBRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Miercuri dimineață colectivul Fabricii „Balanța“ din Sibiu a aflat o veste îmbucurătoare : îndeplinirea planului pe semestrul I înainte de termen. Mecanizarea unor procese de muncă, folosirea mai bună a utilajelor etc. au dus la sporirea productivității muncii cu 3 la sută. Economiile suplimentare realizate la prețul de cost se ridică la peste 2 300 000 lei.
★Minerii din cel mai mare bazin carbonifer al țării — Valea Jiului — au îndeplinit planul de extracție a cărbunelui pe primul semestru. Dezvoltarea și modernizarea continuă a minelor, extinderea mecanizării lucrărilor de extracție au permis minerilor să sporească productivitatea muncii cu 1,4 la sută și să dea peste plan 76 113 tone cărbune, din care mai mult de 50 000 tone cărbune cocsificabil.

Recoltatul cerealelor 
in gospodăriile de stat

Pregătiți din vreme, îndată 
ce lanurile de orz au ajuns 
în stadiul de coacere, lucră
torii din G.A.S. au început 
recoltatul.

Gospodăriile agricole de 
stat Buftea, Vaceni, Belciu- 
gatele și Buciumeni din re
giunea București, Movila 
Vulpii și Tîrgușorul.- vechi 
din regiunea Ploiești. Ha- 
lînga, Turnu Severin și Si- 
sești din trustul Turnu

rin, precum și numeroase 
gospodării de stat din trustu
rile Călărași, Roșiori, Con
stanța, din sudul tării, au 
strîns pînă în prezent, cu 
combinele, orzul de pe mari 
suprafețe. Gospodăriile de 
stat fac ultimele pregătiri 
pentru ca îndată ce culturile 
vor da în pîrg, să înceapă cu 
toate forțele strîngerea griu
lui.

Pentru brigăzile
PLOIEȘTI (coresp. „Scîn

teii“). — Casa regională a 
creației populare-Ploiești a 
editat pentru brigăzile artis
tice de agitație ale căminelor 
culturale de la sate și ale 
cluburilor din gospodăriile 
de stat și S.M.T. un text inti
tulat : „Hai la seceriș". Tex
tul poate fi îmbogățit cu 
aspecte concrete din fiecare 
unitate oglindind munca co
lectiviștilor și mecanizatorilor

iele- 
sînt 

placate cu marmură. Iluminatul este 
fluorescent.

In sălile de la etaj se află apara- 
tajele centralei. Miile de fire subte
rane și aeriene care pornesc de la 
telefoanele abonaților își dau întil- 
nire în sala repartitorului (dispo
zitivul de legătură dintre liniile a- 
bonaților și centrala automată). Aci 
lucrează 3—4 specialiști care, de la 
o masă de comandă, înlătură even
tuale deranjamente și asigură buna 
desfășurare a convorbirilor. O altă 
încăpere adăpostește centrala auto
mată. Fără ajutorul telefonistelor, 
sau mai bine-zis înlocuind munca 
lor, lucrează aici, cu mare precizie, 
dispozitivele de comutație telefo
nică. In viitor, noua centrală va pu
tea cuprinde aparataj pentru 20 000 
de linii telefonice.

Cinematograf 
în construcție

Pe strada Ion 
Ghica din Capi
tală se află în 
plină construcție 

un cinematograf modern care va avea 
o capacitate de 800 locuri. Sala va 
coborî în formă de amfiteatru, spre 
ecran, creînd în acest fel condiții 
optime de vizionare pentru toți spec
tatorii. Accesul publicului se va face 
prin B-dul 1848 ; mai întîi se va pă
trunde într-un foaier încăpător iar de 
aici, pe două intrări laterale, în sală. 
Ecranul, pentru cinemascop, este 
prevăzut să fie din material plastic 
alb, care, prin niște orificii va da 
posibilitatea răspîndirii directe și uni
forme a sunetului. Vor fi montate, 
de asemenea, instalații pentru sunet 
stereofonic.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii

«o

îSrăș - < -ag

In statin C.F.R. 
București-Progresul a 
fost dat în folosință 
de curînd primul 
pod-bascul automat 
de 100 tone. Cîntă- 
rirea se face auto
mat, Iar greutatea sa 
înregistrează electric 
pe bandă, emițîn- 
du-se tichete pentru 
cantitățile cîntărite. 
Această instalație de 
cîntărire a vagoane
lor ușurează cu mult 
munca muncitorilor 
și reduce timpul ne
cesar efectuării a- 
cestei operații dato
rită faptului că în
registrarea și totali- 
zarea greutăților se 
face automat.

O nouă 
promoție

Galati 
promoție 

mecanici agri- 
absolventi ai

artistice sătești 
pentru grăbirea ritmului de 
lucru în campania de recol
tare a păioaselor, pentru ca 
nici un bob să nu se piardă. 
Brigăzile artistice de agitație 
ale căminelor culturale din 
comunele Costești și Țintești, 
raionul Buzău, Sihlea, Bogza 
și Boldu din raionul Rin. Să
rat și altele au început să 
pregătească noul grogram pe 
care-1 vor prezenta în pe
rioada secerișului.

Blocuri noi de locuințe în cartierul 
Zmeurei din Pitești.

(Foto : M. Andreescu)

Colectivele întreprinderilor industriale. din regiunea Crișana au îndeplinit planul producției globale pe primele 5 luni din acest an în proporție de 103,3 la sută. Producția globală industrială realizată este cu 8,7 la sută mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Au fost produse peste prevederi însemnate cantități de lignit, lemn de cherestea, cărămizi refractare, încălțăminte și tricotaje.La Fabrica „Azbociment" a fost construit și dat în folosință cător tunel semiautomat pentru uscarea cartonului azbest. A fost confecționată o masă pentru tăierea mecanică a plăcilor de azbest, s-au luat măsuri de a se pregăti din timp piesele de schimb pentru agregatele prin- astfel opri- aici a fost de califica- majorității
cipale, înlăturîndu-se rile de durată. Tot organizat un curs re cu participarea muncitorilor. Măsurile luate și-au dovedit eficacitatea : planul la producția globală a fost realizat în proporție de 102,7 la sută, iar productivitatea muncii a sporit cu 8,2 la sută față de sarcina planificată. Rezultate bune în îndeplinirea planului la toți indicatorii au fost obținute și de colectivele întreprinderilor „Sinteza“, „Solidaritatea“, „Re- fractar“-Aleșd, Fabrica „Pădurea Neagră“ și altele .Dar alături de aceste fabrici care și-au îndeplinit și chiar și-au depășit lună de lună planul la toți indicatorii, un număr însemnat de întreprinderi și cooperative meșteșugărești din regiunea Crișana nu și-au realizat în această perioadă sarcinile planificate la unul din indicatorii care prezintă o însemnătate deosebită pentru economia națională : creșterea productivității muncii. Care sînt cauzele ?Să luăm, bunăoară, Direcția regională a economiei forestiere. Sarcinile de plan la producția globală pe ansamblul direcției regionale au fost depășite cu 5,9 la suta ; sarcina de creștere a productivității muncii nu a fost însă realizată oe- cît în proporție de 96,9 la sută. Conducerea direcției regionale găsește

Frezorul Gheorghe Sandu din atelierul de strungărie al Fabricii de ma
șini electrice București se numără printre muncitorii evidențiați în întrece
rea socialistă. Conștiincios în muncă, lucrînd la două freze, el își depășește 
cu regularitate sarcinile de producție în medie cu circa 60 la sută, înregis
trând totodată însemnate economii. Toate axele pentru motoare lucrate de el 
sînt de bună calitate. Bun tovarăș de muncă, el îndrumă îndeaproape pe 
proaspătul absolvent al Școlii profesionale, Ristea Constantin, să-și ridice 
calificarea. Pentru munca și activitatea sa, comunistul Gheorghe Sandu este 
prețuit și stimat de toți frezorii din atelier. (poto . j\f. cioc)

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii“). — Ofițerul de 
miliție Bartos Tiberiu era 
la ora prînzului în drum 
spre casă. Peste parcul de 
odihnă al copiilor, pe 
unde trecea se așternuse 
liniștea.

La un moment dat a- 
tenția i-a fost reținută de 
un lucru curios. De sub 
ștreașina unei case din a- 
propiere se ridicau trîmhe 
de fum. N-a stat pe gîn-

duri. S-a repezit la fața 
locului și a aflat că stăpî- 
nii casei lipseau, iar copi
lul lor, Orban Blasiu, în 
vîrstă de 7 ani, era singur. 
Fiecare clipă era prețioa
să. Viața unui copil se 
afla în primejdie. S-a ur
cat în podul casei. Fumul 
înecăcios îl împiedica să 
stingă focarul de incendiu. 
Atunci a pornit în căuta
rea copilului. L-a desco-

périt într-un colț al încă
perii pllngind, speriat. 
După ce l-a pus la adă
post, a chemat vecinii in 
ajutor și a localizat incen
diul, reușind să salveze și 
bunurile familiei Blașiu, 
care i-a mulțumit din ini
mă. Pentru această faptă 
plină de abnegație, ofițe
rul Bartos Tiberiu a fost 
citat în ordinul de zi pe 
Direcția regională a Mili-

o explicație : iarna aspră din acest an. Dar ea este numai în parte justă. Pentru că iarnă grea a fost și la întreprinderea forestieră Mar- ghita, unde productivitatea muncii a crescut în această perioadă cu 9,5 la sută față de plan.O analiză sumară a activității a două întreprinderi forestiere vecine, respectiv Sebiș și Ineu, arată că nu peste tot s-a dat atenție aplicării măsurilor tehnico-organizato- rice, folosirii din plin a capacității mecanismelor, organizării muncii.

F. Sebiș, raionul Gura- honț, deși, condițiile de lucru sînt mult mai grele — terenuri accidentate, parchete îndepărtate — producția globală a fost îndeplinită în proporție de 105,3 la sută, iar productivitatea muncii a crescut cu 1,8 la sută față de sarcina planificată. Aici mecanismele au fost folosite mai bine, iar mica mecanizare a fost larg extinsă. în întreprindere a intrat în funcțiune un funicular în curbă, inovație prețioasă, realizată de tehnicianul Cri’s- tofor Avanezian. în schimb, la I. F. Ineu, ca de altfel și la I. F. Oradea, I. F. Vașcău, unde productivitatea muncii se menține sub sarcina planificată, s-a mers pe linia angajării de brațe de muncă suplimentare în dauna utilizării la întreaga capacitate a mecanismelor, tractoarelor și mașinilor. Timp de 4 luni la întreprinderile forestiere rămase în urmă nu s-a aplicat a- proape nici una din măsurile prevăzute în planul M.T.O.Nesatisfăcătoare este situația în ce privește îndeplinirea sarcinii de sporire a productivității muncii și la unitățile aparținînd trustului minier „Ardealul“. E drept că aici s-au obținut rezultate bune în sporirea producției și în realizarea unor indicatori de plan. Dar indicatorul privind creșterea productivității muncii a fost îndeplinit, pe 5 luni, doar, în proporție de 99 Ia sută. A-

ceasta mai ales din cauză că la principalele exploatări miniere — Voievozi. Sălaju și Șuncuiuș — mașinile și utilajele destinate atît lucrărilor de suprafață, cît și celor din subteran, n-au fost folosite întotdeauna la întreaga lor capacitate.Și în întreprinderile de industrie locală, ca și în unitățile cooperației meșteșugărești, mai există deficiențe în organizarea muncii, în aplicarea planului de măsuri tehnico- organizatorice. Acestea au avut urmări negative asupra creșterii productivității muncii. Dacă parcurgi planul M.T.O., elaborat pentru industria locală a regiunii, --------- “prevederile lui nut mai mult cît practic : studiu pentru refractare de.. cu argila exploatată de ... dustria locală ; analiza producției de prefabricate în vederea concentrării ei într-o singură întreprindere, care are condiții corespunzătoare etc. Nici chiar aceste prevederi n-au fost realizate.

constați că au un conți- tcoretic de- întocmirea înlocuirea la Șuncu- le in-
*Nu de mult, Comitetul regional de partid Crișana a analizat, într-o ședință plenară, cum a fost îndeplinită sarcina de creștere a productivității. muncii în întreprinderile industriale din regiune. în hotărârea adoptată s-au prevăzut măsuri operative pentru ca în toate întreprinderile^ și unitățile cooperației meșteșugărești să fie îndeplinit planul nu numai la producția globală, ci la toți indicatorii. Este necesar ca organele locale de partid să se ocupe în mod concret de fiecare întreprindere rămasă în urmă, să stabilească, împreună cu conducerile administrative și organizațiile de partid cele mai eficiente măsuri politice și tehnico-organizatorice, să controleze temeinic și sistematic aplicarea lor, pentru ca în cel mai scurt timp posibil și aceste întreprinderi să se alinieze în rîndul celor care își îndeplinesc planul mod exejnplar.
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Tinejrii actoni
viitorul! {teatrului nostrușy a/ a/ i3 0/^ «x ■ r

Recentele turnee în Capitală ale unor 
teatre din regiuni ne-au prilejuit nouă, 
profesorilor de la Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale", o plăcută întîlnire cu mulți 
dintre foștii noștri studenți, tineri care 
abia acum cîțiva ani deprindeau cu 
timiditate alfabetul mișcării și vorbi
rii scenice și Care acum dețin roluri 
importante din repertoriul dramatic 
romînesc și străin, clasic și contempo
ran. Același fenomen îl întîlnim și în 
multe dintre colectivele teatrale din 
Capitala : prezența tot mai activă a 
tineretului actoricesc în distribuțiile 
unui număr din ce în ce mai mare de 
spectacole. Nume care acum cîțiva 
ani nu ne vorbeau decît nouă, dască
lilor lor, sînt azi larg cunoscute publi
cului spectator din București ori din 
regiuni : Silvia Popovici și Gilda Ma- 
rinescu, Margareta Pogonat și Ion Di
chiseam!, Victor Rebengiuc și ~ 
stanțin Dinulescu, Marian 
și Cornel Revent și atâția alții. ! 
realitate îmbucurătoare și, în 
timp, un semn ăl vremii că, în 
țiile orânduirii noastre, nu există 
actoricesc real care să riu-și fi văzut cu 
ochii idealul de a se realiza.

Important este însă nu numai ca tî
nărul actor să fie primit în rîndurile 
unui colectiv teatral și să fie folosit. 
Mai important chiar decît asta este fe
lul cum e folosit, cum se dezvoltă. Aici 
rezidă una dintre problemele esențiale 
ale formării generației actoricești de 
mîine, problemă față de care nu putem 
rămâne indiferenți ilici noi, profesorii 
Institutului, după cum nu pot rămâne 
indiferenți, în chip firesc, nici condu
cătorii teatrelor. în jurul acestei proble
me a avut loc, de altfel, recent o con
sfătuire la Institutul nostru cu direc
tori de. teatre, regizori, actori, critici. 
S-au spus aici multe lucruri juste, utile. 
’ în clipa cînd tînărul absolvent al in
stitutului intră pe poarta teatrului unde 
a fost repartizat, el nu este încă, la 
drept vorbind, decît b promisiune. O

Con- 
Hudac 
Este o 
același 
condi- 

. talent

. ( în general a actorului trebuie să fie o
’ continuă luptă împotriva rutinei, un 
permanent studiu, determinat de con- 

i (ț ținutul piesei, de trăsăturile caracteris- 
’ IX h tice ale rolului. Studiul își are începu- 

vreme, tînărul este cuprins de o nemul-s j tul în institut și se termină odată cu 
furnire care, uneori, nici lui nu-i este s părăsirea scenei.

î Nimic nu este mai puțin de dorit în- 
/ tr-un colectiv ca un membru al 
JȚ său care nu se dăruiește complet. 
■‘ Trecerea unui actor dintr-un colectiv 
' într-altul trebuie să fie apreciată de cei 
care-1 primesc și după felul cum și-a 
desfășurat activitatea în colectivul de 
unde a plecat.

Un factor important al dezvoltării ar
monioase a tânărului actor este și felul

ALEXANDRU FINȚI 
maestru emerit al artei

pe deplin limpede. Ce s-a întâmplat ?J 
Tînărul actor este în cazul acesta fo
losit de teatru, dar nu antrenat la viața 
colectivului, nu ia parte la discuțiile în 
legătură cu alcătuirea repertoriului, cu! 
calitatea spectacolelor, nu se simte 
solidar răspunzător pentru toate succe
sele și insuccesele teatrului.

O mare importanță are atitudinea ac-, 
torilor mai vârstnici. In marea majori-; 
täte a colectivelor noastre teatrale, ar-ț- cum organizează viața în afara tea- 
Uștr de seama, cu o mare experiență j. Ar fi de dorit ca personală
sçemca, se ocupă cu dragoste, cu gnja. >a ünärului actor să fie 0 continuare a
tovărășească de perfecționarea tinerilor,'-; 
le împărtășesc cu generozitate din „se-i 
cretele" măiestriei lor recunoscute. ■ 
îți produce o adevărată plăcere să vezi ÿ 
un spectacol al Teatrului de Comedie 1 
sau unul din spectacolele recente ale 
Teatrului Național din Iași, spectacole 
în care sudarea generațiilor actoricești ■

!» t'm

preocupărilor sale profesionale. Perso
nalitatea unui tânăr actor se formează 
și se definește prin angajarea, prin par
ticiparea lui directă la fenomenele vieții 
înconjurătoare. Cunoașterea, însușirea 
cu elan a diferitelor aspecte ale proble
maticii contemporane trebuie să fie ra- 

— - - -, țiunea sa de a exista. Cunoscând con-
a devenit^ organica, pe baza^ maria ,. temporaneitatea nu „din afară", ci chiar

- ............, . d_n mjezuj ei fierbinte, integrîndu-se cu
trup și suflet în viața ei, el va căpăta 
atît o justă înțelegere a operelor clasi
ce, cît și posibilitatea deplină de a con
tribui la crearea și promovarea drama
turgiei noi romînești. Participarea mul
tor tineri actori la instruirea echipelor 
artistice de amatori este o cale impor
tantă de integrare în viața obștească și, 
totodată, un fenomen semnificativ pen
tru etica nouă a artistului.

în realizarea tuturor acestor dezide
rate consider că noi, membrii corpului 

î didactic, nu ne putem socoti, din clipa 
cînd tînărul a părăsit zidurile institu- 

. tului, absolviți de orice răspundere. 
De aceea e bine ca, pe lîngă perfecțio
narea continuă a procesului de învăță- 

$ mint spre a îmbogăți colectivele teatre- 
i' i lor mi numai cu oameni talentați, dar și 

bine pregătiți, să ne gîndim la forme 
ri active de sprijinire a absolvenților noș- 

-a---—-T- '"î '2----- ------ . î ’ tri, mai ales în primii ani de muncă înspiritul de colectiv care anima la în- ® cadnd coleGtivelor teatrale. s.ar tea 
ceput pe cei repartizați să fie pastrat ^organiza depiasări sistematice ale pro- 
și consolidat. '(fesorilor spre a asista la spectacolele în

Tineretul trebuie promovat cu Snore-, care apar absolvenții claselor lor și a 
aere, dar și cu grijă. Nu in salturi, în - disCUta pe marginea interpretărilor atît 
improvizații, ci cu o ^pregătire atenta, cu actOrul respectiv, cît și çu regizorul 
competentă, științifica. îndrumătorul çrïn dirpetoml teatrului S-ar nntea p- 
trebuie să dovedească nu numai încre-A’ 
dere, dar și exigență, iar tineretul să | 
răspundă cu elan și curaj, dar și cu ■ 
modestie și măsură. Părerea mea este 
că tineretul trebuie să se socotească 
debitor teatrului. Numai în măsura în 
care și-a îndeplinit îndatoririle față de 
teatru poate să aibă și drepturi.

Un critic spunea că unii actori in
terpretează excelent rolurile pînă cînd 
află aceasta. Un personaj este viabil atît 
timp cît este redat cu trăire, în mod au
tentic, căutînd forme noi de expresie. 
Cînd însă actorul își strînge mijloace
le sale de reprezentare întrun bagaj pe .i 
care-1 poartă prin roluri, devine manie- 
rist, șablonard. Viața actorului tînăr și

școli realiste a teatrului romînesc. Șw 
aceste exemple îmbucurătoare nu sînt' 
singurele. f

Grija colectivului e bine să se mani- ': 
feste nu numai față de problemele de’ 
creație ale tînărului actor, dar și față, 
de cele personale. Nu e vorba de un 
răsfăț excesiv (un asemenea mod de a, 
proceda este total contraindicat), ci deț 
preocuparea firească pentru asigurarea 
unor condiții normale de muncă și de 
viață, condiții menite, de altfel, să în
lesnească și legarea mai strînsă a acto
rului de colectiv.

