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Obținerea unor cantități cît mai mari de fîn de cea 
mai bună calitate are o deosebită însemnătate economică. 
De aceasta depinde în mare măsură îmbunătățirea hrănirii 
animalelor, sporirea producției de carne, lapte, lină. Pentru 
a vedea cum se desfășoară cositul fînețelor, redacția noas
tră a organizat un raid-anchetă în regiunile Brașov, Banat, 
Maramureș, Ploiești și Mureș-Autonomă Maghiară. Redăm 
pe scurt constatările făcute cu acest prilej.

Echipele a

în aceste zile, fînețele se 
află în perioada optimă 
pentru cosit. Acum este 
momentul cînd se poate 
obține o cantitate mare de 
fîn, de calitate bună. Ți- 
aînd seama de aceasta, or
ganele de partid, consiliile 
agricole au luat un șir de 
măsuri pentru ca recolta
tul fînețelor să se desfă
șoare din plin.

Gospodăriile colective 
din regiunea Brașov au 
peste 130 000 ha fînețe, pe 
care cositori mecanice ale 
S.M.T.-urilor și mii de co
sași execută acum recolta

tul. Lucrările se desfășoară după un 
plan operativ în care sînt prevăzute 
atît mijloacele de lucru, cît și viteza 
zilnică de recoltare pe fiecare raion 
în parte.

Din analiza recentă făcută de 
tre biroul comitetului regional 
partid și comitetul executiv 
sfatului popular regional reiese 
tuși că sînt posibilități ca această 
lucrare să se facă mult mai repede, 
în acest scop, Consiliul agricol raio
nal Sibiu a luat toate măsurile ca 
la recoltatul finului să lucreze in
tens echipele de cosași și să se folo
sească din plin cositorile mecanice 
ale S.M.T. Turnișor. La gospodăriile 
colective Cristian, Șura Mică, Slim- 
nic și altele au avut loc adunări ge
nerale în care s-a hotărît ca la re
coltarea fînețelor să participe toți 
colectiviștii.

Viteza zilnică pe raion se apropie 
de cea planificată. Mersul lu
crărilor este urmărit atît la consiliul 
agricol raional, cît și la comitetul 
raional de partid, zilnic, pe bază de 
grafice. Acolo unde se observă că 
ritmul nu este satisfăcător se iau 
măsuri operative.

în regiunea Maramureș numeroa
se gospodării agricole de stat și 
gospodării colective au reușit 
pînă acum să recolteze întreaga 
suprafață de fînețe. Să ne oprim 
la gospodăria de stat din Sa
tulung. Aici întreaga recoltă de 
fîn a fost strînsă și depozitată cu 
grijă. Lucrătorii gospodăriei au fo
losit din 
Mai bine
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de
al 

to-

plin cositorile mecanice, 
de 70 la sută din supra-

fața de fînețe a fost cosită mecanic. 
Aici, la strînsul finului s-au folosit 
și mașinile de balotat.

La gospodăria colectivă din Că- 
pleni, raionul Carei, s-a desfășurat o 
adevărată întrecere între cosașii co
lectivei și mecanizatorii care mî- 
nuiau 4 cositori mecanice. întreaga 
suprafață de fînețe a fost recoltată 
la timpul optim.

Rezultate asemănătoare au obți
nut numeroase gospodării de stat 
și gospodării colective din regiunile 
Banat, Ploiești, Mureș-Autonomă 
Maghiară.

în această perioadă, cînd în agri
cultură sînt numeroase lucrări care 
trebuie executate neîntîrziat, se cere 
o cît mai bună organizare a muncii, 
repartizarea judicioasă a forțelor și 
mijloacelor de lucru. Să vedem cum 
s-a organizat munca în gospodăriile 
agricole colective din raionul Cis- 
lău, regiunea Ploiești. Consiliul a- 
gricol raional a ținut recent o 
plenară în care s-au stabilit mă
suri concrete pentru grăbirea re
coltării fînurilor în toate unitățile 
agricole din raion. Membrii consi
liului ajută practic gospodăriile co
lective la recunoașterea parcelelor 
unde ierburile trebuie cosite în pri
ma etapă. în fiecare gospodărie co
lectivă s-au întocmit planuri de ac
țiune cu privire la recoltatul fînu
rilor, s-au alcătuit 
care să lucreze 
transportatul fi
nului imediat du
pă uscare. în gos
podăriile colecti
ve din comunele 
Măgura, Pîrscov, 
Cislău se lucrează 
intens la recolta
tul finului. La 
gospodăria colec
tivă din Pîrscov 
zilnic participă la 
recoltatul finului 
peste 100 colec
tiviști.

Multe exemple 
care arată cît de 
important este ca 
munca să fie bine 
organizată întîl- 
nim și în raionul 
Tg. Mureș. în ve
derea bunei des
fășurări a recol
tării fînețelor na
turale și a furaje
lor cultivate, con-

de c o s a ș i9
toate mijloacele
d e re c o 11 a t

și de 1 ransport
să ! u c r e z e

intens pentru
s t r â n g e r e a

f î n u lua s n
bune condiții

siliul agricol raional a întocmit un 
plan de măsuri operative în care 
s-au stabilit volumul lucrărilor, bra
țele de muncă, mașinile și utilajele 
necesare recoltării, precum și ritmul 
zilnic de desfășurare a lucrărilor, 
în fiecare gospodărie din raion s-au 
trimis colective formate din acti
viști de^partid și de stat și specia
liști agricoli. Aceste colective au a- 
nalizat mersul lucrărilor pe gospo
dării, ajutîndu-i pe colectiviști 
organizarea muncii. în acest 
s-a reușit ca cele 8 400 ha 
plante furajere pentru fîn să 
recoltate aproape în întregime, 
număr mare de gospodării colec
tive,

în 
fel 
cu 
fie 
Un

printre care cele din Pănet,
echipe de cosași 
la strîngerea și

I
întreprinderea pentru fabricarea celulozei și cartoanelor din stuf — Brăila. 

Se descarcă materia primă.

Recent a fost pusă parțial în funcțiune stația de 
110 kilovolți a termocentralei Luduș. Aceasta permi
te crearea unui nod energetic alimentat provizoriu 
de hidrocentrala „V. I. Lenin“-Bicaz și termocentrala 
„Steaua Roșie“-Sîngiorgiu de Pădure, care contribuie 
la îmbunătățirea aprovizionării cu energie electrică 
a centrelor industriale din regiunile Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Maramureș. Lucrările de con
strucție și montaj la centrala electrică de la Luduș 
continuă în prezent într-un ritm susținut. Totodată, 
linia Luduș — Halmeu, construită pentru foarte înaltă 
tensiune (400 kilovolți)----prima de acest fel din
țara noastră — a fost dată în exploatare în terme
nul prevăzut la o tensiune de 110 kilovolți. Prin in
termediul acestei linii în lungime de 206 km pe te
ritoriul R.P. Romîne, se va realiza interconexiunea 
sistemului energetic romîn cu cele ale 
slovace, U.R.S.S., R. D. Germane, R. 
R. P. Ungare.

R. S. Ceho-
P. Polone și 

(Agerpres)

Filme pe teme de protecție a muncii
TG. MUREȘ (coresp. 

„Scînteii“). — Ieri a sosit 
în regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară o caravană 
cinematografică ce va pre
zenta o serie de filme pri
vind respectarea măsurilor 
de protecție a muncii, măsu
rile de prim ajutor, respec-

tarea regulilor de circula
ție etc. Proiecțiile vor fi ur
mate de conferințe și dis
cuții. Caravana va vizita 
peste 40 de întreprinderi, 
majoritatea din ramurile : 
transporturi, industria me
talurgică, economia fores
tieră și construcții.

în Delta Dunării 
s-a deplasat o bri
gadă complexă de 
medici din cadrul 
rețelei Ministerului 
Industriei Petrolului 
și Chimiei, cu ur
mătoarele speciali
tăți : interne, chi
rurgie, stomatologie, 
O.R.L., oftalmolo
gie, neurologie, der
matologie și radio
logie. A fost efec
tuat un control pro
filactic al muncito
rilor care lucrează 
la recoltarea stufu
lui, la construcții 
hidraulice etc. A- 
ceastă acțiune sani
tară preventivă s-a 
concretizat prin 
consultarea a aproa
pe 1 000 de lucră
tori (5 829 consul
tații efectuate pe 
diferite specialități 
și 515 recoltări pen
tru diferite analize).

Mai
d i n

operativ 
grădină

la consumatori
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 

De-a lungul litoralului Mării Negre s-a 
organizat un puternic bazin legumicol. 
Pentru o bună aprovizionare a piețelor 
din Constanta și a stațiunilor de pe lito
ral, gospodăriile agricole de stat ji co
lective și-au extins mult suprafețele cul
tivate cu legume. Anul acesta, unitățile 
de aici vo’ livra întreprinderii Aprozar 
aproape 27 000 tone de legume. 
Pentru desfacerea lot, la Constan
ța, precum și în stațiunile Eforie-nord, 
Mamaia, Mangalia etc au fost înfiin
țate 28 de noi centre.

Recent, am vizitat cîteva unități pro
ducătoare. Gospodăria agricolă de stat 
Ovidiu a livrat pînă acum aproape 400 
tone de diferite legume. Gospodăria co
lectivă Anadalchioi va livra unităților 
Aprozar 833 tone de legume ; în afară 
de acestea, va desface prin cele 3 
chioșcuri aflate în piețele orașului Cons
tanța alte sute de tone. Pînă acum a 
vîndut 80 tone de cartofi, peste 30 tone 
de roșii, 14 tone de castraveți etc. Mari 
cantități vînd și gospodăriile colective 
Viile Noi, Palazu Mare, Cumpăna, Tuz
la și altele.

Pentru respectarea livrărilor, gospo
dăriile de stat și gospodăriile colective 
cer însă Aprozarului mai multă opera
tivitate în ridicarea produselor contrac
tate. Căci orice întîrziere în această 
direcție duce la degradarea mărfii, la 
pagube materiale.

Vizitînd, în ziua de 3 iulie, mai multe 
unități de desfacere a legumelor din 
orașul Constanța s-a putut constata 
că unele din ele aveau nevoie de can
tități mai mari de marfă. In același 
timp la G.A.S. Ovidiu și la gospodăriile 
colective Anadalchioi si Palazu Mare 
erau mari cantități de produse neridi
cate de către Aprozar. Pînă acum, A- 
prozarul n-a preluat decît un sfert din 
cantitatea de legume contractată.

Trebuie luate neîntîrziat măsuri ca 
organizațiile contractante să ridice ope
rativ legumele, astfel ca acestea să a- 
jungă proaspete și în cantități îndestu
lătoare la consumatori.

(Continuare în pag. V-a)

La gospodăria colectivă „Drumul lui Lenin" din comuna Snagov, regiunea București, se string 
cu grijă toate resursele de furaje. în fotografie : O parte din finul de lucerna depozitat în apropie
rea fermelor de animale.

TELEGRAMA
Președintelui Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia 
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Belgrad
Cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Republicii Socialiste Fede

rative Iugoslavia vă transmit, în numele poporului romîn și al meu 
personal, felicitări și urări cordiale pentru fericirea și sănătatea dv., 
pentru prosperitatea popoarelor Iugoslaviei și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborarea dintre Republica Populară Romînă și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Realizări
ale oțel ari 1 o r '
REȘIȚA (coresp. „Scînteii“). — Pe 

platoul oțelăriei Combinatului siderur
gic din Reșița, topitorii dau bătălia 
pentru cît mai mult metal. Unul din 
mijloacele folosite de ei constă în redu
cerea duratei de elaborare a șarjelor. în 
acest scop s-a dat o atenție deosebită 
întreținerii și reparării după grafic a 
cuptoarelor, precum și încărcării rațio
nale a acestora. Ca urmare a măsurilor 
luate, durata medie de elaborare a șar
jelor s-a redus în primul semestru al a- 
cestui an cu aproape 20 de minute pe 
șarjă, față de timpul realizat în 1962, 
Aceasta a făcut ca de la începutul anu
lui și pînă în prezent oțelarii reșițeni 
să dea peste sarcina de plan mai bine 
de 1400 tone meta] de bună calitate.

Masa lemnoasă superior
Muncitorii din exploată

rile forestiere din regiunea 
Crișana realizează in
dici înalți de utilizare 
a masei lemnoase. în 
prezent, dintr-un me
tru cub de masă lemnoa
să se realizează o valoa
re cu 42 la sută mai mare 
decît în anul 1960. Acest 
succes este o urmare

a extinderii brigăzilor 
complexe cu plata în a- 
cord global în mai mult 
de jumătate din exploată
rile regiunii, precum și a 
creșterii gradului de me
canizare a lucrărilor. Mai 
mult de 60 la sută din vo
lumul lucrărilor la doborît 
secționat, scos, apropiat 
și încărcat se execută a-

valorificată
cum cu mijloace mecani
zate.

Creșterea indicilor de 
utilizare a permis munci
torilor forestieri din regiu
ne să livreze economiei 
naționale în primul se
mestru al anului aproape 
7 000 mc bușteni lemn de 
lucru peste prevederile 
planului. (Agerpres)

Schela de extracție a țițeiului de la Boldești. Doi muncitori din brigada 
nr. 7 de la parcul 700 discută despre rezultatele obținute în producție.

2 000 de vizitatori
La Casa de cultură din Sinaia a 

fost deschisă o interesantă expo
ziție a Muzeului de artă populară 
din București. Sînt prezentate mi
nunate costume naționale și popu
lare din toate regiunile țării. în 
prima zi de la deschidere, expo
ziția a fost vizitată de peste 2 000 
oameni ai muncii din localitate și 
din cei aflați 
Prahovei.

la odihna pe Valea

Pentru sezonul de varâ
Fabricile industriei ușoare au livrat 

in ultimul timp magazinelor de spe
cialitate o serie de noi articole desti
nate celor ce-și petrec concediul pe 
litoral : bluze, șorturi, scampolouri, 
pantaloni — din fire de relon scămo- 
șate și imprimate. De asemenea, au 
fost trimise magazinelor sacoșe din 
foi de policlorură de vinii imprimate 
în diferite modele, precum și modele 
noi de sandale din masă plastică.

Primirea de către tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și fon Gheorghe Maurer 

externe al Austriei,
a ministrului afacerilor 
dr. Bruno Kreisky

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, au 
primit miercuri la amiază pe mi
nistrul afacerilor externe al Aus
triei, dr. Bruno Kreisky.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei a fost însoțit de dr. Lud
wig Steiner, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, precum 
și de dr. Paul Wetzler, ministrul 
Austriei în R. P. Romînă.

Au fost de față Corneliu Mănes-

Și 
P.
a 

în

cu, ministrul afacerilor externe, 
Mircea Ocheană, ministrul R. 
Romîne la Viena.

întrevederea, în cursul căreia 
avut loc un schimb de vederi 
legătură cu probleme de jnteres
comun pentru cele două țări, s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

Președintele Consiliului de Stat a 
reținut pe ministrul afacerilor exter
ne al Austriei, dr. Bruno Kreisky, și 
pe ceilalți oaspeți la dejun.

(Agerpres)

Comunicat cu privire la vizita 
în R. P. Romînă a ministrului afacerilor 

externe al Austriei
La invitația ministrului afaceri

lor externe al R. P. Romîne, Corne
liu Mănescu, ministrul federal al 
afacerilor externe al Austriei, dr. 
Bruno Kreisky, a făcut o vizită în 
Republica Populară Romînă între 
2—4 iulie 1963.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei a fost însoțit de dr. Lud
wig Steiner, secretar de stat la Mi
nisterul Federal al Afacerilor Ex
terne al Austriei, și de funcționari 
superiori din Ministerele Federale 
al Afacerilor Externe și Finanțelor.

în cursul vizitei sale, ministrul 
federal al afacerilor externe al Re
publicii Austria și secretarul de 
stat au fost primiți de președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și de președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, cu care au avut o convor
bire cordială.

Ministru] afacerilor externe. Bru
no Kreisky, și secretarul de stat 
Ludwig Steiner au avut cu mini
strul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, un schimb de păreri cu 
privire la probleme de interes co
mun și cu privire la relațiile dintre 
cele două țări.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre R. P. 
Romînă și Republica Austria se dez; 
voltă favorabil pe baza egalității și 
respectului reciproc, în interesul 
ambelor țări și că există posibilități 
pentru dezvoltarea continuă a aces
tor relații.

în ziua de 3 iulie a.c cei doi mi
niștri de externe au semnat „Acor
dul privind reglementarea proble
melor financiare în suspensie _ între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Austria“.

De comun acord s-a stabilit ca 
legația Republicii Populare Romî
ne la Viena și legația Republicii 
Austria la București să fie ridicate 
la rang de ambasadă.

în timpul șederii sale în Repu
blica Populară Romînă, dr. Bruno 
Kreisky a ținut o conferință la Fa
cultatea de științe juridice a Uni
versității din București.

Ministrul federal al afacerilor 
externe al Republicii Austria a in
vitat pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ro
mîne într-o vizită oficială în Aus
tria. Invitația a fost acceptată, ur- 
mînd ca data vizitei să fie stabi
lită pe cale diplomatică.

București, 3 iulie 1963

Tînăra Zottu Morfo de la fabrica „7 Noiembrie" din Sibiu lucrează la 12 
mașini de tricotat ciorapi și este evidențiată în întrecerea socialistă.

Tntîmplarea e cunoscută din 
■■■ziare. Merită totuși să fie re

amintită. Șoferul L. Ioan de la între
prinderea „9 Mai“ din Turda s-a 
ales, în urma unui accident, cu 
arsuri grave, care-i puneau în pe
ricol viața. Mai rămînea o sin
gură șansă de salvare: transplan
tarea de tegumente. Clinica a fă
cut apel la tovarășii lui de muncă. 
Au răspuns mulți. Cităm, printre 
ei, pe lăcătușul Adrian Ilea, strun
garul Iosza Marin, mecanicul 
Gheorghe Ciorea. Au răspuns — 
adică au acceptat intervenția chi
rurgicală, șederea în spital pînă 
la vindecarea plăgii, despărțirea 
de familie, amînarea, cine știe, a 
unor treburi personale 
urgente. Au făcut-o cu 
inima ușoară. Ne putem 
închipui emoția celui 
accidentat cînd, reve- 
nindu-și, și-a regăsit to
varășii internați în ace
lași salon. într-o situație 
atît de grea pentru el, a
simțit și grija medicilor care l-au ve
gheat, și dragostea, căldura sufle
tească a tovarășilor 6ăi de muncă. 
Gestul de o profundă, impresionan
tă omenie, îi cinstește și pe ei, și 
bravul colectiv din care fac parte, 
colectiv care a avut, desigur. nar- 
tea sa de contribuție la educarea 
unor astfel de oameni de inimă.

Atitudinea acestor 
inspirată de un adînc 
reflectă noile raporturi 
bilesc între cetățeni. în 
tră se statornicesc tot
astfel de relații de colaborare, de 
sprijin tovărășesc, de ajutor reci
proc, bazate pe țeluri și interese 
comune. Omul alături de care

muncești și trăiești este un tova
răș și un prieten, sensibil și atent, 
gata să-ți fie de folos într-o îm
prejurare grea ; se întîmplă, de 
multe ori, să descoperi un om de 
omenie într-un cetățean cu desă
vârșire necunoscut. Viața noastră 
oferă nenumărate exemple de so
lidaritate tovărășească, 
conștiință cetățenească, 
slujba binelui general, 
tîmplare dintr-o mie. Cu
luni în urmă, la căderea serii, trei 
elevi din clasa a Xî-a a unei școli 
medii, deci din ultimul an de școa
lă, stăteau de vorbă pe trotuarul 
Căii Văcărești. Un camion condus 
de un șofer beat a

de înalta 
pusa în 

lata o în- 
vreo doua

muncitori, 
umanism, 

ce se sta- 
viata noas- 
mai mult

încălecat tro-

Insemnări despre

țuarul, a doborît pe unul din tineri. 
Tînărul, grav accidentat, părea 
pierdut. Un ofițer care a trecut în- 
tîmplător pe acolo l-a ridicat ime
diat. l-a dus în brațe la o mașină, 
l-a transportat la spitalul Bucur. 
Pus pe masa de operație, tînărul a 
putut fi salvat. De curînd și-a 
dat examenul de maturitate. 
Nu știm cum îl cheamă pe ofițer. 
Desigur, dacă nu s-ar fi nimerit el 
pe acolo, alt om și-ar fi făcut a- 
ceastă elementară datorie cetățe
nească față de un accidentat.

Să ne amintim de donatorii vo
luntari de sînge. care din porni
rea inimii lor se prezintă la cen
trele de recoltare ; de cetățenii 
care, deși au doi sau trei copii, 
își asumă sarcina de a crește

vreun copil rămas fără părinți ; 
de oameni care-și riscă viața lor 
proprie pentru a o salva pe a 
altora. Tuturor le este asigurată 
recunoștința și prețuirea cetățe
nilor.

