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• Acad. Al. Rosetti — Emi- 

nescu și literatura populară (pag. 
2-a)

• Au cuvîntul oaspeții stațiu
nilor de odihnă (pag. 4-a)

al Comitetului Central al P.M.R.
• Al. Gheorghiu — In Pelopo- 

nez (pag. 5-a).
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• Al. Cîmpeanu — Să înceteze 
dezmățul reacțiunii irakiene ! 
(pag. 6-a)

A

in fiecare
»

întreprindere
O ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE A MUNCII!

muncitorii secției 
„Rulmentul"-BrașovPriceperea ți energia creatoare a oamenilor muncii 

din fabrici ți uzine, din schele, mine, de pe șantiere sînt 
antrenate intr-o largă acțiune pentru îndeplinirea 
unei sarcini importante puse de partid: de a spori in 
acest an și mai accentuat productivitatea muncii.

Colectivele a numeroase întreprinderi, desfășurînd 
larg întrecerea socialistă pentru îndeplinirea planului la 
toți indicatorii, au valorificat în acest an mai intens re
zervele interne ale producției, au folosit mai bine ma
șinile și timpul de lucru, au organizat mai bine munca, 
au perfecționat tehnologia, au mecanizat o serie de lu
crări, și-au ridicat calificarea etc. In felul acesta ele au

izbutit îndeplinească și să-și depășească în pri
mul semestru sarcinile planificate privind creșterea pro
ductivității muncii. Alte întreprinderi însă n-au îndepli
nit în mod corespunzător sarcinile la acest important in
dicator de plan.

Din numeroasele scrisori sosite la redacție în ultima 
vreme se desprind preocupările și realizările obținute de 
muncitorii și tehnicienii din multe întreprinderi în creș
terea productivității muncii, precum și unele neajunsuri 
care au influențat negativ activitatea unor colective în 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan în acest do
meniu. Publicăm mai jos cîteva din aceste scrisori :

Cîțiva dintre 
montaj a Uzinelor 
care obțin o înaltă productivitate : 
Florica Rognean, Maria Boilă, 
Maria Pascu, Asoliei Baiașa (rîndul 
din față) ; Helga lanos, Felicia Gro- 
zea, Nicolae Buruiană, Ion 
Constanta Larga și Florica 
(rîndul din spate).

(Foto : R.

Sava, 
Untaru

Costln)

în ritm susținut

Constructorii de la șantierul nr. 
3-oraș Onești au dat în folosință 
de la începutul anului și pînă a- 
cum 216 apartamente. Sînt în curs 
de construcție alte blocuri care în
sumează 780 de apartamente. Lu
crările se desfășoară într-un ritm 
susținut.

în primele 5 luni ale anului, 
productivitatea muncii la noi pe 
șantier a sporit cu 2,5 la sută față 
de sarcina planificată. La baza 
realizărilor noastre stă faptul că la 
ridicarea noilor blocuri s-au folo
sit pe scară largă metodele indus
triale de construcție. Blocurile turn 
au fost ridicate cu ajutorul cofra- 
jelor glisante — metodă de înaltă 
productivitate în construcții. Pri
mul bloc a fost glisat în 12 zile, 
al doilea în 10 zile, al treilea în 9 
zile, iar celelalte în cite 8 zile fie
care.

Cum s-a reușit să se lucreze în 
ritm atît de rapid ? Constructorii 
noștri, oameni practici și cu iniția
tivă, analizînd posibilitățile de care 
dispune șantierul, au perfecționat 
continuu procesul tehnologic, adu- 
cîndu-i îmbunătățiri substanțiale. 
Odată cu glisarea s-a asigurat 
prefabricarea planșeelor la sol, a- 
lături de bloc. Cînd glisarea s-a ter
minat, macaraua nu a stat deloc, 
constructorii începînd deîndată 
montarea planșeelor. S-a asigurat 
în felul acesta continuitate în lu
cru. o mai bună folosire a utilaje
lor, iar productivitatea muncii la 
operația de montare a planșeelor a 
crescut cu 3 la sută. în plus, s-au 
economisit 650 mc cherestea, care ar 
fi fost necesară la confecționarea 
cofrajelor pentru executarea unor 
planșee monolit. Montarea
plăriei s-a făcut simultan cu gli
sarea. S-a cîștigat și în acest

tîm-

fie subliniat șitimp. Merită să 
faptul că a fost mult îmbunătățit 
și sistemul de demontare și mon
tare a cofrajului. El este demon
tat acum pe ansamble de mărimea 
unei camere, recondiționat imediat 
și montat la blocul următor. Pe 
lingă faptul că am cîștigat timp, 
am reușit să prelungim și durata 
de folosire a cofrajelor. Noi am u- 
tilizat un cofraj la 9 blocuri, în loc 
de 5 cite se prevăzuse. Aceasta 
a însemnat o importantă economie 
la prețul de cost.

Toate perfecționările aduse me-

todel de construcție cu ajutorul 
cofrajelor glisante au dat posibili
tate constructorilor să-și îndepli
nească exemplar sarcinile în ce ■ 
privește creșterea productivității 
muncii, reducerea duratei de exe
cuție, ridicarea calității lucrărilor 
și obținerea de economii în pro
ducție — obiective care se împle
tesc armonios în întrecerea socia
listă desfășurată de brigăzile de pe 
șantierul nostru.

PAVEL COSEAC, inginer-șef ad
junct, VIOREL GHEORGHIU, 
maistru, IOSIF BENOVSCHI, 
dulgher, șef de brigadă, Șantie

rul nr. 3-oraș Onești.

O măsură judicioasă : specializarea

pe produse și subansamble
Nu puține sînt laturile pe care 

le cuprinde lupta pentru sporirea 
productivității muncii. La noi, în 
secția montaj, anul acesta au fost 
întreprinse o serie de acțiuni în a- 
cest scop. Am organizat producția 
pe flux tehnologic, operațiunile 
grele au fost mecanizate și am îm
bunătățit indicii de utilizare a ma
șinilor. S-au luat și alte măsuri. 
Nu mă voi referi la toate pe larg.

Bine s-a procedat, după părerea 
mea, că s-a trecut la specializarea 
echipelor pe produse și a munci
torilor pe operații și subansamble. 
Aceasta a dat posibilitate muncito
rilor să folosească mai bine timpul 
de lucru, să muncească cu o pro
ductivitate mai înaltă și, în ace
lași timp, să execute lucrări de 
bună calitate. Echipa lui Crețu 
Viorel, de pildă, lucrează acum cu 
rezultate bune la executarea unor

sablat, la 
și la alte 
condusă 
s-a spe- 
montea-

piese pentru mașinile de 
transportoarele cu bandă 
utilaje. La fel și echipa 
de Mărgineanu Ion, care 
cializat pe subansamble,
ză într-un timp mult mai scurt o 
serie de utilaje pentru vinificație. 
Dacă înainte ei efectuau lucrările 
încredințate în 33 ore, acum le e- 
xecută în numai 22 ore.

Muncitorii din secția noastră. au 
propus anul acesta cabinetului teh
nic numeroase inovații care, apli
cate în producție, au dus la spo
rirea productivității muncii cu 
10—40 la sută și la economii în-

DUMITRU FRÎNCU 
maistru, secția montaj

Uzina „Independența“ din Sibiu

Pregătiri pentru campania 
de prelucrare a sfeclei de zahăr

Ca în fiecare an, după încheierea campaniei de 
prelucrare a sfeclei, la fabricile de zahăr din Sascut 
și Roman se desfășoară în prezent lucrările de veri
ficare a mașinilor și instalațiilor, se fac îmbună
tățiri și modernizări în funcționarea acestora. La 
Fabrica de zahăr din Roman s-a realizat peste 80 la 
sută din planul de reparații. Stația de evaporare a fost 
adaptată pentru a funcționa în patru corpuri, iar 
pentru îmbunătățirea calității siropului concentrat au 
fost făcute unele transformări Ia instalația de filtrare, 
Pentru transportul zahărului și așezarea lăzilor amba
late, în viitoarea campanie de prelucrare vor fi folo
site electrostivuitoare. Toate aceste măsuri vor asigura 
creșterea capacității de prelucrare a sfeclei de zahăr 
cu 5 la sută.

La Fabrica de zahăr de la Sascut, spre sfîrșitul 
acestei luni vor putea începe probele de funcționare 
la cald. (Agerpres)

Un nou cargou - 
„Oradea"

Constructorii Șantierului naval din 
Galați au terminat construcția celui 
de-al 9-lea cargou de 4 500 de tone. 
Noua navă, ce poartă numele de 
„Oradea“, și-a terminat cu bune re
zultate probele efectuate în apele 
Mării Negre și a primit ultima revi
zie înaintea intrării în exploatare. 
Prin aplicarea unei noi tehnologii de 
construcție la fabricarea noului 
cargou, s-a realizat o economie de 
materiale de peste 300 000 de lei.

Unități farmaceutice
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 

în acest an, rețeaua unităților farma
ceutice din regiune s-a lărgit prin a- 
menajarea de noi farmacii și puncte 
farmaceutice. La Sînpaul, raionul Lu
duș, s-a deschis o farmacie modernă, 
la Voșlobeni, raionul Gheorghieni și la 
taberele de pionieri și școlari din Răs- 
tolița și Homorod-Băi — puncte farma
ceutice de gradul I. în ultimul timp 
au fost modernizate unitățile nr. 39 
din Gheorghieni, nr. 54 din Odorhei și 
farmacia din Borsec ; la Miercurea 
Ciuc se află în curs de construcție o 
farmacie, iar altele urmează să fie ame
najate în cartierele 7 Noiembrie 
Mihai Viteazu din Tg. Mureș.

TELEGRAMĂ
Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol 

și președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU
președintele Prezidiului Marelui Hural

Popular al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, al poporului romîn și al nostru personal vă transmitem dum
neavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole și întregului popor 
mongol calde felicitări cu prilejul sărbătorii naționale — a 42-a ani
versare a Revoluției Populare Mongole.

Poporul romîn se bucură sincer de succesele obținute de poporul 
mongol în dezvoltarea economică și culturală a patriei sale socialiste.

Relațiile de prietenie și colaborare frățească, statornicite între 
Republica Populară Romînă și Republica Populară Mongolă se dez
voltă continuu în folosul ambelor popoare, în interesul întăririi uni
tății și coeziunii comunității țărilor socialiste, al menținerii păcii în 
lumea întreagă.

Urăm din toată inima poporului frate mongol noi succese în opera 
de construire a socialismului în Republica Populară Mongolă.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
\ prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

La

Spectacole 
pentru 

colectiviști
CONSTANȚA (co- 

resp. „Scînteii“) An
samblul 
„Brîuletul 
stanța a 
în fața 
lor din Lanurile, 
spectacol 
populară 
la care 
concursul 
Moldovan, artistă e- 
merită, și Dan Moi- 
sescu î dirijor Victor 
Predescu, artist eme
rit. Asemenea spec
tacole au fost pre
zentate și în fața co
lectiviștilor din Cer
chezii. Darabani, To- 
praisar și altele.

folcloric 
“ din Con- 

pre.zentat, 
colectiviști- 

un 
de muzică 
romînească 
și-au dat 

Angela

Sinaia
Deschiderea festivalului 

filmului romînesc
SINAIA (coresp. „Scînteii). — La Si

naia s-a deschis ieri festivalul filmului 
romînesc. Timp de mai multe zile aici 
vor fi prezentate filmele „Codin“, „Ce
rul n-are gratii“ și „Vacanță la mare". 
Cu prilejul deschiderii festivalului. Ale
xandru Plafon, interpret în coproducția 
romîno-franceză „Codin“, Vasile Ichim, 
interpret în filmul „Cerul n-are gratii", 
și Melania Cîrje, interpretă în filmul 
„Vacanță Ia mare“, s-au întîlnit la cine
matograful „Progresul“ cu numeroși oa
meni ai muncii din localitate.

Turneu în Italia
Un colectiv de balet al Teatrului de 

Operă și Balet al R. P. Romîne a plecat 
miercuri dimineața într-un turneu în 
Italia. Colectivul, alcătuit din 115 ar
tiști, precum și din orchestra teatrului, 
va da timp de o lună o serie de spec
tacole cu baletul „Lacul lebedelor“ în 
orașele Veneția, Florența, Pisa, Enna, 
Torino, Milano.

De peste hotare

SINDICATELE FEROVIARILOR 
AMERICANI au respins la 10 iu
lie propunerile de mediere for
mulate de președintele Kennedy 
pentru rezolvarea conflictului 
care le opune societăților de căi 
ferate. Intr-o ultimă încercare de 
a împiedica greva, președintele 
Kennedy a convocat din nou la 
Casa Albă pe reprezentanții sin
dicatelor și ai societăților de căi 
ferate. Dacă în urma acestei în
trevederi nu se va obține nici 
un rezultat — scrie agenția Fran
ce Presse — greva celor 195 000 
de feroviari americani prevăzută 
pentru joi dimineața pare să fie 
inevitabilă.

IN VENEZUELA, fortăreața ma
ritimă militară din portul Caru- 
pano a fost atacată de un deta
șament al organizației forțelor 
armate ale eliberării naționale.

LA DAKAR va avea loc Ia 1 
august conferința miniștrilor de ex
terne ai statelor semnatare ale 
Carte: unității africane.

O NOUA CAMPANIE DE PRO
TEST va începe la 13 iulie în Ja
ponia împotriva sosirii submari
nelor atomice americane în 
turile japoneze.

GREVA DOCHERILOR din 
tul Manila a intrat în a 
lună. Ea a paralizat cea
mare parte din operațiunile de 
pe cheiuri. Ca urmare a încordă
rii situației, arată agenția Reu
ter, în jurul portului au fost mo
bilizate însemnate forțe poliție
nești din Manila pentru a pre
veni izbucnirea unor incidente.