O experiență pozitivă a constituit-o 
repartizarea în grup la unele teatre din 
regiuni a unor absolvenți din același an. 
Acest fapt a permis înviorarea activită
ții creatoare în teatre rămase un timp 
în urmă, cum sînt cele din Baia Mare, 
Pitești, Piatra Neamț și de asemenea, 

promisiune uneori mai marcată, alteori formarea unei noi secții la Teatrul din 
mai sfioasă, dar — și într-un caz și în Tg. Mureș. Ar trebui însă vegheat camai sfioasă, dar — și într-un caz și în 
celălalt în fönd tot o promisiune. De 
cițzb depinde ca ea să se realizeze ? In 
primul rînd, firește, de colectiv. Și cînd 
vorbim de colectiv ne gîndim nu la o 
entitate abstractă, ci la oameni foarte 
concreți : de la directorul teatrului, re
gizor, secretar literar, actori mai vechi, 
pictori decoratori — pînă la mașiniști, 
costumieri, grimeri. Toți trebuie să con
tribuie cu ceva spre a crea în teatru o 
asemenea atmosferă de muncă asiduă, 
de efervescență creatoare, de studiu la
borios și continuu, încît tânărul actor să 
se simtă dintr-odată părtașul unui e- 
fort artistic minuțios și, în același timp, 
luminat de pasiune, de entuziasm.

în cele mai multe teatre ale noastre 
exista acest climat creator, prielnic în
floririi talentelor. Se întîmplă însă, e 
drept arareori, și așa : vine tînărul ac
tor în teatru, es'r distribuit într-un 
rol, în al doilea, în al treilea și 
toată lumea consideră că și-a făcut da
toria fată de el. Iată însă că, după o

zori, spre ogoare (Foto i Gh, Vlnțilă)

zțsau directorul teatrului. S-ar putea, e- 
ventual, asigura participarea pe o anu
me perioadă a unor reprezentanți ai 
institutului la activitatea unuia sau al
tuia dintre studiourile experimentale 
create pe lîngă unele teatre din pro
vincie, tocmai pentru a sprijini perfec
ționarea tinerilor actori. Și se mai pot 
găsi destule forme și metode eficiente...

Unul dintre cele mai rodnice mijloa
ce de stimulare a creației tinerilor ac
tori s-au dovedit concursurile republi
cane care au evidențiat numeroase ta
lente, maturizate printr-o muncă susți
nută și printr-un cald ajutor tovărășesc 
din partea colectivelor. Sînt convins că 
asemenea creații cum sînt cele relevate 

i de ultimul concurs, desfășurat în decem- 
J. brie anul trecut — bunăoară interpre- 

! tarea Leopoldinei Bălănuță în „De n-ar 
fi iubirile...*, a lui George Constantin 

, în „Steaua Polară", a lui Tanai Bella 
în „Poveste din Irkutsk* — n-ar fi fost 
posibile fără o înțelegere superioară a 
răspunderii tânărului actor atît din par
tea colectivului, cît și din partea res
pectivilor lnterpreți.

Principalul este însă ca grija pentru 
tînărul actor să constituie o preocupare 

, nu de moment, legată de concursuri 
ori de alte împrejurări festive, ci să se 
afle constant în centrul atenției. Căci 
valorificarea în condiții cît mai bune a 
absolvenților noștri nu este numai pro
blema lor personală ; e vorba de desti

nele teatrului nostru, de viitorul lui.

ION RUSE:

Pe scena Teatrului de vară din Giurgiu s-au întrecut 
în urmă cu cîteva zile numeroase formații artistice, în 
cadrul fazei raionale a celui de-al 7-lea concurs al echi
pelor muzicale și coregrafice de amatori. Iată ci ți va din 
cei mai pregătiți artiști amatori : echipa de fluierași a

căminului cultural din comuna Putineiu (stingă) ; tînăra 
solistă Maria Grecu și fluierașul Vasile Rizea, amândoi 
din formația căminului cultural din Oncești (mijloc) ; 
brigada artistică de agitație a căminului cultural din 
Stănești.

Carnet

GRAFICĂ Șl POSZIÖ bună ilustrația 
de carte nu con
stituie doar o sim
plă transcriere a 
unor imagini literare. Prin însăși na
tura și funcția ei, ilustrația de carte 
are posibilitatea să se înscrie în 
circulația ideilor, să participe activ 
la sintezele de cultură ale contem
poraneității, să fie o artă creatoare 
de poezie și semnificații.

Iată de ce, la noi, ilustrația de 
carte se bucură de o vie și meri
tată atenție; rosturile sale majore 
sînt înțelese tot mai bine de grafi
cienii talentați. Unele manifestări din 
ultima vreme, cum au fost bunăoară 
expoziția Getei Brătescu sau aceea 
a lui Mihu Vulcănescu, ne-au oferit 
realizări interesante în acest do
meniu.

Geta Brătescu, de pildă, se distin
ge printr-un stil rezumativ, sintetic. 
La basmele lui Creangă recreează 
narațiunea, inventiv și concis. De 
altminteri înțelepciunea și umorul 
popular și-au aflat un interpret ori
ginal în această graficiană. La 
basmul „Prostia omenească“, fabu
losul și realul, hazul, ironia se în
gemănează, dînd o transpunere pli
nă de duh. Am reținut, de aseme
nea, gravura pentru „Esopia“, unde, 
ca într-o veche tapiserie, o sumă de 
detalii anecdotice devin un întreg 
coherent și sugestiv.

Sînt artiști care concep fidelitatea 
ilustrației pa o subordonare docilă 
a imaginii grafice în raport cu ope
ra literară. Experiența dovedește 
însă că o ilustrație izbutită trăiește 
prin fidelitate față de spiritul și nu 
de
Pe 
ori 
pe 
dește perseverent, căutînd să extra- 
gă înțelesurile adînci ale textelor.

Deslușirea de sensuri, reliefarea 
de valori ne apar ca țel artistic 
și în grafica de șevalet a Getei Bră
tescu, izvorîtă din contactul fertili
sant pe care-1 întreține cu cartea 
vieții, cu realitățile prezentului. 
Am remarcat astfel lucrările ciclu
lui „Grivița“, pe teme inspirate din 
industria socialistă, ciclu în care, 
aelebrînd munca liberă, artista ur-

litera textului. Uneori mai aproa- 
de comentariul propriu-zis, alte- 
executînd cu fantezie variațiunl 
o temă dată, Geta Brătescu gin-

mărește mai ales evocarea unei at
mosfere de încordare creatoare.

Atunci cînd face un portret, al sce
nografului Toni Gheorghiu de exem
plu, graficiană individualizează o 
sensibilitate și o gîndire, captînd 
esențialul printr-o linie simplă și de
licată. în „Forfota“ sugerează miș
carea de flux și reflux a orașului 
modern, tratînd astfel spațiul încît 
să redea ideea unui continuu dina-

însemnări pe marginea 
unor expoziții

mic. Bineînțeles că expresia, ca in
dividualizare a personajelor, face loc 
aici expresiei ca Individualizare a 
mișcării.

înzestrată cu o cultură artistică 
bogată în nuanțe, Geta Brătes
cu se realizează pe planul unei poe
zii sobre, reținute. Această sensibili
tate, lipsită de ostentație, am dori-o 
însă ferită de unele rigidități ce se 
ivesc în efortul de concentrare a ex
presiei. Stilizarea de tradiție folclori
că și tehnica gravurii în lemn contii- 
buie, desigur, la atingerea acelei 
conciziuni semnificative spre care 
aspiră graficiană. Dar uneori laco
nismul stilistic al artistei nu se do
vedește un instrument destul de 
suplu, pe de-a-ntregul adecvat în 
reflectarea complexă a vieții.

I ★

Valori de autentică poezie am re
cunoscut și în grafica. de carte a 
tînărulul desenator Mihu Vulcânes- 
cu, aflat la prima lui expoziție, dar 
prezent de mai mulți ani în paginile 
revistelor și în viața plastică. El 
este un artist de efuziune lirică, ale 
cărui ilustrații degajă o Ruritate a 
sentimentului.

Atmosfera indică din „Sakuntala“, 
romantismul unui Slowacki — „Cea
sul meditărli“ — sau tensiunea din 
„Germinai“, romanul lui Zola, poe
zia unora din liricii noștri contem
porani, își găsesc inedite corespon
dențe grafice în ilustrațiile acestui

pA tînăr desenator. 
gA Dintre ilustrațiile 
4a la literatura străi

nă cele la Zola, 
iar din literatura romînă cele la volu
mul Magdei Isanos, aduc mai preg
nant mărturia unui talent. Elabora
rea se aliază organic cu emoția, 
luciditatea cu visul. La versurile 
Magdei Isanos, de pildă, gingașe 
metafore susțin imagini, ritmuri și 
cadențe poetice. Linia e fină, ele
gantă, purtată cu un sentiment de 
elevație pe albul imaculat al hîr- 
tiei. Pe alocuri, în ilustrațiile lui Mihu 

. Vulcănescu se simte totuși o oare
care inconsistență, o alunecare spre 
superficial, care nu poate fi aco
perită prin artificii extravagante.

Ca reporter al actualității, pornit 
cu pasiune în căutarea noului, Mihu 
Vulcănescu vădește, de asemenea, 
sensibilitate poetică. în suita intitu
lată „Reportaj din mers“ am întâl
nit pe lîngă unele înregistrări mai 
puțin concludente, notații sesizante 
de pe meleagurile străbătute de ar
tist. Cele mai vibrante ni s-au părut 
lucrările din ciclul „Bucureștiul vechi 
și nou“. De la pitorescul orașului de 
altădată, al Hanului lui Manuc, al 
Lipscanilor sau al Bărăției, artistul 
trece la realitatea contemporană, la 
vastitatea șantierului socialist, la 
Grivița de azi. Aici ideea se impune 
prin paralelă, iar poezia se trans
mite prin freamăt de linii, de umbre 
și lumini.

Am găsit în lucrările acestor ar
tiști exemple care demonstrează — 
odată mai mult — că dialectica alb- 
negrului este plină de revelatoare 
poezie.

Concurs de creare literară
In cinstea celei de-a XX-a aniver

sări a eliberării patriei, revista „Clu
bul“, Casa Centrală a Creației Popu. 
lare și Comisia de îndrumare a 
cercurilor literare de pe lingă Uniu
nea Scriitorilor au inițiat concursul 
de creație, „Alexandru Sahia“, al 
cercurilor iiterare de la orașe și sate. 
Concursul, ce se desfășoară între 1 
iunie 1963—1 iulie 1964, urmărește 
stimularea creației membrilor cercu
rilor literare, creșterea nivelului 
ideologic-artistic al lucrărilor reali
zate de membrii cercurilor, sporirea 
numărului cercurilor literare și al 
membrilor lor.

Se pot prezenta la concurs poezii, 
nuvele, schițe, povestiri, portrete, re
portaje, foiletoane satirice, monolo
gări, dialoguri, scenete, programe 
pentru brigăzile de agitație, scenarii 
pentru filme de scurt metraj. Lucră
rile trebuie să fie inedite. Cele mai 
bune dintre ele vor fi premiate.

Revista „Clubul“ organizează, de 
asemenea, în colaborare cu Asociația 
artiștilor fotografi din R. P. Romînă, 
prima expoziție pe țara a cercurilor 
de fotoamatori din întreprinderi, in
stituții, G.A.S., S.M.T., cluburi și 
case de cultură ale sindicatelor.

In memoria lui Delacroix
In cadrul marilor aniversări ctdtu- 

rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii a avut loc ieri, în sala 
Dailes din Capitală, o festivitate 
consacrată comemorării a 100 de ani 
de la moartea pictorului francez Eu
gène Delacroix. Cu acest prilej, 
acad. G. Oprescu, directorul Insti
tutului de Istoria Artei al Academiei 
R. P. Romîne, a vorbit despre viața 
și opera marelui artist.

Au fost de față reprezentanți ai 
Legației Franței la București.

țt&itul de țLeAeaxi“
————————----------—------------------------------------------------- (Volumul II) —

Apărut cu doi ani în urmă, In 1961, 
primul volum al amplului roman „in 
portul de pescari“ de Ion Ruse s-a 
bucurat de o bună primire atît din 
partea cititorilor, cît și din partea 
criticii literare. Evocator al vieții pes
carilor dunăreni, autorul izbutea să 
contureze cu talent lumea lor aspră 
și pitorească, violentă și generoasă, 
cu lupta grea pentru existență, în 
condițiile de crîncenă exploatare ale 
societății trecute, lumea pescarilor 
cu obiceiurile ei specifice, cu lim
ba colorata și plină de sevă. Ro
manul lui Ion Ruse se înfăți
șează ca o frescă, o monografie 
epică a unui port dunărean — cu 
numele fictiv de Getuza — încépînd 
din anii negri ai războiului hitlerist. 
Primul volum desorie procesul de 
radicalizare a pescarilor care, de
pășind vechile disensiuni, se unesc, 
opunînd o dîrză și eroică rezistență 
invadatorilor hitleriști. Dacă locul 
primordial în economia celui dintîi 
volum îl deține înfruntarea dintre 
vajnicii pescari și trupele cotropito
rilor, în volumul al doilea, înfățișînd 
evenimentele din anii de după elibe
rare, ee situează pe primul 
plan participarea din ce în ce mai 
conștientă a pescarilor la făurirea 
noii orânduiri, în lupta neîmpăcată 
cu dușmanul de clasă.

Volumul al doilea începe prin 
descrierea fugii înspăimântate, într-o 
totală derută, a ultimelor detașa
mente hitleriste. Dintre pescari, cel 
în stare să lupte se înscriu volun
tari pe frontul de vest, animați de 
dorința de a răzbuna chinurile la 
oare fusese supusă țara de către 
fasciști. Cele cîteva episoade legate 
de evocarea frontului antihitlerist — 
avîndu-4 în centru pe Culae Torlac 
— sînt de o bună factură literară și 
ele ne întăresc convingerea că Ion 
Ruse are o deosebită aptitudine în 
înfățișarea situațiilor de mare ten
siune. Urmează, în ordine cronolo
gică, înscrierea pescarilor, pentru 
întîia oară, într-un sindicat, izgoni
rea de către țărani a moșieresc!

Gacomeanca, alegerile din toamna 
lui 1946, cu înfruntările sociale pro
prii acestei perioade, naționalizarea 
fabricii lui Banu și a bălții Pru- 
teancăi.

Partea cea mai solidă a cărții lui 
Ion Ruse o constituie, fără îndoială, 
prezentarea personajelor principa
le și scenele colective, în care scriri 
torul zugrăvește cu un penel sigur, 
într-o cromatică vie și sugestivă, ta
blouri ale vieții pescărești surprin
să în dinamica ei zilnică (plutirea 
lotcilor smolite pe Dunăre sau pe 
baltă, întinsul vîrșelor, dialogurile 
pline de farmec și spontaneitate ale 
pescarilor care trag la bobăicl, vor
băria nevestelor, animația sărbăto-

In vitrinele librăriilor

rilo-r cu feluritele lor obiceiuri și da
tini etc). în ceea ce privește eroii 
romanului, trebuie consemnat, în 
primul rînd, specificul tipurilor lor. 
Oameni simpli, crescuți într-o mizerie 
cumplită, odinioară exploatați sîn- 
geros, pescarii lui Ion Ruse au o 
splendidă mîndrie șl dârzenie. Edu
cați la școala aspră a vieții, ei au 
un simț neabătut al cinstei, solidari
tății, libertății. Maturizați în lupta an. 
tifascistă șl în înfruntările sociale de 
după eliberare, eroii lui Ion Ruse 
găsesc drumul spre înalta etică a 
socialismului, străduindu-se slnceT 
să depășească rămășițele vechiului 
din mentalitatea lor și crietalizîn- 
du-și treptat o personalitate umană 
superioară. Iubindu-i pe acești oa
meni aspri, inflexibili, curajoși, dar 
încă tributari — unii — pornirilor in. 
siinctuale, puși pe harță și petrecîn- 
du-și răgazurile prin cîrciumi, scrii
torul nu-i idealizează, El prezintă, cu 
mijloace realiste, caracterul contra
dictoriu al unor pescari ca Vasile 
Cîmu și, totodată, indică perspecti
va evoluției, a formării lor.

Dintre eroii romanului, cel mai iz
butit este, fără îndoială, Radu Cea-

falan, om de o excepțională forță 
fizică și morală, care se numără, a- 
lături de Tudor Vetrineanu, printre 
primii comuniști din Getuza. El este 
organizator al unor sabotaje împo
triva armatelor hitleriste și devine, în 
volumul al doilea, unul din neînfrl- 
cații și lucizii conducători ai pesca
rilor cuprinși de avîntul revoluției 
socialiste.

Demnă de relevat, ca o calitate în
semnată a scrisului lui Ion Ruse, mi 
se pare strădania scriitorului do a 
oferi personajelor sale un profil 
uman complex, bogat în nuanțe psi
hologice. Pe această linie sînt vred
nice de a fi amintite episoadele le
gate de dragostea dintre Culae Tor
lac și Ivanca, devenită soția lui Ve
trineanu, Autorul știe să descrie cu 
pătrundere meandrele complicate 
ale sentimentelor eroilor săi, frămîn. 
tarea lor dureroasă, ciocnirile lor 
pasionale, fără să cadă în melodra- 
matism sau să accepte soluții idi
lice, superficiale. In analiza reacții
lor în dragoste ale celor trei perso
naje — chinuite, flecare, în felul său, 
de un sentiment de neîmpllnlre pe 
plan afectiv — Ion Ruse a manifes
tat un curaj artistic demn de laudă. 
Poate însă că, în această privință, 
scriitorul păcătuiește, totuși, simpll- 
flcînd comportarea lui Vetrineanu. 
Intr-adevăr, aoest luptător comunist, 
înzestrat cu atîta nobilă abnegație 
în activitatea politică, acceptă cu 
prea multă pasivitate un compromis 
în existența lui familiară. Scriitorul 
ar fi trebuit să adîncească motivele 
reale ale unei astfel de atitudini și 
să pună în lumină procesul etic al 
personajului. Or, ciudat, tocmai a- 
cest proces etic mal profund, dra
matismul dezbaterii interioare lip
sesc din prezentarea vieții intime a 
lui Vetrineanu.

Nu toate episoadele «are evocă 
evenimente de o importanță crucială

MATEI CÄLINESCU

A. MÎNDRESCU

Colectivul 
tatorilor 
maturgia 
„Trei surori" 
Anca Neculce.

de Stat din Timișoara a fost de curînd oaspetele snec- 
Din repertoriul prezentat au făcut parte lucrări din dra- 

contemporană, națională și universală. In fotografie : cele 
lui A. P. Cehov : Gilda Marinescu, Geta Anghcluță,public

(Continuare în pag. a IV-a)

Turneele la sate ale 
unor colective artistice 
din diferite orașe ale 
țării au început să fie, 
în ultimii ani, tot mai 
dese (deși nu atît de 
dese cît am vrea noi). 
Vă închipuiți, deci, cît 
interes a stîrnit, nu de 
mult, printre locuitorii 
din comuna noastră, 
Dorna Cîndrenilor, a- 
pariția unui afiș care a- 
nunța un concert ce 
urma a fi prezentat de 
taraful Gorjului „Nico
lae Bälcescu“ din Cra
iova. Afișul ne vestea 
că e vorba de un an
samblu de 42 de per
soane și că soliste vor fi 
Mia Braia și Ileana Con
stantinescu.

Sala căminului cultu
ral era arhiplină încă 
înainte de ora anunțată. 
Dar, deoarece membrii 
ansamblului n-au sosit 
la timp, concertul a în
ceput cu o oră și jumă-

täte mai tîrziu. Cît 
despre solista Ileana 
Constantinescu, ea a ră
mas numai pe... afiș ; 
ni s-a spus că a fost 
chemată de urgență la 
București și că, în

Din scrisorile 
sosite la redacție

schimb, va cînta mai 
mult Mia Brala.