Omenia înseamnă generozitate, 
noblețe sufletească, atitudine a- 
tentă față de cei din jur, capaci
tatea de a fi sensibil, de a vibra 
la tot ce-1 privește pe tovarășul 
tău, dorința și căutarea mijloace
lor prin care-i poți fi de folos. Nu 
e o haină de zile mari, nu se 
poartă numai în ocazii excepțio
nale ; e, ca să spunem așa, o 
haină de toate zilele. Oamenii de 
omenie, animați de spirit tovără-

cu 
V. 
din

înțeles, 
care ne 
de la o 
Capitală 

ce I s-au

SI FAPÏEN

șese, caută 
fel îneît să 
nici un fel 
nil ; sînt ultimii care să se suie în- 
tr-un autobuz, pentru a evita spec
tacolul degradant al înghesuie
lii, si primii care să-și viziteze to
varășii bolnavi la spital sau 
acasă ; nu se adîncesc, prudenți, 
în lectura ziarului cînd stă în pi
cioare, lîngă scaunul lor, o femeie 
sau o petsoană mai în vîrstă ; gă
sesc cuvîntul de îmbărbgtare 
pentru un om necăjit și nu stau cu 
mîinile încrucișate cînd văd că 
se face cuiva o nedreptate ; sînt 
preocupați de a asigura o bătrâ
nețe liniștită părinților lor și nu 
socotesc că funcția pe care o 
ocupă le dă dreptul de a nu avea

sâ se comporte în așa 
nu-și stingherească în 
colocatarii, concetâțe-

o comportare prevenitoare și civi
lizată față de colegii și cetățenii 
cu care vin în contact ; pun în 
orice împrejurare pe primul plan 
interesul obștesc. Ne face plăcere 
să auzim spunîndu-se despre cîte 
cineva : „vrednic muncitor, dar și 
tovarăș adevărat".

Omenia este una din tră
săturile cele mai prețuite ale co
dului nostru moral; ea este un in
diciu nu numai al unei bune creș
teri, dar și al unui spirit cetățenesc 
dezvoltat, al unei educații cores
punzătoare cerințelor puse de so
cietatea noastră. E de' 
așadar, mîhnirea 
scrie tovarășa M.

instituție
despre cele 
întimplat de curînd. Să-i 
dăm cuvîntul: „Fiind su
ferindă, am fost Interna
tă în spital pentru trata
ment. Dacă fiecare din
tre noi simțim totdeauna 
nevoia ajutorului primit 

din partea colectivului în care 
lucrăm, se înțelege cît de impor
tante sînt sprijinul moral, încu
rajarea și dragostea tovărășească 
în asemenea împrejurări. Revede
rea tovarășilor de muncă mi-ar fi 
umplut tnima de bucurie, mi-ar fi 
sporit încrederea în posibilitatea 
reînsănătoșirii, mi-ar fi creat, în 
sfîrșit, acea stare psihică bună de 
care are absolută nevoie orice bol
nav. Timp îndelungat însă, cu ex
cepția conducătorului instituției și 
a unei prietene, tovarășă de muncă,

V. SEBASTIAN

(Continuare în pag. IV-a)
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O EXPOZIȚIE
DE ACUARELE

RO MINEȘT1
Nu de mult, Biblioteca Academiei 

R. P. Romine a luat inițiativa transfor
mării uneia din încăperile ei în sală de 
expoziții. Intr-un răstimp relativ scurt 
au fost găzduite aici mai multe expozi
ții, al căror interes îl depășea pe acela 
al unei simple înșiruiri documentare de 
manuscrise, de reproduceri de artă sau 
de gravuri. Criteriul documentar (fi
rește, primordial într-o bibliotecă) a 
fost însoțit întotdeauna de unul artis
tic. Publicul larg are astfel posibilita
tea să cunoască autentice comori de 
artă care, în mod obișnuit, se află în 
sălile tăcute de studiu numai la înde- 
mîna cercetătorului.

In lunile mai și iunie, cabinetul de 
stampe al bibliotecii a organizat aici o 
expoziție cu aproape o sută de acua
rele romînești, creații ale secolelor 
XIX și XX, din numărul mare al ope
relor de acest gen care au intrat în pa
trimoniul său în ultimii zece ani. Sini 
unele lucrări ale înaintașilor artei noas
tre, emoționante prin sinceritatea senti
mentului, prin spontaneitatea notației. 
De la acel portret al mamei lui Vasile 
Alecsandri — realizat în jurul anului 
1820 — una din primele lucrări de a- 
cest gen din istoria artei noastre (nu
mele autorului a rămas necunoscut), 
pînă la acuarelele pline de vervă ale 
lui Nicolae Grigorescu, secolul al XIX- 
lea aduce mărturiile convingătoare ale 
unei solide tradiții realiste în arta noas
tră. O acuarelă a tînărului Aman (care 
avea pe atunci 18 ani) lasă să se în
trevadă rigoarea cu care, mai tîrziu, 
pictorul va urmări reliefarea caracteru
lui, individualiza
rea portretului. La 
Barbu lscovescu, 
pictor al revoluției 
de la 1848, suges
tia profesorilor săi 
acaaemiști în reda
rea amănunțită a 
materialelor, a sto
felor bogat drapate, 
e însoțită de un 
fior poetic de o 
mișcătoare naivita
te. De la documen
tele „pitorești" ale 
unui București să
răcăcios, un fel de 
sat mare (așa cum 
l-a văzut Preziosi 
cu mai bine de un 
veac în urmă), pînă 
la acuarelele lui 
Szathmary, într-o 
tratare mai liberă, 
vizitatorul are pu
tința reconstituirii 
unei imagini deose
bit de grăitoare, a 
atmosferei unui o- 
raș de demult. Și 
comparația cu Bucu- 
reștiul modern al 
zilelor noastre vine 
imediat în minte.

Dar dincolo de aceste prime măr
turii. dincolo de acuarelele sculptorului 
Ion Georgescu sau ale arhitectului 
Mincu, dezvăluind o latură mai puțin 
cunoscută a activității acestor artiști, 
expoziția înfățișează cîteva exemple de 
înaltă artă a culorii. Luchian e la fel 
de dramatic in vibrația transparentă a 
culorii de apă, cum e și în ulei, prie
ten al lumii necăjite, al tăietorilor de 
lemne, al copiilor obidiți, al țăranilor. 
Acuarelele sale deschid în mod firesc 
drumul spre creația artiștilor din prima 
jumătate a veacului nostru : Pallady,

GRIGORESCU

CAROL POPP DE SZATHMARY Manuc

Țărăncuță cu donița

-î,'':"; \

Tonitza, Ressu, Petrașcu, Iser, prezenți 
Si ei în expoziție.

Această pleiadă a artei romînești a 
creat adevărate poeme închinate prive
liștilor țării, oamenilor simpli. Sensibi
litatea coloristică a lui Pallady, vigoa
rea lui Ressu, poezia gravă a lui Pe- 
trașcu, exuberanța ți 
nitza sînt elocvente și 
cestea sumare, dar nu 
funzime, care au stat 
unor cunoscute picturi

Expoziția are meritul de a reliefa

lirismul lui To
rn notațiile a- 
lipsite de pro- 
adesea la baza 
în ulei.

Hanul iui
o dată cîteva din punctele cele 

mai concludente ale unei viguroase tra
diții de realism și de poezie pe care o 
urmează, prin cele mai de seamă rea
lizări ale ei, arta noastră contemporană. 
Prezentarea, în cadrul unei manifestări 
similare, a unor opere semnate de ar
tiștii de astăzi, opere aflate, de ase
menea, în posesia cabinetului de stam
pe, va putea sublinia și mai bine a- 
ceastă continuitate a tradiției noastre 
artistice.

încă

DAN GRIGORESCU

CAR M E T
SEMINAR CU ACTIVIȘTII 
CULTURALI

Directorii căminelor culturale și 
bibliotecarii din raionul Carei au 
participat recent la un seminar orga
nizat de comitetul raional pentru 
cultură și artă. La acest seminar au 
împărtășit din experiența lor direc
torii căminelor culturale din comu
nele Petrești și Sărăuad, și bibliote
carul din comuna Tășnad. După o 
vizită la gospodăria colectivă din 
Ghenci, participanții la seminar au 
organizat diferite activități practice. 
Artiștii amatori din Ghenci și satul 
Rădulești au prezentat un program 
artistic în cadrul seminarului.

EXPOZIȚIE

La Brăila este vizitată cu interes 
expoziția pictorului Mihail Gavrilov 
din localitate, care este deschisă în 
sălile Muzeului de artă. Sint pre
zentate 34 de lucrări în ulei, acua
relă, tuș etc, inspirate din realitățile 
regiunii : „Cargoul de 4500 tone", 
„Cupola șantierului naval „1 Mai“, 
„Viața la Odobești", peisaje din 
bălțile Brăilei și altele.

W0 SPECTACOLE
LA SATE

Cele două secții — romînă și ma
ghiară — ale Teatrului de stat din 
Tg. Mureș au prezentat anul acesta 
pe scenele căminelor culturale din 
satele regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară peste 100 de spectacole. La 
reprezentațiile cu piesele „Jocul de-a 
vacanța“ de M. Sebastian, „Titanic 
vals“ de Tudor Mușatescu, „Nuntă 
la castel“ de Siito Andrâs, „Dacă 
vei fi întrebat“ de D. Dorian și „Po
veste din Irkutsk“ de A. Arbuzov, au 
participat peste 50 000 de oameni ai 
muncii de la sate.

CURSURI DE VARĂ

Secțiile externe ale Școlii popu
lare de artă din Cluj și-au reînceput 
activitatea. La cursuri s-au înscris 
numeroși instructori ai formațiilor 
muzicale, coregrafice și teatrale de 
amatori din regiune. Aici vor avea 
loc lecții, seminarii și lucrări prac
tice. Asemenea cursuri s-au deschis 
și la Iași.

ORCHESTRĂ SEMISIMFONICÀ 

LA FOCȘANI

La Casa de cultură a orașului 
Focșani, orchestra semisimfonică, re
cent înființată, a dat zilele acestea 
primul său concert în fața unui nu
meros public din localitate. Progra
mul, care s-a bucurat de succes, a 
cuprins „Rapsodia 1 romînească“ 
de Constantin Bobescu, „Trei dan
suri din Năsăud“ de Mircea Chiriac, 
„Nunta lui Figaro“ de Mozart și 
„Simfonia nr. 103 în Mi bemol ma
jor“ de Haydn. (De la P. Dima, co
respondent voluntar).

Pe marginea unui turneu
în călduroasele zile ale siîrșitului 

stagiunii, peisajul teatral bucureș- 
tean, întregit de numeroasele repre
zentații datorate turneelor teatrelor 
din regiuni a cuprins și atișele Tea
trului de stat din Timișoara.

Cele șase spectacole din reperto
riul bogat al acestei scene, aduse 
spre confruntare cu publicul Capi
talei, reprezintă, pe de o parte, 
abordarea unor opere de mare pres
tigiu din zestrea clasicilor teatrului 
universal („Hamlet“, „S'fînta Ioana“, 
„Trei surori“) pe de alta — ilustra
rea unor momente diferite din isto
ria dramaturgiei noastre originale : 
„Take, Ianke și Cadîr“ de V. I. 
Popa, „Căruța cu paiațe“ de M. Ște- 
fănescu, „Corabia cu un singur pa
sager“ de D. Tărchilă. Programul 
turneului a evidențiat astfel diversi
tatea preocupărilor și realizărilor 
acestui înzestrat colectiv, ale cărui 
progrese artistice au fost consem
nate cu cîtva timp în urmă în „Scîn- 
teia“. In rîndurile care urmează ne 
vom opri doar asupra a două spec
tacole, inedite pentru noi : „Take, 
Ianke și Cadîr“ și „Trei surori“.

„Take, Ianke și Cadîr“ este o 
veche premieră a scenei timișorene, 
figurină cu drepte merite în reperto
riul ei permanent.

Populara comedie a lui Victor Ion 
Popa, atît de iubită de publicul nos
tru de azi pentru umanitatea ei răs
colitoare, pentru umorul ei tonic, 
incisiv în criticarea prejudecăților 
rasiale și demascarea lumii în care 
banul ridica cumplite bariere între 
oameni — a apărut plină de pros
pețime scenică, într-o interpretare 
actoricească de ținută, fidelă tradi
ției. Principalii protagoniști, Ștefan 
Iordănescu (Take), Gheorghe Leahu 
(Ianke) și Victor Odillo-Cimbru (Ca
dîr) reconstituie cu dezinvoltură at
mosfera socială și psihologică a e- 
pocii, cheltuind o strădanie vădită 
pentru caracterizarea psihologică a 
acestor clasice personaje din dra
maturgia denumită „dintre cele două 
războaie“. Demnă de a fi relevată 
în mod deosebit s-a arătat creația 
lui Gheorghe Loahu în rolul lui 
Ianke. Interpretul redă cu minuțiozi
tate realistă, emoționant, psihologia 
oropsitului vînzător de mărunțișuri, 
înțelepciunea lui spontană, expri- 
mînd un protest vehement împotriva 
lumii nedrepte care strivește cu bru-

talitate valorile morale ale omului 
simplu. Cu particularități expresive 
proprii temperamentului său artistic, 
interpretul — ascunzînd îndărătul fie
cărei vorbe de duh lacrima, alter- 
nînd clipele de durere cu cele de 
veselie — a desenat puternic chipul 
acestui erou popular.

„Trei surori“, recentă premieră a 
acestei stagiuni, reprezintă prima 
întîlnire a Teatrului din Timișoara 
— și deci a publicului său — cu dra
maturgia cehoviană. Această întîl
nire s-a arătat promițătoare și de 
bun augur, fiindcă regizorul I. Maxi
milian și colectivul artistic au rea
lizat un spectacol-școală, bogat în 
învățăminte utile viitoarei dezvoltări 
a echipei. Accentele piesei, în gene-

cești de ridicat nivel artistic, deno- 
tind studiu profesional creator : pli
nă de farmec și profunzime s-a ară
tat compoziția Getei Angheluță 
(Olga), adevărată demonstrație a 
maturității talentului acestei actrițe, 
în rolul lui Tuzenbach, Emmeric 
Schäffer ne-a convins din nou de 
viguroasa lui forță interpretativă, de 
astă-dată îmbinînd tulburător spe
ranțele sfioase și tristețea neputin
cioasă a personajului, cu o ironie 
lucidă, critică, ce însoțește necon
tenit elanurile lui sentimentale. în 
scenă se remarcă și alte interpre
tări : unele accente originale în în
truchiparea dată de Dan Nasta lui 
Verșinin (deși nu lipsită de o anu
mită afectare); sobrietatea lui Ște-1

Sccnc în acr liDcr
Mișcarea artistică de amatori din 

raionul Călărași s-a dezvoltat mult 
în ultimii ani. în cele 168 formații co
rale, coregrafice, brigăzi artistice de 
agitație, grupuri vocale și instrumen
tale activează peste 5 000 de colecti
viști din satele raionului. La con
cursurile artistice aceste formații au 
obținut în repetate rînduri premii.

Continua dezvoltare a acestor for
mații, creșterea numărului de spec
tatori au impus asigurarea unor con
diții mai bune pentru desfășurarea 
activității cultural-educative. între al
tele, comitetul executiv al sfatului 
popular raional a hotărît ca în comu
nele care au formații artistice înche
gate, să se construiască, din resurse 
locale, scene în aer liber. Parte dintre 
acestea au și fost date în folosință.

NICHIFOR STERE 
președintele Sfatului popular raional 

Călărași

Scenă din spectacolul cu 
Stat din Timișoara (Mașa

ral bine distribuite, răsună limpede 
punînd in lumină cauzele pieirii fru
museții, ale nimicirii visurilor în lu
mea trîndavă și dezgustătoare a 
Protopopovilor, președinți de zemst- 
vă. In scenă se desenează cu 
pregnanță mesajul celor „trei su
rori“ adresat lumii noastre, tulbură
toarea, nestrămutata încredere a ce
lor nefericiți ieri, în fericirea zilei de 
azi, în acea lume unde „toți vor 
munci“ cum spune Tuzenbach. S-ar 
fi cuvenit însă evitate lungirea abu
zivă a unor momente, discursivitatea 
greoaie a altora (de pildă, scena in
cendiului, începutul actului IV), în
tr-un cuvînt ritmul șovăielnic al re
prezentației; de aici decurge, uneori, 
o impresie de monotonie. (De altfel, 
un ritm excesiv de lent s-a manifes
tat și în alte spectacole din acest tur
neu). Cu toate acestea, în specta
colul „Trei surori“ de la Timișoara, 
regăsim subtilul amestec de umor 
și tristețe specific piesei, fluidul sub
text al replicilor. Spectacolul tre
zește o atitudine activă în specta
tor, față de lumea eroilor lui Cehov, 
față de societatea care-i obliga 
să-și cheltuiască viața în mod inutil.

Găsim aici cîteva realizări actori-

„Trei surori" de Cehov, prezentat de Teatrul de 
Anca Neculce ; Verșinin — Dan Nasta).

fan Iordănescu în exprimarea măr
ginirii și lașității profesorului Kulî- 
ghin ; exuberanța bine dozată a lui 
Laurențiu Azimioară, care a contu
rat cu relief rolul episodic al ofițe
rului Feodotik, ponderea Ancăi Ne
culce în compunerea trăsăturilor 
Mașei. Gilda Marinescu a acordat 
Irinei, mezina, sensibilitatea și poe
zia proprie specificului său artistic, 
încărcînd însă rolul cu un surplus 
de gesturi de o expresivitate exte
rioară — anunțînd poate un început 
de manierism în evoluția ei profesio
nală ; scăzută exigență a arătat di
recția de scenă și în fața actorilor 
Gh. Pătru și V. Crețoiu — interpreți 
ai lui Solionîi și Cebutîkin — care 
au desfășurat un joc forțat, vetust, 
de efecte ieftine, ce a dezechilibrat, 
uneori, atmosfera densă în idei a 
spectacolului.

Dar în abordarea dramaturgiei Iui 
Cehov, pe scenele noastre efortul 
colectivului timișorean cu „Trei su
rori“ se înscrie ca o izbîndă, cu 
neîndoioase tepercusiuni pozitive în 
munca viitoare a colectivului față 
de marile texte clasice de veșnică 
actualitate.

MIRA IOSIF

PROBLEMELE REELEEIĂRU mULĂIII
Apărînd într-un oraș cu 

veche și bogată tradiție cul
turală, revista „lașul literar“ 
se străduiește să fie la înăl
țimea prestigiului literar al 
bătrînului Iași, căutînd tot
odată să-și potrivească pașii 
după ritmul nou al dezvol
tării unei regiuni care, în anii 
socialismului, a înregistrat 
succese însemnate pe tărîm 
economic Și cultural-artistic.

Reunind toate generațiile 
de scriitori, de la Otilia Ca- 
Zimir 
nerii 
bricii 
vista 
nută 
noi. Poezia din „lașul literar' 
— așa cum se profilează ea 
în primele cinci numere a- 
părute în acest an —• se află 
în progres. Există eforturi vi
zibile de adîncire a cunoaș
terii realităților socialiste din 
țara noastră, a înțelegerii și 
oglindirii omului de azi în ac
tivitatea sa constructivă, e- 

forturi către o exprimare mai direc
tă, cu adevărat contemporană, a 
mesajului poetic. Un exemplu eloc
vent, în acest sens, îl oferă poe
ziile Otiliei Cazimir ; „Confesiune“ 
cîntă cu reală prospețime și vigoare 
renașterea omului, desprinderea victo
rioasă de apăsarea unor amintiri triste 
din trecut, iar „Veșnicul cîntec" afirmă 
certitudinea dăinuirii în viitor printr-o 
creație legată organic de viață.

Pe linia răspunsului la cerințele ac
tualității se situează și poemul „în sa
tul meu" de Ion Istrati, din care au a- 
părut în revistă cîteva fragmente. Fo
losind mijloace variate și motive folclo
rice bine asimilate, autorul reflectă o 
problemă de stringentă actualitate: aju
torul pe care tinerii absolvenți ai Insti
tutului de agronomie îl dau dezvoltării 
și întăririi gospodăriilor colective. 
Amintim, de asemenea, „Fulgii luminii" 
de Florin Mihai Petrescu — poezie în
chinată eroicelor lupte de la Grivița, 
„Nicolina“ de Platon Pardău, care sub
liniază legătura dintre tradițiile de luptă 
ale muncitorilor și prezentul de muncă 
constructivă.

și George Lesnea Ia ti- 
publicați în cadrul ru- 
„Cerctlri literare“, re- 
acordă o atenție susți- 

promovării literaturii

Ain lașul literar"
Este un merit al redacției cuprinde

rea în paginile revistei a unui număr 
mare de poeți din regiunea Iași, pre
cum și publicarea cu regularitate a ru
bricii „Cercuri literare“, care înmănun
chează unele versuri de calitate, pre
cum : „Întîlnire cu marea“ de Gh. 
Drăgan, „Cîntec de fată" de Gabriela 
Melinescu, „Cărțile" de Vasile Zamfir, 
„Lenin“ de Petru Aruștei.