LA 10 IULIE, Consiliul național 
al Comandamentului revoluției 
siriene a numi» pe generalul A- 
mine el Hafez, membru al parti
dului Baas, în funcția de șef al 
Statului major și ministru de răz
boi, în locul generalului Ziad El 
Hariri, care a fost demis.

por-

por- 
treia 
mai

Noi blocuri de locuințe în orașul Ploiești.
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(Continuare în pag. IV-a)

Ca în fiecare an, cu mult timp înainte de deschiderea cursurilor școlare 
sînt pregătite cu grijă cărțile după care vor învăța elevii. Nu e greu de 
socotit că, pentru cele aproape 3 milioane de elevi și studenți care vor 
păși la toamnă pragul claselor ți al amfiteatrelor sînt necesare milioane de 
manuale și cursuri. Numai pentru învățămîntul de cultură generală, bună
oară, vor fi editate 22 de milioane exemplare dintre care 17,5 milioane 
vor fi distribuite gratuit elevilor din clasele 1--V11. Autorii, lucrătorii din 
Editura didactică și pedagogică, colectivele întreprinderilor tipografice au 
făcut eforturi pentru a elabora și tipări la timp aceste cărți, incit ele să fie 
gata la deschiderea noului an de învățămînt. Pînă acum au fost trimise de
pozitelor C.L.D.C. și ale cooperației din toate regiunile țării peste 80 la sută 
din totalul manualelor, aproape toate cărțile școlare destinate claselor l—Vil.

Corespondenții noștri din regiunile Oltenia, Iași, Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Dobrogea s-au interesat cum sînt transportate manualele de la sta
țiile C.F.R. la depozitele C.L.D.C. și ale cooperației, cum sînt păstrate pînă 
la difuzare, lată unele dintre constatările făcute.

PRIMUL POPAS
Din Gara de Nord, fără a-și aș

tepta prea mult rîndul, încărcate 
cu atenția cuvenită unor asemenea 
„mărfuri“ de preț, coletele cu cărți 
școlare pornesc cu trenurile spre 
toate regiunile țării. La Constanța, 
de exemplu, ele ajung în cîteva ore. 
Imediat ce sosesc aici, pachetele 
sînt descărcate cu grijă, ferite de 
orice fel de deteriorare. Avizat din 
timp de sosirea coletelor, C.L.D.C. 
regional le transportă cu mașini în
chise pînă la depozite. Cărțile sînt 
apoi așezate ordonat în rafturi, pe 
materii și pe clase, sînt etichetate, 
în același fel sînt primite manualele 
și de către lucrătorii depozitelor în
treprinderii comerciale interraionale 
Craiova, Tg. Mureș, Iași și din alte 
localități.

Ferite de praf șl umezeală, păs
trate la loc curat, aceste cărți 
ajunge noi în mîinile elevilor, 
cum au ieșit de sub tipar.

N-AU PREVĂZUT...
Atunci cînd își face aproviziona

rea, orice bun gospodar are grijă să 
asigure și locul potrivit pentru de-

vor 
așa

pozitarea fiecărui lucru. Așa fac bu
nii gospodari, alții însă...

Cu toate că an de an primește 
spre păstrare și difuzare manuale 
școlare, întreprinderea comercială 
raională Negrești „n-a prevăzut“ că 
numărul mare de cărți pe care ur
mează să le primească nu va în
căpea în depozitele sale. Așa se face 
că, la un moment dat, s-a trezit 
aglomerată de colete. Soluția adop
tată a fost cit se poate de neinspi
rată : cărțile venite în primăvară 
să fie mutate în alte depozite pen
tru a se face loc celor sosite mai re
cent. Și așa a început Ia Negrești 
odiseea coletelor cu cărți școlare. 
Unele pachete au făcut chiar cite 
3—4 drumuri de la un depozit la al
tul în căutarea unui loc.

în cele din urmă, văzînd că so
sesc tot mai multe manuale, sfatul 
popular raional a hotărît ca, înce
pînd de la 1 iulie, după încheierea 
cursurilor, cărțile să fie depozitate 
într-o clasă a școlii medii. Nesoco- 
tindu-se însă faptul că manualele 
școlare sînt un bun de preț, pentru 
producerea căruia statul a cheltuit

însemnate fonduri, că ele servesc 
unui scop deosebit de important — 
pregătirea și educarea tineretului — 
și că, în consecință, trebuie păstrate 
cu toată atenția, pentru aceste cărți 
a^fost repartizată cea mai mică în
căpere a școlii ; aici, pachetele au 
fost îngrămădite la întîmplare. Oare 
comitetul raional de partid, care cu
noaște situația, nu are nimic de 
spus despre această lipsă de grijă 
pentru cărțile școlare ?

Nici conducerea C.L.D.C. Craiova 
„n-a prevăzut“ ca în lipsa respon
sabilei de depozit — plecată în con
cediu — să se ocupe cineva de pri
mirea și păstrarea manualelor. Căr
țile sosite în ultimele două săptă- 
mîni sînt așezate în neorînduială, 
pe jos, depozitul nu este întreținut 
în mod corespunzător, acoperișul 
este spart pe alocuri. De altfel, în 
cuprinsul regiunii Oltenia mai sînt 
cazuri de lipsă de grijă față de 
depozitarea și păstrarea manuale
lor școlare. La Tr. Severin, de pil
dă, o parte din pachete sînt depo
zitate într-o boxă cu umezeală, iar 
la Tg. Jiu, zile în șir, coletele stau 
afară pe rampa depozitului laolaltă 
cu alte mărfuri.

AMBALAJE DE CALITATE 
MAI BUNA

Grija pentru manualele școlare 
trebuie să se manifeste încă din 
momentul împachetării și expedierii 
lor. Pe adresa întreprinderii comer
ciale interraionale Tg. Mureș sosesc 
zilnic pachete cu cărți școlare. Mul-

te dintre ele se desfac însă pe drum, 
cărțile ajung cu colțurile îndoite, 
rupte, deoarece hîrtia de ambalaj 
este de calitate necorespunzătoare, 
iar la pachetele cu o greutate mai 
mare de 5 kg nu s-a respectat obli
gația de a fi protejate în interior cu 
carton. Aceste neajunsuri se puteau 
înlătura lesne dacă expeditorul (Cen
trala editurilor și difuzării cărții — 
Baza pentru desfacerea cărții-Bucu- 
rești) ar fi asigurat cu mai multă 
grijă împachetarea cărților.

— In legătură cu ambalajul și 
transportul cărților școlare — spune 
tov. Teodor Chețan, dirigintele ofi
ciului P.T.T.R. nr. 1 din Tg. Mureș 
— aș avea de făcut o propunere. Dat 
fiind numărul mare de manuale, 
transportul lor nu mai este o pro
blemă „de sezon“, Nu s-ar putea ca 
pentru transportul acestora să se fo
losească containere speciale sau alt 
fel de ambalaje rezistente ? Iar tov. 
Dumitru Voicu, șeful secției de în
vățămînt a Sfatului popular regional 
Oltenia, este de părere ca pachetele 
cu cărți să fie transportate în vagoa
ne care circulă direct pînă la locul 
de destinație — centrul regional sau 
raional — pentru 
țiile intermediare 
cărcare.

Este necesar ca
să analizeze cu atenție aceste propu
neri, cit și alte măsuri menite să a- 
sigure buna păstrare a cărților în 
drumul lor de la tipografii pînă la 
școli, cheltuirea cu spirit gospodă
resc a fondurilor însemnate puse la 
dispoziție de stat în acest scop.

a se evita opera- 
de încărcare-des-

forurile de resoit

Din cele constatate de corespondenții ziarului se poate trage concluzia 
că, deși în general se manifestă atenția și grija cuvenită pentru transportarea 
și păstrarea cărților școlare pentru noul an de învățămînt, în unele localități 
această sarcină nu este îndeplinită cu toată răspunderea. Experiența bună a 
unor C.L.D.C. regionale în amenajarea depozitelor și asigurarea bunei difu-' 
zări a manualelor nu este transmisă și lucrătorilor de la depozitele și uni
tățile U.R.C.C. Organele centrale și locale care răspund de difuzarea căr
ților școlare au datoria să ia măsuri eficiente pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate, incit toate manualele să ajungă în cea mai bună stare în mîinile 
elevilor. Comitetele regionale și raionale de partid sînt chemate să îndrume 
sfaturile populare ca acestea să se îngrijească din timp de buna organizare 
a depozitării și difuzării manualelor școlare.
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Eminescu și literatura populară
Apariția volumului VI al ediției 

„Operelor" lui Mihail Eminescu *), 
îngrijită de acad. Panaitescu-Per
pessicius, ne invită la lungi medi
tații.

Prezentul volum al „Operelor" lui 
M. Eminescu este consacrat litera
turii populare. El conține poemele 
originale de fnspirație folclorică ale 
lui M. Eminescu, precum și pro
dusele folclorice variate culese de 
poet la ‘ața locului și, de aseme
nea, note, variante și un bogat co
mentat, datorite eruditului editor. 
Lectura materialului poetic cuprins 
în volum ne introduce în miezul 
creației eminesciene, în procesul de 
integrare desăvîrșită a 
poeziei populare în opera 
Eminescu

Citim cu atenție aceste 
pagini și recunoaștem în 
lia pe care s-a ridicat, impunătoare, 
creația marelui nostru poet. încheind 
tipărirea liricii lui Eminescu, volu
mul de față ne deschide largi per
spective pentru a înțelege mai bine 
esența acestei opere fără de moarte, 
cauzele trăiniciei sale. De aici, din 
acest tezaur, spre care Eminescu s-a 
îndreptat din tinerețe, cu pasiunea 
și respectul ucenicului pentru arta 
de secole a maestrului popular, s-a 
ridicat minunata lirică eminescia
nă. De aici s-au filtrat esențele 
ei nepieritoare. Pentru că ucenicia 
lui, în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului, aici a făcut-o Eminescu: dea
supra acestor pagini care nu 
rămas penftu el numai 
documentar, ci au pătruns 
ființa operei sale. Volumul 
o semnificație profund 
el demonstrează că: marea artă se 
realizează numai prin cunoașterea 
apropiată a vieții poporului. Ceea 
ce cred că ar mai trebui subliniat 
este și marea pasiune pe care a do
vedit-o Eminescu pe tărîmul fol
cloristicii. Aceeași muncă neobosi
tă asupra manuscrisului o întîl- 
nim și aici, ca și în variantele prin 
care au trecut spre expresia de o 
desăvîrșită frumusețe versurile sale 
originale. Acesta este principiul 
ce stă la baza întregii opere 
poetice care avea să domine întrea
ga poezie romînească de la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea și pînă la pri-
L. ---- -

*) Editura Academiei 
București,

de acad. AL. ROSETTI

război mondial, întlpărindu-și

geniului 
lui Mihail

sute de 
ele teme-

au 
material 
adînc în 
are deci 
actuală :

mul 
adînc pecetea în producția lirică a 
epocii. Iată ce ne spune, în această 
privință, un critic contemporan,. An- 
ghel Demetriescu : „toată tinerimea 
versificatoare a admis gramatica, 
retorica și poetica, vocabularul și 
împerechierile de cuvinte născoâite 
de maestru".

în privința cunoașterii aprofunda
te a literaturii populare, atît ca 
obiect de studiu, cît și Ca sursă de 
inspirație. Eminescu urmează calea 
pe care au mers marii îndrumători 
ai vieții culturale din Țara Romî- 
nească și din Moldova, în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea: N; 
Bălcescu, A. Russo, M. Kogălnicea- 
nu și V Alecsandri. Literatura popu
lară este prezentă în toată comple
xitatea ei, în colecția lui M. Emines
cu : poezie lirică, balade, producții 
dramatice, basme în proză, prover
be și cîntece de lume sau irmoase. 
Varietatea acestor producții vădește 
multilateralitatea preocupărilor lui 
Eminescu, care, în scopul unei docu
mentări cît mai temeinice, s-a adre
sat ?i culegerilor mai vechi, cum e 
colecția de proverbe adunate de 
Iordache Golescu.

Numeroase sînt poemele sau pro
ducțiile lirice mai scurte cuprinse în 
acest volum, care vin să exempli
fice pe viu transfigurarea versiunii 
populare sub mîna maestrului. Tex
tul producției e transpus într-o 
nouă formă, melodia a căpătat o 
notă caracteristică ce-i lipsea. Far
mecul originalului nu a dispărut 
însă, ci a trecut pe un alt registru. 
Vom cita un singur exemplu, din 
„Ursitorile", pentru a ilustra cele de 
mai sus:

„Codru-i alb și frunza-i neagră. 
A lui mii de rămurele
De zăpadă îi sunt grele,
Vîntul trece doar prin ele.

«
Albă-i noaptea cea cu lună, 
De-n departe codrul sună, 
Lupi-n pilcuri se adună. 
Suflă vîntul, suflă-ntr-una, 
Cîmp și cer mi le-mpreună.

In temeiu de codri deși 
Nu e pîrtie să ieși,Romine,

Construcții (Grivița)MIHU VULCÄNESCU

ForfotaGETA BRĂTESCL
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Nu-i cărare, nici răzor, 
Nici urmă de vînător.
Vicolind troienele
Au umplut poienele,
S-au lăsat pe crengi uscate, 
Peste frunze scuturate, 
Peste ape, peste toate".

Importanța poemelor originale de 
ihipirație 
Eminescu 
rare. Dar 
„literaturii 
dovedeau insuficiente pentru 
studiu mai amănunțit. Ediția de față 
umple deci un gol de mult resimțit, 
iar variantele și materialul de note 
care însoțesc textul oferă cercetăto
rului un vast material de studiu. Ci
titorul poate urmări aici pas cu 
pas munca de culegător al literatu
rii populare, pe care Eminescu a 
cunoscut-o la fața locului, în timpul 
peregrinărilor sale prin țară și, mai 
tîrziu (1869), cînd a fost însărcinat 
să adune folclor de către societatea 
literară „Orientul“ din București. A- 
cest material bogat și variat 
tregește documentația strînsă 
poet zi de zi și formează o vastă 
colecție de folclor.