Trebuie să vă mărtu
risesc că ne-a decepțio
nat atitudinea unei cîn- 
tărețe cunoscute, cum e 
Mia Braia, a cărei popu
laritate ar fi trebuit 
s-o oblige la mai 
multă exigență față de 
sine. N-a cîntat decît 
un singur cîntec — și a- 
cela cu întreruperi. In 
timp ce cînta, îi apostro
fa adesea ba pe dirijor, ba 
pe unii membri din for

mația care o acompania, 
ba chiar pe unii spec
tatori. De la o cîntărea. 
ță care se bucură de 
stima și încrederea pu
blicului, ca si de la în
tregul taraf, ne aștep
tam la mai mult decît 
ne-au oferit. Tot con
certul a stat, de altfel, 
sub semnul grabei, de 
parcă artiștii s-ar fi te
mut ca nu cumva să 
piardă trenul. Mai e de 
mirare că„ în condițiile 
acestea, întreg progra
mul a durat... o oră ?

Cei în drept ar trebui 
să se îngrijească pentru 
ca asemenea manifestări 
care, prin caracterul lor 
improvizat si nivelul co- 
borît, amintesc de ,^u- 
șanelele“ de altă dată, 
să nu mai aibă loc.

VLAD POGAREVICI 
comuna Dorna 

Cîndrenilor, raionul 
Vatra Bornei
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Colectivul Uzinelor de țevi „Republica“ din Capitală și-a realizat planul semestrial de producție cu cinci zilo 
înainte de termen. Postul de corespondenți voluntari ai „Scînteii" din uzină, informîndu-ne despre acest succes, 
ne-a relatat totodată că produsele realizate de la începutul anului au fost de bună calitate. In fotografie, cîțiva din 
membrii postului de corespondenți voluntari, luînd cunoștință în mod nemijlocit de calitatea superioară a țevilor 
(de la stînga la dreapta : Petre Gheorghe, laminator, Ene Gheorghe, inginer, șeful controlului tehnic de calitate din 
secția filetaj, Costache Niculae, strungar, Puiu Stănescu, maistru, și Constantin Coroboianu, electrician).

Activitatea cultural-educativă 
pe șantiere — la nivelul cerințelor

dului nostru. Comite- 
bine pregătiți să dea

Am citit raidul publicat recent în „Scînteia* cu privire 
la viața culturală pe șantiere. Multe din problemele ridicate 
în articol sînt valabile și pentru șantierele sucevene. Acti
vități culturale interesante se desfășoară și la noi. Construc
torilor noștri le place teatrul. Un mare număr dintre ei au 
văzut piesele „îndrăzneala", „Trei gemeni venețieni“ și al
tele, prezentate de formații artistice în turneu. Este un fapt 
care — ca și vizionarea de filme și participarea la conferințe 
și alte manifestări — dovedește interesul pentru cultură al 
muncitorilor întreprinderii șantier construcții-mon- 
taje Suceava. A devenit o tradiție la noi să fie citite zilnic 
și comentate în colectiv, în cadrul brigăzilor și echipelor de 
pe șantiere, cele mai importante 
articole din ziare, să se facă re
vista presei, pentru a-i informa pe 
constructori asupra principalelor 
evenimente politice interne și in
ternaționale din cursul săptămî- 
nii. De un mare interes s-a bucu
rat expoziția de fotomontaje re
prezentând momente din istoria 
tul de partid s-a îngrijit ca agitatori 
explicații.

Pe șantierul nostru sînt asigurate condiții bune pentru a 
desfășura variate activități culturale, în scopul ca mun
citorii să-și petreacă în mod plăcut și folositor 
timpul liber. Avem un club, bibliotecă, sală de specta
cole și altele. Dar acestea nu sînt nici pe departe folosite 
din plin. Sălile stau încă o mare parte a timpului goale ; 
în ultimele luni s-au ținut la club doar două conferințe. 
Anul acesta nu s-a ținut pe șantier nici o conferință teh
nică. Și dacă avem în vedere că nu au fost organizate nici 
cursuri de calificare, putem spune că o latură deosebit de 
importantă a muncii culturale, care influențează direct asu
pra vieții șantierului, cum este răspândirea cunoștințelor teh_ 
nico-profesionale, a fost scăpată din vedere de comitetul 
sindicatului (președinte tov. Stelian Tîrțău) și de condu
cerea administrativă. Au lipsit manifestările in cadrul cărora 
să fie prezentate realizările regimului nostru, conferințe pe 
teme științifice sau educative. Comitetul sindicatului de 
pe șantier ar putea solicita ajutorul comitetului de cultură 
și artă al orașului pentru a trimite la club conferențiari 
care să facă expuneri pe diverse teme, brigăzi științifice 
care să dea răspunsuri la întrebările constructorilor. Pe de 
altă parte, dacă formațiile noastre de amatori ar fi mai bine 
organizate și s-ar bucura de ö îndrumare competentă, s-ar 
crea posibilitatea de a prezenta programe artistice pe

șantier sistematic, iar nu doar la zile festive sau cu prilejul 
unor concursuri.

Biblioteca a organizat pentru muncitori cîteva seri lite
rare interesante, în care au fost prezentate cărțile „La cea 
mai înaltă tensiune", „Un om între oameni“, „Vi-1 prezen
tăm pe Baluev“. Dar cam la atît se reduce munca dusă 
de bibliotecă, în ultimele luni, pentru popularizarea 
cărților. Fără îndoială că dacă s-ar desfășura o activitate 
de popularizare a cărții mai largă, cu mai multă inițiativă 
și fantezie, numărul cititorilor ar fi în continuă creștere. 
O diplomă expusă în sala de lectură arată că anul trecut 
biblioteca noastră era fruntașă pe regiune. Acum însă nu 

mai organizează nici cercuri de 
citit, nici concursuri pe diferite 
teme sau alte manifestări cu 
cartea. S-au instalat difuzoare în 
dormitoare. Acum este necesar 
ca și stația de radio-amplificare 
a șantierului să fie folosită din 
plin.

Recent a fost elaborat un plan de propagandă tehnică, 
care prevede un ciclu de expuneri privind tehnica nouă 
în construcții, pentru ingineri, tehnicieni, maiștri și un al
tul pentru muncitori. E un lucru bun, deși încă insuficient. 
Și în luna mai au fost programate de comitetul sindicatu
lui, comisia inginerilor și tehnicienilor — două conferințe 
tehnice, dar nu s-au ținut. Nu ajung bunele intenții, tre
buie urmărită și realizarea lor.

Este necesar să se acorde o atenție mai mare și unor 
activități recreative și distractive cum sînt excursiile, spor
tul. Dacă anul trecut muncitorii constructori au petrecut 
împreună duminici plăcute în excursiile organizate la Bicaz, 
Lacul Roșu sau în pădurile din apropiere, anul acesta nu 
s-a făcut decât o singură excursie pe valea Rarăului, cu un 
număr redus de salariați. Asociația sportivă „Constructo
rul“ ar putea organiza mai multe manifestări și ar putea 
antrena mult mai mulți constructori la activitatea sportivă.

Este datoria comitetului sindicatului să colaboreze 
strâns cu celelalte organizații de masă și, sub îndrumarea 
comitetului de partid, să se ocupe cu mai multă atenție și 
competență de organizarea vieții cultural-educative și spor
tive pe șantiere pentru a satisface cerințele constructorilor.

Ing. OTILIA POPESCU; VASILE BUCȘA, 
membru al comitetului de partid ; ION 
ESEPCIUC, muncitor ; ing. CONSTANTIN 
RUSU ; STELIAN STRUGARU, economist, din 
postul de corespondenți voluntari ai „Scânteii“.

în pas cu munca șî preocupările 
colectiviștilor

Scriem 'dintr-o gospodărie colectivă 
care s-a dezvoltat mult în ultimii ani. 
înființat anul trecut, postul nostru 
de corespondenți voluntari a trimis 
ziarului diferite materiale care au 
oglindit realizările gospodăriei, preo
cupările colectiviștilor noștri. Socotim 
că articolele „Vom crește 700 de pă
sări la suta de hectare“, „Cu sprijinul 
mecanizatorilor" au înfățișat cititori
lor ziarului cîte ceva din experiența 
noastră și, totodată, publicarea lor a 
fost un stimulent în muncă pentru 
colectiviștii noștri. Anul trecut am 
crescut peste 20 000 de păsări, obți- 
nînd prin valorificarea lor venituri 
importante ; am reținut o matcă de 
peste 5 000 de găini. In acest an am 
planificat să creștem peste 25 000 de 
pui, pe care-i vom valorifica pentru 
aprovizionarea orașului Constanța și 
a stațiunilor do pe litoral.

în planul de producție ne-am pro
pus sarcini sporite și în celelalte sec
toare. Acordăm o atenție deosebită 
culturii porumbului, care ocupă o su
prafață de 1100 ha. Colectiviștii din 
brigada I condusă de Ion Gîrtone 
s-au angajat să obțină 4 000 kg po
rumb boabe la ha. Ei au chemat la 
întrecere toate brigăzile pentru reali
zarea aceleiași producții de pe în
treaga suprafață cultivată. Terenul a 
fost bine pregătit și, în mare parte, 
fertilizat. întreaga suprafață a fost 
semănată la timpul optim, iar acum 
culturile se prezintă în cele mai 
bune condiții.

în corespondențele noastre ne stră
duim să oglindim munca pentru ob
ținerea unor recolte bogate, la po
rumb și la alte culturi. Socotim a- 
ceasta ca o importantă sarcină de 
viitor. Totodată, ne propunem să 
scriem și despre metodele de muncă 
folosite în celelalte sectoare de pro
ducție ale gospodăriei. No dăm seama 
că postul nostru de corespondenți vo
luntari, care cunoaște bine întreaga 
muncă din gospodărie, va trebui să 
desfășoare o activitate mai bogată 
decît pînă acum. In afară de cores
pondențele semnate individual de 
membrii postului, ne propunem să 
trimitem ziarului mai multe articole 
alcătuite în colectiv, în care să tra-

tăm maf pe larg diferite aspecte im
portante ale muncii în gospodărie. 
Avînd în vedere sarcinile și preocu
pările esențiale ale colectiviștilor, 
postul nostru de corespondenți volun
tari își va desfășura activitatea pe 
baza unui plan întocmit pe o perioa
dă mai îndelungată. In același timp, 
socotim că munca noastră de cores
pondenți voluntari va trebui să fie 
sprijinită și îndrumată mai îndeaproa
pe de către comitetul de partid.

EMURLA SABRI, președin
tele G.A.C.; NICOLAE GÎR- 
TONE, secretarul organiza
ției de bază; GHERGHINA 
MANOLIU, colectivistă; ION 
VELICU, șeful brigăzii nr. 1 
de tractoare, din postul de 
corespondenți voluntari ai 
„Scînteii” din comuna Coba- 

din, regiunea Dobrogea

LA COPIII MEI
Atn șapte copii. De mici, 

au prins drag de mașinile 
\car» fasonau lemnul, fădnd 
din el scinduti, mobilă fi al- 
tele, li atrăgea mersul mo
toarelor de la întreprinderea 
de industrializare a lemnului 
din comuna noastră Gugești, 
raionul Focșani. Acum doar 
doi, Marioara fi Niță, au 
rămas să lucreze la 
IPROFIL-ul din comuna 
natală, lingă părinții lor. Cei
lalți s-au împrăștiat prin țară.

Cînd mă cuprinde dorul 
mă duo să-l văd. Acum cîtă- 
va vreme, am fost la fiu-meu 
cel mare, Sandu, la Gălăuțaș. 
El lucrează la combinatul de 
industrializare a lemnului de 
acolo de tind s-a înființat. A- 
cum e maistru. Am vizitat 
împreună combinatul. Multe 
mașini sînt automate. Mi-am 
adus aminte de anii de de
mult cînd muncitorii asudau 
de dimineața pînă seara mun
cind în condiții neomenești 
pentru un salariu de mizerie. 
Cită grijă are partidul și sta
tul nostru pentru condițiile

'de muncă ți 'de viață ale 
muncitorilor ! Am stat de vor
bă ou tovarășul director al 
combinatului despre fiul 
meu... Tovarășii lui do mun
că îl prețuiesc pentru dragos
tea de muncă și de învățătu
ră. Sînt mîndră de el.

Filcă-mea Anița muncește 
la Combinatul de industria
lizare a lemnului din Blaj. 
Am s-o vizitez altă dată. De 
altminteri, dacă aș vrea ca 
într-o singură călătorie să-mi 
văd toți copiii, ar trebui să 
umblu cam mult prin țară. 
Georgeta e încasatoare la 
tramvai în Galați, Elisabeta e 
căsătorită cu un muncitor ti
pograf la Iași, Ion este elev 
la școala agricolă de la 
S.M.T.-Mărtinești.

Ce-i drept, copiii vin să ne 
viziteze, dar mi-i drag să mă 
duc să văd cum trăiesc ; mai 
umblu fi eu pe alte melea
guri. Sînt atîtea lucruri noi și 
frumoase în țara noastră...

ANÏCA RÎMNICEANU 
colectivistă

Dihzoarea vdmtară

Sînt mai bine de 12 ani de cînd 
Adelia Gavra lucrează la U.R.C.C. 
Beiuș și tot de atîția ani ea este 
difuzoare voluntară de presă. îi 
place această muncă obștească și 
de aceea roadele activității sale sînt 
evidente: numărul abonaților la zia
re și reviste este în permanentă 
creștere, publicațiile ajung în mâini
le abonaților imediat după sosirea 
lor.

!n calitate de difuzoare volunta
ră de presă Adelia Gavra nu se li
mitează numai la distribuirea ziare
lor. Prin convorbiri individuale și 
alte metode de popularizare ea tre
zește în rîndul tovarășilor săi de 
muncă interes pentru citirea artico
lelor importante publicate în presă, 
în plus se ocupă și cu procurarea 
cărților tehnice și beletristice pe 
care salariații doresc să și le cum
pere. Ea urmărește permanent apa
rițiile noi în librării și, ținînd seama 
de preferințele cititorilor, face popu
larizarea cărților. în ultimele cîteva 
luni a difuzat cărți în valoare de 
peste 3 200 de lei.

DUMITRU VESA 
coresp. voluntar

O condiție importantă—operativitatea
Am îndrăgit mult activitatea de co

respondent voluntar. Munca și viața 
colectivului nostru, preocuparea sa 
permanentă pentru a realiza, de la 
un an la altul, producții tot mai mari 
și la un preț de cost scăzut, constituie 
principalul izvor de subiecte pentru 
corespondențele mele. Să ne gîndim, 
de exemplu, la mecanizatori, la acti
vitatea lor din timpul campaniei de 
primăvară, din perioada recoltatului, a 
arăturilor și însămînțărilor de toamnă. 
Am căutat să înfățișez îndeosebi me
todele lor de muncă, grija pentru ca
litatea fiecărei lucrări. Dar tot atît de 
frumoasă este și munca în celelalte 
sectoare ale gospodăriei. Realizările 
obținute în sectorul zootehnic, meto
dele folosite de îngrijitorii de anima-

La ferma de păsări a gospodăriei colective din Cobadin. In fotografie (de 
la stînga la dreapta) : Emurla Sabri, Gherghina Manoliu și Nicolae Gîrlone, 
membrii postului de corespondenți voluntari, discută despre metodele de îngri
jire a păsărilor.

le, organizarea judicioasă a muncii la 
ferme, prezintă, de asemenea, un mare 
interes.

De fiecare dată cînd îmi propun 
să scriu despre o anumită problemă, 
mă documentez temeinic, stau de 
vorbă cu cit mal mulți oameni, caut 
să aflu părerea membrilor biroului or. 
ganizației de bază. Pe mine m-a aju
tat mult, atît în munca profesională 
cît și în ceea ce privește activitatea 
de corespondent voluntar, faptul că 
studiez cărți și broșuri legate de agri
cultură, mă străduiesc să-mi îmbogă
țesc cunoștințele de cultură generală. 
Am grijă ca temele scrisorilor mele să 
fie întotdeauna actuale, iar corespon
dențele să ajungă operativ la redac
ție. Pentru activitatea unui corespon. 
dent voluntar din agricultură acest lu
cru are o mare importanță. Experien
ța bună despre care vorbește el tre
buie să fie popularizată în timp util, 
pentru ca ea să poată fi însușită și 
aplicată și de către alte colective de 
muncă.

NAE GHEORGHE 
mecanic, G.A.S. Cilibla, 

raionul Buzău

Sînt mai bine de zece 
ani de cînd scriu „Scîn
teii“. In acest răstimp au 
avut loc multe schimbări 
în comună. Am scris 
totdeauna cu drag des
pre ele. Scrisorile în care 
m-am referit la harnicii 
noștri colectiviști au fost 
pentru el un îndemn de 
a munci mai bine, pen
tru a obține recolte mari.

Se înțelege că n-am 
putut trece nepăsător 
nici pe lîngă lipsurile 
observate. Am semnalat 
diferite probleme legate 
de bunul mers al trebu-

Au încetat lucrările... 
au început adresele

Anul trecut au fost începute lucrările 
de electrificare a satelor Lunca și Slă- 
tioarele care aparțin de orașul Ocnele 
Mari din raionul Rm. Vîlcea. In scurt 
timp do la primirea proiectului întoc
mit de către Sfatul popular al regiunii 
Argeș, cetățenii au reușit să procure 
stîlpii necesari, să-i transporte și să-i 
planteze pe străzi. Acum șapte luni în 
urmă, cînd cea mai mare parte a lucră
rilor necesare rețelei de joasă tensiune 
erau aproape gata, în satul Slătioarele a 
sosit și un transformator, trimis tot de 
către sfatul popular regional.

Se părea că în curînd în Slătioarele se 
va aprinde lumina electrică, lucrările 
fiind aproape de terminare. Dar nu s-a 
întâmplat așa. între Sfatul popular al re
giunii Argeș și cel al orașului Ocnele 
Mari a început im lung schimb de adre
se care nu s-a terminat nici pînă astăzi.' 
Cum au început adresele, au încetat lu
crările. Și doar n-a mai răma3 cine știe 
ce mare lucru de făcut. Transformatorul 
se află la o distanță de numai 700 m 
de linia de înaltă tensiune.

Oare pentru ce o fi fost adus acolo ? 
Pentru ce au fost începute lucrările de 
electrificare ? E clar că pentru a fi și... 
terminate I De aceea sfatul popular re
gional trebuie să ia măsurile corespun
zătoare.

D. COSTACHE 
muncitor

(Vilvivui de
La ocolul

■...silvic Vînju Mare, două 
autocamioane ale I.M.T.F.- 
Craiova, destinate transportu
lui de lemne din pădure, la 
un plan de cite 10 000 tone- 
kilometri, au realizat doar 
ceva mai mult de 4 000 tone- 
kilometri. Care este explica
ția P Inginerul șef al ocolului, 
tov. Giulescu, și alți conducă
tori ai ocolului au folosit ca
mioanele, zice-se cu succes, 
ca autoturisme personale.

Succesul e cam scump cînd 
o persoană înlocuiește o în
cărcătură de camion de patru 
tone.

Cărămida
...este un material de con

strucție cam refractar la tran
sport : se sparge destul de 
ușor. în regiunea Banat, însă, 
cărămida din Jimbolia și Căr- 
piniș este adusă pe calea fe
rată în raionul Arad, spre a 
fi folosită la construcțiile din 
gospodăriile colective de la 
Pîncota, Șiria, Mîsca, Galșa și 
altele. Dar există chiar la 
Pîncota fabrică de cărămizi 
a cărei producție n-a fost 
încă repartizată. Oare de la 
Pîncota va fi transportată la 
Cărpiniș și Jimbolia ?

O performanță
...rară în analele construc

țiilor sportive : deși s-au chel
tuit sume însemnate pentru 
amenajarea stadionului din 
orașul Corabia, pînă acum nu 
s-a ajuns încă la construirea 
unei tribune sau cel puțin a 
cîtorva rînduri de bănci. Se

consideră, probabil, că din 
respect față de efortul sporti
vilor ce evoluează pe teren 
pot și spectatorii să stea în 
picioare. Cine nu vrea, să-și 
aducă scaun de acasă...