Alături de poezii cu un conținut vi
brant, mai apar încă 
le revistei și versuri

în pagini- 
_____  ____ lipsite de 

vigoare, de semnificație, în care reali
tatea este privită de la distanță, cu 
ochi de turist. întîlnim în alte poezii 
considerații pesimiste, care dau senza
ția unei nejustificate oboseli și îmbă- 
trîniri timpurii. Dim. Costea, care a 
dat și versuri substanțiale, cu idei in
teresante în „Horă“ sau „Ninsori", de 

' pildă, scrie însă în poezia intitulată
„Destin“ : „Ca mîine-n tăcere voi fi, 
negreșit / Și tristul sfîrșit /, Cu-al la- 
crimei punct de cristal la sfîrșit /. Dai 
pietrele cît vor șopti-n cimitire, ' Voi 
fi amintire, / O umbră-ntr-o ramă de 
gînd — amintire / Și-apoi, ca-ntr-o 
noapte ce șterge hotare, ! Voi fi doar 
uitare, / Un dor de urmași tresărind 
din uitare..." Firește, poetul poate fi 
preocupat de destinul său, dar a te 
retrage într-un fel de mistică biolo
gică, caracteristică, de altfel, întregii 
poezii din care am citat, înseamnă 
ignora dimensiunile sociale și etice ale 
vieții, țelurile ei 
idealuri prin care socialismul îmbogă
țește și înalță existența umană pe 
culmi ncmaiatinse. Citim în revistă și 
alte poezii încărcate 'de tristeți confec
ționate, artificiale, de împrumut după 
cum apar în „lașul literar“ și poezii 
prozaice, cuprinzînd idei netransfigu
rate artistic. Și poemul lui Ion Istrati, 
pe care l-am amintit, nu e lipsit de 
facilități ori de platitudini : „Cînt a 
izvodi / Și-a trililui / Că viața-i a fi 1 
A ști a munci și-a iubi / Și mai și I 
Și mai și !...“

a

generoase, marile

Sporindu-și exigența, „lașul literar" 
are posibilitatea să publice versuri ins
pirate, care să reflecte viu și multila
teral viața sufletească a omului de azi, 
făuritor al societății socialiste. Alături 
de poeziile de dragoste, alături de me
ditațiile cu caracter filozofic, de paste
luri sau elegii, ar trebui ca revista 
ieșeană să publice în mai mare mă
sură poezii agitatorice, mobilizatoare, 
care să se poată recita în fața unui 
public larg și care să răspundă la o 
înaltă tensiune artistică unor realități 
actuale. Peisajul liric al „lașului lite
rar“ va deveni astfel mai cuprinzător 
și mai substanțial.

W
In ceea ce privește proza și drama

turgia, „lașul literar“ a obținut unele 
realizări meritorii. Publicarea unor po
vestiri și schițe valoroase, pe teme de 
actualitate, a unor lucrări dramatice 
interesante, a determinat și în acest 
sector progrese simțitoare. Schița „Cîn
tec de vînătoare" de Aurel Leon, de 
exemplu, fixează în mod sugestiv un 
moment de conștiință, arătînd cum 
eroul, eliberat de pornirile egoiste și 
vanitoase, caracteristice vechii menta
lități, trăiește o bucurie sinceră în fața 
succeselor altora, socotindu-și tovarășii 
la fel de apropiați ca și membrii pro
priei sale familii. Mecanicul Iustin 
Pangaru este fericit că o aspirație in
timă a sa, pe care nu o poate realiza 
fiica lui, se va împlini prin talentul 
colegei acesteia.

O schiță ca „Temperaturi înalte" de 
Marilena Giurcanu, în ciuda unor pa
saje declarative, a unor stîngăcii în 
realizarea imaginii, relevă un episod 
interesant, menit să pună în lumină 
preponderența din ce în ce mai accen
tuată a intereselor colective asupra in
tereselor personale în conștiința mun
citorului de azi. Comedia „Grădina cu 
trandafiri" (care se joacă în prezent 
pe scena Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri“ din Iași) și piesa într-un

act „Oaspetele fără nume“, ambele 
semnate de Andi Andrieș, merită, de 
asemenea, să fie menționate, pentru 
calitățile lor artistice.

în proza publicată de „lașul literar“ 
se remarcă preocuparea autorilor pen
tru relevarea noului din viață. Apar 
însă și unele lucrări care nu vădesc 
un efort de cunoaștere și aprofundare 
a aspectelor caracteristice ale vieții, o 
înclinație spre „ciudățenii" caractero
logice. în schița „Un dosar și o minge 
de fotbal“, Aurel Leon se hazardează 
într-un noian de considerații neclare 
asupra comportării ciudate a unui 
tînăr actor venit într-o stațiune de 
odihnă.

Superficialitatea în abordarea pro
blemelor actualității determină în unele 
lucrări de proză o tratare idilică, de
corativă, a luptei dintre vechi și nou, 
ocolirea unor ciocniri din viață, solu
ționarea grăbită a unor conflicte artistice.

Sectorul de proză al „lașului literar" 
este încă dator cititorilor revistei cu 
lucrări care să dezbată, cu mijloace 
artistice de calitate, problemele impor
tante ale actualității noastre, ale victo
riei noului în lupta împotriva vechiu
lui în diferitele sale forme de manifes
tare, oglindind procesul complex de 
transformare a conștiinței oamenilor 
muncii, demonstrînd în imagini de un 
realism profund superioritatea orîndui- 
rii socialiste.

Este necesar ca revista să publice 
mai multe reportaje, mai multe mate
riale cu caracter publicistic. Orașul și 
regiunea Iași sînt un mare șantier de 
construcție, aici se ridică mereu alte 
unități industriale, culturale, blocuri de 
locuințe. E firesc ca publicația ieșeană 
să reflecte patosul constructiv al oa
menilor muncii, impresionantele reali
zări din regiune în reportaje dinamice, 
pătrunse de spiritul avîntului creator 
al vieții noastre. în „lașul literar" au 
apărut în anii trecuți o seamă de repor
taje interesante. Această preocupare se 
cere continuată, lărgită, pentru a im
prima revistei o participare mai vie, 
mai directă la actualitate.

★

însușiri pozitive ale sectorului de 
critică literară sînt atenția susținută 
care se acordă recenzării cărților apă
rute, precum și analizării celorlalte pu
blicații literare în cadrul rubricilor : 
„Cronica literară“, „Recenzii“. „Revista

revistelor". La aceste rubrici interesante 
și bogate se adaugă și „Viața artistică“, 
„Comentarii“, „Note“, care lărgesc ori
zontul revistei.

Articole judicioase, documentate, ca 
„Epitetul arghezian“ de Al. Husar, 
„Fenixul geniilor“ (despre Loppe de 
Vega) de Val. Panaitescu, cronicile lui 
Lucian Dumbravă la volumele „Estu- 
diantina“ de M. R. Iacoban și „Ano
timpurile Griviței“ de Ion Crînguleanu, 
cronica lui Const. Ciopraga la volumul 
„Viața lui Vasile Alecsandri“ de G. C. 
Nicolescu rețin atenția prin temeinica 
argumentare a unor puncte de vedere, 
prin ținuta lor științifică.

Din păcate însă, revista publică încă 
prea puține articole de sinteză privind 
fenomenul literar contemporan, parti
cipă rar la discuțiile ce se poartă în 
presă. „însemnările despre proza tine
rilor" de Mihai Drăgan, în ciuda dorin
ței autorului de a cuprinde în sfera 
analizei, pe un spațiu relativ mic, 
foarte multe titluri de lucrări, mulți 
autori și probleme — ceea ce duce în 
mod fatal doar la enunțarea unora din 
ele — poate constitui numai un punct 
de plecare pentru discuții. Aceste 
discuții ar avea ca efect, între 
altele, întărirea spiritului combativ al 
criticii literare din paginile revistei. 
Combativitatea trebuie să se reflecte 
și în planul luptei împotriva ideologiei 
burgheze, a formelor ei diverse de ma
nifestare. E necesar ca revista să pu
blice mai multe articole cu caracter 
teoretic referitoare la înalta valoare a 
metodei realismului socialist, la princi
piul spiritului de partid în literatură, 
combătînd în același timp estetica 
idealistă.

Se observă în unele cronici și re
cenzii din „lașul literar“ tendința că
tre aprecieri nediferențiate, în care 
răzbat ecouri ale tonului apologetic.

Revista ar trebui Să inițieze dezba
teri pe teme majore ale literaturii și 
ale reconsiderării moștenirii culturale, 
să discute cu mai multă răspundere și 
exigență aparițiile literare, nu numai 
în cronici sau recenzii, dar și în arti
cole de sinteză competente.

Orientîndu-se mai ferm către pro
blemele majore ale actualității, „lașul 
literar“ va deveni o revistă mai intere
santă, va contribui și mai mult la dez
voltarea fenomenului literar contem
poran.

DUMITRU SOLOMON

Lucrări
Au apărut două noi 

discuri „Electrecord“, pe 
care sînt înregistrate lu
crări corale. Un disc reu
nește cîntecele de masă 
„Măreț pămînt al patriei 

iubite“ de Ion Chirescu, 
„Mi-e dragă stema țării 
mele" de Sergiu Sarchi- 
zov, „Cîntec de înfrățire“ 
do Vasile Popovici și

corale pe
„Partidul meu, tu m-ai că
lit ostaș“ de Gh. Danga, 
interpretate de corul și 
orchestra Ansamblului de 
cîntece și dansuri al 
M.F.A., dirijate de Ste- 
lian Dinu.

Celălalt disc cuprinde 
„Serenada“ de T. Flondor 
pe versuri de Mihail E-

discuri
minescu, precum și un nu
măr de lucrări pe versuri 
populare : „Du-te dor“ 
de N. Cane, „Pîrîiaș cu 
apă lină“ de Emanoil E- 
lenescu, și „Ca la Breaza“ 
de Gh. Danga, în execu
ția corului Ansamblului 
de cîntece și dansuri al 
M.F.A., dirijat de Ion Va- 
nica.

La Arhivele Statului se restaurează cu grijă numeroase documente vechi
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în ultimii ani s-au

făcut progrese impor
tante în industrializarea
lucrărilor pe șantiere — 

baza progresului tehnic 

în construcții. Odată cu
aceasta a sporit ma
siv dotarea organizații
lor de construcții cu 

utilaje perfecționate, de 
mare productivitate, cu
dispozitive de mică me
canizare. Ca urmare, 
volumul lucrărilor exe-
cutate mecanizat a eres
cut neîncetat. Multe or
ganizații de construcții 
au dobîndit o bună ex-
periență în folosirea cu 

maximum de randament
a
în

mijloacelor 
ridicarea

tehnice, 
indicilor

de exploatare a mași
nilor și a utilajelor.

în pagina de față ne 

ocupăm de unele pro
bleme legate de meca
nizarea lucrărilor de
construcții, de posibili 
tâțiie folosirii mai de
pline a capacității de
producție a utilajelor
existente pe șantiere,

coMznnEn i.nni iiun.iin de riixii i uiu: iii [adot* îm țuWwclUHIă|ii wü
sporește înzestrarea tehnică
Directivele Congresului al III-lea al partidului 

au pus în fața constructorilor sarcina ca, pînă 
în 1965 să crească simțitor gradul de mecani
zare a principalelor operații — care necesită 
un mare volum de muncă — cum ar fi săpături, 
lucrări de betoane, de încărcări și descărcări. 
Pe baza investițiilor făcute de stat, șantierele de 
construcții au primit în ultimii ani un număr 
important de utilaje grele și mijlocii, precum și 
numeroase dispozitive de mică mecanizare.

Ca urmare a creșterii parcului de utilaje, 
capacitatea de săpare mecanică a sporit față 
de 1959 de aproape 2 ori, iar mecanizarea lu
crărilor de terasamente — cu circa 50 la sută. 
Majoritatea organizațiilor de construcții au 
organizat prepararea centralizată a betoanelor 
și mortarelor. Pe multe din șantierele combi
natelor industriale ale Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei s-au 
montat stații de betoane 
în care operațiile de ali
mentare a betonierelor se 
fac aproape complet meca
nizat.

Prepararea centralizată a 
betoanelor este extinsă pe 
toate șantierele marilor 
construcții și în fiecare 
reședință de regiune. A 
crescut astfel procentul de 
preparare mecanică a be
toanelor, sporind totodată 
gradul de 
tonierelor. 
a crescut 
hectolitru 
betonieră 
Prepararea 
betoanelor 
bine organizată, cum silit cele de pe șantierele 
combinatelor................... ~...............
reducerea cu 
ore necesare 
beton.

în ultimii 
draulice și pompe de acționare a acestora, me
canisme cu ajutorul cărora s-a putut extinde pe 
o scară largă folosirea cofrajelor glisante. Cu 
ajutorul acestora constructorii din Onești, Cluj, 
București, Galați și alte orașe au redus cu 50 
la sută durata de execuție a unor blocuri cu 
mai multe nivele, față de soluțiile tradiționale.

Progrese importante au fost obținute și la 
mecanizarea operațiilor de încărcare-descărcare; 
a sporit numărul utilajelor de încărcat, al mij-

Cum sînt folosite utilajele

folosire a 
în ultimii 3 

producția pe 
capacitate 

cu 74 la sută, 
centralizată a 

a dus la stațiile

be; 
ani
de

loacelor de transport cu descărcare prin bas
culare etc. S-a extins mecanizarea transportu
rilor pe orizontală și verticală. în prezent, pe 
șantiere lucrează un mare număr de macarale 
turn, portal și alte tipuri care fac munca con
structorilor mult mai productivă.

Pe șantiere s-au introdus pe scară mai largă 
diferite utilaje de mică mecanizare. Dintre a- 
cestea menționăm macaralele de fereastră, a- 
paratele mecanice de zugrăvit, mașinile de 
rașchetat parchet, presele hidraulice de îndoit 
țevi, nacelele pentru executarea fațadelor și al
tele. Pornind de la marile avantaje pe care le 
au aceste utilaje și altele, ar trebui ca Ministe
rul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să 
treacă la producția lor într-un număr mare.

• In perioada 1960-1962, 28 Ia sută din sporul 
de productivitate pe șantiere s-a realizat pe baza 
extinderii mecanizării și 
utilajelor • Avantajele 
betoanelor și mortarelor 
erele sfaturilor populare 
săpat va spori cu circa 
macaralelor turn cu 60 la sută

folosirii mai rationale a 
preparării centralizate a 
• Anul acesta, pe șantî~ 
capacitatea mecanică de 
50 la sută, iar numărul

unde munca este
chimice din Călărași și Onești, la 
circa 80 la sută a numărului 
preparării unui metru cub

de 
de

ani s-au confecționat prese hi-

Anul acesta, șantierele vor primi în continuare 
noi utilaje. Important este ca peste tot utilajele 
să fie cît mai bine distribuite și exploatate în 
scopul ridicării indicilor lor de utilizare, de
oarece numai astfel extinderea mecanizării își 
poate dovedi pe deplin eficacitatea tehnico- 
economică. Or, în această privință există încă, 
pe unele șantiere, o serie de neajunsuri. Nu 
peste tot se respectă schemele de mecani
zare întocmite de Institutul de cercetări în 
construcții și economia construcțiilor (ÎNCERC) 
sau de serviciile tehnolog-șef din cadrul orga
nizațiilor de execuție, nu se iau măsuri pentru 
creșterea gradului de folosire extensivă și in
tensivă a utilajelor. Anul trecut, din cauza mo
dului necorespunzător în care au fost fo-

losite utilajele pe u- 
nele șantiere ale Trus
tului regional de con
strucții Argeș, indicii 
de mecanizare la lu
crările de pămînt nu 
au fost îndepliniți 
decît în proporție de 
29 la sută din plan, iar

la amestecarea betoanelor — numai în propor
ție de 86 la sută.

îndeplinirea indicilor de mecanizare a lu
crărilor sau de folosire a utilajelor se oglin
dește în productivitatea realizată. La Trustul re
gional de construcții Banat, unde gradul de me
canizare a lucrărilor și de folosire a utilajelor 
a fost mai ridicat, s-a realizat o productivitate 
cu 6 la sută mai mare decît cea obținută de 
Trustul regional de construcții Argeș. Stabili
rea de multe ori necorespunzătoare a necesa
rului și parcului de utilaje, folosirea la o ca
pacitate inferioară capacității lor de lucru, evi
tarea lucrului în 2—3 schimburi, deficiențele 
organizatorice — au ca efect nu numai o pro
ductivitate scăzută, dar și depășirea cheltuielilor 

pentru utilaje. Din cauza 
unor asemenea lipsuri, 
cheltuielile pentru utilaje 
au fost depășite anul tre
cut de T.R.C. Argeș cu 
21,40 la sută, de T.R.C. 
Maramureș cu 17,65 la 
sută. Aceste cheltuieli su
plimentare duc la crește
rea costului construcțiilor, 
în trimestrul I din acest 
an. Trustul regional de 
construcții Hunedoara a 
depășit cheltuielile pentru 
utilaje cu peste 400 000 lei. 

Șantierele urmează să 
fie dotate în anii viitori cu 
noi utilaje mult solicitate 
— excavatoare cu echipa
ment cu folosire mul

tiplă, buldozere, screpere, gredere, săpătoare 
de șanțuri, încărcătoare, vagoane autodescărcă- 
toare pentru agregate, macarale turn, utilaje 
de mică mecanizare etc. în acest scop sînt pre- 
văzutș a se asimila a serie de utilaje moderne, 
cu performanțe ridicate, scule mecanice și dis
pozitive de mică mecanizare. C.S.C.A.S. va ur
mări ca asimilarea acestor utilaje să se facă 
într-un timp mai scurt. Totodată se va întări 
colaborarea cu Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini pentru organizarea fabri
cării utilajelor noi, incit acestea să ajungă mai 
repede pe șantiere.

Ing. I. NEACȘU 
J Laureat al Premiului de Stat 

Ing. M. WEINTRAUB 
din C.S.C.A.S.

Pe șantierul II 
din strada Pictor 
Obedeanu lucrea
ză și Niculae O- 
prea, unui dintre 
cei mai buni me
canici de pe ma
caralele 
6 tone, 
locui 
muncă.
(Foto : R. Costin)

turn 
Iată-1 
său

de
Ia 

de 9

Pe șantierele din cadrul Trustului 
regional de construcții Banat, aten
ția constructorilor este îndreptată 
spre folosirea tot mai rațională a 
utilajelor, deoarece cu ajutorul lor 
munca poate fi mai bine organiza
tă, iar rezultatele în producție pot 
fi mult mai mari. Iată un exemplu : 
folosirea stațiilor mobile de meca
nizare a tencuielilor asigură orga
nizarea muncii în brigăzi com
plexe. Acest sistem de lucru a dat 
rezultate bune la Reșița, ducînd la 
creșterea indicilor de folosire a 
utilajelor.

Mulți muncitori de pe șantierele 
noastre și-au ridicat calificarea, 
folosind utilajele cu rezultate tot 
mai bune. în unele cazuri însă, din 
cauza defectării utilajelor în urma 
manipulărilor necorespunzătoare (în 
special la utilajele noi) sau repa
rațiilor de slabă calitate, nu se pun 
în valoare pe deplin avantajele e- 
conomice ale mecanizării. Așa s-a 
întîmplat pe unele șantiere ale 
întreprinderii noastre, cu excava
toarele de 0,3 mc. în funcționarea 
lor au existat o serie de defecțiuni, 
și de aceea s-au obținut unii indici 
de folosire inferiori. Aceasta, în 
mare măsură din cauză că nu se 
dovedește peste tot preocupare 
pentru pregătirea de cadre califi-

cate care să mînuiască noile uti
laje.

Pentru a asigura o mai bună fo
losire a utilajelor, îndeosebi prin 
înlăturarea deficiențelor de func
ționare, în întreprinderea noastră 
s-a înființat controlul tehnic de ca
litate în sectorul de reparații utila
je. Este o măsură bună, asigurîn- 
du-se astfel posibilitatea îmbunătă
țirii calității reparațiilor. în scopul 
înlăturării operative a unor defec
țiuni care se ivesc în funcționarea 
utilajelor, s-au creat 3 ateliere mo
bile dotate cu sculele și aparatele 
necesare.

Măsurile luate în cadrul între
prinderii noastre au dus la îmbună
tățirea indicilor de folosire a utila
jelor. Sigur că mai trebuie stabilite 
în continuare noi măsuri pentru ca 
toate utilajele să fie cît mai bine 
folosite. După părerea mea, va tre
bui să facem o cotitură în privința 
ridicării calificării cadrelor. A- 
ceastă problemă este pe primul 
plan, căci de priceperea și califi
carea muncitorilor care mînuiesc 
utilajele depinde ca ele să fie fo
losite cît mai bine pe toate șan
tierele.

TOTH IOSIF 
maistru principal 

întreprinderea nr. 7, T.R.C. Banat

Pagină realizată cu concursul Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sistematizare.
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„Catalog de utilaje la lucrările de 
construcții“. Elaborat de ÎNCERC și 
apărut în Editura centrului de docu
mentare pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare, catalogul cuprinde 
descrierea și caracteristicile tehnice ale 
utilajelor pentru lucrări de terasamen- 
te și drumuri, fundații și foreză, de 
transport, încărcare și descărcare, ale 
utilajelor pentru ridicat, pregătirea a- 
gregatelor, lucrări de beton, de zidă
rie, finisaje și ale utilajelor pentru ate
liere anexe și ateliere de prefabricate 
și pentru hidromecanizare.

„îndrumător pentru mecanizarea la 
lucrări de terasamente și fundații“ de 
ing. M. Lupu și ing. N. Artaki. Lu
crarea se adresează șefilor de șantiere 
și tratează schemele de mecanizare și 
utilajele care urmează să se folosească. 
(Editura tehnică).

„Mecanizarea manipulării agregate
lor pe șantierele de construcții“ de ing. 
M. Barbu și ing. S. Șuier. Apărut în 
Revista construcțiilor și materialelor de 
construcții — 1963, studiul prezintă
schemele tehnologice de mecanizare și 
avantajele tehnico-economice.

Știați că...
© pe unele șantiere din Iași, prin folo

sirea aparatelor mecanice de zugrăvit s-a 
obținut o productivitate de circa 130 mp 
de zugrăveli pe oră, adică de 20 de ori 
mai mult decît se realizează manual ?