Datele biografice ne arată că Mi
hail Eminescu a fost întotdeauna pa
sionat de folclor. în 1874, îi scria 
Veronicăi Micle: „Cronicile și cîn- 
tecele populare formează, în clipa 
de față, un material din care culeg 
fondul inspirațiunilor“. Materialul 
bogat pe care l-a adunat a fost pre
lucrat de el în bucățile de inspira
ție folclorică amintite, restul alcă
tuind o colecție în genul aceleia cu
lese de Vasile Alecsandri.

Ca și Alecsandri, Eminescu a in
tervenit deseori în textul producții
lor adunate de el, curățindu-le de 
erori, eliminînd repetițiile și supu- 
nîndu-le uneori la o refacere totală. 
Dacă unele bucăți de inspirație 
populară, „Ce te legeni 
le“ eau „La mijloc de codru 
sînt îndeobște cunoscute ca 
publicate în timpul cînd poetul era 
încă în viață, în schimb, altele văd 
acum pentru prima oară lumina ti
parului.

De notat că bucățile de inspirație 
folclorică ale lui M. Eminescu pre
zintă caracteristicile producțiilor fol
clorice originale: lipsa aproape to
tală a neologismelor, care nu pă
trunseseră încă în graiul de la țară, 
și procentajul mare al elementelor 
din vechiul fond al vocabularului, în 
special latin.

Sinteză genială a însușirilor unui 
popor, lirica lui Eminescu a intrat 
în conștiința maselor largi, a deve
nit • una din pietrele nestemate ale 
tezaurului artistic național.

Materialul de note și variante al 
prezentului volum VI constituie o 
lectură pasionantă. Implicațiile 
poemelor sînt lămurite și urmărite 
pînă la ultimul amănunt de acad. 
Panaitescu-Perpessicius în aceste 
note. Munca intensă a savantului 
comentator, apropierile neașteptate 
stabilite de dînsul, descoperirea iz
voarelor și judecățile de valoare 
presărate în acest imens material 
de comentarii din cuprinsul celor 
șase volume apărute, provoacă ad
mirația cititorului pentru truda de
pusă în studiul scrierilor unui poet 
genial.

Pornit să urmărească pas cu pas 
nașterea fiecărei bucăți din cuprin
sul volumului VI, cititorul se află în 
situația de a-și continua meditația 
la nesfîrșit...

folclorică ale lui Mihail 
nu a scăpat criticii lite- 
vechile ediții consacrate 
populare“ eminesciene se 

un

PUNCTE 
DE VEDELE

în
de

cod în
des“, 
fiind

[Âzi vă prezentăm

cum 
de 

me- 
una 
Mu-

Studiu (Foto B. Renée)

Extravaganță
și simplism

nea joacă penibilă nu se 
poate confunda cu o in
spirație autentic folclori
că ; folclorul nostru ne a-, 
rată nu o dată cum poți fi 
simplu fără simplism, cu 
bogăție sobră. Soarele și 
floarea care se întoarce cre
dincioasă după el — Sora 
Soarelui, cum îi spune a- 
desea poporul —, floarea 
care, la Sadoveanu, își scu
tură delicat petalele 
niște 
merită

Un pasionat al gastrono
miei a stabilit că descoperi
rea unui nou fel de bucate 
contribuie la fericirea ge
nului uman mai mult decît 
descoperirea unei stele. De 
aceea, probabil, și soarele 
e rușinat că nu ne poale 
fvrici cît o maioneză. Dar 

- so "găsesc mijloace care în
cearcă să repare această in
ferioritate : iată, pe coperta 
ultimului număr din „Se
colul 20“, soarele a căpă
tat o cunună făcută din
tr-un fel de sos 
galben, întărit.

Ne îndoim totuși 
că o asemenea 
compoziție, deși 
este asezonată cu 
frunzulițe de un verde crud, 
poate trezi pofta de ■ mîn- 
care ; în orice caz. pa nu 
susține pofta de lectură. 
Căci așteptăm de la o co
pertă să ne introducă în 
chip demn în problemele 
și preocupările ce alcătu
iesc miezul unui volum. 
Dacă ar fi să judecăm „Se
colul 20“ după ingeniozi
tatea ieftină a acestei co
perte, ne-am face o idee 
destul de îndoielnică des
pre seriozitatea revistei.

Dîrele ce se văd pe co
pertă, așternute simplist pe 
un fond vînăt spălăcit, sînt 
o înjghebare care s-ar voi 
ingenuă și e doar hilară, 
care s-ar vrea aspră și e 
doar grosolană. O aseme-

NOTE

niște

„ca 
fluturi de lumină", 

desigu? o evocare 
mai nobilă, mai fru
moasă. Aceste ele
mente, pline de 
înălțătoare sensuri 
simbolice, nu se cu

vin tratate ’repugnant, ca 
în coperta pe care' o dis
cutăm.

Cititorii și-au exprimat și 
în alte rînduri nemulțumi
rea față de asemenea de
sene din revista „Secolul 
20“, care fac concesii unui 
gust viciat de ieftine extra
vaganțe. Tînărului grafician 
Eugen Mihăescu, pe carè-1 
solicită de obicei reyista — 
semnatarul acestei coperte, 
nu-i putem pretinde, bine
înțeles, maturitatea de gîn- 
dire și discernămîntul unui 
artist format. Dar este o 
datorie a redacției și a 
artiștilor cu experiență să-I 
îndrume sănătos pe un 
astfel de tînăr, ajutîndu-1 
să se ferească de snobism 
și de prost gust.

„Cartierul universitar", 
numesc localnicii complexul 
construcții al Institutului 
dico-farmaceutic, se află pe 
din înălțimile orașului Tg.
reș. De la fereastra amfiteatrului 
mare se zăresc noul cartier de 
locuințe „7 Noiembrie“, marile 
întreprinderi industriale ale ora
șului, lunca șerpuitoare a Mure
șului. In apropiere se află majo
ritatea școlilor medii de cultură 
generală sau tehnice, Institutul 
pedagogic, clinicile Bazei de cer
cetări a Academiei R. P. Bomtne 
și alte instituții care alcătuiesc 
acest important centru cultural- 
științific al țării.

Centrul universitar Tg. Mureș 
oferă absolvenților școlilor me
dii, care doresc să-și însușească 
o calificare înaltă, posibilitatea 
de a alege între profesia de me
dic, farmacist, profesor pentru 
școala de 8 ani sau de actor — 
corespunzătoare facultăților din 
instituțiile de învățămînt supe
rior existente în localitate. Des
fășurarea procesului de învăță
mînt se asigură prin predări în 
limba romînă și în limba ma
ghiară. Abia s-a terminat e- 
xamenul de maturitate și pe 
adresa Institutului medico-far- 
maceutic au început să so
sească scrisori prin care tineri 
absolvenți își exprimă dorința de 
a se înscrie la cursurile de pre
gătire pentru concursul de admi
tere, 
studenți 
neri din 
țării. Ei 
diții din 
țătură și

Institutul are două facultăți : 
medicină generală — cu secțiile 
stomatologie, pediatrie și medi
cină generală — și farmacie. Pe 
lingă fiecare catedră de speciali
tate există laboratoare modern 
utilate. Cadre didactice, între 
care cunoscuți oameni de știin-

In institut învață laolaltă 
romîni și maghiari, ti- 
aproape toate regiunile 
au la dispoziție con- 
cele mai bune de învă- 
de viață.

CENTRUL UNIVERSITAR TG. MUREȘ
U.T.M. și de pionieri din școlt. 
Unele lecții și cursuri le-au fost 
predate de cadre didactice cu o 
bogată experiență științifică și 
pedagogică de la Cluj și din alte 
centre universitare ale țării. In 
timpul ultimului an de învăță
mînt, viitorii profesori au făcut 
practică în școlile de opt ani de 
la sate, familiarizîndu-se încă de 
pe băncile facultății cu aspectele 
concrete ale activității viitorului 
lor loc de muncă.

Ca și colegii lor de la medici
nă, studenții Institutului pedago
gic desfășoară o bogată activitate 
cultural-educativă. Ei au organi
zate cercuri științifice, formații 
artistice, participă cu regularitate 
la spectacolele și concertele date 
de teatrul și filarmonica din oraș, 
ascultă conferințe ținute de cu
noscuți oameni de știință și cul
tură din localitate și din alte părți 
ale țării, care vin adesea în mij
locul studenților din Tg. Mureș. 
Studenții participă la numeroase 
excursii didactice, documentare.

In viitorul an universitar, la 
Institutul pedagogic vor funcțio
na patru facultăți : filologie, cu 
secțiile : limbă și literatură ro
mînă — limbă și literatură ma
ghiară, limbă și literatură romî- 
nă-istorie, limbă și literatură ma- 
ghiară-istorie ; fizică-chimie ; ma
tematică ; muzică pedagogică.

La amîndouă institutele se or
ganizează pe timpul verii cursuri 
de pregătire în vederea con
cursului de admitere, asigurîn- 
du-se candidaților masă și ca
zare.

In frumosul parc al Institutu
lui medico-farmaceutic este acum 
liniște și răcoare. Studenții sînt 
plecați la practică sau în vacan
ță, la odihnă. Dar o nouă promo
ție de tineri se pregătește cu sîr- 
guință, zi de zi, pentru a intra 
în rîndurile tineretului universi-

ță, îndrumă cu grijă activitatea 
studenților. In sala de curs de la 
clinica chirurgicală este amena
jată o instalație de televiziune 
care permite studenților să urmă
rească operații efectuate de ca
dre didactice cu o înaltă pregă
tire teoretică și practică. Fa
cultatea de farmacie are a- 
menajată o seră bogată. Biblio
teca centrală pune la dispoziția 
studenților 90 000 de volume și 
peste 700 titluri de reviste. In 
toamnă, cînd institutul își va des
chide pentru a 19-a oară porțile, 
studenții vor găsi — strălucind 
de curățenie — 4 cămine și o 
nouă cantină cu circa 1500 de 
locuri, înzestrată cu instalații din 
cele mai moderne. Frumosul parc 
ce înconjoară institutul, cuprin- 
zătoarea bază sportivă — cu sală 
de sport, terenuri de fotbal și 
pentru alte sporturi, bazin aco
perit de înot — oferă studenților 
posibilități largi de activitate cul- 
tural-educativă și recreativă.

In curînd, tinerii Dumitru 
Bucur și Toth Maria, Maria Ilea 
și Ioan Ladosi vor pleca, împre
ună cu ceilalți absolvenți ai pri
mei promoții a Institutului peda
gogic de 3 ani din localitate, 
spre școlile de opt ani din loca
litățile în care au fost reparti
zați. In institut ei au avut create 
toate condițiile să se pregătească 
temeinic pentru misiunea nobilă 
de profesor, de educator al tine
rei generații : laboratoare de fi
zică și chimie, două școli de bază 
pentru practica pedagogică, bi
bliotecă cu peste 25 000 de vo
lume. In afară de cursurile de 
bază, studenții au participat la 
cursuri speciale de Organizarea, 
metodica și conținutul muncii 
culturale de masă, Fotocinema- 
tografie , iar în programa cursu
lui de Pedagogie a fost consacrat 
un 
tru 
de

număr important de ore pen- 
studierea problemelor legate 

activitatea organizațiilor

4'.
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la orele de laborator (stingă); Moment deStudenți de Ia Facultatea de medicină generală 
recreație (dreapta).
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Ecoul ultimelor aplauze s-a stins, 
în culise, mașiniștii cărau decoru
rile, iar actorii se demachiau. Fără 
luminile reflectoarelor, scîndurile 
scenei își pierduseră vraja, aveau 
ceva cald și trist de parcă ar fi 
spus : iată ce sărace sîntem, de- 
îndată ce oamenii ne-au părăsit. 
Noi nu reprezentăm nimic, numai 
talentul ne dă strălucire.

Scena privită din spatele corti
nei, după ce reprezentația s-a ter
minat, îți dă sentimentul ciudat 
unui cîmp de bătălie aproape 
dormit. Ultimii luptători forfoteau 
tăcere, pregătindu-se să meargă
culcare. Doar într-un colț veghea 
bățos, cu urechile ciulite, calul de 
lemn din tabloul IV. M-atn apropiat 
de el și i-am mîngîiat crupa făcută 
dintr-o albie de rufe. Simțeam ne
voie să împărtășesc cuiva unele 
reflecții cu care părăseam sala de 
spectacole.

— Cît de rapid a progresat și s-a 
îmbogățit arta noastră scenică! — am 
început eu puțin cam patetic, dar 
amintindu-mi că stau de vorbă cu 
un cal am continuat : Mă bucur că 
regizorii noștri se țin cu atîta dibă
cie în șeaua nărăvașei tale rude 
Pegas. De-a lungul anilor, rămășițele 
naturalismului au fost înlăturate, 
fantezia a luat tot mai decis hățu
rile. Apelînd la grotesc, la carica
tură (ca să mă refer numai la 
acest aspect), un șir de regizori din 
diferite generații au lărgit gama 
mijloacelor de expresie. „Baia", de 
piîdă, în regia lui Horea Popescu, 
a subliniat virtuțile hiperbolei. 
„Cum vă place", a lui Liviu Ciulei, 
a reprezentat o experiență prețioasă 
pe linia folosirii convenției scenice, 
în „Șveik", Lucian Giurchescu a 
contopit procedee din cele mai di
verse și mai originale într-o sin
teză vie, de esență populară, „Mie
lul turbat“ a căpătat o viață nouă 
în viziunea vehement caricaturală 
pe care a imprimat-o Dinu Cemescu 
personajelor negative.