Reparațiile
...de la instalația de încăl

zire centrală a blocului din 
str. Mîntuleasa nr. 5 (raionul 
Tudor Vladimirescu—Bucu
rești) au fost făcute astă iarnă 
cu atîta ingeniozitate incit și 
acum apa caldă nu curge nu
mai prin robinetele de la băi 
și bucătării, ci și prin radia
toarele tuturor camerelor. Lo
catarii se simt acasă, ca la... 
baia cu aburi. Vecinii speră 
că prin aplicarea mai largă a 
acestui sistem de încălzire — 
autorii pot fi găsiți la I.R.C.R. 
Tudor Vladimirescu — se va 
putea ajunge și la o climă tro
picală în cartier.

La vreo
...cinci kilometri de Fălti

ceni s-a amenajat cu ani în 
urmă un ștrand. Condițiile 
naturale, pădurea, apa, nisipul 
și aerul bun — există și as
tăzi. Lipsește doar o mînă de 
bun gospodar ca să facă cu
rățenia necesară și să redea 
destinației sale firești cabana, 
cu încăperea ei pentru bufet 
și terasă.

(Pe baza corespondențe
lor trimise de : ing. Ilie 
Moraru-Craiova ; I. Andra- 
Arad ; V. Costea-Corabia ; 
locatarii blocului de pe 
str. Mîntuleasa nT. 5 din 
Capitală ; Gh. Iacob-Fălti- 
ceni).

VOLUNTAR.
Despre ce scriu

încă de acum 
venit în comuna 
nicolau Mare, am căutat să sprijin în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriei colective. La început 
am creat loturi demonstrative, mai 
ales pentru grâu și porumb. Introdu
când în cultură hibrizii și soiurile cele 
mai potrivite condițiilor locale, gospo
dăria noastră a realizat producții 
mari : 2 245 kg grâu la hectar de pe 
o suprafață de 1 420 ha, iar la po
rumb cu 500 kg boabe la hectar mai 
mult decît pe suprafețele semănate cu 
porumb din soiul local. Anul acesta, 
s-a semănat cu porumb hibrid toată 
suprafața destinată acestei culturi.

în scrisorile trimise ziarului am 
prezentat pe larg multe asemenea 
fapte, contribuind și po această cale 
la extinderea experienței înaintate. O 
bună parte din ele au fost publicate. 
Voi continua să scriu despre metodele 
agrotehnice înaintate pe care colecti
viștii și le însușesc și le aplică tot 
mai mult.

ing. AUREL ARDELEAN 
G.A.C. comuna Variaș, 

regiunea Banat

cîțiva ani, cînd am 
Variaș, raionul Sîn-

Scrisori în imaging
LA ETAJUL 9

în fața Gării Ploieștl-sud se construiește un nou blofl 
de locuințe. Recent, s-a turnat aici de către brigada 
condusă de Ion Popescu betonul pentru planșeul etaju
lui 9. Membrii brigăzii execută lucrări de bună calitate, 
depășindu-și lună de lună sarcinile de producție în me
die cu 10—15 la sută. Un aspect din timpul turnării 
betonului. (De la N. Mocanu, tehnician).

ARTIȘTII DE PE NAVA „OLTENIA“

Formația artistică a navei „Oltenia" a prezentat re
cent primul său spectacol în aer liber, pe covertă. Spec
tacolul a cuprins cîntece pentru cei mai buni muncitori 
de pe navă, recitări și cuplete satirice. Sanitarul navei, 
tînărul fotograf amator Lucian Huiban, a surprins în 
obiectivul aparatului un moment din timpul spectaco
lului. (De la A. Constantinescu* ziarul „Portul Con
stanța“).

EXPOZIȚIE DE MOBILA

Organizația comercială locală din Rm. Vîlcea a orga
nizat recent în oraș o expoziție cu noile modele de mo
bilă produsă în special de industria lemnului din regiu
nea Argeș. întreprinderi ca C.I.L.-Piteștî, „6 Martie“- 
Rm. Vîlcea au prezentat în sălile expoziției diverse gar
nituri de mobilă. în caiete de sugestii care le stau la 
dispoziție, vizitatorii își exprimă părerile despre aspectul 
și varietatea tipurilor de mobilă expuse. (De la M. 
Croitoru, directorul O.C.L. Rm. Vîlcea).

Cronicarul gospodăriei colective
Avem în față un teanc de scrisori 

din aceeași comună. Numărîndu-le, 
am putea spune că fiecare săptămînă 
își are vestea ei, trimisă ziarului de 
același autor — colectivistul Con
stantin Frîncu. In zecile de scrisori, 
adunate de-a lungul anilor, urmărim 
mersul mereu ascendent al unei gos
podării înfloritoare dintr-un sat de la 
marginea Bărăganului.

Am răsfoit îndeosebi scrisorile de 
anul trecut. La un loc ele formează 
un jurnal interesant, instructiv, al 
muncii în gospodăria colectivă „Pro
gresul" din comuna Făcăeni, raionul 
Fetești. La începutul lui 1962, un 
scurt bilanț. Gospodăria a realizat ve
nituri de peste 5 milioane de lei. 
După bilanț, perspectivele : colecti. 
■oiștii au stabilit în adunarea generală 
planul de producție pe noul an. Au 
început munca pentru înfăptuirea 
prevederilor înscrise în plan. Și co
respondentul îi însoțește peste tot, ne
obosit. Titlurile scrisorilor vorbesc de 
la sine : „Pregătiri pentru campania 
de primăvară“, „Mașinile și uneltele 
sînt gata“, „Legume timpurii“, „Se 
pregătesc și meșterii constructori“, 
„Foarte bine — mecanizatorilor“ 
(lucrări de primăvară de bună cali
tate), „Primele zile la semănat“, „S-au

rilor în gospodăria co
lectivă și în comună. 
Fie că au fost publicate, 
fie că au fost trimise or
ganelor de partid și de 
stat spre rezolvare, multe 
corespondențe ale mele 
au determinat luarea de 
măsuri corespunzătoare. 
In urma unor astfel de 
scrisori am constatat că 
s-a îmbunătățit munca în 
sectorul zootehnic, că 
brigada de tractoriști de 
la S.M.T.-Vlădeni, care 
deservește gospodăria 
noastră, acordă mai 
multă grijă calității lu-

crărilor. Și deficiențele 
semnalate în alte scrisori, 
privind difuzarea presei, 
activitatea culturală în 
comună, au fost înlătura
te. S’-a întîmplat însă une
ori ca unii din cei pe care 
i-am criticat pentru dife
rite lipsuri să se „su
pere“ șl chiar să-mi facă 
greutăți. E drept, după 
un timp, el au înțeles 
rostul criticii și mi-au 
mulțumit pentru ajutorul 
dat. în astfel de cazuri 
cred că lucrurile ar pu
tea fi rezolvate mult m'al

bine dacă și-ar spune 
cuvînțul și organizația de 
partid. Pe de altă parte, 
avînd un sprijin și o în
drumare permanentă din 
partea organizației de 
bază, șl activitatea mea 
de corespondent volun
tar ar putea fi mal rod
nică, mai folositoare gos
podăriei noastre colec
tive.

GH. DOMINTE 
colectivist, 

comuna Fîntînele, 
raionul Hîrlău

terminat însămînțările din urgența 
I“. Urmează apoi șirul neîntrerupt al 
lucrărilor de întreținere a culturilor, 
înălțarea unor noi construcții zooteh
nice cu materiale locale ieftine...

Corespondentul voluntar urmărește 
cu atenție toate lucrările agricole, iși 
spune părerea despre calitatea lor, 
despre ceea ce ar mai trebui făcut 
pentru ca roadele muncii să fie mai 
bogate, iar din cînd în cînd, el pre
zintă și cite un tablou mai cuprin
zător al realizărilor, exprimate atît de 
convingător prin graiul cifrelor și fap
telor. Și astfel, lună de lună, scrisorile 
ne arată realizările înregistrate de co
lectiviștii de la G.A.C. „Progresul“. La 
sfîrșitul anului 1962, la fondul de 
bază s-au mai adăugat încă 700 000 
de lei, s-au obținut în toate sectoarele 
venituri mai mari decît cele prevă
zute, s-a mărit valoarea zilei-muncă. 
Odată cu acestea a crescut și nivelul 
de trai al colectiviștilor. In comună 
s-au construit zeci de case noi, nume
roși colectiviști și-au cumpărat mobilă, 
aparate de radio, televizoare. Peste 
260 de colectiviști și-au format bi
blioteci personale.

...A început un nou an. O nouă bă
tălie pentru recolte și mai bogate. Co
lectivistul Constantin Frîncu își împăr. 
tășește impresiile proaspete pe mar
ginea dării de seamă și a noului plan 
de producție stabilit de colectiviști. In 
cronica acestui an, despre munca gos
podăriei colective s-au scris alte pa. 
gini. Totodată, în teancul de scrisori 
—dintre care multe au fost publicate 
în ziar — sînt consemnate și eveni
mentele din viața comunei: acțiunile 
gospodărești, activitatea deputaților și 
a comisiilor de femei, munca intelec
tualilor din sat, acțiunile tineretului.

Citind toate aceste scrisori nu poți 
să nu te gîndești însă și la autorul 
lor, colectivistul Constantin Frîncu. 
Dintre rînduri se desprinde figura 
unui om care, prin scrisul său, mill, 

tează cu pasiune pentru dezvoltarea 
gospodăriei colective, zugrăvește viața 
nouă a oamenilor din satul său.
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Construcții și amenajări 
in rețeaua comercialăLa una din ultimele instruiri ale secretarilor organizațiilor de bază, ținute la Comitetul’ raional de partid Fălticeni, secretarul organizatei de bază din G.A.C. Drăgușeni a prezentat un referat despre munca desfășurată cu activul fără de partid. A fost un referat din care toți secretarii au avut de învățat.Organizația de bază din G.A.C. Drăgușeni are un activ fără de partid alcătuit din 82 de tovarăși ; o parte dintre ei au urmat cursurile învă- țămîntului de partid, cu toții asistă la expuneri pe teme referitoare la principiile de organizare și de activitate ale partidului. Spre a-i ajuta să simtă răspunderea pentru munca organizației de bază și a gospodăriei, biroul se sfătuiește cu ei, îi ține la curent cu toate acțiunile întreprinse pentru întărirea gospodăriei colective, îi invită la adunările generale deschise de partid, le încredințează diferite sarcini permanente sau temporare. Gh. Apetri, Gh. Balga, David Costică, din activul fără de partid, sînt printre colectiviștii cu cele mai multe zile-muncă ; cu grijă de buni gospodari, alți tovarăși din activ au făcut în adunările de partid deschise propuneri a căror aplicare a dus la îmbunătățirea muncii în diferite sectoare ale gospodăriei.Problemele muncii cu activul fără de partid constituie o preocupare permanentă a comitetului raional, în satele raionului Fălticeni, activul fără de partid cuprinde mai bine de 3 000 de colectiviști, mecanizatori, agronomi, zootehnicieni, învățători, ' prețuiți pentru rezultatele lor în muncă și în activitatea obștească. La educarea partinică a tovarășilor din activul fără de partid, a candi- daților și noilor membri de partid contribuie faptul că Comitetul raional a organizat prezentarea în adunările generale deschise de partid a unor expuneri despre „Creșterea rolului conducător al partidului în perioada desăvîrșirii construcției socialiste”, „înaltul titlu de membru de partid’’, „Drepturile și îndatoririle membrilor de partid”, „Democrația internă și disciplina de partid”, „Calitățile moral-politice ale comunistului”. La creșterea interesului cu care sînt urmărite a- ceste expimeri a contribuit faptul că ele cuprind numeroase exemplificări din organizația de bază respectivă, iar unele sînt prezentate de membri ai biroului comitetului raional de partid și de instructori.Folosind activul fără de partid în mod permanent, doar

cu prilejul unor campanii, organizațiile de bază din gospodăriile colective și-au dezvoltat legăturile cu masele, le-au mobilizat la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid ; în același timp, organizațiile de bază s-au întărit prin primirea în rîndu- rile lor a celor mai buni tovarăși din activ. O experiență prețioasă au acumulat în domeniul muncii cu activul fără de partid organizațiile de bază din comuna Dolhasca.Secretarul comitetului comunal de partid, Gavril Alexe, ține expuneri în fața tovarășilor din activ, are convorbiri cu aceștia. Aproape nu există acțiune întreprinsă de comitetul comunal de partid la care să nu fie antrenat activul și, cu ajutorul acestuia, masa largă a colectiviștilor. în condițiile climaterice
lii satele raionului 

Fălticeni

măvară. Președintele G.A.C. Valea Glodului povestea despre înrâurirea puternică pe care îmbunătățirea muncii cu activul fără de partid a avut-o asupra masei largi a colectiviștilor. Oameni, dintre care unii au tot șovăit pînă să intre în colectivă, vin regulat la lucru și-i trag de mînecă pe cei care mai întîrzie, își pun la inimă treburile gospodăriei, nu îngăduie nici o risipă în avutul obștesc, participă printre primii cînd e vorba de înfrumusețarea comunei.Care-i cel mai bun mijloc de a-i deprinde pe colectiviștii din activ cu disciplina de partid, cu activitatea obștească ? Cum pot fi ajutați să se formeze ca luptători politici ?Experiența arată că un rol hotărâtor în această privință are atragerea lor la realizarea sarcinilor aflate în fața organizațiilor de bază. Spiritul de răspundere, maturitatea politică cresc în munca pentru îndeplinirea sarcinii încredințate, în eforturile necesare învingerii greutăților ce se ivesc. Organizațiile de bază din Drăgușeni, Udești, Dolhasca, Valea Glodului, ținînd seama de pregătirea și de posibilitățile colectiviștilor din activ, le încredințează unora dintre ei sarcina de a răspîndi metodele agrotehnice înaintate ; alții sînt agitatori, membri ai colectivelor gazetelor de perete, conduc cercuri de citit. Rezultate bune dau colectivele, alcătuite din membri, candidați de partid și tovarăși din activul fără de partid, cărora birourile organizațiilor de bază le dau sarcina de a studia o anumită problemă și de a face propuneri în vederea îmbunătățirii muncii. La G.A.C. din Dolhasca, un colectiv din care au'făcut parte colectiviști fruntași și specialiști în zootehnie, a analizat posibilitățile de dezvoltare a sectorului zootehnic. Pe baza propunerilor cuprinse în studiul efectuat, adunarea generală de partid a recomandat consiliului de conducere măsuri pentru extinderea bazei furajere, creșterea în greutate a animalelor, sporirea producției de lapte.Cu toate acestea, mai sînt destule de făcut pentru a lichida manifestările de formalism în domeniul muncii cu activul fără de partid. La Rotunda, Băișești, întîlnești colectiviști din activ a căror sarcină obștească este de... „a munci cu hărnicie în gospodărie”. Secretarul organizației de bază de la Sfatul

mm PEomc
AZI VÄ PREZENTAM

După orele do curs, înîr-una din camerele căminului (fotografia de sus). Studenți în laboratorul do zoologia ne
vertebratelor (fotografia de jos).

PITEȘTI (coresp. „Scînteii'). — 
La Pitești, în noul cartier al gării 
s-a deschis un magazin alimentar 
cu autoservire. Tot aici se va des
chide în curînd o braserie. S-au 
mai reamenajat grădinile de vară 
din parcurile Trivale și „Vasile 
Roaită", precum și terasa restauran
tului Dealul Viilor. Noi unități — 
magazine alimentare cu autoservire, 
magazine de produse lactate, cu ar
ticole de uz casnic, încălțăminte, ca
douri, bijuterii etc — se vor des
chide peste puțină vreme și la par
terul noilor blocuri din centrul ora
șului Rîmnicu Vîlcea.

Amenajări cu caracter comercial 
s-au făcut și în stațiunile balneo
climaterice din regiune. La Olă- 
nești funcționează noul complex co. 
mercial dat de curînd în folosință ; 
s-a amenajat și un bufet lacto-vege- 
tarian. La Govora s-a dat în folo
sință noul restaurant ou terasă 
„Parc“. El are o capacitate de 420 
de locuri. A fost dotat cu mobilier 
nou și bufetul „Păltiniș". La CăUmă- 
nești, lucrările de amenajare a restau
rantului din parcul Ostrov a că
rui capacitate se dublează — sînt pe 
terminate. Tot aici a fost reprofilat 
și transformai în restaurant bufetul 
„Lotru".

Pentru sezonul călduros se impu
nea amenajarea din timp în orașe și 
în centrele muncitorești, precum și 
pe traseele turistice, a unui nu
măr corespunzător de centre de ră
coritoare. De pe acum însă se poate 
constata că în unele localități din 
regiunea Argeș acestea sînt insufi
ciente în raport cu cerințele. Iată 
un singur exemplu : La Căllmănești, 
ca și în celelalte stațiuni de pe Va
lea Oltului, vin sîmhătă și duminică 
sute și sute de excursioniști. Cu toate 
acestea, în localitate există doar un 
singur chioșc de răcoritoare.

Tovarășii de la Direcția comercială 
regională spun că au în vedere acest 
lucru și au întocmit și proiectul. De 
ce nu s-a făcut acest lucru în pri
măvară și nu acum la sfîrșitul lunii 
iunie ?

neobișnuite din această primăvară, colectiviștii au înșămînțat în numai două săptămîni 2 345 hectare, iar apoi prin muncă patriotică au curățat 600 de hectare izlaz. De mulți ani, faima echipei de teatru și a altor formații artistice de amatori ale căminului cultural din Dolhasca s-a răspîndit în întreaga țară. în toate acestea este o parte din munca entuziastă a zeci de colectiviști,^ învățători, agronomi din activul fără de partid.Merită subliniat în mod deosebit spiritul de răspundere partinică cu care Gh. Crăciun, loan Bărleanu, Mihai Amariucă și alți membri de partid cu mai multă experiență au ajutat fiecare cîțiva colectiviști din activ să-și ridice nivelul politic, să-și îmbogățească cunoștințele, i-au îndrumat cu sfatul și cu exemplul lor să acționeze în toate ca oameni înaintați, să se pregătească spre a deveni candidați de partid. Și trebuie spus că fiecare dintre ei s-a comportat exemplar. Rezultate bune a dat metoda încetățenită aci ca adunarea generală a organizației de bază să analizeze periodic felul cum își îndeplinesc membrii de partid sarcinile ce le revin în educarea unor tovarăși din activ.în comuna Valea Glodului, în satele Liteni, Roșcani, îmbunătățirea muncii cu activul fără de pariid se reflectă în întărirea gospodăriilor _____________ _ . ...colective, în faptul că ele au fost popular al comunei Hîrtop are un caiet în care sînt trecute sarcinile tovarășilor din activ. în dreptul numelui unuia dintre aceștia scria : „se va abona la ziar”. Și iată acum altă sarcină originală : „se va îngriji de buna aprovizionare a cooperativei“ (cui a fost încredințată ?... gestionarului cooperativei).Ce-i drept, comitetul raional de partid cunoaște asemenea cazuri, ca și altele care se referă la sarcinile de partid încredințate membrilor și candidaților de partid. în- tr-un referat prezentat în ședința din 15 aprilie a biroului raional, printre alte exemple-citate în spirit autocritic, se arăta că a încredința socotitorului din G.A.C. Probota drept sarcină de partid... „să țină just evidența zilelor muncă” este un lucru cu totul nelalocul lui. Constatarea era desigur întemeiată, ca și autocritica. Numai că ar fi fost de așteptat ca de atunci lucrurile să se fi schimbat în mai mare măsură.De ridicarea continuă a nivelului activității desfășurate în acest domeniu, de generalizarea de către comitetul raional, de către instructorii săi, a experienței înaintate depinde ca activul fără de partid să acționeze în tot mai mare măsură ca un sprijin eficace al organizațiilor de bază din satele raionului Fălticeni în înfăptuirea politicii partidului.
TUDOR OLARU

Modernizarea 
unor stațâi CF^R.