© o macara turn realizează o produc
tivitate echivalentă cu munca a circa 170 
de oameni ?

• prin utilizarea mașinii de rașchetat 
parchet, pe lingă eliminarea efortului fizic 

muncitorilor, productivitatea muncii 
această operație crește cu peste 70 
sută ?

al 
la 
la

roblemele de mecaniza
re a lucrărilor de con

strucții sînt complexe și re
zolvarea lor este condiționată 
de colaborarea tuturor unită
ților interesate. Evident că 
Institutul de cercetări în con
strucții și economia construc
țiilor, a cărui preocupare ex
clusivă este introducerea teh
nicii noi, are un rol important 
în acest domeniu.

în ultimii 3 ani, în cadrul 
ÎNCERC s-au întocmit 49 stu
dii tehnico-economice și teme 
de proiectare pentru utilaje ds 
construcții, luîndu-se ca bază 
de pornire nivelul tehnicii mon
diale atins în acest domeniu. 
Pînă în prezent 24 din aceste 
tipuri de utilaje au fost asi
milate sau se) află în stadiul 
de prototip. S-au mai întoc
mit 15 studii tehnico-economi
ce pe baza cărora s-au asi
milat sau sînt în faza de 
prototip diferite scule meca
nice și dispozitive de mică 
mecanizare.

Printre utilajele asimilate în 
ultimii doi ani, pe baza studii
lor tehnico-economice și a ex
perimentărilor efectuate de in
stitut, se pot cita betonierele 
cu cădere liberă de 100 și 250 
1, pompa pneumatică de trans
portat beton, pervibratoare de 
înaltă frecvență, remorci joase 
(treilere) de 12 și 20 t etc; în- 
cepînd din acest an, institutul 
nostru urmărește sistematic pe 
șantiere cum se comportă uti
lajele asimilate, pentru ca pe 
această bază industria con
structoare de mașini să le poa
tă îmbunătăți și perfecționa 
continuu.

Pe lîngă acțiunea de asimi
lare de noi utilaje de con
strucții, o atenție mare acor
dăm în ultima vreme elaboră
rii de fișe tehnologice pentru

la 
con- 
con- 
va-

contribuția cacmmiLoii
procese de lucru mecanizate 
complex, prin care se stabi
lesc modul cel mai corect de 
organizare a diverselor pro
cese ce se poț mecaniza, 
„lanțul“ de utilaje necesare, in
dicii care pot fi obținuți prin 
organizarea rațională a lanțu
lui de utilaje. Au fost întocmi
te și trimise în anchetă la 
unitățile de execuție fișe 
tehnologice pșntru prepara
rea și transportul betonului, 
manipularea și transportul ci
mentului în vrac, manipularea 
și transportul agregatelor pen
tru betoane-mortare, exploa
tarea balastierelor. în cadrul 
anchetei am primit de 
numeroase organizații de 
strucții răspunsuri care 
țin propuneri și sugestii 
loroase.

în domeniul mecanizării lu
crărilor de construcții există 
însă în activitatea noastră și 
anumite deficiențe. Este nece
sar să intensificăm munca de 
cercetare, proiectare și expe
rimentare în domeniul micii 
mecanizări. Acestui domeniu 
va trebui să-i acordăm o aten
ție mult maj mare decît pînă 
acum, întrucît eiiciența econo
mică a micii mecanizări este 
în unele cazuri tot atît de im
portantă ca și a marii meca
nizări. Nu vom putea însă re
zolva operativ această proble
mă, în special în domeniul 
sculelor mecanice, pînă cînd 
industria constructoare de ma
șini nu va asimila pentru pro
ducția de serie micromotoare 
de tensiuni, puteri și turafii 
corespunzătoare. Această si
tuație, pe care noi am sesi
zat-o de mai bine de doi ani, 
nu și-a găsit încă rezolvarea 
corespunzătoare.

Pentru experimentarea și o- 
mologarea utilajelor și sculelor

mecanice. institutul, cu spriji
nul C.S.C.A.S., urmează să în
ființeze o stație de încercat 
mașini de construcții, dotată 
cu aparatură modernă. înfiin
țarea unei asemenea stații va 
duce, pe lîngă scurtarea dura
tei de experimentare a utila
jelor, la îmbunătățirea calita
tivă a experimentărilor față 
de situația actuală. De altfel, 
în problemele de mecanizare, 
deși s-a îmbunătățit legătura 
directă dintre institut și unită
țile de proiectare și execuție, 
colaborarea va trebui mult in
tensificată și perfecționată.

Ajutorul pe care-1 primim din 
partea unor întreprinderi ale 
Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini este 
insuficient. Așa se explică de 
ce numărul utilajelor de con
strucții asimilate în ultimii doi 
ani este totuși destul de re
dus, iar în unele cazuri, deși 
există prototipuri, nu se trece 
la producția de eerie a unor 
utilaje extrem de necesare sec
torului de construcții. In pre
zent există unele prototipuri 
gata, dar ele nu pot ii trecute 
în producția de serie deoarece 
Uzinele „Timpuri Noi“ n-au 
trecut la fabricarea motoare
lor de 9 și 18 CP, deși acestea 
sînt omologate de ministerul 
tutelar.

Activitatea de cercetare și 
introducere a tehnicii noi în 
domeniul mecanizării lucrări
lor de construcții se va dez
volta mult în anii următori și 
colectivul nostru va lucra 
cu toată răspunderea pentru 
a-și duce la bun sfîrșit sar
cinile.

ing. F. TOMȘA 
candidat în științe tehnice, 
director adjunct științific 

al ÎNCERC

în 
pe 
s-a

ultimul 
șantierele 
pus un 

pe 1

timp, 
noastre 
accent 

deosebit pe mecaniza
rea complexă a lucrări
lor de săpături. Concomi
tent cu dotarea in con
tinuare cu noi mijloace 
tehnice, s-au luat măsuri 
pentru atingerea gradu
lui maxim de mecaniza
re la aceste lucrări. Față 
de 1959, gradul de meca
nizare la săpăturile de 
pămînt a crescut de la 
47,3 la sută la 72,5 la 
sută, iar mecanizarea 
complexă a acelorași lu
crări a crescut de la 29 
la sută la 71 la sută.

Indicii de mecanizare 
complexă puteau fi însă 
și mai ridicați. In gene
ral, utilizînd mijloacele 
de transport I.R.T.A. pen
tru deservirea utilajelor 
de săpat, rezultatele n-au 
fost corespunzătoare, în- 
registrîndu-se mulți timpi 
neproductivi. Pentru în
lăturarea deficiențelor în 
coordonarea lucrărilor 
de săpături cu mijloace
le de transport, s-a luat 
măsura ca organizarea 
execuției mecanizate a 
acestor lucrări să se facă 
prin stabilirea unei sin
gure unități responsabile 
de întreaga lucrare.

Pentru a asigura mă
rirea capacității actuale 
a parcului existent, s-au 
calificat mecanici de uti
laje pentru acoperirea 
schimbului II, astfel ca 
cel puțin 50 la sută din 
parcul de utilaje grele 
să lucreze în două schim
buri. în continuare, în 
cadrul direcției noastre 
generale se urmărește 
extinderea schimbului II 
la un număr și mai mare 
de utilaje grele.

Dotarea șantierelor noa
stre cu utilaje grele a

creat condiții pentru ex
tinderea metodelor in
dustriale. S-a trecut la 
preasamblarea elemente
lor grele de montaj — re
zervoare, recipienți, co
loane, conducte etc. In
dicele de prefabricate a 
crescut continuu din 
1959, ajungînd la 19,9 la 
sută în 1962. Executăm, 
de asemenea, multe lu
crări cu ajutorul cofra
jelor glisante, șantierele 
noastre dispunînd de 8 
instalații de glisare.

In prezent, pe toate 
șantierele noastre sînt în 
producție sau în curs de 
montaj stații centrale 
de betoane. Realizarea 
cu întîrziere a doza
toarelor gravimetrice de
termină însă utilizarea 
lor fără controlul exact 
al dozării componențuor 
betonului. Așteptăm ca 
fabrica furnizoare — „Ba- 
lan(a’’-Sibiu — să trimită 
șantierelor cît mai repe
de dozatoarele necesare.

S-au luat măsuri și 
pentru dotarea între
prinderilor cu scule 
și dispozitive mici, apli
cabile în procesele de 
muncă cu consum mare 
de manoperă. De aseme
nea, grupul de șantiere 
care execută lucrări de 
izolații, înzidiri, protecții 
anticorozive, beton pre- 
comprimat etc., a fost 
dotat cu sculele și dispo
zitivele de specialitate 
necesare. Urmărim ca a- 
cest grup să se speciali
zeze în executarea lucră
rilor, în scopul creșterii 
productivității și asigu
rării unei calități mai 
ridicate.

Ing. C. NISTOR 
director tehnic în Direc
ția generală de construc- 
ții-montaj pentru uzine 

chimice șl rafinării

Peisajul — devenit familiar — al șantierelor, cu macarale și alte utilaje, îl întîlnim azi în mai toate orașele țării. In fotografie : Aspect de pe șantierul de construcții de locuințe Di- 
mitrie Cantemir din Iași. (Foto . A Cnrtn1an)
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„COMERȚUL CU ARTICOLE DE SEZON“
Mărfuri potrivite in toate magazinele

Cu cîtva timp în urmă 
s-a scris în „Scînteia“ 
despre comerțul cu arti
cole de sezon, sugerîn- 
du-se o serie de măsuri 
menite să ducă la inten
sificarea activității orga
nizațiilor comerciale.

Ținînd seama de ne
cesitățile legate de perioada de 
vară, la Suceava, unele unități co
merciale care desfac mărfuri de se
zon au fost reamplasate și s-au în
ființat altele noi. în momentul de 
față, în unitățile comerciale din ora
șul Suceava se găsesc diferite mo
dele de încălțăminte de vară pentru 
adulți și copii, confecții din fire sin
tetice în cantități îndestulătoare, 
echipament pentru excursii, pentru 
munte și mare, obiecte de călăto
rie etc.

O atenție deosebită s-a acordat 
și unităților de alimentație publică. 
Toate unitățile de acest fel au fost 
reamenajate, instalațiile frigorifi
ce funcționează normal. Pentru 
a veni în ajutorul turiștilor care 
ne vizitează tot mai des ora
șul. restaurantul „Central“ funcțio
nează în timpul zilei ca restaurant- 
pensiune. Aici se servesc, la ale
gere, dintr-un sortiment bogat de 
preparate, meniuri complete la pre
turi convenabile. La restaurantul 
din gara Suceava-Nord — unde în 
această perioadă sînt în trecere 
mulți călători — se desfac și pa
chete preambalate cu preparate, 
zarzavaturi de sezon șl pîine. Ex
cursiile colective organizate de că
tre Consiliul local al sindicatelor 
— pentru salariații întreprinderilor — 
spre locurile pitorești din apropierea 
orașului, sînt și ele sprijinite de 
T.A.P.L. în aceste locuri se trimit 
unități volante ale alimentației pu
blice, care oferă excursioniștilor un 
sortiment bogat de preparate culi
nare, produse zaharoase și răcori
toare. Punerea în funcțiune a nou
lui laborator al T.A.P.L. ne-a per
mis să introducem în consum 20 de 
noi sortimente de produse de cofe

tărie. Am înființat în plus chioșcuri 
și tonete pentru răcoritoare.

Pentru buna aprovizionare a oa
menilor muncii cu legume și fructe 
s-au luat din timp măsuri de con
tractare a unor însemnate cantități de 
pșodiise cu gospodăriile colective 
din raza orașului, care sînt livrate 
cu regularitate. Valoarea produse
lor desfăcute în perioada 1 aprilie — 
20 iunie a crescut cu 17 la sută față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

Deși în comparație cu anii prece
dent aprovizionarea oamenilor 
muncii din orașul nostru s-a îmbu
nătățit simțitor, totuși se mai fac 
simțite o serie de deficiențe. De 
exemplu, I.C.R.T.I. Botoșani nu a li
vrat unităților cu amănuntul din

Aprovizionare ritmică și in stațiuni
Anul acesta îmi petrec concediul 

la Sinaia. M-a impresionat plăcut 
curățenia orașului, confortul vilelor 
și, în comparație cu alți ani, sorti
mentul bogat de mărfuri și articole 
de sezon existent în magazine. 
Excursioniștii, ca și cei veniți în 
concediu, găsesc în magazinele de 
specialitate tot ce au trebuință. Dacă 
vor să plece în munți. își pot pro
cura un echipament complet, în- 
cepînd de la rucsaci, termosuri, cu
tii pentru alimente, pînă la trenin
guri, hanorace, pantaloni scurti și 
pescărești, încălțăminte ușoară etc.

Cu toate acestea, se poate tace 
remarca că .aprovizionarea este 
întrucîtva inegală. în timp ce la un 
capăt al orașillui, de exemplu, la 
magazinele nr. 22 Textile și nr. 2S 
încălțăminte, lipsesc cam de mult 
mantale de ploaie, bluze de vînt, 
pantofi de tenis și baschet pentru 
copii, la unitățile din celălalt ca
păt aceste articole se găsesc în 
cantități suficiente. O.C.L, Produse 
Industriale Cîmpina ar trebui să se 
ocupe 'mai îndeaproape ca fiecare 
magazin să fie bine asortat.

Vorbind despre magazine, me
rită să amintim și despre localu
rile de alimentație publică. Proas

orașul nostru diferite articole mult 
solicitate de consumatori, cum ar 
fi : ciorapi și șosete pentru copii, 
bluze de vînt „taifun“, pantaloni din 
doc pentru adulfi și copii în dife
rite mărimi, anumite sortimente de 
sandale, ghetuțe albe de copii etc.

Buna deservire a oamenilor mun
cii cu produse industriale și ali
mentare stă în atenția permanentă 
a comitetului executiv. De acea, 
paralel cu măsurile luate pentru 
eliminarea lipsurilor amintite, pînă 
la 23 August v°r fi date în folosință 
și 12 noi unități comerciale, actual
mente în curs de amenajare la par
terul noilor blocuri.

T. CHELARU 
șeful secției comerciale 

a Sfatului popular orășenesc 
Suceava

păt renovate, dotate cu mobilier 
nou, ele sînt, de asemenea, bine a- 
provizionate. S-au făcut progrese 
însemnate în ceea ce privește ati
tudinea personalului față de consu
matori. Pe străzi funcționează 
chioșcuri și tonete care pun în vîn- 
zare un sortiment mulțumitor de ră
coritoare, înghețată, produse de pa
tiserie. în contrast cu unitățile amin
tite sînt însă cele trei unități care 
desfac legume și fructe. O.C.L. A- 
prozar-Ploiești, care deservește Si
naia, nu acordă aprovizionării ace
eași atenție și grijă ca celelalte or
ganizații comerciale. Legumele, dar 
mai ales fructele, sînt aduse în can
tități insuficiente și deseori tîrziu.

Sezonul de vară solicită din par
tea organelor de resort — sfaturi 
populare și organizații comerciale 
— eforturi mai mari în ceea ce pri
vește buna aprovizionare și deser
vire a oamenilor muncii aflați la 
odihnă La Sinaia s-au făcut în a- 
cest an progrese simțitoare în a- 
ceastă direcție. Cu ceva mai mult 
interes și preocupare, și neajunsu
rile amintite ar putea fi înlăturate.

ION BERTUȘ 
muncitor în portul Constanța

La Fabrica de conserve de legume 
și fructe „Dunărea" din Tulcea se 
lucrează din plin la prepararea con
servelor de mazăre, a dulcețurilor 
de cireșe, vișine, trandafiri.

(Foto : Agerpres)

OAMENI
(Urmare din pag. I-a)

cu durere trebuie să vă epun că 
nimeni altul nu s-a gîndit să mă 
viziteze. Abia la insistențele fami
liei mele, care îmi cunoștea frămîn- 
tarea sufletească, doi colegi au 
venit, în sfîrșit, după patru luni de 
ședere în spital, să mă vadă“.

Avem de-a face cu un caz evi
dent de uscăciune sufletească, de 
atitudine neomenoasă fată de un 
tovarăș suferind, care avea nevoie 
de sprijin moral. Se creează impre
sia că un om plecat temporar din 
acest colectiv de muncă nici nu 
mai există pentru el. Ne întrebăm : 
așa au văzut tovarășii de aici pro- 
cedîndu-se în alte părți ? Avem în 
față însă și alt gen de scrisori. „A- 
justorul Tudor Guță de la „Electro- 
aparataj“ din Capitală a fost inter
nai pentru operație — ne scrie co
respondentul voluntar Ion Pop. In 
spital a găsii condiții bune, o îngri
jire medicală excelentă. Tovară
șii lui de muncă știau însă că nu-i 
este ușor în așteptarea operației. 
Au ținut să fie alături de el și în a- 
ceastă îmorejurare, să-l îmbărbă
teze prin prezența și vorba lor. 
Chiar a doua zi după internare, 
mecanicul Hie Marinescu s-a dus 
să stea de vorbă cu el, să vadă 
dacă n-are nevoie de ceva". Cit 
de mult se poate învăța de la co
lectivul „Electroaparataj“-ului în 
privința a ceea ce constituie 
trăsătuia esențială a orînduirii 
noastre — grija față de om !
Jk/ffuncitöruI N. Grigoriu ne-a 
A ■“•scris, cu cîtva timp în urmă, 
despre un caz de neomenie cu totul 
ieșit din comun. Pe strada Lînăriei, 
o femeie, lovită de niște cărămizi 
căzute de pe o casă, s-a prăbușit în 
nesimțire. Trecătorii au încercat să

Răspundem
Ion Șerban — București.
Dvs. sesizați faptul că nu în 

toate cartierele din Capitală sînt 
deschise duminica și unele ma
gazine textile. Sfatul popular al 
Capitalei ne informează că s-a 
ținut seama de propunerile cetă
țenilor și vor mai funcționa în zi
lele de duminică și magazinele de 
confecții din bd. 6 Martie nr. 1,. 
Calea Victoriei nr. 21, bd. Bălces- 
cu nr. 34 și magazinul de textile 
din cadrul complexului Ferentari.

Gh. Mihai — Galați.
La scrisoarea dvs., Ministerul 

învățămîntului ne face cunoscut 
că Școala superioară de ma
rină echivalează cu un institut 
de învăfămînt superior. Posesorii 
diplomelor acestei școli se bucu
ră de aceleași drepturi ca și ab
solvenții celorlalte institute de 
învățămînt superior.

Ion Munteanu — Caracal.
Ne-ați scris că ați întîrziat de

punerea actelor necesare obținerii 
alocației de stat pentru copii și, 
în această situație, ne întrebați 
dacă mai puteți pretinde plata 
retroactivă a drepturilor cuvenite. 
Drepturile de alocație de stat 
pentru copii pot fi acordate re
troactiv pentru cel mult 12 luni 
de la data cînd au fost pretinse.

Constantin Samoșca — Brașov.
Intr-adevăr, așa cum ați sesi

zat șl dvs., drumul raional Bra
șov—Tărlungeni — Zizin a suferit

Șl FAPTE
oprească o mașină pentru a o 
transporta de urgență la spital. 
Cîțiva șoferi au refuzat pur și sim
plu ; însfîrșit unul — după cum 
ne scrie corespondentul — a 
acceptat, dar cu condiția să 
i se plătească cursa 1 E ca și 
cum un marinar ar fi refuzat să 
arunce colacul de salvare unui om 
care se îneacă, fără a se fi asigu
rat în prealabil că 1 se va plăti 
contravaloarea colacului în cazul 
că s-ar fi pierdut. Este o compor
tare rușinoasă și nu e de mirare 
că a stîrnit legitima indignare a 
cetățenilor prezenți.

„Consider că este necesar — în
cheie pe bună dreptate corespon
dentul N. Grigoriu — ca în între
prinderile unde sînt semnalați ase
menea șoferi să se ducă o mun
că susținută de educare comunis
tă“. Căci lipsa de omenie are un 
caracter profund antisocial. Față 
de asemenea manifestări, oricît ar 
fi de izolate, opinia publică nu 
poate rămîne indiferentă. Este ne
voie să stimulăm dezaprobarea în
tregii societăți față de aceste aba
teri de la normele conviețuirii so
cialiste, să existe o mai mare preo
cupare pentru dezvoltarea unei ati
tudini înaintate în raporturile din
tre cetățeni.

Filozofii susțin că nici o picătu
ră de forță morală nu se pierde în 
zadar. Putem spune, la fel, că nici 
o picătură de omenie nu se pier
de în zadar. Orice gest de omenie, 
cît de mărunt și nesemnificativ ar 
putea să pară, are o mare forță 
educativă, o intensă zonă de în- 
rîurire socială. Spiritul tovărășesc, 
atenția și grija fată de om contri
buie Ia adîncirea relațiilor de co
laborare și ajutor reciproc, la sta
tornicirea tot mai largă a normelor 
de conviețuire proprii societății 
noastre. 

degradări. Sfatul popular al re
giunii Brașov ne informează că 
au fost luate măsuri pentru între
ținerea acestui drum pe care se 
desfășoară o circulație intensă.

Valeriu Stoleru — Iași
întreprinderea de material di

dactic a Ministerului Invățămîn- 
tului produce un tip de telescop 
destinat, în primul rînd. școlilor 
medii care au în planul de învă
țămînt, ca obiect de studiu, astro
nomia. Dacă vă interesează un 
astfel de teleecop, îl puteți primi 
prin comandă specială de la „Li
brăria noastră“ din București, str. 
M. Eminescu nr. 2.