în stagiunea care se încheie 
acum, aproape toate comediile au 
fost tratate într-o manieră grotescă. 
Horea Popescu a realizat în „Răz
boiul" o parodie plină de haz a de-

magogiei militariste și a romanțio- 
zității desuete. Ion Simionescu și 
Sanda Manu s-au distanțat de per
sonajele lui Alecsandri, plasîndu-le 
într-un cadru de operetă. La Cluj, 
Victor Tudor Popa a asimilat, în 
„Generalul și nebunul“, unele in
fluențe expresioniste în vreme ce, cu 
aceeași piesă, la Piatra Neamț s-a 
cam sărit peste cal, transformîn- 
du-se actorii în marionete. O folo
sire greșită nu infirmă însă valabi
litatea procedeelor ca atare. Casca
da de spirit și inventivitate regizorală 
a lui D. Esrig în „Umbra" n-a aco
perit jocul actoricesc, oi a prilejuit 
interpreților creații de virtuozitate. 
Radu Penciulescu și-a dovedit, la 
rîndul său, multivalența, punînd în 
scenă atît de ingenios „Logodnicul 
de profesie se însoară". Chiar și un 
regizor socotit „cehovian" prin for
mația sa, ca Moni Ghelerter, a fo
losit cu succes mijloacele grotescu
lui în „Vizita bătrînei doamne".

Regizorii pe oare l-am amintit au 
avut sprijinul unor scenografi ou 
imaginație soînteietoare și parcă 
nesecată, adevărați creatori ai unui 
univers scenic inedit, începînd de 
la Perahim și pînă la Dan Nem- 
țeanu, I. Popescu-Udriște, C. Osso- 
rovitz, Sergiu Singer, Elena Simirad- 
Munteanu ș.a. Este un fel de între
cere nedeclarată — cine găsește 
idei mai originale, imagini mai ne
așteptate, mai surprinzătoare. Ca o 
cursă cu mulți concurenți înzes
trați și cu mulți cîștigători.

La ideea de cursă am simțit spi
narea calului de lemn cabrîndu-se 
de plăcere.

— Mă întreb însă dacă această 
cursă n-a început să se desfășoare 
într-o direcție prea unilaterală. Pei
sajul teatral îmbogățit prin grotesc 
și caricatură nu riscă oare să să
răcească acum, reducîndu-se la 
grotesc și caricatură ? E amuzant 
să facem decoruri pliante care se 
introduc și se scot din scenă la ve
dere. E amuzant să punem soldațiloi 
răi coifuri în formă de colivie în 
care se află un sticlete. Să așezăm 
cîțiva oameni cu mîinile întinse și 
să sugerăm astfel o pădure. Să a-

ducem actori pe scenă într-un coș 
sau călare pe o barză, să anunțăm 
pauza cu ajutorul unei tăblițe pur
tate de un clovn și-așa mai departe. 
Toate acestea au fost șocante prima 
oară, hazlii a doua, pot încă stîrni 
rîsul într-o a treia sau a patra va
riantă. Totuși, orice modalitate, prin 
repetare și uzură, poate deveni șa
blon. Gîndește-te că ești al cincilea 
cal de lemn pe care-1 văd în această 
stagiune („Șapte inși într-o căruță", 
„Chirița în provincie“, „Opera de 
trei parale", „Umbra", „Bertoldo la 
curte"). Or, tot ce-i prea mult strică, 
proverbul ăsta cred c-o fi existînd 
și la cai...

A dat din cap în semn că da.
— Așa s-au format multe clișee 

în artă, pe cenușa încă fierbinte a 
fostelor inovații. Cuceririle de ordin 
formal — cum sînt în cazul de față 
experiențele incontestabil pozitive în 
domeniul grotescului, al parodiei — 
trebuie topite organic într-o con
cepție largă, de ansamblu, subor
donate unor țeluri artistice supe
rioare. După ce 'ai învățat să scrii, 
nu te mai preocupă în primul rînd 
felul cum faci ctrligele și ovalurile, 
ci ceea ce ai de spus prin scrisul 
tău. Cînd, în teatru, un anume pro
cedeu începe a fi folosit numai de 
dragul „noutății" lui, el s-a și trans
format, pe nesimțite, într-o modă. 
Priveam recent spectacolul „O felie 
de lună", în interpretarea Teatrului 
din Bacău. Se simțea, fără îndoială, 
că este creația unui regizor cu fan
tezie cuceritoare și minte mereu e- 
fervescentă, ca D. Esrig. Cînd însă 
un actor a băgat 
prin decorul 
gerie — și în 
zat la masă", 
primind prin
bitul ei a suferit un grav accident, 
a pus receptorul jos și a mimat iro
nic o falsă disperare, m-a fulgerat 
mai mult ca o presimțire gîndul că 
la un moment dat parodia, carica
tura ar putea amenința să înghită și 
lirism, și poezie, și adevăr al vie
ții. Nu cred în presimțiri, desigur, 
dar aceeași teamă vagă mi-a reve
nit la un moment dat, în timpul fru-

capul și mina 
reprezentînd o sufra- 
felul acesta „s-a așe- 
— oînd tînăra eroină, 
telefon vestea că iu-

moșului spectacol cu „Chirița în 
provincie“ — și anume cînd țăranii 
cereau dreptate în același stil de 
operetă în care le răspundea coana 
Chirițoaia ot Bîrzoieni.

Calul de lemn nu știa ce să spună, 
în fond, nici eu nu eram pe deplin 
convins de caracterul simptomatic 
al acestor exemple cu aspect din 
cale afară de restrîns. Nu orice 
strănut anunță o gripă.

— N-aș putea spune că folosirea 
procedeelor grotești da scop în sine 
ar fi luat proporții cît de cît îngri
jorătoare. Am observat mult mai 
frecvent următoarea tendință : unele 
spectacole foarte inteligente și pline 
de vervă sînt alcătuite din nenu
mărate poante și „bibiluri" puse cap 
la cap, ca mărgelele înșirate pe o 
ață. Nici unul din trucurile regizorale 
nu este gratuit, fiecare luminează în 
chip spiritual o anumită întorsătură 
a dialogului sau a acțiunii, dar 
toate la un loc, neselectate, ajung 
să fărîmițeze piesa. Este, dragă 
căluțule — ca să folosesc o compa
rație dintr-un domeniu care îți este 
apropiat — ca o alergare pe un te
ren prea accidentat. Hopurile se 
succed cu repeziciune, oferindu-ți 
senzații tari, dar la sosire constați 
că abilitatea săriturilor te-a absor
bit într-atît, încît aproape nici 
n-ai observat drumul parcurs.

Alteori, inventivitatea regizorului 
este chemată să pună cîrje unui 
text anemic. Am văzut zilele trecute 
„Bertoldo la curte", prezentat în 
turneu de Teatrul din Ploiești. Un 
spectacol lucrat cu talent și meș
teșug de Valeriu Moisescu și în care 
actorii au răspuns admirabil unor 
sarcini complexe care cereau elas
ticitate, suflu, capacitate de transfi
gurare. Mă bucuram văzîndu-i, dar 
îmi părea și rău. Păcat de atîta mu
niție cheltuită pentru un text descu
sut, sărac și nu rareori de prost 
gust (de pildă, Bertoldino cade 
peste un coteț, strivește ouăle, iar 
mama lui face omletă din ce curăță 
de pe fundul pantalonilor. Scuzați 
exemplificarea !). în piesă există 
unele replici cu conținut înaintat, 
dar ele nu sînt susținute prin ima
gini dramatice convingătoare. Iar 
dacă în spectacol, alături de scene 
antologice, cum e șușoteala celor 
patru femei care-și trec una alteia 
aceeași propozițiune, cu intonații 
diferite, iar ultima aleargă în capul 
grupului și lansează o altă „nou-

täte“ și mai senzațională — dacă, 
zic, asemenea scene alternează cu 
trucuri mai factice sau deja văzute, 
trebuie să recunoaștem că, în an
samblu, s-a stors din însăilarea lui 
Massimo Dursi mai mult decît ar fi 
fost de închipuit. Dar de ce să tra
gem cu tunul în muște ? Admiram 
personajul popular pe care Tontet 
Caragiu l-a conturat dintr-o nimica 
toată și mă gîndeam: ce Scapin 
poate să fie omul ăsta ! Mă minu
nam încă o dată de temperamentul 
Elenei Ioachim și nu puteam eă în
țeleg cum de nu s-a pus încă în 
scenă „Femeia îndărătnică“ la Tea
trul din Ploiești.

Căluțul de lemn își sărută vîrful 
copitei, ceea ce însemna probabil: 
— Și eu aș juca în „Femeia îndă
rătnică" ! Am acolo un rol pe 
cinste...

— Ce să mai vorbim de reperto
riul original, care oferă interpreților 
posibilitățile cele mai largi de a fi 
ei înșiși, de a înscrie creații abso
lute, în afara oricăror modele ilus
tre ! Mi s-a părut că remarc în re
pertoriile unor teatre înclinația spre 
texîT mai subțirele, care oferă însă 
teren propice poantelor, exercițiilor 
regizorale. Este un mod de a-și fura 
căciula, căci talentul 'lor și
al actorilor se dezvăluie mai puter
nic atunci cînd e pus In serviciul 
unei piese de substanță, 
închipui că sînt inamicul 
Un excelent regizor, care 
vreme a trecut prin utile 
țe shakespeariene, îmi spunea: 
Shakespeare are comedii 
ușoare. Dar simți mereu că pînă și 
gluma cea mai nevinovată este fă
cută cu artă.

Teatrul trebuie să fie la fel de cu
prinzător ca și sufletul omenesc. 
El are nevoie și de haz și de emo
ție, și de grotesc și de verosimil. 
Orice îngustare, orice limitare sau 
unilateralitate îi este neprielnică. 
Iar dacă în cazul de față, ex
cesele semnalate reprezintă doar 
o posibilă primejdie, aflată încă în 
germene, nu este oare mai bine să 
luăm act de pe acum de existența 
ei, s-o evităm în mod lucid, păstrînd 
măsura unei dezvoltări echilibrate?

Interlocutorul meu mă privi cu 
coada ochiului (pentru că nu purta 
ochelari de cal) și rămase pe gîn- 
duri.

Să nu-ți 
glumei, 

în ultima 
experien-

foarte

ANDREI BALEANU
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GrăDind secerișul se evită
pierderile de recoltă

Griul să ajungă cit mai repede
în magazii!

mici. Ate-defecțiuni

Pentru viitoarea recoltă
măsuri operative pentru îndeplini- 
scurt a obligațiilor către stat.

RAID ANCHETA

; în regiunile Dobrogea, Bucu- 
I rești, Galați, Ploiești, Oltenia 
; și Banat, în care a fost între- 
, prins raidul-anchetă, colecti- 
( viștii, lucrătorii din gospodă

riile de stat și S.M.T. muncesc 
( cu hărnicie la strîngerea recol- 
I tei de cereale și executarea ce- 
, lorlalte lucrări din această cam

panie. Rezultatele diferă de la 
un raion la altul, de la o gos
podărie la alta după cum dife
rite au fost și preocupările în 
ce privește organizarea muncii, 
folosirea cu întreaga lor capa
citate de lucru a tractoarelor 
și mașinilor agricole. Ce arată 
experiența unităților agricole 
socialiste din aceste regiuni ? Ce mai trebuie făcut 
pentru ca lucrările agricole de vară să se desfă
șoare din plin ?

F Recoltatul în timp scurt și fără pierderi presu
pune o bună folosire a combinelor și a tuturor 
celorlalte mijloace. La rîndul lui, acest lucru, ne
cesită o bună organizare a muncii în fiecare uni
tate agricolă. Realizările bune obținute la recoltat 
în gospodăriile de stat și colective fruntașe se 
datoresc în mare măsură faptului că s-a acordat 
atenția cuvenită acestor probleme.

Gospodăria colectivă din Fîntînele, regiunea 
Dobrogea, are de recoltat o suprafață de 1200 ha 
cu grîu. S.M.T.-ul a repartizat aci 15 combine. 
Pentru ca lucrările să se desfășoare neîntrerupt, 
consiliul de conducere al gospodăriei a asigurat 
pentru fiecare combină cîte 125 saci și 9 saltele 
pentru pleavă. „Pentru a înlătura risipa, manipu
larea sacilor și saltelelor este făcută de către 4 
colectiviști care deservesc o combină“ — spunea 
tov. Constantin Nioa, vicepreședintele gospodă
riei. Dar pe lîngă activitatea organizatorică, la 
grăbirea recoltatului contribuie munca neobosită 
a combinerilor. Aici cel mai bun tractorist este 
Toma Berlea. Zilnic recoltează 19—20 tone grîu, 
avînd grijă să nu risipească nici un bob. El arată 
cum reușește să obțină acest rezultat. „în primul 
rînd urmăresc buna funcționare a combinei. De 
aceea, dimineața, înainte de începerea recoltatu
lui, curăț bine tobele, îi fac o revizie, asigur com
bustibilul în cantitate suficientă la tractor. Ime
diat cum dă soarele și se ia rouă de pe grîu, în
cepe recoltatul care durează pînă se înserează”. La 
fel de bine lucrează și tractoriștii Ion Radu, Ion 
Rusu și alții. Toate acestea au contribuit ca pînă 
în prezent gospodăria să recolteze 750 ha cu grîu.