în regiunea Crișana, în cadrul acțiu
nii de modernizare a stațiilor C.F.R., 
s-au terminat recent lucrările de ame
najare a gării Episcopia Bihorului — 
important punct do frontieră. Au fost 
puse la dispoziția turiștilor noi săli de 
așteptare confortabile. De asemenea, la 
Valea lui Mihai s-a amenajat o sală 
nouă de așteptare, iar noul parc din 
jurul gării a schimbat complet aspectul 
acestei stații. Lucrări de modernizare 
s-au făcut și în gările stațiunilor balneo
climaterice Ținea, Moneasa și Victoria, 
precum și în alte orașe.

(Agerpres)

prințre primele din raion care au terminat lucrările agricole de pri-
(Urmare din pag. îl-a)
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Vedere din centrul orașului Tg. Mureș

Calitatea piese“ lor care intră în componența diferitelor mașini-u- nelte și agregate industriale joacă un rol deosebit în obținerea unorperformanțe tehnice superioare. In industria constructoare de mașini piesele turnate din fontă reprezintă în medie 70 la sută din greutatea totală a produselor. Această pondere se datorește faptului că din fontă se pot realiza, în condiții avantajoase, piese care să satisfacă caracteristicile mecanice cerute de respectivele agregate. Datorită fluidității ridicate, fontele se pot turna cu ușurință în forme de diferite configurații, cu secțiuni variabile, fără pericolul de a apărea retasuri, crăpături, abateri dimensionale și alte defecte și deci rebuturi. în plus, folosirea pieselor turnate din fontă face ca greutatea agregatelor să scadă simțitor, iar prelucrarea prin așchiere să fie mult ușurată. Progresul tehnic pune în fața industriei constructoare de mașini cerințe mereu sporite. în condițiile tehnicii moderne, fontele cenușii obișnuite au început să nu mai satisfacă pe deplin pretențiile; piesele pentru mașini-unelte trebuie să întrunească caracteristici mecanice și tehnice cît mai înalte. în fata meta- Iurgiștilor s-a pus deci problema găsirii unor fonte care să satisfacă întru totul și aceste pretenții. S-a ajuns astfel Ia elaborarea și utilizarea fontelor modificate cu grafit lamelar, cu rezistență mecanică superioară, pe deplin corespunzătoare cerințelor actuale. Folosirea în producție a fontelor modificate cu grafit lamelar, nealiate, a duș la o creștere apreciabilă a calității ma- șinilor-unelte, a creat premize noi pentru reducerea prețului de cost și economisirea metalului.în uzina noastră, serviciul meta- lurgului-șef acordă o atenție deosebită perfecționării procesului tehnologic de elaborare a fontelor modificate. Pe baza literaturii de specialitate și a unor schimburi de experiență, grupe de ingineri tehno- logi-turnători, în colaborare cu ten- nologii turnătoriei de fontă, s-au ocupat mai întîi de elaborarea fontei modificate cu grafit lamelar în

tr-un creuzet cu o capacitate de 400 kg, din care s-au turnat apoi piese cu diferite configurații, a căror greutate n-a depășit 50 kg. Principiul după care ne-am condus a fost obținerea unei fonte albe sau pestrițe și modificarea ei ulterioară, în scopul obținerii unor structuri perlitice fine, cu grafit lamelar repartizat uniform în toată masa de bază. O particularitate a încărcăturii folosite în uz.ina noastră este utilizarea fontei de afinare în locul fontei cenușii care se întrebuințează în mod curent în turnătorii. Aceasta, deoarece fonta de afinare, avînd conținutul de siliciu de maximum 1,2 la sută, face ca grafitul să se găsească în cantitate redusă și să fie de mărime relativ mică. în fonta cenușie, datorită conținutului ridicat de siliciu, gra-

fitul se găsește în cantitate mult mai mare, de dimensiuni diferite, ceea ce influențează negativ proprietățile mecanice ale pieselor.Alte cîteva amănunte : elaborarea s-a făcut la o temperatură de aproape 1400°C. înainte de modificare, ronta conținea 2,7—2,9 la sută carbon, 1—1,2 la sută mangan, sub 0,1 la sută sulf și sub 0,2 la sută fosfor. Pentru a obține fonta albă pentru modificare, conținutul critic de siliciu nu trebuie să depășească 1,3 la sută. Cantitatea optimă de modificator am calculat-o în funcție de grosimea maximă a pereților piesei. Menținerea materialului în oala de turnare a durat foarte puțin, deoarece efectul modificatorului scade în timp. După fiecare modificare urmează turnarea obișnuită a fontei în piese.

ce face ca lectura acestei ample 
cărți să cunoască, pe alocuri, mo
mente 
seală. 
tervin 
dintre 
fără o 
generale ale investigației epice în
treprinse de scriitor. Autorul roma
nului „în portul de pescari“ — ro
man care, după eît se pare, nu se 
încheie cu volumul al doilea — va 
trebui pe viitor să acorde mai 
multă atenție realizării compo3ițio-

de lîncezeală sau de obo- 
în construcția narațiunii in- 
episoade de prisos, uneia 
ele interesante în sine, dar 
legătură vizibilă cu direcțiile

sînt 
tistică riguroasă. își face loc, în în
fățișarea unor astfel de împrejurări 
semnificative din punct de vedere 
revoluționar, o anume stereotipie. 
Bogăția de implicații concrete a im
petuosului avînt al maselor est9 
simplificată. Ion Ruse preferă uneori 
analizei, motivării mai adînci a ac
țiunii personajelor sale, o modali
tate „spectaculoasă“, insistînd 
lux de amănunte asupra unor în
căierări, cu scaune rupte și tir de nale, aspect deloc minor în munca 
cutite, în circiuma lui Secărașu, în
tre huligani plătiți de fostele oficia
lități burgheze și pescarii getuzeni. 
Frecvența scenelor „tari“, cu bătăi 
cumplite și violențe verbale, vă
dește înclinația scriitorului spre un 
fel de pitoresc din a cănii formulă 
nu lipsește exagerarea. Am ii ne
drepți însă să nu remarcăm că, 
în destule pagini dedicate frămîn- 
tărilor sociale ale portului în primii 
ani ai revoluției, vibrează patosul 
dens al acelei epoci eroice.

Regăsim în al doilea volum al 
„Portului de pescari“ calitățile sem
nalate la apariția celui dinții : ma
teria epică este robustă, are auten
ticitate. Mai sînt vizibile însă unele 
deficiențe de compoziție. Arhitecto
nica romanului nu este unitară, ceea

dificilă și comploxă a unui prozator 
solicitat de marea frescă social-is- 
torlcă.

Depășind deficiențele semnalate 
■— re3pingînd Ispita spectaculosu
lui și pitorescului facil, îngrijin- 
du-se mai mult de constiucția e- 
pică și urmărind o mai mare con
centrare a narațiunii — scriitorul 
își va valorifica într-o măsură și 
mai mare înzestrarea sa.

Rod al unei munci migăloase și 
îndelungate, „în portul de pescari“ 
reprezintă un succes în ansamblul 
creației tinerilor prozatori. Universul 
omenesc inedit și bogat, pe care-1 
descrie cu vigoare, ni-1 recomandă 
pe Ion Ruse ca pe un scriitor cu un 
talent original.

de rezistență și
/Tu. 4- sry. duritate ale celor 
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Pe o arteră principală, 
care duce spre șiragul 
minunatelor construcții 
de la Mamaia, se află u- 
nul dintre cele mai noi 
așezăminte de cultură 
ale orașului Constanța : 
Institutul pedagogic de 
3 ani. Clădirea primi
toare, adăpostește sălile 
de cursuri și seminarii, 
biblioteca, cele 11 labo
ratoare. Prin ferestre se 
zărește întinsul sclipitor 
albastru și liniștit, al 
mării. Aici se pregătesc, 
zi de zi, 375 de stu
denți din anii I și II — 
institutul a fost înființat 
cu numai doi ani în 
urmă — ai celor patru 
facultăți : matematică, 
filologie, fizică și chi
mie, științe naturale și 
agricole pentru a deveni 
profesori în școlile de 
cultură generală.

Adrian Ghencea iu
bește marea așa cum 
numai marinarii știu s-o 
îndrăgească. Dar pasiu
nea lui cea mare este 
cartea științifică, munca 
de profesor. De aceea 
s-a înscris la facultatea 
de fizică și chimie.

— Ca să poți învăța 
pe alții — spune el — 
ai nevoie tu însuți de 
multe și temeinice cu
noștințe de specialitate, 
de cultură generală. Nu
mai astfel poți fi un bun 
profesor.

în cursul celor doi ani 
de facultate a participat 
cu regularitate la cursuri 
și seminarii, a studiat cu 
interes probleme de fi
zică generală și fizică a- 
tomică, descifrînd din 
tainele structurii mate
riei, ale fenomenelor na
turii. La cercul științific, 
împreună cu colega sa 
Ingeborg Gagesch, a stu
diat și a construit un 
transformator „Tesla" și 
tot împreună au obținut 
anul trecut premiul I pe 
țară la olimpiada de fi
zică a studenților. A- 
dăugați la toate acestea 
notele de 9 și 10 primite 
la examene și veți înțe
lege că Adrian Ghencea

își va respecta angaja
mentul luat la înscrierea 
în institut — de a de
veni un bun profesor și 
educator al tineretului.

Cu perseverență și 
exigență se pregătesc și 
Victoria Popescu, stu? 
dentă în anul II la fa
cultatea de matematică. 
Ștefan Pațac, de la fa
cultatea de științe natu
rale și agricole, pînă mai 
ieri tehnician zootehnist 
în raionul Băneasa, Vio
leta Stănculescu, una 
dintre studentele cu me
dia 10 de la facultatea 
de filologie.

Nafie Ciorabai a venit 
la institut de la Techir- 
ghiol. Iubește copiii, îi 
place să pătrundă în u- 
niversul preocupărilor 
lor. Părinții săi, colecti
viști, n-au avut în trecut 
condiții să învețe. Ea 
însă îi va putea învăța 
pe școlari, viitori colecti
viști, să lucreze pămîn- 
tul, să crească și să în
grijească animalele după 
metode științifice. Aici, 
la facultatea de științe 
naturale și agricole, acu
mulează tot mai multe 
noțiuni noi din lumea 
plantelor și viețuitoare
lor. Cunoștințele teoreti
ce și practice o vor 
ajuta mult la predarea 
lecțiilor de agricultură 
la școala din satul unde 
va fi repartizată.

In orele de practică pe
dagogică studenții asistă 
la lecții predate de pro
fesori cu experiență, în 
ultimul semestru din a- 
nul II, practica se des
fășoară sub formă de a- 
sisiențe la ore și, pentru 
„acomodare“, o parte 
dintre studenți predau 
lecții la clasele mici. în 
anul III, practica peda
gogică se efectuează un 
timp mai îndelungat, în
deosebi în școli de la 
sate, locul de muncă al 
viitorilor absolvenți. Con
tactul nemijlocit, încă 
de pe băncile facultății, 
cu specificul muncii în 
aceste școli, participarea 
la viața culturală a sătu

lui colectivizat contri
buie la buna pregătire a 
viitorilor profesori. în 
ultimul an de studii, 
viitorii profesori parti
cipă la cursuri ca „or
ganizarea, conținutul și 
metodica activității cul
tural-educative de masă“, 
„foto _ cinematografie“, 
iar studenții da la 
facultatea de științe na
turale și agricole în
vață și cum se colecțio
nează și se pregătesc 
materialele didactice ne
cesare exemplificării lec
țiilor și conferințelor.

Studenții au alcătuit o 
brigadă artistică de agi
tație, o formație de dan
suri, o echipă de teatru 
și — în pregătire — un 
cor.

*

Pentru ca studenții să 
se poată pregăti cil mai 
temeinic li s-au asigurat 
condiții bune de studiu 
fi de viață. Biblio
teca institutului cuprin- 
de 27 001) de cărți și tra
tate. Catedrele posedă 
și un fond bibliografic 
special. Laboratoarele 
sini înzestrate cu noi u- 
tilaje și aparate, colecții
le și materialul didactic 
pentru botanică și fizio
logia plantelor, agricul
tură și fiiolelmie se înv 
bogățesc, în toamna a- 
nulul trecut a fost dat in 
folosință un cămin mo
dern cu 330 de locuri, 
cu mobilier nou și in
stalații de radioficare, 
club, săli de lectură.

Astfel învață și trăiesc 
studenții Institutului pe
dagogic din Constanta, 
viitori profesori pentru 
școlile de opt ani de la 
sate. încheind cu bune 
rezultate actuala sesiune 
de examene, ei fac un 
nou pas pe calea desă- 
vîrșirii pregătirii, pentru 
a fi la înălțimea frumoa
sei misiuni ce li se va 
încredința după absolvi
rea institutului.

Pe baza rezultatelor obținute s-a trecut la elaborarea fontei modificate în cuptorul rotativ. încărcătura a fost formată din 65—75 la sută fontă de afinare, 25—35 la sută fier vechi, 1—2 la sută ferosiliciu și 0,9—1,2 la sută feromangan. S-a obținut o fontă cu structură albă, de compoziția realizată în cazul creuzetului, și apoi, în funcție de grosimea maxima a pereților piesei, s-a făcut modificarea cu ferosiliciu, în oala de turnare.Piesele turnate din această fontă aii atins și greutăți de aproximativ 5 000 kg, deoarece s-a lucrat concomitent cu două cuptoare rotative.Rezultatele experimentărilor făcute pe epruvete și pe piese au fost cele scontate. S-a obținut o fontă cu structură perlitică, cu grafit fin, care satisface întru totul cerințele

Turnătoria de fontă a Uzinelor „23 August" din Capitală. Se pregătesc formele pentru turnarea unui batiu din 
fontă modificată. (Foto : M. Cioc)

piese de mașini- unelte.Pentru detiniti- varea procesului tehnologic de elaborare a fontei modificate s-au făcut, în continuare, numeroase experimentări. în urma rezultatelor obținute serviciul metalurg-șef, în colaborare cu secția turnătorie de fontă, a întocmit instrucțiunile de lucru pentru turnarea în serie. Conducerea uzinei a făcut toate demersurile pentru înzestrarea turnatoriei de fontă cu agregatele necesare, spre a se putea elabora fonta modificată în condiții optime.Fontele modificate nealiate, de mare rezistență, nu se utilizează numai în uzina noastră, ci și în alte întreprinderi din țară. Dar procesul lor de elaborare nu este încă peste tot bine pus la punct, definitivat; în multe întreprinderi nu s-au obținut încă cele mai bune rezultate în această privință, în unele uzine, fontele superioare nu se obțin prin procesul de modificare, ci prin procedeul mult mai puțin economic — de aliere cu elemente scumpe : nichel, crom și cupru. Această situație poate și trebuie să fie înlăturată prin grija respectivelor întreprinderi și mai ales a Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini. Experiența Uzinelor „23 August" poate fi de folos și altor turnătorii care au de turnat piese cu caracteristici superioare privind structura, rezistența și duritatea. Bunăoară : Uzinelor „Strungul“ din Arad, „înfrățirea“- Oradea și altora.Prin extinderea largă a elaborării acestor fonte cu proprietăți superioare în producția de serie, industria noastră constructoare de mașini va înregistra un plus de tehnicitate și eficacitate economică, o creștere a productivității muncii. în ce privește colectivul nostru, sintern gata să împărtășim oricînd din experiența pe care ne străduim s-o dezvoltăm, s-o ducem mai departe.
îng. GH. SÎRB 
Ing. Ï. MARCUS

Uzinele „23 August“-București

FLQRÏCA
DÎNULESCU

TEATRE ; Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Lacul lebedelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Paganini — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I L. Caraglale“ (Sala Comedia) : 
Adam și Eva — (orele 20). Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Pygmalion — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Băieții ve
seli — (orele 20). (Grădina . ,,9 Mai") : 
Casa cu două Intrări — (orele 20). 
(Parcul „23 August“) : Vlaicu Vodă — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Mägureanu nr. 1): 
Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie ; Umbra — (orele 20). 
Teatrul pentru tineret șl copii (Sala 
,,C. Miile") : Acuzarea apără — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna
tă : Patria (9,45; 12,00; 14,15; 16,30; 19,00; 
21,15), București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21,15), Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Ștefan cel Mare (10; 12,15;
15; 17,30; 20), Stadionul Dinamo (orele 
20,30), Arenele Libertății (orele 20,30). 
Tăunul : Republica (10; 12; 14; 16,45; 19; 
21,15), Elena Pavel (9; 11; 13; 15,45; 18; 
20 — grădină 20,30), Adorabilo și minci
noase : rulează la cinematografele 

12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
.............. 14; 16,30; 18,45;

20.15) , Grivița
21.15) , Flacăra

21), Arta (10,30; 
19,45 — grădină

Septembrie (orele 
10 porunci — clne- 
clnematografele V. 
17,15; 19,45), Vlcto-

Magheru (10;
I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21 — grădină 20,15), înfrățirea între po
poare '■ " '■ " ~
(11,30; 
(14,15;
12,30;
20.15) ,
20.15) . 
mascop : rulează 
Alecsandrl (12; 14,30;
rla (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Libertă
ții (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Patinoarul „23 
August1' (orele 21), Grădina Luceafărul 
(orele 20,30). Lumină do iulie : Tinere
tului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Cel doi care au furat luna — cinema
scop : Lumina (rulează în continuare de 
la orele 9,45 pînă la orele 15, după- 
amiază 16,45; 18,45; 20,30), Volga (10;
15; 17; 19; 21). Program special pcntxi 
copii la orele 10 la cinematograful 13 
Septembrie. Noua prietenă a tatii : 13 
Septembrie (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), V. 
Ro.iită (10; 12; 14, 16; 18,15 — grădină
20,30), Miorița (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 16, după-amia- 
ză 18,15; 20,30). Mexicul clntă : 1 Mal 
(10; 12; 15,30; 18; 20,30). Mama India : 23 
August (10; 12; 15; 17; 19 — grădină 20,30). 
Clelito Lindo : G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Filme documentare rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la ore
le 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Plaja : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30;

(10; 15,15; 17,45;
14; 16,30; 19;
10,30; 18,45;

15,15; 17,30;
Grădina 13

Dracul și cele 
------------- 1 la

18,45; 21), Moșilor (10,45;
19,45 — grădină 20,15). Căpitanul Fracasse
— cinemascop : Giulești (10; 12; 14; 16; 18; 
20). Cereomușki ; Cultural (15,30; 18,00;
20.30) , B. Delavrancea (16; 18; 20), 16 
Februarie (16; 18; 20), Haiducii din Rio- 
Frio : rulează în continuare de la orele 9 
pînă la orele 21 la cinematograful Alex. 
Popov. Tinerii — cinemascop : 8 Martie
(11; 15,30; 17,45; 20 —grădină 20,30). !
Cerul n-are gratii: Unirea (16; 18). Bu
nica Sabella : rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 18,15; 20,30). Fetele — 
cinemascop : Grădina Unirea (orele
20.30) . Colegii : rulează la cinematogra
fele Alex. Sahla (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30
— grădină 20,15), Floreasca (16; 18,15;
20,30). Omul amfibie : rulează la cine
matograful T. vjadlmlrescu (15,45; 18;
20,45). Crimă fără pedeapsă : Munca (16;
10,15; 20,30), Pe urmele bandei : Popular 
(15; 17; 19; 21), Luceafărul (15; 17,15; 19,30), 
Grădina Libertății (orele 20,30). Miraco
lul lupilor — cinemascop : rulează la 
cinematografele M, Eminescu (11; 15,30; 
17,45; 20), Grădina T, Vladimirescu (ore
le 20,45), Noaptea pe autostradă : rulea
ză la Grădina Iile Plntilie (orele 20,15). 
Mila regească : rulează la cinematogra
ful G. Bacovla (15; 17; 19; 21). Vîrsta»
dragostei : rulează la cinematograful 
Olga Bande (15; 17; 19 — grădină 20,30). 
Hamlet : Drumul Serii (15; 18; 21). 
Idiotul : 30 Decembrie (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — La sfîrșit de an. 
19,50 — Anii tinereții noastre. 20,05 
— Transmisiune de la Muzeul de Istorie 
naturală „Grigore Antlpa“ (VI). 20,25 — 
Filmul „Problema principală“. 21,05 —‘
Pe un picior de plai — emisiune consa
crată poeziei, muzioil și jocului popu
lar din regiunea Oltenia. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Pentru zilele de 28, 29 și 30 iunie. In 

țară : Vremea se va menține ușor In
stabilă, cu cer variabil. Vor cădea ploi 
locale de scurtă durată însoțite de 
descărcări electrice. Vînt moderat din 
sectorul vestic. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între 10 șl 20 de grade, Iar maximele 
între 22 și 32 grade. In București și po 
litoral : Vreme călduroasă, dar ușor 
instabilă. Cer variabil. In cursul după- 
amlezelor vor cădea ploi de scurtă du
rată. Temperatura în scădere ușoară 
către sfîrșitul intervalului.
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Bulgaria, Cehoslovacia, Romî- și Ungaria vor achita în mod Uniunii Sovietice patru cin-
Lucrările Congresului Mondial a! Femeilor

leurt »IW TOATĂ TĂRIA
UTILAJE MODERNE. Secția vopsi

tori# a Fabricii de tricotaje „Moldova" 
din Iași a fost înzestrată recent cu uti
laje moderne, acționate automat și pre
văzute cu aparate de împrospătare a 
aerului. Dispozitivele speciale de a- 
mestec al coloranților și chimicalelor 
și de repartizare a acestora în mod uni- 
fùrin asigură o vopsire de calitate su
perioară.