Neculaî Mârășteanu — Bacău.
Organele de miliție v-au amen

dat cu suma de 100 lei pentru că 
ați plimbat pe motocicletă fără 
ataș un copil în vîrstă de 10 ani 
și ne întrebați dacă o asemenea 
sancțiune nu e prea mare în ra
port cu cele întîmplate. Transpor
tarea pe motocicletă a unui co
pil în vîrstă mai mică de 14 ani 
constituie o contravenție care se 
sancționează cu amendă de la 
100 la 150 de lei. Sancțiunea este, 
deci, proporțională cu gravitatea 
abaterii săvîrșite.

Paul Negulescu — Ploiești.
Aveți dreptul să cereți recons

tituirea cu martori a vechimii în 
muncă pentru care nu aveți acte 
doveditoare, adresîndu-vă comi
tetului sindicatului din întreprin
derea în care lucrați.

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine ; Nunta lui Figaro 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Rosemarie (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Parcul Herăstrău) : Scanda
loasa legătură dintre domnul Kettle și 
doamna Moon (orele 20). Teatrul de Co
medie : Casa inimilor sfărîmate (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Teatrul de vară ,,N Bălcescu") : Cezar 
și Cleopatra (orele 19,30). Teatrul satiric 
muzical ,,C. Tănase" (Grădina Boema) : 
Ca la revistă (orele 20,15). Circul de 
stat : Revista pe gheață din Budapesta 
„Paprikacokteil“ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Doctor în filozo
fie : Patria (16,30 18,45; 21) I. C. Frimu 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15 - grădină
20.30) , Grivița (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30).
Ștefan cel Mare (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Grădina Progresul (orele 20,30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : Magheru (10; 
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21), Elena Pavel (9-, 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 
14; 16,30; 18,30). Misterele Parisului — ci
nemascop : Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 18 — seria de bilete 793), Repu
blica (8; 10; 12; 14; 16,30; 18,45. 21), Patria 
(9; 11; 13), București (8,45; 10,45; 12.45; 
14,45; 16,45: 19; 21,15). 1 Mai (9.45; 12; 14.15; 
16.30; 18,45; 21), Gh. Doja (8,30; 10,45; 13; 
15,15; 17,30; 19,45: 22.15), Alex. Sahia (9,45; 
11,45; 13,45; 15,45; 17,45; 20 - grădină
22,15). Stadionul Dinamo (20,15), Grădina 
13 Septembrie (20,45) Stadionul Giulești 
(20,15). Adorabile și mincinoase : rulea
ză la cinematografele Floreasca (16; 
18.15; 20,30) Luceafărul (15; 17,15; 19,30 — 
grădină 20,15), Arenele Libertății (21). 
Avîntul tinereții — cinemascop •_ V. A- 
lecsandri (16 30; 18,30; 20,30), Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). G. Coșbuc 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Legea e lege : ru
lează la cinematografele Tineretului (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina Elena Pa
vel (21). Tu ești minunată : Central (9,15; 
12,45; 16,15; 18,45; 21), Giulești (9,45; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,30). Arta (15.15; 17,30; 
19,45 — grădină 20,15-, 22). Cei doi care 
au furat luna — cinemascop : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 9,45 
pînă la orele 15, după amiază 16,45; 13,45;
20.30) , 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Program special pentru copii la orele 
10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Floarea de fier : 13 Septembrie (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30) Unirea (16; 18 — 
grădină 20,30). Turneul veseliei : Tim
puri Noi (în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21). Mirajul : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15»
20.30) , Dracul și cele 10 porunci — cine
mascop : înfrățirea între popoare (10 ;

La ștrand

15,45; 18,15; 20,30), V. Roaită (10; 12,30; 15» 
17,30; 20). Toată lumea e nevinovată : 
Cultural (16; 18; 20). Pe urmele bandei : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 9,30 pînă la 
orele 21), 30 Decembrie (16; 18; 20). Idio
tul : 8 Martie (16; 18,15). Mila regească : 
rulează la cinematograful C-tin David 
(16; 18,15; 20,30). Vîrstă dragostei : Fla
căra (16; 13,15; 20.30). Mamelucul : ru
lează la cinematograful T. Vladimirescil 
(16- 18; 20). Noaptea pe autostradă : 
Munca (16; 18,15; 20,30). Tăunul : Popu
lar (16; 18,15: 20,30). Colegii l Moșilor (15; 
17; 19; 21 — grădină 20.30). Cereomușki : 
M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), Olga
Bancic (15,30; 18 — grădină 20.30). Cum- 
pără-ți un balon : rulează la cinemato
graful Iile Pinttlie (15,30; 18; 20,30 — gră
dină 20,15). Noua prietenă a tatii : Vol
ga (rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 16. după-amiază 13,15; 20,30), 
B. Delavrancea (16; 18,15; 20.15). Lumina 
de iulie : G. Bacovia (15.30; 18; 20,15). Că
pitanul Fracasse — cinemascop : Dr u
mul Serii (14,15; 16,30; 18,45; 21). Nici
odată ; rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Ordinul Ana : Mio
rița (10, 12; 15; 17; 19; 21). Camelia : 16 
Februarie (16; 18; 20). Un cîntcc străba
te lumea : Grădina T. Vladimirescu
(20.30) . Fata cu ulciorul : Grădina V. 
Roaită (20 30), Dă-i înainte fără grijă l 
Grădina 8 Martie (20,30). Haiducii din 
nio-Frio : Grădina 2.". August (20.15) Pa
tinoarul 23 August (21). Scrisoare de la 
o necunoscută : Grădina Libertății
(20.30) .

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiunea pentru 
copii. 19,30 — Transmisiune de la stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii : 
„Competiție pe... portativ“. In pauză : 
Realizări tinerești. In încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 iulie. în țară : Vremea se va men
ține călduroasă cu cerul variabil mai 
mult senin. Pe alocuri vor cădea ploi 
de scurtă durată însoțite de descărcări 
electrice mai frecvent în prima parte a 
intervalului. Vînt moderat din nord-vest. 
Temperatura staționară la început apoi 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 10—20 grade, iar maximele între 
24—34 grade. în București și pe litoral : 
Vremea se menține călduroasă cu cerul 
variabil mai mult senin. Vînt moderat 
din vest. Temperatura în creștere 
ușoară.

Din experiența muncii ideologice 

cercetătorilor științificiîn rîndurile

Oamenii de știință și cultură ma
nifestă un puternic interes pentru 
studierea ideologiei marxist-leniniș- 
te. Studiul ideologic oferă oameni
lor de știință posibilitatea de a 
aprofunda concepția materialistă, 
științifică despre lume, de a cu
noaște politica și hotărîrile partidu
lui și aprecierile lui asupra proble
melor interne și internaționale, de 
a clarifica pe deplin problemele 
ideologice ale domeniului în care 
lucrează. Conștienți că învățămîn- 
tul ideologic contribuie la lărgirea 
orizontului lor și constituie un 
sprijin în îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor ce le revin, aproape toți 
cercetătorii științifici din institu
tele Academiei R. P Romîne stu
diază în învățămîntul de partid.

Comitetul de partid al Academiei 
R.P Romîne, pornind de la indica
țiile partidului cu privire Ja desfă
șurarea muncii ideologice în rîndu-' 
rile intelectualilor și căutînd să răs
pundă dorinței oamenilor de știință 
de a studia învățătura marxist-leni- 
nistă, a pus în centrul activității sale 
grija pentru buna desfășurare a stu
diului ideologic.

în institutele Academiei R.P. Ro
mîne funcționează de mai mulți 
ani, ca o formă de studiu specifică, 
adaptată cerințelor cercetătorilor 
științifici, seminariile teoretice, care 
dezbat, în lumina concepției mar- 
xist-leniniste, problemele filozofice 
ale diverselor domenii ale științei 
Interesul puternic manifestat de 
cercetători pentru aceste seminarii 
a făcut ca numărul lor să crească 
de la 13 în anul 1960 -1961. la 28 
în I962-—1963 Ele cuprind acum 785 
de tovarăși, mai mult decît dublu 
față de anul trecut Potrivit dorin 
ței lor, academicieni ca Ștefan 
Milcu, Al. Graur, Emil Condurache, 
C. Ionescu-Gulian, A. Kreindler con
duc asemenea seminarii,

ematica seminariilor a fost 
elaborată cu deosebită grijă, 

astlel îneît reflectă problemele ideo
logice cele mai importante din di
versele domenii ale științei și este 
legată de preocupările cercetăto
rilor.

Documentele de partid și în mod

Acad. GH. MIHOC 
secretarul Comitetului de partid 

al Academiei R. P. Romîne

deosebit documentele Congresului 
al Ill-lea al P.M.R., care cuprind 
indicații prețioase cu privire la o- 
rien tarea cercetării științifice în 
țara noastră; stau la baza tematicii 
seminariilor teoretice, în progra
mul diferitelor seminarii au fost 
prevăzute un număr de teme consa
crate aprofundării unora din pro
blemele ridicate în documentele 
Congresului. De pildă, la Institutul 
de mecanică aplicată, tema „Impor
tanța istorică a construirii bazei

Viața de partid

tehnico-materiale a socialismului în 
țara noastră și sarcinile ce revin în 
această privință Institutului1' ; la 
Institutul de filozofie, temele: „Dez
voltarea continuă a suprastructurii 
socialiste, evoluția funcțiilor statu
lui socialist", „Conștiința socială în 
procesul desăvîrșirii construcției 
socialismului"

în cadrul cercului „Probleme filo
zofice ale matematicii", la care iau 
parte atît cercetători din cadrul 
Institutului de matematică al Aca
demiei R.P Romîne, cît și cadre di 
dactice de la Facultatea de mate
matică și mecanică, s-au dezbătut 
teme ca • lupta dintre materialism 
și idealism în legătură cu natura 
abstracțiilor matematice, raportul 
dintre teoria matematică și practi 
că, aplicațiile logicii matematice și 
sistemelor formelor în tehnică etc.

în seminarul teoretic al lnstitu 
tului de Fizică Atomică au stîrnit 
un puternic interes temele : „Lupta 
dintre materialism și idealism în fi
zica contemporană, critica neopozi- 
tivismului și operaționalismuluj", 
„Cibernetica în cadrul științei : pro
bleme filozofice ridicate de ciber
netică , critica Cunccț'tiilot idealiste 
și mecaniciste“.

Tematica seminarului de lingvis
tică e.ste axată pe unele probleme 
pe care le ridică aplicarea filozofiei 
marxist-leniniste la studiul limbii : 
legătura dintre limbă și societate, 
legătura dintre limbă și gîndire, ca
racterul de sistem al limbii etc.

Metoda cea mai frecvent folosită 
în seminarii este prezentarea unor 
referate, elaborate individual sau 
de către grupe de cercetători, după 
care urmează dezbateri.

Practica a dovedit că acolo unde 
referatele au un caracter creator, 
aducînd contribuții originale la tra
tarea problemelor, discuțiile sînt 
vii, interesante, la un nivel științific 
ridicat, continuînd de multe ori 
și după terminarea seminarului. 
Este demn de remarcat că unele 
din referatele prezentate au consti
tuit baza pentru elaborarea unor 
lucrări valoroase, printre care: 
acad. Șt. Milcu : „Cauzalitatea în 
medicină“ ; V. Săhleanu : „Matema
tica în biologie și medicină“. în ul
timii 2—3 ani au apărut cîteva cu
legeri de lucrări cu privire la pro
bleme ale științelor naturii în lumi
na dialecticii marxiste. O parte în
semnată a studiilor cuprinse în cu
legerea „Materialismul dialectic și 
științele contemporane ale naturii" 
au fost realizate pe baza unor astfel 
de referate și comunicări.

Este firesc ca un om de știință, 
deprins cu munca de cercetare 
științifică, să aducă vederi proprii 
și contribuții personale într-o lu
crare privind bazele filozofice ale 
domeniului său de specialitate. Au 
fost însă cazuri cînd referatele pre
zentate au avut un caracter de pură 
specialitate, tehnicist, abordînd pro 
bleme din planul de cercetări al in 
stitutului, întocmai ca într-un cerc 
profesional în alte cazuri, referate
le s-au mărginit doar la reproduce
rea unor teze ale marxisrn-leninis- 
miilui, fără a le aplica în domeniul 
respectiv de știință.

în general însă, se poate aprecia 
că studiul în cadrul seminariilor 
teoretice e rodnic, ajutîndu-i pe 
oamenii de știință in însușirea or
ganică a concepției materialist din 
lectice, in interpretarea și tundă 

mentarea materialistă a rezultate
lor cercetărilor lor. Dezbaterile pur
tate în seminarul de lingvistică, de 
pildă, au jucat un rol de seamă în 
redactarea și definitivarea majori
tății studiilor cuprinse în cele patru 
volume ale culegerii „Probleme de 
lingvistică generală" Cercetările 
secției de energetică generală din 
cadrul Institutului de energetică au 
fost influențate pozitiv de dezbate
rea, în cadrul seminarului teoretic, 
în lumina , sarcinilor trasate de 
partid, a unor teme ca legea dez
voltării planice, proporționale a 
economiei socialiste, legea valorii 
în socialism etc.

Cu prilejul dezbaterii probleme
lor modelării matematice în cadrul 
seminarului „Probleme filozofice 
ale matematicii“, ftnalizîndu-se mo
delarea fenomenelor biologice, s-a 
ajuns la definirea unor procese în- 
tîmplătoare cu un caracter toarte 
general. Aceasta scoate în evidență 
o altă latură a utilității seminarii
lor ideologice : discutarea filozofică 
a fundamentelor unei științe teore
tice și a legăturilor ei cu practica 
poate sugera uneori, ca în cazul de 
mai sus, noi metode și idei valo
roase pentru dezvoltarea științei.

n aspect important al eficien
ței învățămîntului ideologic îl 

constituie atitudinea fermă, comba
tivă a cercetătorilor noștri față de 
concepțiile burgheze din diverse do
menii științifice. în ultimul timp au 
apărut numeroase lucrări în care, 
de pe pozițiile materialismului dia
lectic, sînt combătute concepțiile 
idealiste în diferite domenii ale 
științei. în dezbaterea cu privire la 
modelarea proceselor economice, 
matematicienii noștri au adus con
tribuții originale importante la com
baterea econometriei burgheze.

Cu o bogăție mare de argumente 
au fost combătute concepțiile bur
gheze din domeniul științelor 
sociale. Astfel, într-unul din refera
tele prezentate în cadrul seminaru
lui teoretic al învățămîntului de 
partid din Institutul de Filozofie, a 
fost combătută teza după care în 
societatea capitalistă contradicțiile 
de clasă s-ar înlătura ca urmare a 
creșterii numerice a „clasei de mij
loc“. în discuții a fost dezvăluit 
caracterul reacționar și neștiințific 
al teoriilor privind „egalitatea“ oa
menilor în capitalism ca și teoriile 
privind o așa numită inegalitate 
ereditară a indivizilor, prin care

apologeții imperialismului și colo
nialismului caută să apere caracte
rul inuman al exploatării, inegali
tatea socială și segregarea rasială în 
orînduirilc exploatatoare.

In referatul „Dezvoltarea multila
terală^ a personalității în perioada 

, desăvîrșirii construcției socialiste” 
a fost combătută „teoria elitelor”. 
In discuții, unii participanți au cri
ticat concepțiile burgheze cu privi
re la automatizare și mecanizare, 
care, după aceste concepții, ar duce 
în capitalism la apropierea claselor 
și la dispariția exploatării.

In ultimul seminar din acest an 
de la Institutul de Filozofie, în 
referatul „Consecințele economice 
și sociale ale transformării științei 
într-o formă nemijlocită de produc
ție în socialism și capitalism” au 
fost combătute, folosind date con
crete din realitatea țărilor capita
liste, tezele prin care ideologii bur
ghezi extind revoluția din domeniul 
tehnicii și în domeniul social pre
cum și teoria „capitalismului popu
lar”. In discuții s-a demascat ca
racterul agresiv și inuman al teo
riilor privind „necesitatea” folosirii 
energiei atomice în special în pro
ducția de război, s-a dezvăluit ca
racterul diversionist al teoriei „re
lațiilor umane” între muncitori și 
capitaliști.

în materialele elaborate pentru 
discuții în cadrul seminarului teo
retic de Ia Institutul de Istorie, re- 
ferenții au luat atitudine împotriva 
unor școli și tendințe ale istorio
grafiei burgheze actuale, combă- 
tînd pe apologeții capitalismului 
contemporan, au luat poziție împo
triva confuziei dintre legile istorice 
și legile economice care are circu
lație în rîndurile unor istorici din 
Apus.

în seminarii a fost dezbătută te
meinic teza relevată în documen
tele mișcării comuniste și muncito
rești internaționale și ale partidului 
nostru în care se subliniază că 
lupta pentru înfăptuirea coexisten
ței pașnice a statelor cu sisteme 
sociale diferite nu are nimic comun 
cu „încetarea" luptei împotriva 
ideologiei burgheze, ci dimpotrivă 
implică întărirea acestei lupte.

Eficiența seminariilor teoretice, 
ca și interesul manifestat pentru 
ele de cercetători, cîmptil nelimitat 
de activitate ce se deschide în fața 
lor, le indică drept forma de studiu 
ideologic spre care se va îndrepta 
cel mai mult atenția comitetului de 

partid în viitor. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît, ca urmare a studierii 
timp de cîțiva ani în cercurile de 
filozofie, economie politică, bazele 
marxism-leninismului, istoria P.M.R., 
care funcționează în institutele Aca
demiei R.P. Romîne, majoritatea 
cercetătorilor posedă astăzi o cul
tură marxist-leninistă care le per
mite abordarea filozofică a proble
melor celor mai importante ale spe
cialității lor.

Publicarea referatelor elaborate 
în cadrul seminariilor teoretice s-a 
dovedit un puternic stimulent pen
tru activitatea acestor seminarii.

Congresul al III-lea al partidu
lui a subliniat în mod deosebit 
însemnătatea pe care o are, pentru 

avîntul activității științifice în toa
te domeniile, organizarea unor dez
bateri publice asupra problemelor 
celor mai actuale ale științei, dezba
teri menite să îmbogățească gîndi- 
rea științifică, să dea un fundament 
teoretic rezultatelor acumulate de 
cercetători, să ducă la dezvăluirea 
și combaterea concepțiilor idealiste, 
neștiințifice. Utilitatea unor aseme
nea dezbateri a fost dovedită, între 
altele, de experiența existentă în 
domeniul matematicii. în urma 
unei ample discuții organizate la 
Academie acum cîțiva ani, la care 
au participat cei mai de seamă re
prezentanți ai școlii matematice ro
mîne, precum și filozofi, au fost in
dicate principalele direcții spre 
care trebuie să se îndrepte cercetă
rile matematicienilor romîni pentru 
ca rezultatele obținute de ei să con
tribuie la opera de construire a so
cialismului în țara noastră și, în 
același timp, la progresul științei 
contemporane. Rezultatele acestei 
dezbateri s-au concretizat în nume
roase lucrări, care arată o justă 
orientare a matematicienilor noștri 
în privința legăturii teoriei cu prac
tica.

Recent a avut loc la Academia 
R. P. Romîne, din inițiativa comite
tului de partid, o asemenea dezba
tere în problemele de orientare 
ideologică în domeniul lingvisticii. 
Referatul prezentat ta dezbatere 
de către acad. Iorgu Iordan a pus 
în lumină realizările obținute pînă 
acum în diferitele domenii tradițio
nale ale lingvisticii și a relevat in
teresul pe care îl manifestă cercuri 
tot mai largi de lingviști, pentru 
noile direcții de cercetare: ling
vistica structurală și lingvistica 

matematică, în cadrul preocupării 
mereu sporite pentru lingvistica 
generală.

Dezbaterea a dus Ia concluzia că 
este necesară dezvoltarea studierii 
limbii atît cu metodele clasice con
sacrate, cît și cu metodele noi ale 
lingvisticii matematice și structu
rale. Se recomandă tinerilor ling
viști să studieze un material bogat 
de fapte înainte de a trece la gene
ralizări și să nu piardă din vedere 
aspectele filozofice ale probleme
lor, pentru a se evita alunecarea 
către interpretarea idealistă a fap
telor de limbă sau către aplicarea 
mecanică, vulgarizatoare, a mate
rialismului dialectic.

Ieri a început o dezbatere pe pro
bleme de genetică umană, la care 
participă medici, biologi și filozofi. 
Sînt în curs de pregătire referatele 
care vor fi citite la a doua dezba
tere privind științele tehnice. Prima 
dezbatere a avut ioc în iulie 1962.

O atenție deosebită a acordat co
mitetul de partid propagandei prin 
conferințe, care completează în 
mod substanțial învățămîntul ideo
logic. Astfel, pentru cei ce nu fac 
parte din diferitele seminarii sau 
cercuri de studiu, au fost organizate 
cicluri de conferințe pe teme eco
nomice și filozofice.

Pentru informarea lucrătorilor 
din institutele Academiei asupra 
problemelor actuale ale politicii 
partidului nostru și ale vieții inter
naționale, a fost organizat un ciclu 
de conferințe în cadrul căruia sînt 
expuse teme ca : „Situația in
ternațională actuală și politica ex
ternă a țării noastre“, „Planul in
dustrial al R.P Romîne pe 1963", 
„Cîteva probleme ale orientării 
economice și politice a țărilor de 
curînd eliberate", „Aspecte ale 
manifestării crizei generale a capi
talismului în etapa actuală". Aceste 
conferințe stârnesc un puternic in
teres, bucurîndu-se de participarea 
a sute de oameni de știință, cerce
tători.