Raidul întreprins i-a găsit în zorii zilei pe co
lectiviștii din Cătrunești, regiunea București, la 
cîmp în mijlocul lanurilor. Unii lucrau la căratul 
paielor pentru ca mecanizatorii să poată face 
arăturile. Alții încărcau de la combine sacii plini 
cu boabe aurii. Pe tarlalele cu grîu au început 
munca 6 combine. Combinerii Marin Cristache, 
Stelian Ivan și Ion M. Constantin din brigada 
a VH-a de tractoare de la S.M.T. Hagiești con
dusă de Ion David sînt hotărîți să depășească zil
nic planul. Pînă acum, organizîndu-și bine munca, 
conțjolînd mașinile în fiecare seară, după lăsarea 
lucrului, ei au recoltat în fiecare zi cîte 2—3 ha 
în plus peste sarcinile prevăzute. Și în alte gos
podării colective și de stat din regiunea București 
se lucrează intens la seceriș. Buna organizare a 
muncii a făcut ca în raioanele Zimnicea, Drăgă- 
nești-Vlașca și Turnu Măgurele să se recolteze 
50—63 la sută din suprafețele cultivate cu grîu.

în regiunea Ploiești, ținîndu-se seama că timpul 
este instabil se lucrează cu toate mijloacele la 
seceriș. La G.A.C. Cioranii de Sus s-au recoltat 
mai mult de jumătate din cele 500 ha cultivate 
cu grîu. Cum se lucrează în unitățile fruntașe ? 
La această întrebare răspunde tov. Gh. Mareș, di
rectorul S.M.T. Ciorani, care are în sarcină buna 
desfășurare a lucrărilor în gospodăriile colective 
din Cioranii de Sus, Cioranii de Jos și Parepa. 
„Am delimitat tarlalele cu grîu pentru combine 
— spunea el. Pentru înlăturarea rapidă a oricărei 
defecțiuni la mașini există două ateliere mobile. 
Căruțele pentru transportul sacilor sînt reparti
zate pe combine. în acest fel sînt interesați atît 
combinerii cît și conducătorii de atelaje să lu
creze într-un ritm susținut“. La fel de bine 'se 
lucrează și în multe alte unități agricole. Ca ur
mare, pînă în seara zilei de 7 iulie s-au recoltat 

- cu grîu aproape 50 000 de ha, ceea ce reprezintă 
1 37 la sută din suprafața semănată. Cele mai bune

rezultate s-au obținut în raioanele Buzău și Mizil.
Cu prilejul raidului întreprins a reieșit că ală

turi de unitățile fruntașe în care toate forțele 
sînt folosite la recoltat, sînt altele în care această 
importantă acțiune se desfășoară într-un ritm 
nesatisfăcător. Și aproape peste tot aceasta se 
datorește unor cauze subiective. Iată cîteva exem
ple din cele semnalate pe teren.

Nerespectarea unor indicații poate avea urmări 
nu din cele mai bune. Consiliul agricol regionaj 
Dobrogea a recomandat ca fiecărei combine să 
i se repartizeze o parcelă și să nu se lucreze în 
sistemul „cocor“, adică o combină după alta. Dar 
nu peste tot s-a ținut seama de acest lucru. Așa 
s-a întâmplat la gospodăriile colective Nicolae 
Bălcescu, Ciucurova, Bașpunar, Atmagea și altele. 
Care au fost urmările ? în primul rînd, la oprirea 
fiecărei combine pentru descărcarea sacilor cu 
grîu și a plevei trebuia să se oprească întregul 
convoi. De asemenea, ele se opreau și în cazul 
defectării vreuneia din ele, așa cum s-a întîmplat 
la gospodăriile colective Atmagea și Bașpunar.

Din această cauză, unitățile de mai sus sînt mult 
rămase în urmă cu recoltatul. Lipsa de organi-
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După o zi de lucru, consiliul de conducere al G.A.C. Straja, regiunea Dobrogea, ține o scurta ședință 
ÇU brigadierii și tractoriștii în care se discută planul de lucru pentru a doua zi. (Foto : A. Carto] an)

Oameni ai muncii din agricultură
Grabifi recoltatul și treieratul cerealelor pentru 

a evita pierderile de boabe !
Faceți arături de vară pe toate suprafețele — 

condiție însemnată pentru obținerea unor recolte 
mari în anul viitor!

Semănat! în miriște cît mai multe plante 
furajere !

zare a muncii se face simțită și în alte unități 
agricole din diferite raioane. La G.A.C. Curtici, 
raionul Arad, începerea recoltatului a fost amî- 
nată mereu. Au trebuit să vină specialiști de la 
consiliul agricol ca să arate colectiviștilor nece
sitatea de a începe secerișul pentru a nu se pro
duce pierderi prin scuturare.

Cele mai multe întîrzieri se datoresc lucrurilor 
mărunte : defecțiunile nu sînt remediate la timp, 
lipsesc sacii, sfoara etc. Iată și cîteva exemple 
din cele constatate pe teren. Gospodăria colectivă 
din Pîrșcoveni, raionul Balș, are de recoltat anul 
acesta 1 000 ha cu păioase. Brigada nr. 20 de la 
S.M.T. Olari, care deservește această gospodărie, 
este dotată cu 8 combine. De la începutul campa
niei s-au recoltat, în medie, doar circa 5 ha de 
fiecare combină. Aceasta, deoarece multe din 
combine se defectează. La punctul Fîntîna lui 
Trancă, .de pildă, timp de 2 zile, două combine 
nu au lucrat din cauza unor

se lucrează intens la recoltatul griuluiLa G.A.S. Grabăț, regiunea Banat, 
lierai mobil al S.M.T.-ului, cerut de Constantin 
Vărzara, șeful brigăzii, a venit cu multă întîrziere. 
„Dacă am fi primit la timp ajutorul cerat, se pu
teau secera în plus cel puțin 85 ha, a spus el. Din 
aceeași cauză, precum și din lipsa de saci și de 
mijloace de transport a griului, ritmul recoltării 
se desfășoară anevoie și în gospodăriile colective 
din Vlădila și Grădinile, raionul Caracal, Malu- 
Mare, raionul Craiova, precum și în unele gospo
dării din raioanele Filiași și Vînju Mare.

în centrul activității
consiliilor agricole: secerișul,
treierișul, arăturile de vară
Realizarea unui ritm intens la lucrările agricole 

de vară este hotărît în mare măsură de activita
tea pe care o desfășoară în aceste zile consiliile 
agricole regionale și raionale. Ele trebuie să con
ducă în mod concret și operativ desfășurarea re
coltatului, treierișului, să îndrume gospodăriile 
colective să facă arături pe toate terenurile ce se 
eliberează de cereale și leguminoase și să se facă 
semănatul culturilor duble. Membrii multor con
silii agricole lucrează cu răspundere în această 
campanie.

Iată cum a procedat, de pildă, consiliul agricol 
raional Istria, regiunea Dobrogea : Cu cîteva zile 
înainte de începerea recoltatului, membrii comi
tetului executiv al consiliului agricol au fost re
partizați să răspundă pe toată această perioadă de 
un număr de unități. Ca urmare a conducerii si 

controlului direct al consiliului agricol raional, 
în numeroase unități recoltatul și celelalte lucrări 
se desfășoară într-un ritm intens.

Merită amintite cîteva lucruri bune din expe
riența consiliilor agricole din regiunea Oltenia. 
Cu cîteva zile în urmă, la gospodăria colectivă 
Horezu-Poenari, raionul Segarcea, recoltatul întâr
ziase. Aici a venit tov. Nicolae Păun președintele 
consiliului agricol raional. El a stat de vorbă cu 
consiliul de conducere al gospodăriei și cu meca
nizatorii. S-a constatat că o parte din combine 
se defectau des. A fost chemat atelierul mobil de 
la S.M.T. Totodată la această gospodărie au fost 
aduse 5 combine de la gospodăria colectivă din 
satul Comoșteni, unde se terminase recoltatul. 
Tot astfel S-a procedat și în cazul altor gospodă
rii colective.

Cu ocazia raidului întreprins s-a putut vedea o 
altă formă de îndrumare operativă a campaniei 
din partea consiliilor agricole. Luni 8 iulie, mem-

brii consiliului agricol raional Galați au fost con- 
vocați într-o ședință. Totul a durat mai puțin de 
o oră și jumătate. Cu acest prilej ei au discutat 
despre mersul campaniei de recoltare și au luat 
măsurile care se impuneau pentru grăbirea rit
mului strîngerii recoltei. Membrii consiliului au 
ajuns în scurtă vreme în unitățile din care făceau 
parte și au putut astfel lua măsuri operative pen
tru grăbirea lucrărilor agricole de vară. Consiliul 
agricol raional a luat și alte măsuri care să ducă 
la urgentarea recoltatului. Astfel s-a recomandat 
conducerilor S.M.T. iță „miște” combinele dintr-o 
comună în alta după''cum este nevoie, să se pună 
în funcție batozele și să se termine amenajarea 
celor 70 de arii.

Deși aproape peste tot consiliile agricole au ob
ținut realizări importante în ce privește îndruma
rea concretă și operativă a lucrărilor agricole de 
vară, cu ocazia raidului întreprins s-au constatat 
și unele deficiențe. Iată despre ce este vorba. 
In regiunile București și Dobrogea, consiliile agri
cole au îndrumat gospodăriile colective să-și con
fecționeze colectoare de paie. Atașate la combi
ne, acestea ajută ca în timp scurt să se facă eli
berarea terenului. Acest lucru le-a scăpat unor 
consilii agricole raionale din regiunea Ploiești. 
Dar aceste mărunțișuri fac să se întîrzie elibe
rarea terenurilor de paie și deci și întîrzierea ară
turilor de vară.

Toate Datozele să lucreze
din plin

Indicația Consiliului Superior al Agriculturii 
este ca la 5 zile de la începerea secerișului să se 
treacă cu toate forțele la treieriș, astfel ca în scur
tă vreme recolta să ajungă în hambare. In multe 
din gospodăriile colective s-au pregătit din vreme 
ariile, iar acum se treieră din plin.

La G.A.C. Sălciile, regiunea Ploiești, pe lingă cele 
6 combine lucrează și 4 batoze. Președintele gos
podăriei, ing. Petre Domașcanu, a organizat mun
ca pînă în cele mai mici amănunte. Toate bato
zele lucrează cu cîte doi coșari, iar alimentarea 
cu snopi se face pe ambele părți. în felul acesta, 
se treieră, la fiecare batoză cîte 28 000—30 000 kg 
pe zi. Pînă acum s-a treierat recolta de pe aproape 
400 de hectare. La G.A.C. Vișina Veche și G.A.C. 
Gîrcov, raionul Corabia, a început, de asemenea, 
treieratul cu batozele. Consiliul agricol raional se 
preocupă de organizarea mai bună a muncii la 
arii. în mai multe gospodării colective se orga
nizează la arii 3 schimburi.

Trebuie arătat însă că în cele mai multe locuri 
există un mare decalaj între recoltat și treieriș. 
Iată cum stau lucrurile în unele raioane din re
giunea București. In gospodăria colectivă „30 De
cembrie” din Alexandria se recoltaseră pînă în 
ziua de 8 iulie 396 ha cu cereale din care 245 ha 
cu combina. Deși 151 ha grîu au fost secerate cu 
alte mijloace, treierișul nu începuse. „Dăm zor cu 
recoltatul, declara tov. Ion Dimitriu, inginerul a- 
gronom al gospodăriei”. Dar treieratul nu intere
sează oare pe colectiviștii de aci ? La fel stau lu
crurile și la G.A.C. „7 Noiembrie”-Alexandria. „De 
patru zile stăm cu batoza pe aria care a fost ame
najată, spunea mecanizatorul Gh. Chieu, dar n-am 
treierat nimic. Colectiviștii n-au transportat la 
arie nici un pai”. Situații asemănătoare sînt și la 
alte gospodării colective. Acest lucru a făcut ca 
pînă luni, în raionul Alexandria să nu se treiere 
decît o treime din griul recoltat.

In regiunea Ploiești s-a recoltat o suprafață 
mare cu cereale, tarlale întinse sînt împînzite cu 

clăi. S-a treierat însă puțin și aceasta în primul 
rînd datorită faptului că în multe unități nu s-au 
organizat încă ariile, iar batozele nu lucrează cu 
întreaga lor capacitate. Cîteva exemple ilustrează 
acest lucru. La G.A.C. Dîrvari s-au recoltat 150 ha 
cu grîu dar nu s-a treierat nimic.

Este necesar ca în timpul cel mai scurt să se 
termine amenajarea ariilor și să se treacă cu toa
te forțele la treieriș.

De la combine ori batoze, grîul șl celelalte ce
reale trebuie să ajungă neîntîrziat în magazii. La 
gospodăria colectivă din Cerătu, raionul Segarcea, 
colectiviștii au treierat în primul rînd grîul de pe 
loturile semincere. La magazie, sub îndrumarea 
directă a tov. Gheorghe Rusu, inginerul agronom 
al gospodăriei, grîul de sămînță a fost depozi
tat separat pe soiuri și este lopătat zilnic.

Cu prilejul raidului întreprins s-a putut vedea șl 
grija colectiviștilor pentru livrarea obligațiilor că
tre stat : plata muncilor S.M.T., cantitățile con
tractate etc. Pentru ca preluarea produselor să 
se facă în cele mai bune condiții este necesa
ră o bună organizare a muncii la bazele de re
cepție.

In regiunea Banat la cele mai multe baze de 
recepție s-au făcut pregătiri temeinice în vederea 
depozitării noii recolte. Au fost create spații în 
plus, s-au curățat și dezinfectat din timp maga
ziile etc. Buni gospodari s-au dovedit, printre alții, 
lucrătorii bazelor de recepție din Variaș, Beșenova 
Veche, Orțișoara etc. La Orțișoara, de pildă, toate 
mâgaziile sînt curate, s-a organizat lucrul de la o- 
rele 7 la 23 etc. La magazii au fost organizate 7 
guri de descărcare unde se poate lucra paralel. 
Astfel, preluarea cerealelor contractate de G.A.C. 
sau livrate de G.A.S. se face rapid.