BRIGĂZI ȘTIINȚIFICE LA SATE. 
Țăranii muncitori din comuna de 
munte Cîrjiți, regiunea Hunedoara, au 
avut de curînd în mijlocul lor 12 me
dici din orașul Deva, constituiți într-o 
brigadă științifică. Medicii au dat răs
punsuri la diferite întrebări puse de 
cetățeni în legătură cu educația sanita
ră, prevenirea și tratarea unor boli. Alte 
brigăzi științifice au vizitat zilele tre
cute satele de munte Sarmizegetusa, 
Breazova, Hobița și Răchitova, din ra
ionul Hațeg.

MANUALE PENTRU NOUL AN 
ȘCOLAR. întreprinderea poligrafică 
din Timișoara a terminat tipărirea unui 
nou manual școlar „Aritmetica" pentru 
clasa a VlI-a. De la începutul, anului 
și pînă acum, această întreprindere a 
livrat 27 titluri de manuale școlare, in
tr-un tiraj de aproape 100 000 de exem
plare.

DESERVIREA CU LEGUME ȘI 
FRUCTE PE VALEA PRAHOVEI. 
Pentru ca oamenii muncii veniți la 
odihnă în stațiunile balneo-climaterice 
de pe Valea Prahovei să fie cît mai 
bine deserviți cu legume și fructe s-au 
luat o serie de măsuri. De la începutul 
junii iunie și pînă în prezent, rețeaua 
comercială pentru desfacerea acestor 
produse s-a mărit cu 5 unități sezonie
re, iar luna viitoare se vor mai deschide 
încă două.

CONFERINȚE TEHNICE. Pentru 
ridicarea nivelului de cunoștințe teh- 
nioe al muncitorilor, la Întreprinderea 
„Metalul Roșu" din Cluj, pe lîngă 
cursurile de ridicare a calificării, s-a 
întocmit fi un plan de 17 conferința. 
Pînă în prezent au fost ținute 6 con
ferințe printre care „Folosirea rațională 
a frezelor pentru prelucrarea rapidă a 
oțelurilor dure’, „Procedee noi de pre
lucrare a pieselor turnate", „Scule pen
tru prelucrarea găurilor adînoi” și al
tele.

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE. 
Pentru oamenii muncii din Brăila con
structorii înalță sute de locuințe noi. 
Anul acesta ei au dat în folosință, nu-

mai pe strada Tolbuhin, 260 aparta
mente. Noile blocuri sînt de bună ca
litate, prezintă o linie arhitectonică 
modernă. La execuția lor, constructorii, 
au respectat termenele prevăzute în 
grafic.

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ. 
Din inițiativa Direcției regionale a eco
nomiei forestiere Crișana, la unitățile de 
industrializare a lemnului din Bocsig, 
loaniș, Stîna de Vale au avut loc schim
buri de experiență, la care au participat 
ingineri și tehnicieni, șefi de parchete 
și de depozite și alți lucrători din uni
tățile de exploatare a lemnului din re
giune. Schimburile de experiență au 
avut ca scop generalizarea celor mai 
bune metode în vederea îmbunătățirii 
calității sortimentelor în sectoarele de 
exploatare și industrializare a lemnului.

CONSTRUCȚII ZOOTEHNICE. 
Gospodăriile colective din regiunea Ga
lați ridică anul acesta 740 de con
strucții agrozootehnice — grajduri, sai
vane, magazii etc. La construcția noilor 
adăposturi pentru animale și păsări co
lectiviștii folosesc multe materiale din 
resurse locale. In raioanele Brăila, Fău- 
rel și Galați, colectiviștii au făcut a- 
proape 7 milioane de cărămizi, au scos 
peste 6 000 m c de balast, au pregătit 
o mare cantitate de material lemnos din 
defrișări, precum și însemnate cantități 
de stuf.

„CINE ȘTIE, RĂSPUNDE'. „Cine 
știe, răspunde“ este titlul concursului or 
ganizat de Sfatul popular și Consiliul 
agricol al raionului Tecuci cu îngrijitorii 
din seotorul zootehnic al gospodăriilor 
colective. Concursul este axat pe 4 ra
muri: creșterea și îngrijirea vacilor cu 
lapte, a porcilor, oilor și păsărilor. 
Pentru a crea posibilitatea unui număr 
cît mai mare de colectiviști să ia parte 
la concurs, el a fost eșalonat pe 4 faze 
oare se vor desfășura într-un interval 
de 3 săptămîni în gospodării oolective, 
pe comune și pe raion.

CURSURI PENTRU LABORANȚI. 
Dotarea laboratoarelor cu aparate mo
deme, înființarea unor noi laboratoare 
uzinale a necesitat ridicarea calificării 
laboranților. în acest scop, în industria 
ușoară s-au organizat cursuri pentru 
laboranți din filaturile și țesătoriile de 
bumbac din București. La aceste cursuri 
s-au predat lecții teoretice și practice 
de către specialiști din minister, Insti
tutul de cercetări textile și Laborato
rul central. Pînă la sfîrșitul anului vor 
fi continuate cursurile pentru ridicarea 
calificării cu toți laboranții din între
prinderile industriei ușoare.

Rslntoarcerea delegației R. P. Romine 
de la Conferința 

celor 18 state pentru dezarmareMiercuri s-a reîntors în Capitală venind de la Geneva delegația Republicii Populare Romîne condusă de tovarășul George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, care a participat la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. (Agerpres)
în
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avut loc un simpozion cu tema „Trans
plantarea de măduvă osoasă", organi
zat de Uniunea societăților de științe 
medicale din R.P.R. —■ secția de he
matologie a Societății de medicină in
ternă. Au luat parte Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății ș-i prevederilor so
ciale, acad. Șt. Milcu,'vicepreședinte al 
Academiei R.P.R., președintele U.S.S.M., 
acad. N. Gh. Lupu, președintele So
cietății de medicină interna, profesori, 
medici specialiști, directorii stațiilor de 
recoltare și conservare a sîngelui din 
țară.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. C. T. Nicolau, membru cores
pondent al Academiei, președintele 
secției de hematologie. Au fost pre
zentate 36 de rapoarte și comunicări 
care au dezbătut problema transplan
tării de măduvă osoasă în bolile de 
sînge și cancer. (Agerpres)

26 ----------- pus ca Congresul— * , î J S , . , Mondial al Femei-ia vuvintul aeiegatei rom«ne țor sg adreseze o ----  scrisoare O.N.U. și Comitetului celor 18 state prin care să ceară luarea de măsuri concrete în vederea realizării dezarmării generale și totale și pentru încetarea experiențelor nucleare, precum și desemnarea unei delegații care să înmîneze această scrisoare.O altă propunere se referă la colaborarea mai strînsă a F.D.I.F. cu organismele O.N.U. U.N.E.S.C.O., U.N.I.C.E.F., F.A.O. și îndeosebi cu comisia pentru situația femeii — „astfel încît F.D.I.F. să-și reia locul ce de drept i se cuvine în rîndurile organizațiilor neguvernamentale cu statut consultativ“.Vorbitoarea a declarat că delegația romînă consideră că ar fi util ca congresul să adreseze oamenilor de artă și cultură un apel, cerîndu-J.e să creeze opere care să contribuie la răspîndirea largă a ideilor păcii, la educarea copiilor și tineretului în spiritul prieteniei între popoare. Congresul să adreseze, de asemenea, o chemare femeilor din lumea întreagă.Propunerile făcute de președinta Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă au fost primite mult interes de participantele Congresul Mondial al Femeilor.*MOSCOVA 26 (Agerpres). — ședința din dimineața zilei de *26 iunie la propunerea reprezentantei Algeriei, Gadiri Atika, participantele la congres au cinstit printr-un minut de reculegere memoria femeilor care au căzut în lupta împotriva colonialismului.într-una din pauzele ședinței, delegația femeilor din R.P. Romînă s-a întîlnit cu cosmonauta sovietică Valentina Tereșkova. în numele delegației și al femeilor din R.P. Romînă, Suzana Gîdea a oferit un dar cosmonautei sovietice care a fost apoi îmbrățișată de membrele delegației. Valentina Tereșkova a mulțumit în cuvinte pline de căldură pentru darul primit.în ședința din după lei de 26 iunie prima a tul, în numele Spaniei Dolores Ibarruri. Ea a apel înflăcărat femeilor din lumea întreagă de a lupta pentru libertate, progres și dreptate. După a- ceea s-a dat citire unei moțiuni a delegației italiene în care se exprimă admirație față de lupta eroică a femeilor spaniole împotriva regimului lui Franco.

MOSCOVA (Agerpres). Luînd cuvîntul la 25 iunie în cadrul —Congresului Mondial al Femeilor care se desfășoară la Moscova, tov. Suzana Gîdea, președinta Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă, prorector al Institutului Politehnic din București, a transmis tuturor delegatelor la congres salutul fierbinte al femeilor din Republica Populară Romînă.Referindu-se la raportul general prezentat la congres, vorbitoarea a subliniat că acesta este străbătut de ideile și țelurile generoase, profund umane care au stat și stau la temelia F.D.I.F. Ea a afirmat că rezultatele obținute pînă acum de F.D.I.F. întăresc convingerea că a- ceastă organizație are posibilitatea să desfășoare o activitate tot mai bogată și mai rodnică pe linia lărgirii legăturilor între femeile din toate țările lumii și a întăririi acestor legături în lupta pentru drepturi, pentru pace și progres social.Referindu-se Ia activitatea desfășurată de mișcarea de femei din Republica Populară Romînă, vorbitoarea a subliniat că situația femeilor din Romînia confirmă posibilitățile și rolul important al femeii într-o societate care-i asigură toate condițiile necesare deplinei ei dezvoltări.Călăuzit de principiul că societatea este datoare să creeze femeii toate condițiile pentru asigurarea demnității ei de om, de cetățean, de mamă și educatoare a tinerei generații, statul nostru i-a acordat prin constituție, deplina egalitate de drepturi cu bărbatul, pe plan economic, politic, social și în familie. Totodată, prin legiuiri corespunzătoare de ocrotire socială și alte măsuri speciale, statul a a- sigurat femeii posibilitatea de a-și exercita pe deplin drepturile sale.Aceasta a făcut ca femeile din R. P. Romînă să participe activ în toate domeniile vieții : în industrie, agricultură, în domeniul învățămîn- tului și sănătății, al științei și tehnicii, în activitatea politică, afirmîn- du-se cu deplină competență și capacitate, constituind un factor de nădejde în opera vastă de desăvârșire a construcției noii orînduiri sociale și bucurîndu-se de un mare prestigiu în societatea noastră._ „Cea mai arzătoare dorință a milioanelor de femei din țara noastră este _ înlăturarea pericolului de război“, a declarat vorbitoarea, adăugind că „mișcarea de femei din R. P. Romînă alături de întregul popor sprijină cu toată hotărîrea politica externă promovată de guvernul nostru, întrucît ea corespunde năzuințelor de pace ale poporului romîn“.Una din problemele importante dezbătute de congres — a spus în continuare vorbitoarea — este a- ceea a luptei pentru cucerirea și consolidarea independenței și suveranității naționale. Conștiința omenirii nü mai poate tolera ca în zilele noastre, în epoca unei minunate înfloriri a geniului uman să mai dăinuie asemenea rămășițe barbare ca robia colonială, sursă permanentă de primejdii pentru pacea popoarelor. Femeile din Romînia, al cărui popor a cunoscut secole de-a rîndul subjugarea străină și a luptat pentru înlăturarea ei, susțin cu toate forțele lupta popoarelor din Asia, Africa și America Latină pentru independență și suveranitate naționala, pentru abolirea definitiva a odiosului sistem colonial, sub toate aspectele sale vechi sau noi.Romînia se afirmă ca factor activ pe arena internațională promovînd cu consecvență politica de apărare a păcii și de coexistență pașnică între toate statele, a spus vorbitoarea.în continuarea cuvîntării sale, delegata romînă a supus discuției con- gresului cîteva propuneri. Ea a pro-

MOSCOVA 26 (Agerpres). — între guvernele Bulgariei, Cehoslovaciei, Romîniei, Ungariei și Uniunii Sovietice a fost semnat un acord cu privire la construcția și exploatarea unei substații de transport de energie electrică în regiunea orașului Mukacevo.Această substație aflată în regiunea subcarpatică a și fost conectată la linia de transport de energie electrică spre Ungaria. în prezent spre ea se construiesc linii de înaltă tensiune din Romînia și Cehoslovacia.Substația de la Mukacevo va fi înzestrată cu cel mai modern utilaj automat.Uniunea Sovietică ia asupra sa construcția și exploatarea substa-

ției. nia egal cimi din cheltuielile anuale pentru exploatare.Substația de la Mukacevo va duce la interconectarea continuă a sistemului energetic al țărilor frățești.Din însărcinarea guvernelor lor acordul a fost semnat de : ambasadorul Bulgariei, L. Gherasimov, ambasadorul Cehoslovaciei, O. Pavlovsky, ambasadorul Romîniei, N. Guină, ambasadorul Ungariei, J. Szipka, și de Ivan Arhipov, prim- vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru relațiile economice externe de pe lîngă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.
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amiaza zi- luat cuvîn- luptătoare, adresat un

Parlamentul grec este întrunit în se
siune extraordinară în legătură cu votul 
de încredere solicitat de noul prim-mi- 
n'.stru, Pipinelis, pentru guvernul consti
tuit în urma demisiei cabinetului Kara
manlis. In declarația sa asupra progra
mului guvernului, primul ministru a a- 
rătat că mandatul pe care și-l asumă 
prevede organizarea „in cel mai scurt 
timp posibil" a unor alegeri legislative 
într-un mod care să garanteze libera 
exprimare șt absoluta neinfluențare a 
convingerilor politice ale poporului grec. 
Pipinelis a promis că 
va prezenta parla
mentului — după 
vizita familiei regale 
în Anglia, la începu
tul lunii iulie, și

Corespondentă 
din Alena

după consultări prealabile cu partidele 
politice — un nou proiect de lege elec
torală pentru organizarea alegerilor, 
care să prevadă unul din sistemele elec
torale folosite în trecut : sistemul ma
joritar, proporțional așa-numit „întărit" 
sau proporțional simplu.

R.eferindu-se la politica externă, Pi
pinelis a afirmat că „politica de ade
rare necondiționată a Greciei la obliga
țiile ce decurg din alianțele sale va fi 
continuată fără rezerve".

Cercurile din opoziție au întîmpinat 
cu rezervă Declarația-program a pre
mierului. Aceeași rezervă o exprimă și 
unele ziare guvernamentale, care arată 
că nu se specifică nici data exactă a 
alegerilor șl nici sistemul electoral ce va 
fi folosit. Ziarul „Akropolis", organul 
ERE. își exprimă, de pildă, nemulțumi-

rea că guvernul nu a formulat propu
neri precise în legătură cu alegerile.

Deputați din partea partidelor de o- 
poziție „Uniunea de centru" și EDA au 
criticat, în cursul dezbaterilor, „progra
mul interimar" al guvernului. Conducă
torii „Uniunii de centru" au anunțat că 
„refuză să ia parte la votul de încrede
re“ și au subliniat că declarația lui Pi
pinelis nu cuprinde garanții că alegerile 
viitoare se vor desfășura în spirit demo
cratic. Papandreu, liderul „Uniunii de 
centru“, a amintit că guvernul prece

dent, prezidat de 
Karamanlis, condu
cător al partidului 
ERE, din care face 
parte și actualul pre
mier, s-a instaurat la

putere în urma unor alegeri calificate 
de cercurile opoziției ca „frauduloase". 
Toți cei 78 de deputați ai „Uniunii de 
centru" au părăsit sala parlamentului. 
Dezbaterile parlamentare continuă.

Exprimîndu-și opoziția totală față de 
guvernul Pipinelis, Comitetul Executiv 
al EDA a hotărît să organizeze la 28 
iunie un miting. Zilele acestea au avut 
loc în diferite localități mitinguri și adu
nări la care vorbitorii au subliniat do
rința poporului grec de a se organiza 
alegeri democratice. La mitingul care a 
avut loc la Larisa, a luat cuvîntul Ma- 
nolis Glezos, membru al Comitetului 
Executiv al EDA, care a adresat un apel 
tuturor forțelor democratice grecești, 
chemîndu-le la unitate în lupta împo
triva guvernului „interimar" și pentru 
organizarea unor alegeri parlamentare li
bere.

AL. GHEORGHIU

Vești din țările socialiste

adus

(Agsrpres)

© mașinâ'uneaHâ la fiecare 15 mmute

Cind lipsește bunul gospodar

deoarece în
„terenurilor"

■ După o zi de repaus, „Dinamoviada“ 
ds baschet de Ia Pardubice a fost re
luată cu meciurile etapei a 5-a. Dinamo 
București, jucînd de data aceasta mai 
bine, a reușit să învingă cu 61—55 
(30—39) pe Dinamo Berlin. Fruntașa 
turneului. Dinamo Moscova, a întrecut 
cu 107—58 (49—29) pe Dozsa Buda
pesta.

Prima ediție a „Cupei campionilor re
gionali“ la oină, competiție inițiată 
anul acesta, va reuni cele mai valoroase 
echipe din țară. Avîntul-Frasin, A. S. 
Bega-Timișoara, Torpedo-Brașov, Avîn- 
tul-Curcani, Drum Nou-Radu Negru și 
altele. întrecerile se vor desfășura 
sîmbătă și duminică pe stadionul Avîn- 
tul-Curcani, raionul Oltenița,

★
ta Philadelphia s-a disputat meciul 

profesionist de box dintre fostul cam
pion mondial al cat. mijlocii Ray Sugar 
Robinson (astăzi în virată de 43 de ani) 
și Joey Giardello. După 10 reprize, 
victoria a fost atribuită la puncte lui

Premiera piesei 
„Război și pacê*

Sfîrșitul actualei stagiuni a 
miercuri seara o nouă premieră la Tea
trul „Luoia Sturdza Bulandra' — pie
sa „Război și pace* de Alfred Neumann, 
Erwin Piscator și Guntram Prüfer, după 
celebrul roman al lui Lev Tolstoi, în 
traducerea lui Eugen Mirea.

Spectacolul, pus în scenă de regizo
rul Dinu Negreanu, a avut în distribu
ție pe George Carabin, Octavian Cotes- 
cu, Victor Rebengiuc, Anca Veroști. ar
tiștii emeriți Beate Fredanov, George 
Mărutză și Fory Etterle, precum și pe 
Rodica Tapalagă, Puiu Hulubei, Vasile 
Florescu. Decorurile sînt semnate de 
George Ștefănescu, costumele de Ga
briela Nazarie, iar comentariul muzical 
de Ludan Ionescu.

U.R.S.S. La „Krasnîi PraîatariP -*• I R, S. Cehoslovacă
d® la

Fabrica de hîrtio
Steti

Industria hîrtioi din Ce
hoslovacia are o vedre tra
diție. Cea mai veche fabri. 
că de hîrtie, care este în 
prezent și cea mai mică din 
țară, a fost construită în a- 
nul 1516 în localitatea Lo- 
siny, în Moravia. Aici s-a 
păstrat pînă în zilele noas
tre producția manuală a 
hîrtiei, ca acum 450 de ani. 
O fabrică de hîrtie asemă
nătoare se află în localita
tea Hencovce.