în munca de partid de la Aca
demia R. P. Romîne, învățămîn
tul ideologic ocupă un loc de frun
te. An de an, el se îmbunătățește 
calitativ, răspunzînd cerințelor și 
preocupărilor cercetătorilor. Totuși, 
pe această linie ascendentă mai este 
încă mult de făcut. Comitetul de 
partid se va strădui să asigure ridi
carea învățămîntului ideologic pe o 
treaptă mereu mai înaltă.
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Semnarea acordului dintre Republica Populară Romînă 
§i Republica Austria pentru reglementarea problemelor

TELEGRAME

financiare
La Ministerul Afacerilor Externe 

s-a semnat miercuri după-amiază 
acordul dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Austria pentru 
reglementarea problemelor finan
ciare în suspensie. Acordul a fost 
semnat din partea romînă de Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, iar din partea austriacă de 
dr. Bruno Kreisky, ministrul afa
cerilor externe.

La solemnitate au participat Go- 
gu Rădulescu, ministrul comerțului 
exterior, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Craiu, adjunct al ministrului 
finanțelor, Mihail Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
precum și Mircea Ocheană, minis
trul R. P. Romîne la Viena, func-

în suspensie
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe și Ministerul Fi
nanțelor și alte persoane oficiale.

Au fost de față dr. Ludwig Stei
ner, secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, și celelalte per
soane care însoțesc pe oaspete.

Au asistat dr. Paul Wetzler, mi
nistrul Austriei în R. P. Romînă, și 
membri ai legației.

Cu acest prilej miniștrii afaceri
lor externe ai Republicii Populare 
Romîne și Republicii Austria au 
rostit alocuțiuni în care și-au ex
primat satisfacția în legătură cu a- 
cordul semnat, subliniind că el re
prezintă o expresie a bunelor rela
ții dintre cele două țări și totodată 
o contribuție la dezvoltarea lor 
viitoare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri și vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R.P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat tele
grame de felicitare vicepreședinte
lui R. S. F. Iugoslavia, Alexandar 
Rankovici, și președintelui Vecei 
Executive Federative a R.S.F. Iugo
slavia, Petar Stambolici, cu ocazia 
alegerii lor în aceste funcții.

De asemenea, președintele Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romîne, 
Ștefan Voitec, a adresat o tele
gramă de felicitare președintelui 
Scupșcinei Federative a R.S.F. Iu
goslavia, Edvard Kardeli, iar mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, secre
tarului de stat federativ pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugosla
via, Kocea Popovici.

Primirea de către 
vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 

Alexandru Drăghici, 
a ambasadorului Uniunii 
Sovietice la București

Miercuri 3 iulie 1963, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Alexandru Drăghici, 
a primit în audiență pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R. P. Romînă, I. K. Je- 
galin. (Agerpres)

Primirea de către ministrul 
afacerilor externe al R.P. Romine 
a ministrului afacerilor externe 

al Austriei
Ministrul afacerilor externe al 

R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a 
primit miercuri dimineața pe dr. 
Bruno Kreisky, ministrul afaceri
lor externe al Austriei, însoțit de 
dr. Ludwig Steiner, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, și 
de celelalte persoane oficiale.

La convorbire au luat parte 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Mir
cea Ocheană, ministrul R. P. Ro
mîne Ia Viena.

A participat dr. Paul Wetzler, mi
nistrul Austriei la București.

(Agerpres)

Conferința 
de la Facultatea 

de științe juridice
Ministrul afacerilor externe al 

Austriei, dr. Bruno Kreisky, a con
ferențiat miercuri după-amiază la 
Facultatea de științe juridice des
pre unele probleme actuale ale po
liticii economice europene și poli
ticii externe a Austriei.

La sosirea Ia facultate, ministrul 
afacerilor externe al Austriei, înso
țit de Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
dr. Ludwig Steiner și de ceilalți 
oaspeți, precum și de Mircea Ochea
nă, ministrul R. P. Romîne la Viena, 
a fost întîmpinat de conducători ai 
Universității din București, de de
canul Facultății de științe juridice 
și de membri ai Consiliului știin
țific al universității.

Acad. Gh. Mihoc, rectorul Univer
sității, a prezentat asistenței perso
nalitatea oaspetelui.

Conferința a fost urmărită cu in
teres de academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și din alte ministere, ziariști 
romîni și străini, studenți.

Au fost prezenți dr. Paul Wetzler, 
ministrul Austriei în R. P. Romînă, 
și membri ai legației.

(Agerpres)

Recepția oierita de ministrul 
afacerilor citerne 
al R. P. Romîne

Ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a 
oferit miercuri seara o recepție în 
cinstea dr. Bruno Kreisky, minis
trul afacerilor externe al Austriei.

Au luat parte Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gogu Rădulescu, minis
trul comerțului exterior, Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, membri ai conduce
rii unor ministere, conducători ai 
unor instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, ziariști romîni și 
străini.

Au participat dr. Ludwig Steiner, 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și celelalte persoane 
care îl însoțesc pe oaspete.

Au luat parte, de asemenea, dr. 
Paul Wetzler, ministrul Austriei în 
R. P. Romînă, Mircea Ocheană, mi
nistrul R. P. Romîne la Viena, pre
cum și membri ai legației Austriei 
la București.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Simpozion
în aula Academiei R.P. Romîne 

a avut loc miercuri un simpozion 
consacrat problemelor actuale ale 
geneticii în medicină.

Au fost prezentate referatele : 
„Rolul eredității în patologie“ de 
acad. Ștefan Milcu și dr. C. Maxi
milian, „Probleme de genetică 
umană“ de prof. E. Repciuc și dr. 
V. Săhleanu și „Metodele de cerce
tare în genetica umană“ de dr. C. 
Maximilian. (Agerpres)

Spre litoral
Direcția generală a căilor ferate a 

luat măsuri ca atunci cînd afluența 
de călători spre litoral este mare, tre
nurile de persoane de pe această rută 
să fie remorcate cu locomotive Die
sel electrice. Prin introducerea aces
tui mijloc modern de transport, nu
mărul vagoanelor din garnitura fiecă
rui tren sporește de la 13 la 20. Cele 
20 vagoane sînt tractate cu o singură 
locomotivă față de două cîte ar fi ne
cesitat un tren cu aburi. Totodată, 
capacitatea de transport sporește cu 
peste 500 de locuri la fiecare tren, 
fapt care duce la înlăturarea aglome
rației, creînd astfel condiții mai bune 
de călătorie.

(Agerpres)

A apărut

„Probleme economice“
nr. 6 — 1963

Numărul pe luna iunie 1963 cu
prinde următoarele articole : „CORE
LAȚIA DINTRE PROGRESUL TEH
NIC ȘI CREȘTEREA PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII SOCIALE“ de E. Do- 
brescu; „FOLOSIREA REZERVELOR 
DE CREȘTERE A PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII ÎN INDUSTRIE" de 
I. Bați; „REDUCEREA PREȚULUI 
DE COST ÎN INDUSTRIA CHIMI
CĂ“ de Mihail Florescu ; „ASPECTE 
ECONOMICE ALE PRODUCȚIEI 
DE PREFABRICATE“ de R. Uniu ; 
„CONSIDERAȚII ASUPRA PROBLE
MEI DIVIZĂRII OPERAȚIILOR 
COMPLEXE ÎN CADRUL ÎNTRE
PRINDERII" de D. Rusu, P. Jica, 
V. Cociu (Iași) ; „PIAȚA COMUNĂ 
— O AMENINȚARE PENTRU SU
VERANITATEA NAȚIONALĂ A AN
GLIEI“ de John Eaton (Anglia).

La rubrica „Din planul de activitate 
științifică al Institutului de cercetări 
economice“ se publică articolul „DEZ
VOLTAREA ECONOMICĂ A ȚĂRI
LOR SOCIALISTE ÎN ANUL 1962, 
ÎN CIFRE" de I. Burștein și I. Lemnij, 
iar la rubrica „Folosirea matematicii 
în economie“ articolul „DETERMINA
REA REPARTIȚIEI OPTIME A SAR
CINILOR DE PRODUCȚIE INTRE 
ÎNTREPRINDERI CU AJUTORUL 
PROGRAMĂRII LINIARE“ de M. 
Altar.

Revista mai cuprinde rubricile „în
semnări", „Critică și bibliografie“, „In
formații științifice" și „Scrisori către 
redacție“.

Lucrările Comitetului 
de coordonare a ajutorului 

pentru mișcarea de eliberare 
din Africa

DAR-ES-SALAM 3 (Agerpres). — 
Comitetul de coordonare a ajutoru
lui acordat mișcării de eliberare na
țională de statele africane indepen
dente pentru teritoriile africane de
pendente, își continuă lucrările la 
Dar-Es-Salam. El discută metodele 
de eliberare de sub jugul colonial a 
teritoriilor dependente și proiectul 
de buget pe anii 1964—1965.

Comitetul a interpelat partidele 
politice din Bechuanaland, Swazi
land și ale altor teritorii dependen
te, în legătură cu ajutorul cerut de 
acestea din partea statelor africane 
independente. Comitetul a adoptat 
hotărîrea de a trimite o misiune de 
bunăvoință la Leopoldville pentru a 
reglementa divergențele existente 
între diferitele organizații naționa
liste din Angola.

Inițiativa unor cunoscuți oameni
de știință japonezi

TOKIO 3 (Agerpres). 
— Un grup de 30 cunos
cuți oameni de știință 
japonezi au adresat un 
apel oamenilor de știin
ță și cultură din Japo
nia, cerîndu-le să parti
cipe activ la mișcarea 
de protest împotriva 
intrării în porturile 
Japoniei a submarine
lor atomice americane 
și împotriva amplasării

pe pămîntul japonez a 
avioanelor americane 
„F-105“ purtătoare de 
arme nucleare.

Autorii apelului, Hi- 
deki Yukawa, doctor în 
științe fizice, laureat al 
premiului Nobel, Hirsi 
Suekawa, rectorul Uni
versității „Doshisha“, 
și alți cunoscuți oa
meni de știință decla
ră : „Oameni de diferi

te profesiuni, de dife
rite concepții au expri
mat în declarațiile lor 
un protest hotărît îm
potriva transformării 
pămîntului japonez în- 
tr-o bază atomică ame
ricană. Situația impu
ne oamenilor de știin
ță și cultură să trea
că la acțiuni energice 
de protest“.

Declarații ale studenților americani 
sosiți la Havana

HAVANA 3 (Agerpres). — Grupul 
studenților americani, care, la in
vitația Federației studenților din 
Cuba, a sosit la 30 iunie Ia Havana, 
a împărtășit primele impresii cu-

TIR DIRECT

După cum s-a anunțat, un avion 
militar belgian s-a prăbușit zilele 
trecute în R.F.G., lingă Detmold. Au 
pierit 38 din cei 47 de militari a- 
flați la bord. Avionul a fost proba
bil doborît de un proiectil englez — 
aceasta este concluzia comisiei de 
anchetă.

Aparatul trecuse în zbor deasupra 
unui teren de manevre, unde soldați 
englezi se antrenau la trageri de ar
tilerie cu proiectile adevărate.

cestora. Ei au oprit astfel expresul 
„Mistral“.

Descoperiți și conduși la comisa
riat, cei patru copii, în vîrstă între 
7 și 14 ani, au mărturisit că se ju
cau „de-a atacarea trenului de că
tre indieni“, așa cum văzuseră în 
filme și cum citiseră în romane de 
aventuri.

Intrați în vacanță, copiii n-aveau 
un loc amenajat unde să se poată 
juca în voie.

CORDON SANITAR

Iese, în cadrul unor declarații fă
cute postului de radio Havana.

Anton Anatole de la Colegiul de 
stat din New York a declarat : 
„Sînt foarte impresionat de cele 
văzute și m-am putut convinge cît 
de falsă este imaginea Cubei pre
zentată de presa americană". „Im
presiile noastre — a arătat José 
Marpa Lima, student de origine 
portoricană — sînt complet diferite 
de ceea ce am citit în presa ameri
cană cu privire la situația din 
Cuba“. Studentul american Ray
mond Smith a declarat : „Sînt 
foarte impresionat. îmi place foarte 
mult ceea ce văd... Cred că vizita 
acestui grup de studenți va contri
bui la îmbunătățirea relațiilor din
tre S.U.A. și Cuba".

Să fie strinsă cu grijă întreaga recoltă de fin!
(Urmare dîn pag. I-a)

Informații
în Capitală a sosit, ca oaspete al So

cietății de farmacie din cadrul Uniunii 
Societăților de științe medicale din R. P. 
Romînă, dr. Henri David, președintele 
Comitetului de organizare a Zilelor far
maceutice franceze, care au loc anual 
la Paris,

In timpul șederii în tara noastră, oas
petele va vizita o serie de instituții sani
tare din București și va tine conferințe 
de specialitate.

(Agerpres)

Vărgata, Acățari, Bezid, Iedu etc 
au reușit să termine recoltatul tri- 
folienelor.

Condiții asemănătoare, 
rezultate diferite

în timp ce la gospodăria colecti
vă Caransebeșul Nou, regiunea Ba
nat, s-au terminat recoltarea și de
pozitarea lucernei, borceagului, tri
foiului și a finului de pe fînețele na
turale, la gospodăria colectivă Ca
ransebeș, din 480 ha cu finețe natu
rale nu s-au recoltat decît 130 ha. 
în prima gospodărie munca fiind 
bine organizată au putut fi utili
zate cu maximum de randament 
toate forțele și mijloacele existente. 
Colectiviștii au desfășurat o adevă
rată întrecere pentru grăbirea re
coltării furajelor. Nu același lucru 
se întîmplă la G.A.C. Caransebeș 
unde pentru cositul fînețelor n-au 
fost repartizate forțe și mijloace 
suficiente, munca nu este bine or
ganizată.

în condiții apropiate se obțin re
zultate mult diferite și între o se
rie de raioane. în timp ce în ra
ionul Oravița cositul fînețelor s a 
efectuat pe mai bine de 70 la sută 
din suprafețele existente, în raionul 
Bozovici această lucrare se află 
abia la început. Este foarte păgubi
tor faptul că în acest raion s-a o- 
prit recoltatul fînului pentru a se 
termina întreținerea culturilor. 
Dacă comitetul raional de partid, 
sfatul popular raional și consiliul

agricol ar lua măsuri pentru buna 
organizare a muncii, folosirea in
tensă a tuturor forțelor și mijloa
celor s-ar putea efectua în bune 
condiții atît întreținerea culturilor 
și alte lucrări, cît și recoltarea fî
nețelor.

Ritmul de lucru este nesatisfăcă
tor, față de posibilitățile existente, 
în multe gospodării colective din 
raionul Făgăraș. La G.A.C. Șercaia 
stau nefolosite 6 cositori mecanice, 
la Lisa 250 cosași se află încă în 
așteptarea indicațiilor celor doi in
gineri: președintele Gheorghe Stan- 
ciu și inginerul agronom al gospo
dăriei Victor Calboreanu care spun: 
„Aveți răbdare, mai avem timp”. 
In acest raion s-au găsit și oameni 
cum este, de pildă, tovarășul Ion 
Cojocaru, secretarul biroului orga
nizației de bază din gospodăria co
lectivă Viștea de Sus, care spunea 
liniștit : „Noi nu am început nici 
acum lucrul. Cele 800 ha le-am pla
nificat să le cosim în două luni”.

Oare cum este posibil să se spună 
așa ceva? Nedumerirea se lămureș
te repede dacă afli că într-una din 
ședințe tov. prim-secretar al Co
mitetului raional de partid Făgăraș, 
Nicolae Opriș, a spus și el că „mai 
este timp destul pentru această lu
crare”.

Nimeni nu poate fi de acord cu 
asemenea concepție, cînd este știut 
că dacă fînul nu-i recoltat la timp 
pierde mult din valoarea nutritivă.

Și în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, alături de gospodării 
fruntașe la recoltarea fînețelor în- 
tîlnim altele rămase în urmă. La 
gospodăria colectivă din Ghindari,

din 166 hectare cu trifoliene s-au 
recoltat numai 65 ha. Rămînerea în 
urmă se datorește faptului că con
siliul de conducere al gospodăriei 
nu a repartizat forțele de muncă 
în mod judicios.

Exemple de acest fel pot fi întîl- 
nite și în celelalte regiuni.

Recoltatul furajelor de pe toate 
suprafețele într-un timp scurt con
stituie o sarcină de mare însemnă
tate economică. De aceea, organele 
și organizațiile de partid, sfaturile 
populare, consiliile agricole, consi
liile de conducere ale gospodăriilor 
agricole colective au datoria de a 
lua măsurile cuvenite pentru urgen
tarea terminării acestei lucrări.

CONCLUZII
Din constatările făcute în regiu

nile Brașov, Banat, Maramureș, Plo
iești și Mureș-Autonomă Maghiară 
rezultă că este necesar ca în aceste 
zile să se urgenteze cositul, transpor
tul și depozitarea fînului. în acest 
scop cea mai mare atenție trebuie să 
se acorde bunei organizări a muncii, 
folosirii chibzuite a forțelor de mun
că și a mijloacelor de recoltare. 
Foarte important este ca în afara co
sitorilor să se asigure numărul nece
sar de cosași, să se efectueze în cele 
mai bune condiții transportul și de
pozitarea fînului.

Strîngerea cu grijă a tuturor re
surselor de furaje atît pentru fîn cît 
și pentru însilozare va asigura o 
bună hrănire a animalelor în vederea 
creșterii producției de carne, lapte, 
lină.

Autoritățile sanitare din regiunea 
masivului Argentera (Italia), unde 
cu trei luni în urmă s-a prăbușit a- 
vionul regelui Ibn Saud al Arabiei 
Saudite, au cerut înființarea neîntâr
ziată a unui cordon sanitar care să-i 
ferească pe locuitorii din împreju
rimi de epidemia care ar putea fi 
provocată de cadavrele rămase ne
descoperite pînă în prezent (din 14 
au fost găsite 6) și care au intrat în 
descompunere.

IMPORT ORIGINAL

încă o condamnare 

a colonialiștilor 
portughezi

GENEVA 3 (Agerpres). — La con
ferința internațională pentru pro
blemele instrucției publice de la 
Geneva se desfășoară discuții pe 
marginea rezoluției țărilor afri
cane privind excluderea ime
diată de la conferință a de
legației portugheze al cărei guvern 
refuză să acorde libertate poporu
lui angolez. Colonialiștii portughezi 
și-au găsit apărători în persoana 
delegațiilor S.U.A., Angliei, Franței, 
Spaniei, Belgiei, Germaniei occiden
tale ‘și ai unor alte țări. Propunerea 
țărilor africane a fost sprijinită de 
reprezentanții R. P. Romîne, R. P. 
Polone, R. S. F. Iugoslavia, U.R.S.S.

„Mondialele“ de lupte clasice
N. Martinescu pe locul II la categ. semigrea

STOCKHOLM 3 (Agerpres). — 
Aseară la Helsingborg au luat sfîrșit 
campionatele mondiale de lupte cla
sice. Campionul tării noastre la cat. 
semigrea Nicolae Martinescu, a avut o 
comportare remarcabilă, obținînd me
dalia de argint. în turneul fina] el l-a 
învins prin tuș pe italianul Zannata, 
a terminat la egalitate cu turcul Ka

plan și a pierdut la puncte în fața 
campionului lumii, Abashidze.

Iată noii campioni ai lumii, în or
dinea celor 8 categorii : Vukov (Iugo
slavia) ; Varga (R. P. Ungară) ; Sapu
nov (U.R.S.S.) ; Horvath (Iugoslavia) ; 
Kolesov (U.R.S.S.) ; Tevfik (Turcia) ; 
Abashidze (U. R. S. S.) ; Roschin 
(U. R. S. S.).

„Memorialul fraților Znamenski“
Nou record mondial la aruncarea suliței

Ieri la Moscova în ultima zi a con
cursului internațional de atletism „Me
morialul fraților Znamenski“, cunoscu
ta atletă sovietică Elvira Ozolina a 
stabilit un nou record mondial Ia a- 
runcarea suliței cu o performanță de 
59,78 m (vechiul record era de 59,55 
m și aparținea aceleiași atlete).

Alte rezultate : masculin : 200 m —• 
Questad (S.U.A.) 20”9/10 ; 10 000 m

— Bogey (Franța) 28’42”2H0 ; disc ■— 
Danek (R. S. Cehoslovacă) 55,49 m ; 
lungime — Schmidt (R. P. Polonă) 
7,79 m ; greutate — Karașev (U.R.S.S.) 
18,56 m ; feminin : 800 m plat —
Sim Kin-Dan (R. P. D. Coreeană) 
2’04”6/10 ; 200 m plat — Popova
(U.R.S.S.) 23”4/10 ; 80 m garduri — 
Cemîșova (U.R.S.S.) 10”8/10.

FOTBAL
Miercuri a avut loc tragerea la sorti 

pentru stabilirea meciurilor din cadrul 
noii ediții a „Cupei campionilor euro
peni" și a „Cupei cupelor” la fotbal. In 
„Cupa campionilor europeni“, Dinamo 
București va juca primul joc în compa
nia echipei Motor Jena (R.D. Germană). 
In cea de-a doua competiție ciștigătoa- 
rea „Cupei R.P.R.“ va întîlni pe Feh- 
OSÎbace-Istanbul,

Penultima etapă a campionatului ca
tegoriei A de fotbal programează du
minică în Capitală două meciuri care 
se vor desfășura in nocturnă pe stadio
nul Republicii după cum urmează : 
Steaua—Știința Cluj (ora 18,30), și Di
namo București—Știința Timișoara (ora 
20,30).