La baza de recepție Frăsinet, raionul Corabia, se 
afla o coloană de autocamioane încărcate cu saci 
de la gospodăriile colective din Bucinișu, Gostavă- 
țu, Deveselu, precum și de la gospodăriile de stat 
Studina și Redea. Predarea cerealelor se face re
pede. In numai 20 de minute camioanele erau des
cărcate. Silozul este dotat cu 6 cîntare semiauto
mate și un pod basculant.

Și în celelalte regiuni, munca la bazele de re
cepție este bine organizată. Acest lucru nu trebuie 
să liniștească însă pe conducătorii acestor unități. 
Livrarea cerealelor va începe din plin în aceste 
zile. De aceea, ei trebuie să se ocupe cu cea mai 
mare răspundere de preluarea lor neîntîrziată. De 
asemenea, conducerile gospodăriilor colective sînt 
chemate să ia 
rea în termen

Paralel cu secerișul, treierișul și înmagazinarea 
cerealelor, oamenii muncii din agricultură trebuie 
să se gîndească și la viitoarea recoltă. In acest 
scop, pe suprafețele recoltate trebuie să se facă 
neîntîrziat arături de vară.

La G.A.C. „Pămînt desțelenit” din comuna 
Deta, regiunea Banat, s-a făcut o bună organizare 
a muncii. Aci lucrează 12 tractoare de la S.M.T. 
din care 8 sînt folosite la combine, iar restul la 
arat. Pentru grăbirea arăturilor de vară, S.M.T. 
Deta a organizat schimbul II pe un număr de 
11 tractoare. In afară de aceasta, 16 căruțe lu
crează la strînsul paielor și plevei, iar două’ echi
pe de colectiviști muncesc la fertilizarea solului.

Datorită bunei organizări a muncii, la această 
gospodărie s-a reușit ca într-o singură zi să se re. 
colteze peste 50 ha de grîu, să se strîngă paiele de 
pe aproape 30 de ha, să se are 20 de ha și să se 
insămînțeze 10 ha cu plante furajere.

La secția Movilita a G.A.S. Măineasa, raionul Ur- 
ziceni, la ora 3 dimineața, începe munca un nou 
schimb de mecanizatori. Tractoristul Gh. Marin 
pornește tractorul tăind brazdă în miriște. Odată 
cu el încep munca și tinerii-mecanizatori Marian 
Comănescu și Vasile Porumbel. După tractoriștii 
care răstoarnă brazde negre, vin în zori semă- 
nătorile. Șeful brigăzii a treia de tractoare, Nico
lae Pușcaciu, a început semănatul. Pe întreaga su. 
prafață se seamănă în cultura a doua plante fu
rajere : porumb și floarea-soarelui. Pînă spre 
prînz, pe terenurile secției Movilița a G.A.S. Măi
neasa au fost arate în miriște și’ însămînțate în 
culturi duble peste 15 ha.

Cu toate că în ultimul timp au căzut ploi su
ficiente, arăturile de vară se fac într-un ritm ne
satisfăcător. In raionul Alexandria, de pildă, din 
cele 11 595 ha care urmează să fie arate, nu s-au 
realizat decît 1760 ha. De asemenea, în regiunile 
Galați, Ploiești și Dobrogea suprafețele arate sînt 
încă foarte mici. Iată cum stau lucrurile în re
giunea Ploiești. Pînă în seara zilei de 7 iulie pe 
regiune erau făcute arături pe numai 3 000 de 
hectare. Care sînt cauzele ? Iată cîteva exemple. 
La G.A.C. Dîrvari, tovarășii din consiliul de con
ducere sînt mulțumiți că secerișul se desfășoară 
din plin. Dar arături nu s-au făcut deloc.

— Noi am organizat schimbul II la cinci trac
toare — spunea tractoristul Ion Voicu. Am vrea 
să lucrăm și noaptea dar nu există, teren eliberat 
de paie. Trei tractoare sînt ocupate la combine, 
iar două stau de cîteva zile pentru că n-au ce face.

Iată principala cauză. Nu întîmplător la această 
gospodărie din cele 150 ha recoltate cu grîu nu s-au 
făcut arături pe nici un hectar. Aceeași situație este 
și la G.A.C. Monteoru unde nu s-au arat decît 5 
ha. în alte locuri se întâmplă altfel.

La gospodăria agricolă de stat Baia, regiunea 
Dobrogea, arăturile de-abia au început. Totuși, in
ginerul mecanic al gospodăriei, tov. Eleodor Nea- 
goe, este liniștit. „Avem timp destul pentru arat 
— spunea el. De altfel, toate tractoarele noastre

c c
Cu prilejul raidului întreprins s-a putut constata că în ultimele zile ritmul recoltatului----- m hi uiiiiiicic zne ritmul recoltatului s-a 

intensificat, această lucrare fiind pe terminate în multe gospodării de stat și colective din reeiu- 
nile din sudul țării. în unele unități agricole, deși cerealele au dat în copt, secerișul întîrzie S A- 
ceasta se datorește lipsei de organizare a muncii care are ca rezultat folosirea cu randament 
scăzut a combinelor și a celorlalte mijloace de lucru. Cele mai multe lipsuri se semnalează însă 
la organizarea ariilor și executarea treierișului. Nu peste tot s-a respectat indicația Consiliului Su 
perior al Agriculturii ca treierișul să înceapă la cel mult 5 zile de la începerea secerișului Este 
necesar ca peste tot unde recoltatul nu s-a făcut cu combinele să se treacă cu toate forțele la 
treieriș. Există, de asemenea, un mare decalaj între recoltat și executarea arăturilor de vară De 
asemenea, întîrzie semănatul culturilor furajere în miriște. Ploile căzute au creat condiții dintre 
cele mai bune ca aceste importante lucrări să fie făcute în timp cît mai scurt.

Organele de partid, consiliile agricole sînt chemate să ia măsuri eficiente pentru grăbirea 
recoltatului, treierișului, executarea neîntîrziată a arăturilor de vară și a semănatului culturilor 
furajere, sarcini de mare răspundere care trebuie îndeplinite la timp.

DUMITRU ȘULEA
G.A.S. Murfatlar, regiunea Dobrogea

NICOLAE IORDACHE
de Ia S.M.T. Andrășești, lucrează la G.A.C. Gh. Doja, 

regiunea București

riei de stat Baia. Dar, la orele 10 dimineața,

TOTH LUDOVIC
G.A.S. Becicherecu-Mic, regiunea Banat 

lucrează la recoltat”. Dar alături, în curtea gos
podăriei, stăteau nefolosite 4 tractoare. Pentru 
grăbirea arăturilor au fost luate de la S.M.T.- 
Mihai Viteazu 4 tractoare și repartizate gospodă
riei de _ stat Baia. Dar, la orele 10 dimineața, pe 
tractoristul Stere Muzichiaru nimeni nu știa sa-1 
îndrume pe care teren să are. Și astfel a pierdut 
timp prețios, fără să facă nimic. în general ară
turile în regiunea Dobrogea se execută într-un 
ritm nesatisfăcător. Dacă în raionul Negru Vodă 
au fost arate pînă acum peste 3 000 ha, în raio
nul Măcin — numai 200 ha, în raionul Hîrșova — 
700 ha etc.

Consiliile agricole sînt chemate să ia măsuri 
pentru grăbirea arăturilor de vară, pentru a pune 
o temelie puternică viitoarei recolte.

o o
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Principalul - să influențăm activ producția
ției a trasat ca sarcină maistrului 
Costel Comșa, inginerului Larisa 
Avram și șefului de echipă Alexion 
Nedelea sa studieze la, fața locului 
și să găsească o soluție care să 
ducă la creșterea gradului de me
canizare a operațiilor necesare la 
tratarea pieselor. Biroul organiza
ției de bază și conducerea secției 
s-au interesat apoi aproape zilnic 
cum își îndeplinesc acești tovarăși 
sarcina încredințată. După mai 
multe consultări cu cei mai buni 
muncitori, maiștri, cu șeful secției, 
colectivul a găsit soluția. S-a con
fecționat un dispozitiv care, pus în 
funcțiune, a 
ductivității 
sută. Munca 
rată.

într-o altă 
pus în discuție înlăturarea unor 
defecțiuni ale circularelor de tăiat 
țagle, care provocau greutăți la de
bitarea materialelor. Un colectiv 
format din muncitori cu experien
ță, membri și nemembri de partid, 
condus de maistrul Constantin Bu
deanu, membru al biroului, a pri
mit sarcina să se ocupe de a- 
ceastă problemă. După aduna
rea generală, biroul a organizat 
o ședință lărgită la care au parti
cipat și șeful de echipă, maistrul 
de schimb și șeful secției laminor. 
S-au spus diferite păreri și în cele 
din urmă s-a găsit soluția : să se 
schimbe sistemul de ascuțire al 
dinților. Colectivul condus de tov.

Organizația noastră de bază din 
secția scule și calibre dă o mare 
atenție problemelor de producție, 
fără a neglija, desigur, celelalte as
pecte ale muncii de partid. în adu
nările generale, în ședințe de birou 
sau în ședințele de lucru cu colec
tivele de specialiști care sprijină 
biroul, noi avem în vedere în pri
mul rînd problemele strîns legate 
de mersul producției. Și este firesc 
să fie așa, deoarece secția scule și 
calibre este un loc de muncă cheie 
în activitatea uzinei.

Mai întîi avem grijă ca proble
mele puse în discuție să fie dinain
te bine cunoscute de membrii de 
partid, pentru a da posibilitate 
adunării generale să ia hotărîri 
clare, cu termene precise și cu 
răspunderi personale. într-o adu
nare generală s-a discutat despre 
creșterea productivității muncii în 
diferite ateliere, cu deosebire în 
locurile de muncă în care secția 
scule și calibre ar putea interveni 
cu soluții de mică mecanizare. In
formarea făcută de șeful secției, 
tov. Clement Chiorsacu, ca și dis
cuțiile purtate au scos în evidență 
că o „verigă" slabă este la atelierul 
de tratamente termice. Aici se fo
losea un sistem greoi, învechit, la 
scoaterea pieselor din cuptor și la 
introducerea lor în baia de deten- 
sionare. Secția nu putea ține pasul 
cu ritmul de lucru al celorlalte ate
liere care erau nevoite să aștepte 
piesele. La propunerea biroului or
ganizației de bază, conducerea sec-

dus la creșterea pro- 
muncii cu circa 50 la 
oamenilor a fost ușu-

adunare generală s-a

Constantin Budeanu a construit un 
dispozitiv care, adaptat la o mași
nă plană de șlefuit, dă rezultate 
excelente în ascuțirea cuțitelor de 
circular. Termenul era 30 aprilie. 
De la 1 mai dispozitivul funcționea
ză. Ca urmare, a crescut numărul 
de ore de funcționare între două 
ascuțiri cu aproape 50 la sută.

Agitatorii discută cu muncitorii 
despre posibilitățile de valorificare 
mai bună a rezervelor interne pri
vind creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității produse
lor și reducerea prețului de cost. în 
felul acesta discuțiile agitatorilor, 
precum și agitația vizuală ajută la 
mobilizarea muncitorilor pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan.

S-a dovedit deci, și nu o singură 
dată, că organizația de bază poate 
să influențeze producția, iar biroul 
își îndeplinește cu succes atribuții
le ce-i revin, reușește să mobilizeze 
colectivul la realizarea sarcinilor 
de producție, cînd are legături 
strînse cu comuniștii, cînd antre
nează pe toți membrii de partid la 
activitatea organizației de bază.

GH. PARASCHIV 
secretarul organizației de bază 

din secția scule și calibre a Uzinelor 
„Republica“-Bucureștl

in comuna Basarabl,De curlnd, 
regiunea Dobrogea, s-a dat In folosin
ță un magazin universal cuprinztnd 
raioane de Îmbrăcăminte, metalo-chi- 
mice, alimentar etc. In fotograile î Ex
teriorul noului magazin (stingă) ; as
pect din raionul alimentar cu autoser
vire (dreapta).

în fiecare întreprindere — 
o înaltă productivitate a muncii!

(Urmare din pag. I-a)

Cine repară după constructor?
semnate de metal. La noi se ana
lizează în fiecare săptămînă posi
bilitățile de sporire a productivi
tății muncii la fiecare loc de mun

că, muncitorii vin cu propuneri 
prețioase pentru valorificarea lor 
cît mai largă. Și fac acest lucru 
pentru că propunerile lor sînt 
luate în seamă, dau rezultate bune 
în producție.

lucrări de finisaj. S-au

Educarea partinică a candidaților 
și noilor membri de partid

Călăuzindu-se după hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 23—25 
aprilie 1962 cu privire la continua 
întărire a rîndurilor partidului nos
tru, Comitetul de partid de la I. M. 
Roman acordă o mare atenție pri
mirii în rîndurile candidaților și 
membrilor de partid a celor mai 
buni muncitori, ingineri și tehnici
eni, evidențiați și fruntași în între
cerea socialistă, inovatori, luptători 
activi pentru traducerea în viață a 
politicii partidului. Cu același spi
rit de răspundere se ocupă organi
zația de partid și de educarea comu
nistă a candidaților și noilor 
membri de partid.