Cea mai modernă și cea 
mai mare fabrică de hîrtie 
din Cehoslovacia se află în 
orașul Steti. Deși nu a intrat 
în întregime în funcțiune, 
ea produce deja hîrtie de 
ziar, saci de hîrtie pentru 
ciment etc. Fabrica din 
Steti ocupă o suprafață de 
1,5 ha. Aici 
secundă 000 
tie, ceea ce 
km hîrtie pe

se produc pe 
metri de hîr- 
însoamnă 36 

oră.

R. P. Chineză Recoltarea fructelor 
în regiunile cu damă caldă

Ne aflăm în plin sezon sportiv de 
vară. Pe terenurile de fotbal, handbal, 
volei, baschet etc. din Capitală se des
fășoară o intensă activitate competițio- 
nală și de pregătire. Folosind cu grijă 
și spirit gospodăresc bazele sportive, 
majoritatea cluburilor și asociațiilor 
oferă sportivilor condiții optime de 
activitate. în acest sens pot fi citate 
baze sportive ca „Știința“, „Voința“, 
„Grivița Roșie", „Gloria", „Stadionul 
Tineretului“ și multe altele.

Dar din păcate lucrurile nu se pre
zintă peste tot la fel. De pilda, la baza 
sportivă „Sănătatea“ din str. Buzești, 

, cele două terenuri de volei și tribuna 
de lîngă ele au un aspect, în general, 
mulțumitor. Pătrunzînd însă în incinta 
terenului de baschet, ești întîmpinat 
la intrare de un aviz pe care stă scris: 
„Urcarea pe tribune este strict inter
zisă. Pericol de accident I". Chiar fără 
să citești avizul, cu greu te-ai încu
meta să urci treptele „tribunei“ (se 
vede clar și din fotografie). Tov. 
V. Burlacu, președintele asociației 
sportive „Sănătatea“, ne-a spus 
problema reparării acestei tribune se 
pune de mai multă vreme, însă cu 
toate insistențele și intervențiile pe 
lîngă Clubul raional „30 Decembrie", 
de care aparține asociația, tribuna 
continuă să stea în paragină. De ce 
oare ?

Un caz similar Doate fi întîlnit și la 
asociația sportivă „Cimentul“ din raio
nul 23 August. Aici există o sală de 
popice bine întreținută, unde s-au or
ganizat chiar și întreceri internațio
nale. Alături de ea însă au fost date

----------------------------- -------------------- -

că

uitării un teren de volei (năpădit de 
buruieni) și un altul „înzestrat“ cu 
porți de handbal în 7, una dintre ele 
zăcînd trîntită la pămînt. Pe acest te
ren, ne-a spus tov. R. Georgescu, 
președintele consiliului sportiv, au loc 
antrenamentele echipei de fotbal a 
fabricii. Curios lucru, 
imediata apropiere a 
menționate mai sus există unul spe
cial de fotbal cp porți și dimensiuni 
reglementare, amenajat cîndva de aso
ciația sportivă în cauză. Dar, nefiind 
îngrijit, el s-a transformat în pistă 
pentru motocicliștii amatori care scur
tează drumul dintre două străzi tre- 
cînd prin mijlocul lui.

Anual se cheltuiesc sume importan
te pentru întreținerea și amenaja
rea bazelor sportive. Trebuie însă 
ca asociațiile și cluburile să dea 
dovadă de mai multă răspundere și 
spirit gospodăresc, 
locurile destinate 
practicării sportu
lui să se prezinte 
la un nivel cores
punzător. Asocia
țiile sportive au 
datoria ca, alături 
de întrecerile cu 
caracter sportiv, să 
inițieze și o între
cere pentru între
ținerea și buna 
îngrijire a tere
nurilor. Ar fi o în
trecere frumoasă 
și utilă.

Tn toate regiunile cu cli
mă mai caldă din China a în
ceput desfacerea pe pia
ță a fructelor în cantități 
mari. Anul acesta recolta 
de fructe este mai boga

tă decît anul trecut. Multe 
dintre livezile sădite în 
1958 dau acum primul 
rod. Au fost create două 
noi centre importante ale

cultivării pomilor fructiferi 
— unul în valea Fluviului 
Galben, pe terenuri care 
fuseseră părăsite, iar ce
lălalt pe versantele de nord 
ale munților Tsinlin, în
nord-vest. Numai de-a lun
gul cursului Fluviului Gal
ben au fost cultivate în
ultimii ani 100 000 ha
de livezi și vii.

R.D. Germană O linse de înaltă tensiune
Prima linie de înaltă ten

siune de 380 kilovolți din 
R. D. Germană a fost dată 
în exploatare între baza 
energetică Luebbenau, re
giunea Cottbus, și centrul 
industrial din regiunea

Ilalle. Această nouă linie 
de înaltă tensiune, avînd o 
lungime de 163 kilometri, 
transmite energie cu pier
deri de transfer relativ re
duse.

A. CONSTANTIN

pentru ca toate

Giardello, care a reușit să-l trimită la 
podea în rundul 4 pe Robinson.

★
Turul ciclist al Franței a continuat cu 

desfășurarea etapei a 3-a: Jambes-Rou- 
baix (220 km) cîștigată de irlandezul 
Elliott în.6 h 10’38”. Elliott a,îmbră
cat tricoul galben avînd 1T4” avans 
asupra francezului Anglade și 1’30” față 
de belgianul Tongerloo.

•fc
înaintea plecării la campionatele 

mondiale de lupte clasice din Suedia, 
la Budapesta s-au întîlnit într-un meci 
de verificare echipele reprezentative 
ale R. P. Ungare și Japoniei. Sportivii 
maghiari au terminat învingători cu 
scorul de 7-1. Gurics și Kozma au cîști- 
gat prin tuș meciurile cu Hayama și 
respectiv Morita,

(Agerpres)
——— ~~-a

întreceri pentru 

„Cupa Agriculturii“
Acum cîteva zile în comuna Ne- 

goiești (regiunea Ploiești) au avut loo 
întreceri sportive sătești contînd pen
tru „Cupa Agriculturii“. Pe terenurile 
de sport din comună s-au întrecut la 
fotbal, handbal, gimnastică, volei, at
letism — aproape 300 de tineri colec
tiviști. Printre câștigători se află Ior- 
dache Vasilica, Preda Anghel, Matei 
Vasile (atletism), Barbu V., Popa Ma
ria (ciclism) și alții. La competițiile 
respective au asistat circa 2 500 de 
spectatori.

Cu această ocazie, asociația sportivă 
a G.A.C. „23 August"-Negoiești a în
ființat încă patru secții de sport (at
letism, gimnastică, handbal și volei) 
(De la 8. Marinescu, coresp. voluntar).

Uzina „Krasnîi Proletarii din Moscova, de unde au 
ieșit acum 30 de ani primele strunguri marca „DIP“, a 
produs nù de mult a 200 000-a mașină-unealtă.

în prezent parcul de mașini-unelte al Uniunii Sovie
tice numără peste 2 500 000 de unități. Producția anuală 
se ridică la 170 000 de mașini, însumînd peste 1 500 de 
modele. Unele dintre ole ating dimensiuni foarte mari ca, 
de pildă, mașina de tăiat roți dințate cu un diametru 
de 12 m, sau strunguri carusel pentru piese care ajung 
pînă la 22 m în diametru. Altele au dimensiuni foarte 
mici, ca acelea ale liniei automate pentru industria de 
ceasornice — formată din 6 mașini de înaltă precizie — 
care încape toată în palmă ! Se produc mașini-unelte cu 
ultrasunet, cu comandă program, linii automate de mașini- 
unelte și întreprinderi complet automatizate. în fotogra
fie : Linia de montaj a Uzinei „Krasnîi Proletarii“, de pe 
care la fiecare 15 minute coboară o nouă mașină-unealtă

R. P. Polonă Metodă nouă 
de prospecțiuni geologice

Un grup de cercetători 
de la Politehnica din Var
șovia a construit un aparat 
care, montat la un avion 
sau elicopter, poate să mă
soare și să înregistreze mă
rimea radiației scoarței 
Pămîntului. Se știe că in
tensitatea radiației este în 
funcție de felul cum sînt 
suprapuse straturile geolo-

gice și că, în general, a- 
ceasta crește pe suprafețe
le petroliere. Măsurarea 
radiației scoarței Pămîntu- 
lui se face de la o înălțime 
de 40—60 metri de la sol.

Noua metodă de pros
pecțiuni geologice permite 
scurtarea cu mult a duratei 
lucrărilor de cercetare a ză
cămintelor de petrol.

R. D. Viefnam
învâțămîniuhi de
In regiunile de munte, 

locuite în special de mino
rități naționale ale R. D. 
Vietnam, se dezvoltă an 
de an învățământul de cul
tură generală. Numeroși e- 
levi din această regiune în
vață în școli profesionale.

dezvoltarea 
cultură generală 

învățământul de cultură 
generală, organizat pe în
tregul teritoriu al R. D. 
Vietnam, cuprinde în pre
zent 2,5 milioane elevi, cu 
12,8 la sută mai mult decit 
în anul de învățământ pre
cedent.



SwazilandGreva din

Lupte crîncene m nordul Irakului
® însemnate pierderi suferite de trupele guvernamentale ® Razii masive 

în urma înmulțirii cazurilor de dezertări din armata irakiană

Recepție în cinstea 
absolvenților academiilor 

militare ale U. R. S. S.

irakian au locexistente, în re- din nord-estul
TEHERAN 26 (Agerpres). — Știri sosite de la frontiera irakiană arată că în Kurdistanul lupte crîncene.Potrivit știrilor giunea Koisanjak,Irakului, au avut loc lupte crîncene în timpul cărora trupele guvernamentale au avut mari pierderi oameni și arme. Zilnic sosesc Bagdad transporturi cu răniți morți.Pentru completarea pierderilor pe care le suferă armata, au fost trimise în nord detașamente ale gărzii naționale baasiste. Se efectuează în ritm rapid mobilizarea. Zilnic se transmit prin radio ordine

în la Și

de prezentare la centrele de mobilizare. Cei care nu se prezintă sînt amenințați cu pedepse aspre, mer- gînd pînă la închisoare pe termen lung. Autoritățile organizează razii în cafenele, în piețe și în alte localuri publice în legătură cu înmulțirea cazurilor de neprezentare la centrele de mobilizare și de dezertare din detașamentele gărzii naționale.Persoanele sosite din Irak la Teheran confirmă știrile despre represiunile bestiale pe care le săvîrșesc detașamentele de pedepsire împotriva populației pașnice kurde regiunile cotropite. clin
Să înceteze prigoana împotriva 

democraților din Irak !
Recent, opinia publică din 

treaga lume a aflat cu adîncă 
dignaie despre o nouă crimă 
geroasă săvîrșită în Irak: 28 
patrioți, membri ai partidului 
munist, au fost executați.

S’-a adăugat astfel o nouă I 
delege la șirul represiunilor 
timuncitorești și antidemocratice 
care autoritățile din Irak vor să înă
bușe lupta maselor populare pentru 
libertăți democratice și progres so
cial. Mii de patrioți irakieni sînt în
temnițați, schingiuiți și uciși. Pri
mii sînt loviți comuniștii. In mar
tie 1963, au fost executați în secret 
Husein Ahmed Ar Radaui, secretarul 
general al P.C. din Irak, și alți doi 
militanți ai partidului, 
au fost asasinați încă 
niști.

Anticomunismul este 
ravan pentru reprimarea 
lor cu vederi democratice, 
meni progresiști, partizani ai 
cii, conducători ai organizațiilor 
dicale, ai mișcării democratice 
tineret, au fost, de asemenea, 
restați și exterminați, fără nici 
vină.

După reluarea 
litare împotriva 
represiunile s-au 
mult.

Intr-un apel al 
părarea poporului irakian“ se arată 
că în temnițele din Irak „metodele 
hitleriste condamnate de popoarele 
întregii lumi sînt aplicate în prezent 
în mod bestial... Spînzurarea acu
zaților de picioare, de tavanul ce
lulei lor, stropirea cu apă clocoti
tă pe corp, amenințarea de a-i ar
de de vil, de a le viola soțiile sau 
de a le omorî copii“ — iată unele 
din aceste metode.

Reacțiunea care săvîrșește aces
te represiuni acționează în intere, 
sul monopolurilor imperialiste care 
vor să-și mențină pozițiile econo
mice, eă-și asigure pe mai de-
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La 11 martie
25 de comu-

doar un pa- 
irakieni-

Oa-
pă-

ex- 
mun-

inter-

parte profituri fabuloase prin 
ploaiarea bogățiilor țării și a 
cii poporului irakian.

Alături de clasa muncitoare
națională, de popoarele din întrea
ga lume, clasa muncitoare toți cei 
ce muncesc din țara noastră, sînt 
indignați de acțiunile profund antiu
mane care se petrec în Irak. Sindica
tele din R. P. Romînă — întregul 
nostru popor, care și-a manifesiat 
întotdeauna solidaritatea cu lupta 
poporului irakian pentru indepen
dență națională și progres 
•— condamnă cu tărie 
împotriva comuniștilor 
trioți irakieni.

Oamenii muncii din
își exprimă convingerea că poporul 
irakian, unindu-și rîndurile, va izbuti 
să ducă la victorie cauza ea justă, 
cauză sprijinită de 
gresiste iubitoare 
pace.

ALEXANDRU

social 
represiunilo 

și altor pa-

tara noastră

toate forțele pro- 
de libertate Și

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 26 iunie, în Palatul Mare al Kremlinului a avut loc tradiționala recepție organizată de Comitetul Central al P.C.U.S. .și de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. în cinstea absolvenților academiilor militare ale U.R.S.S.Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov a ---------- , sovietic va acum păcii, a co
subliniat că „guvernul lupta cu perseverență și de înainte pentru menținerea promovînd politica leninistă existenței pașnice între state.Nu se poate însă trece cu rea nici faptul că forțele agresive ale puterilor occidentale în frunte cu cercurile imperialiste din S.U.A. continuă pregătirile în vederea războiului. Toate acestea ne fac să ne încordăm atenția”.Adresîndu-se absolvenților academiilor militare, N. S, Hrușciov și-a exprimat convingerea că în orice condiții, în orice împrejurare, ei nu-și vor precupeți forțele și cunoștințele pentru cauza nobilă a apărării patriei socialiste.

ve de

BEIRUT 26 (Agerpres). — Ziarele libaneze relatează că în ultimele zile situația din Siria s-a înrăutățit din nou. Potrivit acestor relatări, profitînd de lipsa din țară a generalului Ziad Hariri, ministrul apărării și șef al statului major al armatei siriene, aflat într-o vizită oficială împreună cu primul ministru Salah Bitar în Algeria, partidul Baas a demis din armată o scrie de ofițeri care sprijineau pe generalul Hariri, în diferite posturi importante din armată și siguranță au fost numiți ofițeri baasiști. Ziarul „An-Nahar“ relevă că în urma acestor acțiuni ale partidului Baas, situația din Siria a devenit extrem de încordată și s-a ivit posibilitatea unor acțiuni violente deschise împotriva guvernului baasist. Ziarul subliniază că Hariri, care s-a reîntors la 26 iunie la Damasc, are numeroși adepți în armata siriană. Printre ofițerii cei mai cunoscuți care au fost demiși se află colonelul Hassan Jilaghi, co-

mandantul sectorului Kiswa, și căpitanul Abdallah Razzuk, șeful secției politice terne.Comentînd Cairo relevă gravă care s-a creat în Siria. Ziarul „Al Ahbar“ vorbește despre „o lovitură de stat baasistă împotriva lui Hariri“ și citează anumite știri potrivit cărora însuși generalul Hariri ar fi fost înlăturat.

a Ministerului de In-aceste știri, presa din la rîndul ei situația

In mica colonie engleză Swaziland 
s-a desfășurat una din cele mai 
puternice greve din istoria țării. Ea 
a fost începută cu peste o lună în 
urmă, de muncitorii de la minele de 
azbest din Havelock. Minerilor 
G-au alăturat oamenii muncii 
Mbabane, centrul administrativ 
protectoratului, muncitorii de 
plantațiile de trestie de zahăr 
muncitorii de la întreprinderile 
prelucrare a trestiei. Pe lîngă reven
dicările economice — mărirea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă—greva a avut și un pronun
țat caracter politic, greviștii cerînd 
abrogarea constituției elaborate la 
Londra și acordarea independenței 
Swazilandului. Sub aceste lozinci, 
au fost organizate demonstrații 
în întreaga țară. La Mbabane gre
viștii au pătruns cu forța în închi
soare cerînd punerea în libertate a 
tovarășilor lor arestați. Poliția a 
deschis focul. încercînd
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GEORGETOWN 26 (Agerpres). — în Guyana Britanică elemente huliganice, aflate în slujba colonialiștilor, continuă atentatele și provocările pentru a răsturna guvernul condus de Cheddy Jagan și a amîna acordarea independenței coloniei. Ordinul de „grevă pasivă” lansat de liderii sindicatelor de dreapta este însoțit de acțiuni cu caracter de sabotaj. în seara de duminică, transmite France Presse, în întreaga țară au avut loc 11 atentate cu bombe.Răspunzînd cetățenilor care întreabă de ce nu sînt întreprinse măsuri hotărîte pentru a se pune capăt acestor acțiuni huliganice, primul ministru Cheddy Jagan a spus : „Aceste întrebări trebuie adresate guvernatorului, care este comandantul suprem al forțelor armate, precum și șefului politiei”.

procolonialisteNEW YORK 26 (Agerpres). — Agenția Associated Press relatează că în cadrul Comitetului special al O.N.U. pentru examinarea problemei aplicării declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale se discută cererea adresată comitetului de către guvernul Guyanei Britanice condus de Cheddi Jagan, de a se interveni pe lîngă Anglia pentru acordarea cît mai grabnică a independenței acestei colonii.Cu două săptămîni în urmă Brindley Benn, prim ministru adjunct al Guyanei Britanice, a cerut comitetului trimiterea unei misiuni de anchetă în Guyana Britanică.La 25 iunie, delegațiile Venezue- lei, Etiopiei, Chile, Poloniei, Uru- guayului, Tunisiei, Mali, Tangani- căi, și Indici au făcut declarații în care sprijină această cerere.

Greviști arestați de trupele coloniale

VERNESCU 
membru în Prezidiul 

Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă

„Mișcării pentru a-

operațiunilor 
populației kurde, 

intensificat și mai

Parcul Hibya din Tokio este cen
trul de adunare a populației capi
talei japoneze pentru demonstrații de 
protest împotriva staționării subma
rinelor americane în porturile Japo
niei. La 25 iunie a avut loc o nouă 
demonstrație. Poliția a intervenit, 
operînd arestări în rîndurile demons
tranților care, de data aceasta, erau 
studenți.

Problema învățămîntului în discuția
Adunării Naționale franceze

La 25 iunie învățătorii francezi au 
făcut o grevă de 24 de ore pentru a 
protesta împotriva nerespectării angaja
mentelor luate de către guvern cu pri
vire la unele din revendicările lor, atît 
în privința salariilor, cît și în ce pri
vește crearea de noi posturi de învăță
tori pentru acoperirea nevoilor urgente 
de cadre didactice. Acesta este unul 
dintre simptomele crizei accentuate 
prin care trece de cîlva timp în Franța 
învățămîntul de toate gradele și despre 
care s-a discutat pe larg săptămîna tre
cută în Adunarea Națională.

Toți oratorii, vreo treizeci la număr, 
care s-au urcat la tribuna Adunării au 
descris în termeni îngrijorători situația 
învățămîntului de toate gradele din 
Franța: primar, secundar, superior și 
tehnic. Christian Fouchet, ministrul e- 
ducației naționale, a demonstrat el în
suși amploarea problemei. în compa
rație cu nevoile crescînde, realizările în 
materie de construcții școlare și uni
versitare, precum și în privința formării 
cadrelor didactice (învățători și profe
sori) sînt în întîrziere și această întîr- 
ziere crește an de an, îneît toți 
vorbitorii opoziției, fie comuniști, so
cialiști sau radicali, sau chiar din cercuri 
apropiate de majoritatea guvernamen
tală, au vorbit de „situația catastro
fală" care se va prezenta la redeschi
derea școlilor.