In câteva rânduri
în optimile de finală ale turneului 

internațional de tenis de la Zinnowitz, 
Tiriac l-a învins Cu 6—1 ; 6—0 ; 6—0 
pe bulgarul Zolov. iar Celălalt concu
rent romin, G. Bosch, a clștigat de 
asemenea în trei seturi (6—2 i 7—5 > 
7—5) la Faehrman (R.D.G.).

★

Turneul international masculin de 
handbal în 7 de la Belgrad s-a încheiat 
cd victoria Iugoslaviei. Handbaiiștii iu
goslavi au învins cu 25—14 (17—2) se
lecționata R. P. Ungare și cu 30—24 
(14—13) echipa U.R.S.S. Ambele întîl- 
niri au fost conduse de arbitrul romîn 
Sidea. Pe locul doi s-a clasat echipa 
R. P. Unqare. Învingătoare cu 24—23 
(14—17) în fata echipei U.R.S.S.

*
Comisia orășenească de auto-moto în 

colaborare cu clubul sportiv „Olimpia“ 
organizează duminică pe traseul Bucu
rești —Cîmpina — Doftana (115 km) un 
concurs de regularitate și rezistentă re
zervat motocicllștllor bucureșteni. Star
tul în Cursă se va da dimineața la 
orele 7 din fața Casei Scînteii.

★

A 10-a etapă a Turului ciclist al 
Franței (profesioniști) desfășurată pe 
distanta Pau — Bagneres a fost cîști- 
gată de francezul Jacques Anquetil. 
care a parcurs 148,500 km în 4h37’18", 
fiind urmat de Perez: (Spania). Poulidor 
(Franța), Bahamontes (Spania) toți in 
același timp. Tricoul galben continuă 
să fie purtat de belgianul Gilbert Des
met, urmat la 2’57“ de francezul An- 
glade.

Turul ciclist al Franței rezervat ama
torilor a continuat miercuri cu desfășu
rarea etape! a 4-a r Capvern-Luchon 
(121.5 km), a doua etapă din Pirinei. 
Victoria a revenit lui Momene (Spania) 
cu timpul de 3h26’31”, urmat de Kapi
tonov (U.R.S.S.) — 3h28’02” și francezul 
Zimmerman — 3h29*07’’. tn clasamentul 
general individual continuă să conducă

Zimmerman urmat la 1’17” de Saguardy 
(Spania) și la 1’35” de Maurer (Elveția).

In cadru! unul concurs de atletism 
desfășurat la Nankin, sportiva Cen 
Fen-iun a stabilit un nou record al 
R. P. Chineze la săritura în înălțime 
cu 1,78 m. Vechiul record era de 1,77 m 
și aparținea aceleiași atlete. Recordul 
lumii este de 1,91 m și aparține atletei 
romîne Iolanda Balaș. Pînă acum 1,78 
au realizat două atlete — Cen Fen-iun 
și Taisia Cencik (U.R.S.S.).

'*
A început turneul internațional de 

șah de la Los Angeles. In primul tur 
au fost înregistrate următoarele rezul
tate : Najdorf (Argentina)-Panno (Ar
gentina) 1-0 ; K eres (U.R.S.S.)-Petrosian 
(U.R.S.S.) remiză î Olafsson (Islanda)- 
Gligorici (Iugoslavia) remiză. Partida 
dintre americanii Reshevski și Benko 
s-a întrerupt Ia mutarea 40-a.

★
S-a stabilit ca meciul pentru titlul de 

campion mondial de box profesionist la 
categorii grea dintre deținătorul cen
turii, Sony Liston, și Floyd Patterson 
să albă loc la 22 iulie în orașul Las 
Vegas. învingătorul din acest meci 1st 
va pune titlul în joc în fața altui boxer 
negru, Cassius Clay.

■A
In semifinalele turneului internațio

nal feminin de tenis de la Wimbledon 
se vor întîlni Moffitt (S.U.A.) — Ann 
Havdon (Anglia) și Smith (Australia) — 
Darlene Hard (S.U.A.). Alte rezultate : 
dublu bărbați : Darmon, Barclay (Fran
ța)—Lefus, Lihaciov (U.R.S.S.) 6—4 i 
7—5 , 6—3.

V
Selecționata olimpică de fotbal a 

U.R.S.S., care se pregătește penriu 
meciul cu Finlanda, a susținut un joc 
de antrenament la Leningrad cu echipa 
norvegiană Friedrikstadt. Fotbaliștii so
vietici au cîștigat cu scorul de 7—0.

(Agerpres)

Pe Coasta de Azur (Franța) se 
practică un nou sport : parașuta as
censională. După ce a fost conectat 
pe pămînt, un mecanism cu motor 
trage de o sîrmă parașuta și aceasta, 
luată de vînt, se înalță. Amatorii 
acestui sport fac astfel plimbări 
în aer.

CE-A IEȘIT DIN JOACĂ

Deoarece copiii lor au avut un... 
exces de imaginație, cîțiva părinți 
din Seyne (departamentul Var, 
Franța) vor plăti oalele sparte. Po
trivit unei legi datînd din 1845 cu 
privire la protecția căilor ferate, pă
rinții vor fi supuși unei grele a- 
menzi.

Zărind un telefon de-a lungul li
niei ferate, unul dintre copii a ri
dicat receptorul, blocînd astfel sem
nalele de avertisment apropiate. Un 
tren de marfă a fost oprit din 
cursă. „încurajați“ de succesul lor, 
copiii au reluat jocul în zilele ur
mătoare. Găsind apoi niște petarde 
de alarmă, au declanșat explozia a-

După cum anunță agenția Asso
ciated Press, afișe de propagandă 
nazistă au fost lipite zilele trecute 
pe imobile din Frankfurt (R.F.G.).

Procurorul care conduce actual
mente ancheta/în legătură cu aceste 
afișe a declarat că se pare că aces
tea au fost imprimate în Anglia, 
deoarece erau semnate „Mișcarea na
țional socialistă“ și purtau adresa 
„74, Prince dale Road, London, 
W. 11“.

RABAT 3 (Agerpres). — Santos, 
lider al partidului „Mișcarea popu
lară pentru eliberarea Angolei“, a 
relevat că, începînd din luna ianua
rie a acestui an, lupta popoarelor 
din Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde s-a intensificat. în 
ultima vreme patrioții din aceste 
regiuni au doborît 10 avioane mili
tare portugheze și au capturat 6 
ambarcațiuni. Unele regiuni din a- 
ceste teritorii au fost eliberate.

La Montevideo (Uruguay) muncitorii din transportul municipal manifer 
tează pentru satisfacerea revendicărilor lor economice.

„Drumul geologilor“
Am lăsat în urma noastră șoselele 

naționale și șoselele provinciale, am în
tors, de asemenea, spatele potecilor pen
tru cai și mergem acum pe „drumul 
geologilor“ pe care trebuie să-l deschi
dem noi înșine. Cel care merge în capul 
coloanei își face drum cu un cosor, cei
lalți vin imediat după el. Deodată, dru
mul ne este tăiat de un munte care 
a apărut în fața noastră.

— Opriți! — se aude glasul șefului 
echipei.

Unul din oameni își pune jos legătura 
pe care o purta în spate și începe să 
sape. El va trebui să rămînă aici și să 
sape tot mai adine pentru a-și procura 
mai multe mostre de roci, care vor servi 
mai tîrziu la analizarea compoziției so
lului. Echipa își va continua drumul 
și-l va aștepta la noapte, într-un loa 
stabilit.

Cite pericole nu pîndesc în pădurea 
tropicală I E suficient să înceapă pe 
neașteptate o ploaie, ca pîrîul inofensiv, 
pe care în mod normal îl traversezi ușor, 
să se umfle într-atîta îneît să desră- 
dăcineze arbori seculari. Atunci cînd se 
întîmplă așa ceva, singurul lucru pe 
care-l poți face este să aștepți, izolat de 
restul lumii, potolirea apelor.

Geologii se duc în junglă lună de 
lună. Pe harta lor, drumul pe care-l au 
de parcurs este reprezentat printr-o li
nie dreaptă ce nu ține seama nici de 
munți, nici de păduri și nici de pîrîuri. 
Ei trebuie să-l urmeze pas cu pas, așa 
cum a fost însemnat pe hartă.

La prima vedere, rezultatul muncii 
lor nu pare a fi extraordinar : un nu
măr de săculețe cît palma de mari, pli
ne cu pămînt și bucăți de toci.

Siderurgia își pune însă mari speranțe 
în munca acestor oameni. Sarcina lor,

este de a găsi zăcăminte de minereu de 
fier care să ajungă pentru multă vreme 
— nu pentru zece, ci pentru o sută 
de ani...

Citind în ziar un articol intitulat : 
„Harta geologică a Vietnamului de nord 
a fost întocmită“ aș fi vrut să plec în 
căutarea tinerilor geologi pe care i-am 
întâlnit odată în jungla regiunilor mun
toase.

La Serviciul geologic, inginerul-șef 
îmi va indica pe hartă un punct în 
mijlocul unor mari pete verzi.

— La ora actuală ar trebui să se gă
sească aici.

„Aici“, adică la o distanță de Hanoi 
care necesită o călătorie de două zile 
cu automobilul sau de o săptămînă pe 
jos. Cînd locuitorii din Hanoi se bucură 
de veselul soare primăvăratic, „aici“ ești 
înfundat în ceață și într-un frig pătrun
zător, îți porți pașii printre ur
mele lăsate de tigri pe nisip în apro
pierea unui pîrîu și auzi mugetele 
cerbilor.

„Harta geologică a Vietnamului de

Un drum deloc „lin", acela al geologilor care escala
dează munți și traversează cursuri de apă...

Nord a fost întocmită“, — anunță la
conic titlul amintit. Dar întocmirea ei 
este rezultatul muncii geologilor, mun
că deosebit de dificilă. Inevitabilele 
crize de paludism usucă pielea, acope
rind cu o culoare veștedă obrajii ti
nerilor. Mesele lor se compun cîte- 
odată doar din orez, sare și mlădițe 
de bambus sălbatic. Ploile torențiale nu 
cruță nimic — nici lenjeria de corp, 
nici unica fotografie a iubitei ascunsă 
în cel mal adine colț al legăturii din 
spate. Ce grele sînt aceste zile de mers 
istovitor! Cîți munți ai colindat și pe 
cîți mai trebuie să te cațeri !

„Harta geologică a Vietnamului de 
Nord a fost întocmită“ ! Aceasta în
seamnă că planul pentru extragerea mi
nereurilor de fier, de plumb, de cu
pru... capătă o bază pentru 50 sau 100 
de ani. Iți face impresia că asemenea 
lucruri nu pot fi înfăptuite decît de 
uriași. Ce mult aș dori să-i revăd I

Dacă aș fi putut ajunge imediat la 
ei sînt sigur că i-aș fi văzut surîzînd.

— Iată-te, ar fi strigat ei. Am des
coperit un zăcămînt 
de pirită I Este toc
mai ce ne trebuie!

Așa m-ar fi pri
mit ei, iar în aceeași 
seară tinerele fete 
din echipă, purtând 
cizme de cauciuc, 
m-ar fi atras în vîr- 
tejul unui vals în
drăcit, dansat în su
netul unui acordeon 
care ar fi tulburat 
liniștea junglei...

THIET VU 
(După revista „Viet

namul în marș“)
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Expoziție de arta populară 
roinineaseă la Roma

miNTAREA ROSTITA DE /E S. HRESCLOV 
LA MITINGUL DE LA RERUN

ne-

pe 
cu

BERLIN (Agerpres). După cum 
s-a anunțat, la 2 iulie la Berlin a 
avut loc un miting al prieteniei la 
care au luat cuvîntui N. S. Hrușciov, 
prim-secretar a! C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane.

Referindu-se la succesele obținute 
de oamenii muncii din R. D. G„ 
N. S. Hrușciov a arătat că astăzi 
R. D. Germană este unul dintre sta
tele industriale cele mai puternice 
din Europa și din lume. „Sîntem 
ferm convinși, a spus el, că pe vii
tor dezvoltarea economică a R- D. 
Germane va progresa într-un ritm 
și mai rapid. Pentru aceasta există 
toate condițiile și posibilitățile 
cesare".

Vorbind despre importanța 
care o are pentru dezvoltarea
succes a țărilor socialiste coordo
narea planurilor lor economice, 
N. S. Hrușciov a subliniat că adîn- 
cirea colaborării economice dintre 
aceste țări constituie un factor pu
ternic care accelerează progresul 
lor comun.

în continuare, vorbitorul a decla
rat că pentru întărirea păcii în Eu
ropa, deci și în întreaga lume, tre
buie înlăturate rămășițele celui 
de-al doilea război mondial, trebuie 
încheiat 
mania.

Foarte 
parte în 
nauer, acolitul său Brandt, care se 
dă drept socialist, și alți reacțio
nari din Germania occidentală și 
Berlinul occidental, l-au invitat pe 
președintele S.U.A. să viziteze Ber
linul occidental. în însuși faptul 
venirii lui Kennedy în Berlinul oc
cidental nu este nimic rău. Ar _ fi 
putut fi salutată o astfel de vizită 
dacă aceasta ar fi fost o vizită cu 
intenții bime. însă aceia care l-au 
invitat pe președinte au făcut 
aceasta, desigur, nu cu intenții bune. 
Ei au dorit să fie încurajați în ten
dințele lor revanșarde nesăbuite.

Faptul că dl. Kennedy a mers în 
întîmpinarea năzuințelor revanșar
zilor vest-germani nu poate să nu 
mihnească pe aceia care ar fi vrut 
să vadă confirmarea recentei cu- 
vîntări a președintelui la Universi
tatea din Washington, care s-a re
marcat printr-o apreciere lucidă a 
situației internaționale. „Este greu 
să-ți imaginezi cum poate același 
om, într-o perioadă de timp atît de 
scurtă și în condiții cînd în situația 
internațională nu au intervenit nici 
un fel de schimbări esențiale, să 
rostească cuvîntări care conțin de
clarații ce se exclud reciproc“. A- 
ceasta se datorește — a arătat vor
bitorul — unui fenomen foarte pri
mejdios : președintele S.U.A. concu
rează cu președintele Franței în 
curtarea Germaniei occidentale. 
O asemenea „curte“ duce doar la 
încordare și la o încordare foarte 
primejdioasă a situației din lume.

Interesele vitale ale poporului 
muncitor german reclamă necesita
tea îmbunătățirii 
U.R.S.S., cu 
care doresc

Interesele

tratatul de pace cu Ger-

recent, s-a spus mai de- 
cuvîntare, cancelarul Ade-

relațiilor cu 
toate țările socialiste, 
asigurarea păcii, 
poporului din R.F.G.

In Consiliul Municipal al Parisului

Glasuri în favoarea 
înfăptuirii dezarmării

PARIS 3 (Agerpres).— în cadrul 
unei ședințe recente a Consiliului 
municipal al orașului Paris deputa
tul Vericourt, (aparținînd partidu
lui M.R.P.) a prezentat un proiect 
de rezoluție prin care cere prefec
tului departamentului Sena să facă 
demersurile necesare pe lîngă gu
vernul francez „pentru ca în cursul 
tratativelor internaționale să se țină 
seama de dorința capitalei Franței 
de a vedea realizată dezarmarea in
ternațională controlată spre a feri 
omenirea de primejdia atomică și 
de povara cursei înarmărilor”.

cer dezvoltarea pașnică a Germa
niei, normalizarea și dezvoltarea 
relațiilor multilaterale cu țările so
cialiste. în legătură cu aceasta, vor
bitorul a subliniat că între U.R.S.S. 
și R.F.G. nu există bariere de netre
cut care să excludă posibilitatea co
laborării dintre ele.

Șeful guvernului sovietic a subli
niat că încheierea tratatului de pace 
german constituie mijlocul radical 
de normalizare a relațiilor nu nu
mai între Uniunea Sovietică și Ger
mania occidentală, ci și între toate 
statele din Europa și nu numai din 
Europa.

Apoi, N. S Hrușciov s-a oprit a- 
supra problemei încetării experien
țelor nucleare în legătură cu apro
piatele tratative care vor avea loc 
la Moscova Ia mijlocul lunii iulie. 
„Guvernul sovietic, a declarat el, 
este convins că încheierea cît mai 
grabnică a unui acord privitor la în
cetarea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară — în atmosferă, în 
spațiul cosmic, sub apă și sub pă- 
mînt — corespunde intereselor po
poarelor. în prezent însă, de bună 
seamă, acest lucru este imposibil da
torită poziției puterilor occidentale.

Chibzuind minuțios asupra situa
ției create și animat de sentimentul 
unei înalte răspunderi pentru desti
nele popoarelor, guvernul sovietic 
declară că, întrucît puterile occiden
tale împiedică încheierea unui acord 
privind interzicerea tuturor experien
țelor nucleare, este hotărît să în
cheie un acord cu privire la înce
tarea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. Noi am prezentat și înainte 
această propunere, însă puterile oc
cidentale au zădărnicit realizarea

unui acord, punînd noi condiții care 
prevăd efectuarea unor vaste in
specții pe teritoriul nostru.

Dacă în prezent puterile occiden
tale sînt de acord cu această pro
punere, problema inspecțiilor cade 
în întregime. Statele occidentale au 
declarat că pentru controlul înde
plinirii obligațiilor asumate de sta
te în domeniul încetării experiențe
lor nucleare în atmosferă, în Cos
mos și sub apă nu sînt necesare 
nici un fel de inspecții. Prin urma-, 
re, drumul spre rezolvarea ' acestei 
probleme este deschis. Desigur, a 
continuat șeful guvernului sovie
tic, un acord privitor la încetarea 
experiențelor nucleare, cu toată în
semnătatea acestui act important, 
nu poate opri cursa înarmărilor, nu 
poate preîntâmpina sau măcar slăbi 
substanțial primejdia unui război 
termonuclear.

De aceea, guvernul sovietic, con
sideră că ar trebui încă acum, la 
încheierea unui acord privitor la in
terzicerea experiențelor nucleare, să 
se facă și un alt pas important 
spre destinderea încordării interna
ționale și întărirea încrederii între 
state și anume să se încheie un pact 
de neagresiune între cele două prin
cipale grupări militare de state — 
țările N.A.T.O. și 
la tratatul de la

în încheiere, 
spus : „Un acord 
rea experiențelor 
și semnarea concomitentă a 
pact de neagresiune între cele două 
grupări de state vor crea o atmos
feră internațională nouă, mai favo
rabilă rezolvării celor mai impor
tante probleme ale contemporanei
tății, inclusiv a problemei dezar
mării“.

BRUXELLES 3 (Agerpres).— în 
Belgia a izbucnit o criză guverna
mentală. Theo Lefèvre, conducăto
rul guvernului de coaliție al cato
licilor și socialiștilor, a demisionat 
din cauza dificultăților create în 
urma încercării guvernului de a 
strecura prin parlament reforme 
referitoare la statutul capitalei bel
giei^.

Regele Baudouin nu a primit de
misia.

★

După cum au anunțat agențiile occi
dentale de presă, premierul a hotărît 
să demisioneze ca urmare a conflictu
lui care opune cele două partide ale 
coaliției guvernamentale — creștin-so-

cial și socialist — în problema dispu
telor lingvistice care, în ultimele zile 
s-au agravat ca urmare a încercărilor 
autorităților de a integra șase comune 
locuite de populația de limbă flamandă 
în orașul Bruxelles ; în capitala Bel
giei, regimul oficial este bi-lingv, a- 
dică se acceptă ca limbă oficială și 
limba franceză pe lîngă cea flamandă. 
Proiectul a trezit opoziția populației 
din cele șase comune și au fost înre
gistrate incidente violente și ciocniri în
tre manifestanți și poliție. De asemenea, 
între diferitele grupări ale Partidului 
creștin-social și între Partidul creștin-so- 
cial și cel socialist au izbucnit conflicte 
în această problemă și, ca urmare, pri
mul ministru a hotărît să demisioneze.

ROMA 3 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Muzeul 
național de artă și tradiție popu
lară din Roma s-a inaugurat o 
expoziție de artă populară romi 
nească, care urmează să răm'inâ 
deschisă în capitala Italiei pînă 
la începutul lunii august. La fes
tivitatea de inaugurare a expozi
ției au participat numeroase per 
sonalități din viața politică șt 
culturală a Italiei, reprezentanți 
ai ministerului afacerilor exter
ne, ai ministerului instrucțiunii

publice, atașați culturali ai unor 
ambasade, ziariști. Cu acest pri
lej Mihai Marin, ministrul R. P. 
Romîne la Roma, a arătat că ex
poziția constituie o contribuție 
la înțelegerea reciprocă dintre 
popoarele italian și romîn. Minis
trul R. P. Romîne din Italia a 
dat citire unei scrisori a Institu
tului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în care se 
spune că expoziția este oferită în 
dar Muzeului național de artă și 
tradiție populară din Roma.

Cuvintarea președintelui Tito la sesiunea Scupșcinei 
Federative a R. S. F. Iugoslavia

(Agerpres). — După 
agenția Taniug, în

Laburiștii sînt împotriva creării forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.