Organizațiile de bază au fost 
îndrumate să 
cini concrete, 
lor membri și candidați de partid. 
Unii se ocupă de extinderea unor 
metode și procedee noi de lu
cru ; alții desfășoară o intensă 
muncă politică pentru descoperirea 
și valorificarea rezervelor interne 
în vederea sporirii productivității 
muncii, îmbunătățirii calității pro
duselor, reducerii prețului de cost. 
Membrii de partid cu o experiență 
mai mare în producție și în activi
tatea de partid, au sarcina să se 
ocupe de cite 1—2 candidați de 
partid, pe care să-i ajute să-și în
deplinească în bune condiții 
sarcinile profesionale și de partid, 
pentru a deveni fruntași în între
cerea socialistă și în activitatea 
obștească. în urma ajutorului pri
mit zi de zi din partea comunistului 
Gh. Maxim de la atelierul meca-

repartizeze 
mobilizatoare

sar- 
noi-

candidatul de partid Gh.nică I,
Sahîn, de exemplu, a reușit să ob
țină rezultate bune în munca sa, 
fapt pentru care organizația de 
partid i-a redus stagiul de candidat 
cu șase luni.

în anul de învățămînt de partid 
care s-a încheiat tcți candidafii de 
partid au studiat fie Statutul 
P.M.R., fie istoria partidului nostru. 
Membrii comitetului de partid și 
ai birourilor organizațiilor de bază 
au controlat sistematic felul cum 
se pregătesc candidații pentru se- 
minarii, ajutîndu-i să-și însușească 
cît mai bine materialul predat în 
cercuri. Rezultatul : s-a apreciat că 
peste 90 la sută din candidații de 
partid s-au prezentat bine pregătiți 
la seminariile recapitulative.

Scoțînd în evidență rezultatele 
bune obținute în pregătirea can- 
didaților de partid, trebuie să ară
tăm că unele organizații de bază ca 
cea de la secția mașini-unelte și 
prelucrări nu acordă atenția cuve
nită educării partinice a candidați- 
lor de partid. Comitetul de partid 
de la I. M. Roman este hotărît să 
intensifice și mai mult activitatea 
de educare comunistă a candidați- 
lor de partid, asigurînd în felul 
acesta primirea în partid a celor 
mai buni muncitori, care să poarte 
cu cinste înaltul titlu de membru 
Partidului Muncitoresc Romîn.

în toate orașele țării, 
într-un ritm tot mai ra- prezentat la fața locului 
pid, se înalță mereu noi mai multe comisii și au 
blocuri și cartiere întregi încheiat procese verbale 
de locuințe. Se îmbunată- asupra celor constatate. A 
tesc soluțiile de proiec
tare, calitatea lucrărilor și 
a construcțiilor. In nu
meroase scrisori sosite la 
redacție mulți locatari re
levă cu satisfacție faptul 
că apartamentele noi ofe
ră condiții bune de locuit, 
confort.

La unele locuințe noi 
se întîmplă însă ca, după 
ce au fost predate, să mai 
apară diferite deficiențe, 
mai mici sau mai mari, 
care nu pot fi sesizate în
totdeauna la recepție. 
Este foarte important ca 
orice defecțiune să fie 
reparată operativ, pentru 
ca imobilele să nu sufere 
stricăciuni și mai mari, 
în această privință, con
structorii și beneficiarii 
au obligații precise, stabi
lite în cadrul 
de garanție.

Din păcate 
cazuri nu se

trecut însă mai bine de 
un an și practic nu s-a 
luat nici o măsură. Pe 
bună dreptate se pune 
întrebarea : oare trebuie 
să vină altcineva în urma 
celor care au lucrat la a- 
cest imobil, ca să facă re
parațiile necesare ?

Unele fapte arată însă

Pe marginea unor 
răspunsuri sosite 

la redacție

al

CONSTANTIN MACARIE 
secretarul Comitetului de partid 

I. M. Roman

termenelor

uneleîn
iau măsuri 

pentru a fi înlăturate la 
timp defectele constatate 
abia după plecarea con
structorilor. într-o scri
soare adresată redacției, 
tov. Vasile Predescu ara
tă că de mai multă vre
me locatarii blocului T 2, 
situat în strada Baba No
vac, raionul T. Vladimi
rescu din Capitală, au 
cerut prin I.A.L. ca în
treprinderea construcții 
montaj nr. 2 să remedie
ze unele lucrări de cali
tate necorespunzătoare : 
înlocuirea tîmplăriei în 
cîteva apartamente, nive
larea parchetului și alte

că Direcția generală con
strucții montaj din ca
drul Sfatului popular al 
Capitalei rezolvă formal 
diferitele sesizări ale lo
catarilor. în luna aprilie, 
mai mulți locatari ai 
blocului nr. 2 de pe 
Calea Griviței ne-au scris 
că I.C.M. nr. 5 tărăgă
nează terminarea lucră
rilor de remediere nece
sare în unele apartamen
te : refacerea parchetelor, 
a tîmplăriei exterioare și 
a unor porțiuni din aco
periș. Adresîndu-ne Di
recției generale construc
ții montaj, intr-un răs
puns semnat de ing. M. 
Hodovanu, director gene
ral, ni s-a comunicat că 
„I.C.M. nr. 5 a trecut la 
executarea remedierilor, 
acestea urmînd a fi 
terminate pînă la sfîrșitul 
lunii mai“. Dar care sînt 
faptele ? Pînă în prezent, 
remedierile — unele din
tre ele necesitînd maxi-

mum de urgență — nici 
nu au fost începute.

Ocupîndu-se de gospo
dărirea spațiului locativ, 
sfaturile populare trebuie 
să dovedească o exigen
tă sporită față de între
prinderile de construcții, 
să le oblige să-și respecte 
întocmai îndatoririle. Ele 
nu intervin peste tot cu 
autoritate, pentru a se 
lua măsuri corespunză
toare. Numai așa se ex
plică de ce acoperișul 
blocului din Tr. Severin, 
strada 6 Martie nr. 4, nu 
a fost reparat de aproa
pe trei ani. într-un răs
puns trimis ziarului și 
semnat de I. Marinoiu, 
președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popu
lar al
Severin, se arată că prin 
planșeul de la acoperiș 
„...se strecoară mici can
tități de apă... care strică 
zugrăvelile apartamente
lor de la ultimul etaj“.- 
Dar întreprinderea de 
construcții este scuzată 
pentru că n-a. reușit să în
lăture această deficiență.

Orice construcție nouă 
trebuie să fie un titlu de 
mîndrie pentru cei care 
au executat-o. De aceea, 
fiecare lucrare de con
strucție sau de finisaj să 
fie făcută în așa fel incit 
ulterior să nu mai nece
site remedieri. Dacă se 
ivesc totuși unele defi
ciente în cadrul termene
lor de garantie, întreprin
derea constructoare și 
beneficiarul să ia opera
tiv măsuri pentru a le 
înlătura.

orașului Turnu

D. TÎRCOB

Nu numai cauze obiective
Uzina noastră era cunoscută în 

anii din urmă ca un colectiv frun
taș. Lucrurile mergeau bine. Pla
nul de producție era îndeplinit 
lună de lună, calitatea produselor 
executate se situa la un nivel su
perior. în primele cinci luni ale 
acestui an, uzina noastră și-a în
deplinit’ cu greu unele sarcini de 
plan, iar la anumiți indicatori are 
chiar rămîneri în urmă. Sarcina 
de creștere a productivității muncii 
pe perioada ianuarie-mai anul cu
rent a fost îndeplinită în proporție 
de numai 90,4 la sută. Sînt și alți 
indicatori la care nu stăm prea 
bine. Unii tovarăși din conducerea 
uzinei spun : „Avem cauze obiecti
ve“. Dintr-un anume punct de ve
dere, au dreptate. De la o vreme 
uzina se tot reorganizează. Direcția 
generală tutelară din minister nu 
ne-a stabilit sarcina privind creș
terea productivității muncii în con
cordanță cu planul de producție.

O analiză mai amănunțită a lu
crurilor scoate la iveală și alte 
cauze. Conducerea uzinei nu s-a 
ocupat îndeajuns de problemele 
privind organizarea muncii, dez
voltarea și întărirea cu cadre cali
ficate a serviciilor de proiectare, 
constructor-șef și mecanic-șef. A-

ceasta a dus la neîndeplinirea unor 
sarcini de plan și la fabricarea 
unor produse — ce-i drept puține 
la număr — de calitate mai slabă. 
Mai sînt menținute încă în produc
ție mașini și utilaje vechi, cu o 
slabă productivitate, fără să li se fi 
adus anumite modernizări. Mașini
le de danturat roți, un ciocan de 
forjă au o uzură fizică avansată și 
ca atare un randament redus. în 
unele cazuri se lucrează „în asalt“, 
deoarece nu se menține un decalaj 
corespunzător între secții. Ca ur
mare, nu toți muncitorii lucrează 
cu productivitate ridicată încă din 
primele zile ale fiecărei luni. La 
aceasta contribuie și faptul că nu 
de puține ori primim cu întîrziere 
o serie de piese de la unele între
prinderi cooperatoare.

Deficiențele care ne țin pe loc 
pot fi înlăturate. Este nevoie însă 
de mai multă inițiativă, de mai 
multă perseverență din partea con
ducerii uzinei. Și nu greșesc dacă 
adaug : mai mult sprijin și din 
partea forurilor noastre tutelare.

AUGUSTIN MUREȘAN 
tehnician, responsabilul postului 

de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii“ de la Uzina „Unio" 

din Satu-Mare

Cînd propunerile muncitorilor

sînt larg sprijinite
Executăm o gamă variată de 

piese de schimb necesare repara
țiilor la locomotive și vagoane. De 
modul în care ne îndeplinim noi

edu eiuûiitul &asțteții 
stațiiLnil&i de odihnă

Mai mulți corespondenți ai zia
rului au stat de vorbă cu oaspeții 
unora dintre stațiunile de odihnă. 
Iată, mai jos, relatările lor cu 
privire la felul cum sînt primiți 
și tratați, precum și unele obser
vații și propuneri, care trebuie să 
fie luate în seamă de forurile de 
resort.

Condijii bune de tratament
Stațiunea balneară Amara se dez

voltă continuu. în ultima vreme, 
aici s-au ridicat noi blocuri pentru 
cazarea oaspeților, s-a dat în folo
sință un complex modern de ali
mentație publică, s-a construit un 
frumos cinematograf în aer liber, 
s-au amenajat plaja, parcul, s-a 
mărit numărul bărcilor pentru plim
bări de agrement pe lac. între băile 
Amara și orașul Slobozia circulă, 
din două în două ore, autobuze 
I.R.T.A., care fac legătura cu trenu
rile ce sosesc și pleacă din stația 
C.F.R.-Slobozia.

„De trei ani încoace vin în fie
care sezon la Amara — ne-a decla
rat unul din oaspeți, tov Nicolae 
Vasile, salariat la T.A.P.L Piatra 
Neamț. Stațiunea s-a schimbat foar
te mult ; condițiile de tratament 
pentru cei ce suferă de reumatism, 
sînt bune“.

Strungarul Iulian Tudor de la 
Uzinele 23 August ne-a spus, la rîn
dul său : „Amara e un loc agreabil 
de odihnă și tratament De cum so
sești aici apreciezi felul cum e gos
podărită stațiunea : cazarea e bună, 
camerele spațioase, curate, cu mo
bilier nou, aranjate cu gust. Cantina 
modernă, recent construită, oferă 
oaspeților meniuri variate, pregătite 
cu grijă. Calitatea mîncărurilor și 
dulciurilor suplinește — deși n-ar 
fi trebuit să fie așa — calitatea 
uneori necorespunzătoare a pîinii 
fabricate de brutăriile din Slobozia, 
în parcul frumos amenajat cît și 
pe plajă, sînt suficiente chioșcuri 
cu dulciuri și răcoritoare, cu pro
duse de artizanat și alte obiecte“.

Aprecieri bune cu privire la în
grijirea medicală am auzit de Ia

matrițerul Nicolae Stoica de la Uzi
nele „Semănătoarea“ din București. 
„Este cu adevărat remarcabilă a- 
tenția și grija cu care sînt înconju
rați cei veniți la Amara pentru a-și 
îngriji sănătatea. Medici de specia
litate supraveghează aplicarea tra
tamentelor, felul cum se fac băile 
calde și de nămol, vizitează pacien- 
ții în camere, fiindu-le tot timpul 
buni povățuitori“.

Și o sugestie făcută de rihtuitoa- 
rea Silvia Mojoiu de la fabrica de 
încălțăminte „Carmen“ : în stațiune 
să fie organizate și unele manifes
tări distractive, seri de dans, în spe
cial pentru tineret“. '

Sugestii pentru Sovata
și Buziaș

Și la Sovata vizitatorii au găsit 
anul acesta lucruri noi, care denotă 
atenția sporită acordată de conduce
rea întreprinderii locale balneare, de 
serviciul medico-balnear mai bunei 
deserviri a publicului.

Oaspeții sînt tratați cu atenție în- 
cepînd din clipa sosirii. Pentru a fi 
cazați cît mai repede, la biroul de 
primire funcționează două ghișee ; 
un ghișeu special se ocupă numai de 
întocmirea formelor celor care plea
că. în centrul stațiunii a fost ridi
cată o clădire nouă, în care este 
găzduit complexul alimentar, cu- 
prinzînd o cantină cu 400 de locuri, 
bucătărie, laboratoare și cofetărie, 
toate dotate cu utilaj modern. Pen
tru asigurarea unor condiții cores
punzătoare. peste 100 de camere au 
fost înzestrate cu mobilier nou, a- 
proape jumătate milion de lei au 
fost cheltuiți pentru reparații capi
tale și curente.

Și in ceea ce privește condițiile de 
tratament la Sovata s-au adus u- 
nele îmbunătățiri. Față de anul tre
cut numărul medicilor detașați în 
timpul sezonului balnear aproape 
că s-a dublat. A fost schimbată in
stalația de la pavilionul de băi 
Lacul Ursu, au fost reamenajate ca
binele. S-au adus noi aparate medi
cale. Muncitoarea Elena Botezatu

din Timișoara, Elena Ciovic, tehni
ciană la Uzinele „23 August“ din 
Capitală, și mulți alții cu care am 
stat de vorbă, aduc mulțumiri per
sonalului medical pentru felul cum 
au fost îngrijiți.