Deputatul socialist Frivat a relatat în 
această privință că Franța nu consacră 
învățămîntului decît 3,5 la sută din 
produsul național brut șl că, în ceea 
ce privește efortul pe care-l face pen
tru învățămîntul național, ea ocupă lo
cul al 25-lea printre țările lumii.

Trebuie spus că creditele acordate 
pentru construirea de localuri școlare 
s-au urcat de la 115 miliarde franci 
vechi cît au fost în 1957 la 288 mi-

liarde în 1963 și vor fi de 300 miliar
de în 1964 ; creditele pentru echiparea 
școlilor au crescut de la 125 miliarde 
la 235 miliarde franci vechi (față de 
1 000 miliarde acordate forței de șoc. a- 
tomice). Dar, aceste sume s-au dovedit a 
fi tragic de inferioare față de nevoile 
urgente, ținînd seama de insuficiența 
cronică de localuri școlare și universita
re și de starea învechită a unui mare 
număr din cele existente, precum și de 
faptul că între 1960 și 1962, prețul con
strucțiilor a crescut cu 15 la sută. Din 
aceste motive, la ultima redeschidere a 
anului școlar 100 000 de elevi nu au 
fost admiși în colegiile tehnice.

La începutul lui 1963 s-a prevăzut

Scrisoare din Paris

construirea a 7 000 de clase primare 
pînă în 1965. O decizie guvernamen
tală a redus însă această cifră la 
5 000—5 500. In mod normal, pînă în 
1970 în Franța ar trebui formați nu
mai pentru învățămîntul primar cite 
15 000 de institutori pe an. Or, bugetul 
pe anul 1963 nu prevede decît 8000.

In ajunul deschiderii. Adunării Națio
nale, ziarul „Le Monde" a scris despre 
Cartea Albă publicată de către Sindi
catul național al învățămîntului secun
dar, din care a citat următoarele fapte 
referitoare la situația clădirilor școlare 
din Paris: „La liceul Chaptal, biblio
teca este închisă de doi ani, fiind în 
pericol de a se prăbuși. Nici unul din 
proiectele de reparații pregătite nu a 
fost aplicat. La liceul Turgot, nu 
există decît O singură curte pentru un 
număr, de peste 2000 de elevi. Cei din

cicltd doi rămîn în sălile de cursuri 
sau pe culoare. Dacă s-ar duce cu toții 
în curte, ar fi cite patru elevi pe.metru 
pătrat. La liceul Jacques-Decour, servi
ciile de luptă împotriva incendiilor au 
descoperit 32 puncte periculoase. Nu 
s-a acordat nici un credit pentru 
remedierea lor.
Ion, biblioteca servește drept sală 
de cursuri și de cancelarie pentru pro
fesori. La liceul Jules-Ferry cursurile 
de educație fizică au loc în sala de in
trare. La liceul Saint-Louis o aripă a 
clădirii este pe punctul de a se pră
buși și va fi în curînd de nefolosit dacă 
lucrările de reparație nu vor începe 
de urgență".

In același document sînt menționate 
numeroase fapte de aceeași natură cu 
privire la situația școlilor din provincie. 
Condiții deosebit de grele sînt semnala
te în departamentul Nord, regiune pur 
muncitorească. Numărul proiectelor de 
construcții pentru primul grad de în
vățământ, subvenționate de Ministerul 
Educației Naționale au fost aci în des
creștere de la an la an : 441 de clase 
în 1959, 369 în 1960, 209 în 1961, 188 
în 1962, 183 în 1963. In 1962 au fost 
autorizate 138 construcții de clase, dar 
fără a fi finanțate. Situația grădinițelor 
de copii este și mai rea : la Maubeuge 
sînt 268 copii în 4 clase ; la Cambrai 
244 copii în 3 clase, adică 81 de copii 
la fiecare clasă. In rezumat, în acest 
departament, din lipsa a 1 000 clase noi, 
40 000 de elevi nu vor găsi loc în școli 
la redeschiderea anului școlar.

Un deputat comunist, Fernand Du
puy, exprimînd punctul de vedere al 
organizațiilor de părinți ai elevilor și al 
sindicatului profesorilor, a spus în A- 
dunarea Națională că iute de mii de 
părinți pun în permanență aceeași tra-

La liceul Fene-

gică întrebare : „Ce va face copilul 
meu anul viitor ? In ce institut va in
tra ? Ce prof esor va avea p Ce cursuri 
va urma

Nu puțini au fost deputății care au 
declarat că universitatea franceză este 
sacrificată „forței nucleare de șoc“, că 
în această direcție se cheltuiesc fonduri 
gigantice, în timp ce este nevoie să se 
dubleze bugetul învățămîntului pen
tru a se putea spera 
de soluționare

un început 
a crizei profunde 

prin care trece învățămîntul francez. 
Este inutil a se vorbi de democratiza
rea învățămîntului fără o reformă care 
să instaureze șanse egale, au spus ei, o 
reformă care implică localuri școlare 
moderne și un număr suficient 
profesori. In această privință, 
fost reamintite rezultatele unei 
chete asupra origine; sociale a 
denților din școlile superioare, 
blicate de curînd de „Biroul Universi
tar de Statistică". In anul școlar 1961—< 
62, din 312 studenți ai Scolii Politehnice 
177, respectiv 57 la sută, erau fii ai u- 
nor funcționari superiori sau ai unor 
liberi profesioniști, 13 la sută erau fii 
de patroni. Dar numai un număr de 5 
erau fii de muncitori și 4 fii de agricul
tori, nici umil — fiu de muncitor agricol, 
ceea ce reprezintă un procent de fii de 
muncitori de 1,5 la sută. In toate șco
lile superioare, procentul fiilor de mun
citori nu depășește decît rareori 4 la 
sută. In medie, acest procent este de 
2,8 pînă la 3 la sută în învățămîntul 
superior.

In legătură cu cele de mai sus, zia
rul „(’Humanité" a făcut următorul co
mentariu la terminarea dezbaterilor din 
Adunarea Națională : „Toate cuvîntă- 
rile, chiar și cele mai frumoase, nu dau 
nici un răspuns clar la această între
bare : cite miliarde suplimentare va 
pune guvernul la dispoziția învățămîn
tului pentru construirea claselor școlare 
care lipsesc, pentru recrutarea institu
torilor și a profesorilor de care au ne
voie școlile

GEORGES DASCAL

de
au 

an- 
stu- 
pu-

O fotografie din „zilele 
bune“ ale lui lbn Saud 
Abdul Aziz : regele Ara- 
biei Sauclite dă să coboare 
din Cadillac-ul său somp
tuos, gărzile înarmate 
pînă-n dinți au făcut front 
în fața mașinii, demnitarii 
curții se întrec în teme
nele ; peste covoarele 
scumpe așternute pe sol, 
șoferul a condus Cu nepă
sare caleașca motorizată. 
O altă fotografie, de dată 
recentă : lîngă Paris, la un 
picnic în aer liber, regele 
înconjurat — după cum 
se spune în explicația fo
tografiei din „Paris Match“ 
— de „ceea ce i-a mai ră
mas din curteni : vreo 
douăzeci de oameni apro- 
piați“.

Intre aceste două ima
gini, s-a consumat — po
trivit expresiei revistei 
franceze — „tragedia, lui 
Saud ; el nu mai este de
cît un om singuratic. 
L-au părăsit toți — fami
lie, aliați, supuși ; nu mai 
ește decît stăpînul unui 
harem care îl urmează 
trist“ în peregrinările sale 
prin stațiunile balneo-cli- 
materice din Europa. ■

Se pare însă că are o 
boală fără leac. Căci, „în. 
sași America“ — scrie 
cu compătimire „Paris 
Match“ — l-ar fi părăsit 
pe cel care „este de acum 
un rege în exil“. „Adevă
ratul rege — subliniază 
revista — se cheamă A- 
ramco, compania petrolie
ră americană. Regatul și 
firma se confundă în- 
tr-atîta, îneît reprezentan
ța saudită la New York 
este stabilită în birourile 
lui Aramco. Iar Aramco 
este putere economică de 
frunte în Orientul mijlo-

ciu. Grație vărsămintelor 
acesteia își duce Saud via
ta lui de fast, își cumpără 
cu zecile Cadillac-uri șt 
își clădește palate“. Nu
mai că...
mai susține pe Sc,ud. A- 
mericanii se gîndesc acum 
la alți oameni“...

Pierre Rossi, un bun 
cunoscător al problemelor 
lumii arabe, scrie în 
„Jeune Afrique“ că insta
larea lui Aramco în aceas
tă regiune nu a fost lipsită 
de unele „consecințe gra
ve“ printre care, în primul 
rînd, pericolul de a fi 
concentrat la Al llassa, în

„Aramco nu-l

Note externe

vecinătatea unor centre 
muncitorești ca Bahrein și 
Qatar, un proletariat de 
15 000 muncitori, mediu 
de „clocotiri sociale“. încă 
în 1951, o grevă izbucnită 
la Aramco a fost scăldată 
în sînge, soldîndu-se cu 
peste o sută de morți. In 
același an, în Arabia Sau- 
dită a luat naștere în ile
galitate un Front de eli
berare națională, care re
vendică abrogarea tratate
lor americano-saudite, re
forma agrară, abolirea 
sclavajului, o politică ex
ternă de neutralitate.

Dominînd ca un po
tentat cu puteri absolute 
peste un regat împietrit 
într-un Ev mediu întâr
ziat, regele saudit și-a a- 
tras pînă și nemulțumirea 
unor cercuri de la curte 
și din apropierea 
teia, îngrijorate de 
terea opoziției față de re
gimul despotic. încercînd 
să potolească această stare

aces- 
oreș-

de spirit care se întindea 
în regat, Ibn Saud s-a „în
locuit“ cu fratele său, 
mirul Feisal, 
trecut unele 
In 1960 însă 
reinstalat la j 
data aceasta, 
lia regală și-a

e- 
căruia i-a 

prerogative, 
regele s-a 

putere. De 
însăși fami- 

i manifestat 
împotrivirea cerîndu-i să 
decreteze unele „reforme 
moderate“ pînă „nu va fi 
prea târziu“. Regele a res
pins această cerere.

Plecat în primăvara a- 
ceasta în Europa pentru 
a-și îngriji sănătatea, el se 
hotărăște în mod subit să 
se întoarcă la Riad. Pe ae
rodrom lbn Saud este aș
teptat de un grup de emiri, 
care îl escortează deîn- 
dată spre Nazriat, unde se 
află un imens palat din 
marmură trandafirie și 
verde. Regele nu înțelege 
că de fapt, este un pri
zonier. Trei prinți îl con
duc într-o încăpere și a- 
colo emirul Saltan, unul 
din cei 39 de frați ai re
gelui, îi dă ultimatum : 
O reîntoarcere în Europa ; 
o domnie fără a guverna; 
abdicare în favoarea lui 
Feisal, care ține acum f ri
nele țării. Regele țipă, vo
ciferează. Nu se va ști 
niciodată, ce și-au spus. 
Dar Saud a anunțat că, 
fiind bolnav, va pleca din 
nou în Europa...

Epilog: lbn Saud n-a ab
dicat. Se pare că a ales, 
deocamdată,, să domneas
că, din Europa, fără a gu
verna. Căci ultimul prinț 
din „O mie și . una de 
nopți“ — conchide „Pa
ris Match“ — continuă să 
ignoreze sensul cuvântu
lui „timp“.

prăștis maiea manifestație care « 
avut lec în centrul minier Havelock, 
poliția a atacat cu brutalitate, pe 
demonstranți folosind gaze lacrimo
gene și bastoane de cauciuc. Mai 
mulți mineri bănuiți că au organizat 
greva au fost arestați, iar o serie de 
lideri ai sindicatului și ai Congre
sului de el'berare națională „Ngwa- 
ne“ au fost azvîrliți în închisoare 
sub acuzația de a fi organizat „în
truniri ilegale“.

In urma acestor acțiuni, situația 
din Swaziland a devenit deosebit 
de încordată. La Mbabane și în alte 
localități, patrulează în permanență 
poliția locală și trupele coloniale, 
aduse special din Kenya, Aden și 
Bechuanaland pentru a înăbuși miș
carea muncitorească. Comentînd si
tuația din Swaziland, ziarul englez 
„Times“ scrie că ea este „obișnuită 
în teritoriile care se îndreaptă spre 
autoguvernare și arată cit de fra
gilă este puterea Angliei de a apăra 
coloniile sale“ în fața luptei pentru 
eliberare națională.

Swazilandul, deși o țară mică, cu 
o suprafață de numai 17 400 kmp 
și o populație de aproximativ 250 000 
de locuitori, posedă importante bo
gății naturale; dar acestea sînt je
fuite de colonialiști. Industria este 
reprezentată doar printr-o fabrică de 
ulei de tung, o fabrică de conserve 
de fructe și alte cîteva întreprinderi 
minuscule. Din 1906, cînd Swazilan
dul a fost declarat protectorat en
glez, în țară n-a fost construită mV 
o linie de cale ferată sau șosea. D .. 
pămîntul cultivabil, două treimi este 
acaparat de către europeni și com
paniile străine.

In ultimii ani în Swaziland a luat 
avînt mișoarea de eliberare naționa
lă. Principalele partide politice din 
țară —- Partidul democrat, Partidul 
progresist și Asociația euro-africană 
au constituit un bloc unic denumit 
Congresul de eliberare națională 
Ngwane. La începutul acestui an, 
între reprezentanții acestei organiza
ții și D. Sandys, ministrul britanic al 
coloniilor, au avut loc tratative cu 
privire la viitorul Swazilandului. Re
prezentanții Congresului de elibera
re națională au cerut acordarea au- 
toadministrării interne și drept de 
vot universal, iar în urma alegerilor 
•— acordarea independenței. Tratati
vele nu au dus încă la rezultate 
concrete.

La sfîrșitul lunii trecute, la Londra 
a fost dat publicității textul consti
tuției Swazilandului, care prevede 
acordarea unor privilegii pentru a- 
ristocrația tribală. Vorbind despre 
noua constituție, Basie Zondi, unul 
din fruntașii mișcării de eliberare din 
Swaziland a declarat că poporul 
acestei țări se pronunță împotriva 
ei și cere acordarea neîntîrziată a 
independenței. Prin amploarea Și 
semnificația ei, greva generală din 
Swaziland demonstrează că poporul 
din Swaziland eote hotărît să înlă
ture cît rnai curînd dominația co
lonială.

A. BUMBAC

Viziîa președintelui S.U.A, 
în Berlinul occidentalBERLIN 26 (Agerpres). - La 26 iunie, președintele S.U.A., Kennedy, care se află într-o călătorie prin h Europa occidentală, a făcut o scurtă vizită în Berlinul occidental. La aeroport el a fost întîmpinat de Brandt, primarul Berlinului occidental, precum și de cancelarul R.F. Germane, Adenauer și ministrul afacerilor externe al R.F.G. Schroeder.Președintele apoi orașul și universitate și Kennedy a vizitat a rostit cuvîntări la la primărie.

"ArNEW YORK 26 (Agerpres). - După părerea cercurilor oficiale a- mericane, relatează agenția France Presse, vizita președintelui Kennedy la Bonn s-a încheiat „fără vreo concluzie definitivă asupra nici uneia din problemele discutate printre care mai ales cea privind forța nucleară multilaterală a N.A.T.Ö. proiectată de S.U.A.“. Se subliniază că vor trebui abia să urmeze tratative cu guvernele Angliei și Italiei pentru a evita ca această forță să capete „caracterul unei forțe bilaterale americano-vest-germanc“.E. MIRONESCU

LA PAZ. Guvernul bolivian a a- 
nunțat că a rupt legăturile diploma
tice cu Republica Sud-Africană ca 
protest împotriva politicii de apart
heid duse de guvernul Verwoerd.

PEKIN. La cea de-a 13-a sesiune 
a Comisiei sovieto-chineză pentru co
laborarea tehnico-științifică, care s-a . . . ,
desfășurat într-o atmosferă de priete* ; cleare subterane la poligonul expe- 
nie, a fost adoptat planul’ de colabo- rimental din Nevada. .Aceasta este 
rare pe cel de-al doilea semestru al cea de-a 67-a experiență din seria

ternică neliniște în Malaya, una din 
principalele țări producătoare de co
sitor din lume. Ca urmare a dum
pingului american prețul cositorului a 
scăzut într-o singură zi pe piața din 
Londra cu 10 lire la tonă.

sub conducerea specialiștilor militari 
din țările N.A.T.O. și cere ca hotă- 
rîrile în această problemă să fie 
aprobate de parlament.

WASHINGTON.' Comisia S.U.A. 
pentru energia atomică a anunțat
marți-seara efectuarea.de către Sta- WASHINGTON. In numele guver- 
tele Unite. a unei noi experiențe nu- nelor lor, ambasadorii Sudanului, So

nie, a fost adoptat planul' de colabo- rimental din Nevada. .Aceasta 
rare pe cel de-al doilea semestru al ; cea de-a 67-a experiență din 
anului . 1963 și pe primul semestru al începută m septembrie 1961. , 
anului 1964. Organizațiile respective 
din cele două țări vor face un schimb 
reciproc de lucrători științifici, ingi
neri și tehnicieni pentru cunoașterea 
realizărilor tehnico-științifice și a ex
perienței în producție în diferite do
menii ale economiei naționale, precum 
și un schimb reciproc de documenta
ție tehnico-științifică și de mostre.

DUBLIN. In parlamentul Republi
cii Irlanda opoziția a depus o mo
țiune de neîncredere în guvern, față 
de intențiile acestuia de a majora im
pozite indirecte. Guvernul s-a menți
nut printr-un singur vot : el a obținut 
72 voturi, opoziția *- 
— transmite U.P.I. - 
landa „să aibă totuși un 
cînd președintele Kennedy 
săptămîna viitoare.

71. Și aceasta 
pentru ca lr- 

guvern" 
va sosi

scrisoareLEOPOLDVILLE. Intr-o 
adresată premierului Adoula, pre
ședintele partidului „Mișcarea națio
nală congoleză“, C. Gbenye, condam
nă „reorganizarea“ armatei congoleze

BONN. Partidul Uniunea germană a 
păcii se pronunța'cu lioțărîre, într-o 
declarație,'pentru încheierea unui tra
tat de pace cu Germania, crearea unei' 
zone, denùclearizate în Europa centra
lă, semnarea unui pact de neagresiune' 
între N.A.TT). și Trataiul.de la Var
șovia și.încetarea imediată a tuturor 
măsurilor luate de Germania occiden
tală în direcția războiului rece.

OTTAWA. In seara zilei de 24 iu
nie, Camera Comunelor din Canada 
a respins cu 113 voturi față de 73 ale 
opoziției moțiunea de neîncredere a 
conservatorilor în guvernul liberal. 
Aceasta este cea de-a treia moțiune 
de neîncredere în actualul guvern 
respinsă în parlament în decurs de 
aproximativ o luna.

KUALA LUMPUR. Hotărîrea gu
vernului S.U.A. de a dubla cantitatea 
de cositor din stocurile strategice a- 
mericane care este aruncată săptămî- 
nal pe piața mondială a stîmit o pu-

maliei, R.A.U., Nigeriei, Marocului și 
Republicii Malgașe au înmînat secre
tarului de stat adjunct G. Ball, pen
tru a fi predat președintelui Kennedy, 
un protest energic față de „declara
țiile incalificabile“ ale senatorului 
Eilender, care a făcut afirmații jigni
toare la adresa popoarelor africane.

RABAT. Pentru a treia oară în a- 
ceastă lună, la 25 iunie, feroviarii ma
rocani au declarat o grevă generală 
de 24 de ore. Circulația trenurilor de 
pasageri și de marfă a fost paralizată.

LONDRA. Ministrul britanic pen
tru problemele Africii Centrale, R. 
Butler, a sosit în Rhodezia de sud 
pentru a prezida conferința de dizol
vare a Federației Rhodesia și 
Nyassaland care se va deschide la 28 
iunie.

BONN. Un avion militar belgian, 
avînd la bord 42 de parașutiști plus 
cinci membri ai echipajului, s-a pră
bușit în flăcări lingă Detmold 
(R.F.C.). S-au înregistrat 38 morți ; 9 
parașutiști s-au salvat.
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