țările participante 
Varșovia“.
N. S. Hrușciov a 
privitor la înceta- 
cu arma nucleară 

unui

Dezbaterile din Camera Comunelor
Vorbitorul a răspuns afirmativ la 

întrebarea ce i-a fost pusă de Wil
son, lider al partidului laburist, 
dacă în cursul pregătirilor în vede
rea tratativelor de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare, guvernul Angliei ia în con
siderare 'punctul de vedere al guver
nului sovietic în probleme ca răs- 
pîndirea armei nucleare și forțele 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 

Luînd cuvîntui din partea opozi
ției, Gordon Walker, purtător de cu
vînt al opoziției pentru problemele 
externe, a subliniat că laburiștii se 
pronunță împotriva creării forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O., 
deoarece aceasta ar apropia consi
derabil Germania occidentală de 
arma nucleară.

LONDRA 3 (Agerpres). — Deschi- 
zînd dezbaterile din Camera Comu
nelor în legătură cu problemele de 
politică externă, Heath, lordul Si
giliului privat, a declarat că guver
nul englez „recunoaște necesitatea 
satisfacerii dorinței Europei (de 
fapt a Germaniei occidentale — 
n. r.) de a avea un vot mai greu în 
domeniul controlului politic asupra 
armei nucleare“ a N.A.T.O.

După cum a subliniat Heath, fap. 
tul că Anglia a acceptat să studieze 
planul american de creare a flotei 
submarine a N.A.T.O. înzestrate cu 
rachete „Polaris“ și deservite de e- 
chipaje mixte ale țărilor N.A.T.O., 
nu înseamnă că ea și-a luat obliga
ția să participe la această măsură.

BELGRAD 3 
cum transmite _  ,
cadrul lucrărilor sesiunii Scupșci- 
nei Federative a R. S. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz-Tito, care a fost ales 
președinte al R.S.F. Iugoslavia, a 
rostit o cuvîntare. Trecînd în re
vistă succesele obținute în ultima 
perioadă în dezvoltarea industriei 
și agriculturii Iugoslaviei, el a ară
tat că, drept rezultat al dezvoltării 
țării, în prezent 80 la sută din ve
nitul național se creează în secto
rul social al economiei. în conti
nuare, el s-a ocupat de unele pro
bleme ale planului septenal de dez
voltare economică, plan care este 
în curs de elaborare.

în a doua parte a cuvîntării, 
președintele Tito a expus princi
piile politicii externe a R. S. F. Iu
goslavia, subliniind că Iugoslavia se 
pronunță pentru o politică de pace 
și coexistență pașnică, pentru dez
voltarea relațiilor internaționale, 
pentru rezolvarea»- pașnică a pro
blemelor litigioase. Practica

acum, a declarat vorbitorul, a do
vedit că colaborarea și relațiile do 
prietenie cu țările socialiste au o 
mare însemnătate în lupta pentru 
pace și pentru întărirea forțelor 
progresiste din lume în general.

Abordînd problema cursei înar
mărilor, vorbitorul a spus că a de
venit necesar să se pună odată 
pentru totdeauna capăt cursei înar
mărilor și că un acord cu privire 
la interzicerea experiențelor nuclea
re ar permite să se adopte măsuri 
ulterioare în domeniul mai larg și 
complex al dezarmării. în același 
timp, vorbitorul a sprijinit iniția
tivele pentru crearea unor zone de- 
zatomizate în Africa, America La
tină, Europa Centrală, Balcani.

de pînă

1R A K Pierderile pricinuite trupelor 
guvernamentale de forțele patriotice kurde

PARIS 3 (Agerpres). — In legă
tură cu operațiunile militare pe 
care guvernul irakian le desfășoară 
împotriva partizanilor kurzi repre
zentanța mișcării kurde la Paris a 
dat publicității la 3 iulie un comu
nicat al cartierului general al for
țelor patriotice kurde.

După cum relatează A.F.P., în co
municat se subliniază că în ultimul 
timp forțele kurde au doborît, în 
regiunea Bamerni (Mosul) trei a- 
vioane aparținînd forțelor armate 
irakiene și un avion sirian. Alte trei 
avioane au fost doborîte în apropie
re de Khanakin iar unul în regiu
nea Derbenxi-Bazyan.

Totodată, în comunicat se arată

R. P. Mongolă a cerut ca O.N.U. 

să ia in discuție problema genocidului 
împotriva kurzilor

ULAN BATOR 3 (Agerpres). - 
Agenția Monțame anunță că minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Mongole, M. Dughersuren, a trans
mis secretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite, U Thant, o 
scrisoare în care, din însărcinarea 
guvernului R. P. Mongole, cere in
cluderea pe ordinea de zi prelimi
nară a celei de-a 18-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a punctului 
„despre politica de genocid a gu
vernului Republicii Irak împotriva 
poporului kurd“, ca o problemă im
portantă și urgentă. Scrisoarea este 
însoțită de o notă explicativă în 
care se subliniază că guvernul R. P. 
Mongole consideră că represiunile 
militare dezlănțuite de guvernul 
irakian .împotriva populației kurde 
constituie „o politică de genocid 
incompatibilă cu Carta O.N.U. și 
condamnată de întreaga omenire“. 
Nota explicativă cuprinde un pro
iect de rezoluție în această pro
blemă, pe care guvernul R. P- Mon
gole îl propune spre discutarea 
Adunării Generale O.N.U.

că în ultimele două săptămîni s-au 
desfășurat lupte grele în regiunile 
Kirkuk, Soleimania, Salah El Din, 
Zakho și Spilk. In cursul acestor 
operațiuni trupele guvernamentale 
au suferit mari pierderi care se ci
frează la 1340 răniți și 720 prizo
nieri; au fost, de asemenea, captu
rate 20 de mașini blindate, 164 de 
mitraliere, 9 mortiere, 1 000 de ar
me și 80 de pistoale automate.

Comunicatul arată în continuare 
că în cursul bombardamentelor e- 
fectuate de forțele, aeriene guverna
mentale în regiunile Gali-Ali-Bak, 
Harire, Shaikhan, Zawite, Manguez 
și Biara au fost distruse 167 de lo
calități. Pierderile cauzate popu
lației civile se ridică la 634 morți, 
1 309 răniți dintre care 137 de copii 
sub trei ani.

După cum menționează A.F.P. 
pentru prima oară într-un comuni
cat oficial se menționează prezența 
trupelor siriene în acțiunile milita
re desfășurate de guvernul irakian 
împotriva minorității kurde.

cîteva ore.
17,30 și 22,Astfel de imagini au prins fotoreporterii parizieni la 

27 iunie : șiruri, șiruri de autobuze, taxiuri și alte 
mașini imobilizate, unele rămase în pană, au 
blocat circulația. Media generală a vitezei vehi
culelor a fost de 5 km/oră. Cauza : greva de 
la metrou, al cărui personal și-a susținut re
vendicările, declanșînd prin înțelegerea tuturor orga-

irizațiilor sindicale, o încetare a lucrului de 
„Parisul a cunoscut la 27 iunie, între orele 
una din cele mai mari gîtuiri ale circulației din isto
ria sa — a scris ziarul „Le Monde“. Pe principalele bu
levarde te asurzeau claxoanele și sirenele vehicule
lor ai căror conducători încercau să-și facă loc. Pie
tonii traversau arterele de circulație în toate sensu

rile, unii trecînd, ca peste un pod, 
pe deasupra capotelor mașinilor. 
Normalizarea traficului a început 
să se producă abia după orele 10 
seara“.„Broederbond66

guvernul secret al Republicii Sud-Africane
în scrisorile trimise redacției noastre, mai mulți cititori și-au expri

mat dorința de a afla amănunte în legătură cu organizația „Broeder
bond“, care conduce de fapt întreaga activitate a rasiștilor sud-africani. In 
lesătură cu aceasta publicăm cele ce urmează.

sud-african și să domine toate latu
rile vieții politice, economice și cul
turale din țară.

Un punct important din programul 
„Broederbond“-ului este formulat 
astfel : „Segregarea tuturor raselor 
care nu sînt albe din Africa de sud; 
ele trebuie să se dezvolte separat, 
sub conducerea albilor“. Datorită 
zelului depus de cîțiva proiesori 
membri ai „Broederbond“-ului, a 
fost fabricată „teoria“ apartheidu-

Ororile din Irak trebuie să înceteze!
Acad. ZAHARIA STANCU

nimic din istoria pe care 
cu toții în ultimele de- 
apucat pe drumul vărsă- 
sînge. Comuniști ira-

Peste cîtevcr' zile 
6e împlinesc cinci 
luni de la lovitura 
de stat din Irak.

După prăbușirea regimului vîndut 
monopolurilor străine al lui Nuri 
Said și după prăbușirea regimului 
Kassem. era de așteptat ca noul re
gim să aleagă o altă cale. Dar el, 
neînvățînd 
am trăit-o 
cenii — a 
rilor de
kieni — cei mai buni patrioți au 
fost prinși și uciși. Sălbateca vînă- 
toare continuă. Intelectuali — prin
tre care scriitori și ziariști de frun
te — au fosț prinși și uciși. Sălba
teca vînătoare continuă. Luptători 
pentru pace au fost prinși și uciși. 
Sălbateca vînătoare continuă. Mai 
mul* : au fost arestate, judecate și 
executate numeroase femei, din 
care mame a numeroși copii. Vina 
acestor femei? Au crezut în pace. 
Au luptat pentru pace. Sălbateca vî
nătoare împotriva luptătorilor și 
luptătoarelor pentru pace continuă.

Minorității kurde, care se ridică 
la aproape un milion de oameni.

zile se împlinesc 
lovitura de stat de 
tot acest timp, în 
teroarea, moartea 
odihnă sinistrul ei

noul regim 1-a de
clarat război — 
război „modern“, 
cu tunuri, tancuri, 

avioane. Satele kurde sînt culcate 
la pămînt. Bunurile kurzilor sînt pîr- 
jolite și schimbate în cenușă. Popu
lația kurdă —, acolo unde cade sub 
călcîiul ofițerilor trupelor irakiene 
— este pur și simplu exterminată.

Peste cîteva 
cinci luni de la 
la Bagdad. In 
Irak a domnit 
și-a jucat fără
joc, s-a întins și mai mult sărăcia, 
iar de cîteva săptămîni, în ținuturile 
locuite de kurzi războiul — războiul 
„modern", cu tunuri, tancuri și avia
ție — și-a arătat sinistra lui față.

Ceea ce se întîmplă acum în Irak 
constituie o uriașă rușine pe chipul 
mărețului timp de construcție pașni
că și de luptă pentru menținerea și 
întărirea păcii, pe care îl trăim.

Alături de milioane de oameni 
protestăm împotriva ororilor din Irak 
și cerem să se pună capăt cu un 
ceas mal devreme sîngeroaselor și 
sălbatecelor acțiuni care dezono
rează pe autorii lor.

legătură cu aceasta publicăm cele ce
Pînă în ultimii cîțiva ani, despre 

„Broederbond“ („Uniunea frățeas
că“), organizația secretă a rasiștilor 
sud-africani, se cunoșteau puține 
lucruri, deși ea a fost înființată încă 
în 1918. în anii celui de-al doilea 
război mondial, firele tuturor com
ploturilor prohitleriste descoperite în 
Uniunea Sud-Africană (în prezent 
Republica Sud-Africană) duceau cu 
atîta regularitate spre „Broeder
bond“, îneît feldmareșalul Smuts, pe 
atunci prim-ministru, a fost nevoii 
să numească o comisie specială 
pentru a ancheta, în secret, activi
tatea acestei organizații.

în 1948 partidul naționalist 
în realitate un instrument 
„Broederbond“-ului — a reușit 
răstoarne guvernul Smuts. De 
tunci, organizația aceasta a devenit, 
de fapt, un guvern secret al R.S.A., 
ea promovînd pe toți prim-miniștriî 
sud-africani. care s-au perindat timp 
de 15 ani. Și actualul premier 
Verwoerd face parte din „frăția“ 
rasistă încă din 1936. Majoritatea 
miniștrilor sud-africani sînt, de ase
menea, membri ai organizației se
crete.

Cum este organizată această aso
ciație a rasiștilor, care dirijează din 
umbră politica R.S.A. ?

Fiecare „frate“ face parte dintr-un 
grup care nu are mai mult de 5—10 
membri. Cîteva grupe din acestea 
alcătuiesc o secție, iar secțiile sînt 
subordonate consiliului executiv, 
format din 12 persoane, denumite 
„cei 12 apostoli". în mod practic 
însă, întreaga putere se concentrea
ză în mîinile a trei membri din con
siliul executiv. Numele președintelui 
acestei „treimi“ rămîne necunoscut 
chiar și majorității „fraților" din 
Broederbond“.

Persoana care vrea să adere la 
această asociație a „stăpînilor“ tre
buie să îndeplinească o mulțime de 
condiții, dar mai presus de toate 
trebuie să aibă influență în vreun 
domeniu de activitate, căci scopul 
urmărit de „Broederbond" eete să 
mențină efectiv puterea în statul

Răspuns la Întrebările 
cititorilor

al 
să 
a-

oare se ailă 
este singura 
subordonata

lui, (cuvînt da origină bură care în
seamnă „dezvoltarea separată a ra
selor“), în timp ce „frații“ care alcă
tuiesc parlamentul, folosesc această 
teorie ca o justificare a legilor ra
siste pe care le adoptă. în sfîrșit, 
legile sînt aplicate în viață prin 
strădaniile „fraților“ aflați în posturi 
guvernamentale.

Partidul naționalist, 
la cîrma țării, nu 
organizație politică
„Broederbond“-ului. Mai există o se
rie de asociații „specializate“, care 
duc spiritul și metodele rasismului 
celui mai deșănțat în toate dome
niile de activitate, și care pot ac
ționa și împotriva guvernului în ca
zul cînd acesta ar înceta să mai 
țină 
„Ossewa brandwag" 
organizației politice 
celui de-al doilea 
dial, avînd peste 
membri, era strîns legată de centrul 
de spionaj german din Mozambic. 
Sabotaje, diversiuni, aruncarea în 
aer a centralelor electrice, minelor, 
căilor ferate — iată o scurtă enu
merare a „preocupărilor“ acestei or
ganizații. Baltazar lohn Vorster, ac
tualul ministru de justiție al R.S.A., 
era pe atunci „general“ în „Ossewa 
brandwag“, cu împuterniciri pentru 
partea răsăriteană a provinciei 
Cape. Condamnat la timpul său

seama de cererile fasciștilor, 
este numele 

care în anii 
război mon- 

60 000 de

pentru activitate prohitleristă, Vois- 
ter este azi unul din inițiatorii așa- 
zisei „legi a sabotajului“, care pre
vede, printre altele, și pedeapsa cu 
moartea pentru acțiuni îndreptate 
împotriva terorii rasiste.

La „Broederbond“ mai era afiliat 
și partidul fățiș nazist „Noua ordi
ne“, creat de Oswald Pirow, de na
ționalitate germană, fost ministru 
de război, care-1 proslăvea pe Hitler. 
Același Pirow a funcționat în calitate 
de procuror al statului la șirul de 
procese ticluite în ultimii ani împo
triva multor personalități cu tendin
țe democratice, învinuite pe baza 
„legii pentru înăbușirea comunismu
lui“.

Potrivit programului „fraților“, în
treaga populație a Africii de Sud 
constituie o piramidă, avînd în vîrf 
pe descendenții colonialiștilor,
la bază — milioanele de africani.

Această piramidă, ticluită de 
„Broederbond“, constituie baza teo
retică a politicii de apartheid după 
care negrii alcătuiesc o rasă infe
rioară de oameni cu unica menire 
de a fi sclavii albilor și, în primul 
rînd, a acelora care alcătuiesc „vîr- 
ful“ societății. Această politică este 
sprijinită pe toate căile nu numai 
de reacțiunea Internă, ci și de 
cercurile monopoliste internaționale. 
Mîna de lucru aproape gratuită pe 
care o asigură milioanele de semi- 
sclavi negri, fac ca profiturile mo
nopolurilor străine, care exploatea
ză bogățiile minelor de aur și dia
mant din R.S.A., să fie printre cele 
mai ridicate din lume. Iată de ce. 
numai S.U.A., 
țară cu peste 
împreună cu 
glia. Franța,
storc anual sute și sute de 
de dolari din sudoarea și 
populației băștinașe.

Sigur de sprijinul secret 
1-1 oferă N A.T.O., quvernul 
R.S.A. ignorează orice
O.N.U. și a altor organizații 
naționale cu privire la politica de 
apartheid. Și tocmai datorită aces
tui sprijin se menține la putere în 
R.S.A. „frăția“ rasiștilor.

L. SORESCU

iar

au împînzit această 
200 de societăți care, 
monopolurile din An-
Belgia și Portugalia, 

milioane 
bogățiile

pe care 
rasist al 

hotărîre a 
inter-

HAVANA. La Havana s-a anunțat 
încheierea unui acord comercial în
tre Cuba și Guyana britanică.

YAOUNDE. Președintele Republicii 
Camerun, Ahmadou Ahidjo, a declarat 
că țara sa, călăuzindu-se de hotărîrile 
Conferinței din luna mai de la Addis 
Abeba a conducătorilor statelor afri
cane independente, rupe orice 
turi comerciale cu Republica 
Africană și cu Portugalia.

legă-
Sud

ATENA. 10 000 de salariați de la 
serviciile de telecomunicații din Gre
cia au declarat o grevă națională de 
48 de ore. Greviștii cer majorarea sa
lariilor cu 10 la sută.

BUDAPESTA. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care se află într-o 
vizită în Ungaria a prezentat la Aca
demia de Științe a R. P. Ungare un 
referat cu tema : „Relațiile culturale 
și pacea“.

SANAA. Postul de radio Sanaa a 
anunțat că la Tribunalul special din 
Sanaa a luat sfîrșit audierea a șase 
persoane acuzate de complot împo
triva regimului republican din Ye
men. După cum s-a mai anunțat, a- 
cest complot a fost organizat de 
cercurile reacționare din Anglia și 
Arabia Saudită. La 3 iulie Tribunalul 
special din Sanaa a început judecarea 
altor șase persoane participante la 
complot.

SANTIAGO DE CHILE. în ciuda 
protestelor opiniei publice, Camera 
Deputaților a Republicii Chile a a- 
doptat legea cu privire la restrîngerea 
libertății presei, cunoscută în această 
țară sub denumirea de „legea căluș“. 
Legea urmează să fie prezentată acum 
Senatului chilian.

PARIS. Confederația Generală a 
Muncii din Franța a dat publicității 
un „protest hotărît împotriva noului 
atentat grav pe care guvernul inten
ționează să-l săvîrșească asupra drep
turilor sindicatelor“. Ziarul „L'Huma
nité“ relatează despre ședința grupu
lui parlamentar al deputaților comu-

PARIS 3. Corespondentul Ager
pres transmite : Joi dimineața, ge
neralul de Gaulle, însoțit de primul 
ministru Pompidou și alți miniștri 
francezi va sosi la Bonn. Noua vi
zită a președintelui Franței în ca
pitala Germaniei occidentale are o 
semnificație deosebită, avînd loc a- 
proape imediat după turneul euro
pean al președintelui Kennedy și cu 
cîteva luni înainte ca locul cancela
rului Adenauer să fie preluat de 
succesorul său, actualul vicecancelar 
Erhard.

Potrivit relatărilor presei, locul 
principal pe ordinea de zi a discu
țiilor de la Bonn îl ocupă proble
mele aplicării tratatului militaro- 
politic franco-vest-germaa, în con. 
textul divergențelor care s-au mani
festat cu putere în ultima vreme în
tre partenerii alianței atlantice.

Anunțînd voiajul la Bonn al ge
neralului de Gaulle, ziarul „Com
bat“ constată că „continuă să existe 
profunde divergențe între R. F. Ger
mană și Franța“, precizînd apoi că 
între cele două țări „concepțiile sînt 
adesea foarte îndepărtate, chiar o- 
puse, fie că este vorba de proble
mele apărării, fie ale agriculturii".

într-o corespondență de la Bonn, 
ziarul „Le Figaro” scrie că pînă 
acum tratatul semnat la 22 ianuarie 
nu a dat decît rezultate modeste și 
că noile discuții între francezi și 
vecinii lor vor fi purtate sub sem
nul recentei vizite a președintelui 
Kennedy.

Ziarul „Le Monde” scrie că în 
orice caz Erhard va explica gene
ralului de Gaulle „că atașamentul 
față de Franța nu va putea în nici 
un caz să compromită relațiile 
R.F.G. cu S.U.A.“.

niști, ținută sub președinția lui 
Maurice Thorez. La ședință s-a a- 
doptat o declarație în care se pro
testează împotriva „proiectelor gu
vernamentale de restabilire în Franța 
a legii antigreviste, îndreptată, în pri- ' 
mul rînd, împotriva lucrătorilor din 
sectorul de stat“.

NAIROBI. Venind din Uganda, 
unde au avut loc tratativele cu pri
vire la crearea Federației Africii Ră
săritene, Tom Mboya, ministrul 1 de 
justiție al Kenyei, a declarat ziariști
lor că „datorită încheierii cu succes a 
tratativelor de la Kampala (Uganda) 
dintre conducătorii celor trei state 
care urmează să facă parte din vii
toarea federație — Kenya, Uganda și 
Tanganica — a devenit posibilă or
ganizarea unei conferințe cu o larg», 
reprezentare pentru crearea federa
ției Africii Răsăritene mai curînd de- 

a fost prevăzut inițial“.

■■

cit

din Rhodesia de sud împrăș-Poliția
tie o demonstrație împotriva interzice
rii activității „Uniunii africane a po
porului Zimbabwe".
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