Vizităm cîteva vile. Ordine, cu
rățenie. La cantină, la fel. Mulți 
însă dintre cei cu care am stat de 
vorbă, mai ales cei care mănîncă la 
regim, au observat, pe drept cu- 
vînt, că ar trebui să existe preocu
parea pentru o mai mare varietate 
a meniurilor, cu atît mai mult a- 
cum, în plin sezon al legumelor și 
fructelor.

La vila nr. 25 este cazată și sora 
medicală Berta Stenzer din Timi
șoara. E bucuroasă că a putut cu
noaște o stațiune atît de frumoasă 
și își exprimă mulțumirea pentru 
atenția cu care sînt tratați oas
peții. „într-o stațiune însă — a- 
daugă ea — sînt importante și ex
cursiile, care ocupă într-un mod 
plăcut timpul oaspeților, le dau po
sibilitatea să cunoască noi locuri. 
Dar filiala O.N.T. „Carpați“ din So
vata nu se distinge prin organizare 
a unor asemenea acțiuni. într-una 
din zilele trecute, bunăoară, s-a a- 
nunțat o excursie la salina Praid. 
Deși au fost mai mulți amatori, 
excursia a fost amînată pentru a 
doua zi, ca apoi să se anunțe că 
nu va mai avea loc. Și în ce pri
vește activitatea casei de cultură, ar 
fi bine dacă s-ar organiza mai mul
te acțiuni de masă cu cartea, șeză
tori literare, întîlniri cu scriitori“.

Tovarășa Ecaterina Dane din A- 
ghireș, ca și alți oaspeți ai stațiunii, 
au propus, printre altele, atașarea 
unor vagoane directe pînă la So
vata, la trenurile venind din direc
țiile Timișoara, Arad, Oradea — 
prin Blaj. Ar fi astfel înlesnit acce
sul în stațiune al unui mare număr 
de vizitatori. Este, de asemenea, im
portant. au spus ei, ca personalul 
C.F.R. care eliberează bilete, să lu
creze cu cea mai mare atenție, să 
urmărească cu grijă diagramele tre
nurilor cu locuri, spre a se evita si
tuațiile neplăcute cînd doi sau mai 
mulți călători se trezesc cu tichete

eliberate pentru unul și același loc. 
Se cere și luarea unor măsuri pri
vind îmbunătățirea transportului în 
comun de la gară pînă în centrul 
stațiunii. Este o doleanță a cărei 
rezolvare nu poate fi amînată.

Stațiunea Buziaș din regiunea Ba
nat, bine cunoscută pentru apele 
sale carbogazoase, primește în fie
care serie aproape 1000 de oaspeți. 
Ana Neamțu, sudoriță din Sibiu, 
ne-a relatat : „Drumul de la Sibiu 
pînă la Buziaș a fost destul de lung 
și obositor. Am uitat însă toată obo
seala chiar din clipa în care am 
ajuns în stațiune. Deși am sosit sea
ra, tovărășii de la biroul de cazare 
ne-au pus imediat camera la dispo
ziție, dîndu-ne indicații ce trebuie 
să facem a doua zi. Ne-au anunțat 
chiar și spectacolele care vor avea 
loc, precum și mijloacele prin care 
ne putem petrece timpul liber. O 
singură propunere aș avea : la can
tină, care este foarte frumos ame
najată, ar fi bine să se instaleze 
un sistem de ventilație, pentru că 
în timpul mesei căldura este une
ori foarte greu de suportat“.

Tov. Marin Dudău, muncitor din 
București, Gheorghe Nicoară din 
Galați, Virginia Popescu din Bucu
rești și alții ne-au informat că totul 
în stațiune este bine pus la punct. 
Ei ne-au spus însă că, venind în 
Banat, ar dori să viziteze o unitate 
agricolă sau o întreprindere mai a- 
propiată. Nu au putut face acest lu
cru pentru că în stațiune nu s-au 
organizat astfel de excursii. Pe de 
altă parte, ei ne-au relatat că, deși 
activitatea culturală este bogată, ar 
dori ca la Buziaș să vină și echipe 
artistice de amatori locale, pentru 
a cunoaște și ei portul, cîntecul și 
dansul bănățean. Și o ultimă cerin
ță : măcar odată pe serie, conduce
rea stațiunii să organizeze cite o 
consfătuire cu oaspeții. S-ar grăbi 
astfel înfăptuirea unor propuneri 
care ar face ca cei veniți în stațiune 
să se simtă și mai bine“.

O activitate culturală 
multilaterală

„Cum ați călătorit pînă în stați
une, ce observații și propuneri a- 
veți de făcut, sînteți satisfăcuți de 
programele cultural-artistice ?" —
iată întrebările adresate unui grup 
de oameni ai muncii aflați la odihnă 
la băile Victoria.

Primul care a răspuns la aceste 
întrebări a fost tov. Constantin Hîr- 
san, sudor electric la șantierul naval

Brăila. „De la Brăila la Oradea am 
călătorit destul de bine cu trenul 
accelerat, avînd locurile rezervate — 
ne-a spus el. A fost însă foarte cald 
și în tren nu se găsea nimic pentru 
a-ți putea potoli setea. Cred că ar 
fi bine dacă s-ar lua măsura ca în 
sezonul de vară trenurile, mai ales 
cele de noapte, pe trasee lungi, să 
fie prevăzute cu un mic bufet, de 
unde să se poată cumpăra răcori
toare, ape minerale. în stațiune am 
fost primit cu multă ospitalitate și 
repartizat cu operativitate. Spre 
mulțumirea mea și a altora, caza
rea, hrana și tratamentul balnear 
sînt excelente".

Vasile Jacodi este mecanic la 
combinatul forestier din Blaj, regi
unea Brașov. „Am sosit la băile Vic
toria cu un tren personal, la orele 2 
dimineața — ne-a relatat el. Nici 
prin gînd nu-mi trecea că la ora a- 
ceea voi găsi în halta C.F.R. pe ci
neva care să mă îndrume sau să 
mă conducă la biroul de cazare al 
băilor. Dar iată, de cum am coborît 
din tren, m-a întîmpinat un tovarăș 
care m-a condus la biroul de ca
zare. în cîteva minute mă și aflam 
în cameră. După ce m-am odihnit 
bine, am fost la vizita medicală, 
unde am primit fișa de tratament 
balnear. Medicii, ca și personalul sa
nitar, m-au înconjurat cu grijă. De 
obicei, la orele cînd luăm masa, or
ganizatorul, cultural al stațiunii ne 
face cunoscut programul cultural- 
artistic din ziua respectivă, ne invită 
să luăm parte la concursurile de 
șah, tenis de masă, la programele 
care au loc la casa de cultură. A- 
proape zilnic sînt organizate ex
cursii prin împrejurimi, vizite la 
muzeele din Oradea, vizionări de 
spectacole la teatrul de stat“.

La rîndul lor, tovarășii Petru Da- 
ju, tractorist la S.M.T. Gottlob, regi
unea Banat, Dumitru Beznă, mun
citor la șantierul de construcții din 
Slatina, regiunea Argeș, și alții au 
subliniat că sînt foarte satisfăcuți 
de concediul plăcut pe care-1 petrec 
la băile Victoria. Ei au scos însă în 
evidență șl unele neajunsuri. Deși 
activitatea cultural-artistică este în 
general bună, atractivă, ea este în
greunată de faptul că sala de festi
vități și de cinematograf a casei de 
cultură este necorespunzătoare, cu 
aerisire defectuoasă. Ar fi necesară 
amenajarea, chiar și improvizată, a 
unei estrade în aer liber, care să 
permită accesul unui public mai 
numeros.

sarcinile de producție depind, în 
mare măsură, mersul ritmic al 
producției și rezultatele în muncă 
ale colectivelor din secțiile de mon
taj locomotive și vagoane. Făcînd 
bilanțul primei jumătăți de an re
iese că întregul colectiv al secției 
noastre a muncit bine, reușind 
să-șl îndeplinească de fiecare dată 
sarcinile lunare cu cite 2—3 zile 
mai devreme. La baza acestor re

zultate stau măsurile tehnico-oi- 
ganizatorice aplicate în secție, pro
punerile judicioase făoyte de nu
meroși muncitori penWu valorifi
carea mai intensă a rezervelor in
terne de creștere a productivității 
muncii.

în ultimii ani, in secția noastră 
s-au instalat un însemnat număr 
de mașini moderne. Aceasta nu a 
împiedicat colectivul nostru să se 
gîndească la noi posibilități de ri
dicare a nivelului tehnic al pro
ducției în scopul obținerii unei 
productivități sporite. De multă a- 
tenție se bucură în secție propu
nerile venite din rîndul muncitori
lor. Nu de mult, în urma unei pro
puneri făcute de rindelori, au fost 
apropiate, printr-o nouă amplasa
re, două mașini de rabotat a căror 
producție este strîns legată. în fe
lul acesta s-au ușurat condițiile de 
lucru (mașinile fiind acum insta
late sub o macara), iar deservirea 
lor este asigurată simultan de un 
singur muncitor. Drept urmare, 
productivitatea muncii a sporit cu 
20 la sută.

Nu de mult, strungarul Gheorghe 
Teodorescu și maistrul Nicolae Io- 
nescu au conceput și au pus în a- 
plicare un dispozitiv de strunjire a 
crapodinelor (piese pentru boghiu- 
rile de vagoane), care asigură o 
calitate superioară a execuției și 
reduce timpul de lucru la fiecare 
piesă cu 18—20 la sută față de me
toda folosită înainte. De asemenea, 
prin aplicarea unui dispozitiv de 
rotire la mașinile de frezat cămă- 
șuiele pentru sertarele cilindrilor 
de locomotivă, s-a îmbunătățit 
mult calitatea execuției și s-a re
dus cu aproape 30 la sută timpul 
de lucru față de vechiul sistem 
folosit.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple. Sintern siguri că inițiativa 
creatoare a muncitorilor din secția 
noastră va scoate la iveală noi po
sibilități și rezerve pentru ca rea
lizările noastre în ce privește spo
rirea productivității muncii să fie 
și mai mari.

VASILE TIMOFTE 
frezor, șef de echipă 
Atelierele de reparat 

material rulant din Iași

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Trubadurul — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Parcul 
Herăstrău) : Pygmalion — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (Gră
dina de vară ,,23 August“) : Comedia 
erorilor — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ (Grădina Boema) : Ca 
la revistă — (orele 20,15).

CINEMATOGRAFE : O moștenire cu 
bucluc. Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 19,30 — seria de bilete 780), Patria 
(10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), I. C. Frimu 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21 — grădină
20.30) . O perlă de mamă : Magheru (10; 
12; 14,15; 16,30: 18,45; 21), Grădina Pro
gresul (orele 20,30). Misterele Parisului
— cinemascop : rulează la cinematogra
fele Republica (8; 10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21,15), București (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15), 23 August (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,45), Ștefan cel Mare (8,45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20), G. Coșbuc (8,45; 
11; 13,15; 15.30; 17,45; 20), Stadionul Di
namo (orele 20,15), Arenele Libertății 
(orele 20;30), Grădina 13 Septembrie 
(orele 21,30), Patinoarul 23 August (20,45). 
Clubul cavalerilor — cinemascop : ru
lează la cinematografele 1 Mai (10; 12; 
15,30; 18: 20.30), Arta (16; 18; 20 — gră
dină 20,30). Estradă, estradă : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (15; 17;
19; 21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21
— grădină 20.30), Grivița (10; 12; 16; 18; 
20), Floreasca (16; 18,15; 20,30), Stadionul 
Giulești (orele 20,30). Rocco și frații săi
— ambele serii : Tineretului (9; 12,30;
16; 19,30). Ordinul Ana : Victoria (10;
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Gh. Doja 
(10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). Cereomușki :
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , C-tin David (16; 18,15; 20,30). Că
pitanul Fracasse — cinemascop ; Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Program spe
cial pentru copii la orele 10 la cinema
tograful 13 Septembrie. Adorabile și 
mincinoase : 13 Septembrie (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Moșilor (15; 17,15; 19,30
— grădină 20,30). Program de filme do
cumentare rulează de la orele 10 pînă 
la orele 21 în continuare la cinemato
graful Timpuri Noi. Misterul celor doi 
domni „N“ : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16,15; 18,30; 20.45). Pe ur
mele bandei . Giulești (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Unirea (16; 18 — grădină
20.30) , Olga Banele (15; 17; 19 — grădină
20.30) . Doctor în filozofie : înfrățirea
între popoare (16; 18,15; 20,30), Alex.
Sahia (10; 12, 16,30; 18,30), 16 Februarie 
(16; 18; 20), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30 — grădină 20,30). Omul cu două 
fețe : Cultural (16; 18; 20). O viață : ru
lează în continuare de la orele 9,30 pînă 
la orele 21 la cinematograful Alex. 
Popov. Dracul și cele 10 porunci — ci
nemascop : 8 Martie (15; 17,30; 20 — gră
dină 20,30) Avîntul tinereții — cinema
scop : V. Roaită (10,15; 12; 15; 17; 19).
Tăunul : Flacăra (16: 18,15; 20,30). Desco
perirea iui Julian Böll : rulează la cine

matografele T. Vladimirescu (16; 18; 20), 
Iile Pintilie (16; 18; 20). Tu ești minuna
tă : Grădina V. Roaită (orele 20,30), Mio
rița (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Volga 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grădina 
Alex. Sahia (orele 20,15). Pompierul ato
mic : Munca (15; 17; 19; 21), Grădina 23 
August (orele 21). Noua prietenă a tatii : 
Popular (16; 18,15; 20,30), M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). Colegii : Luceafărul (15; 
17,15; 19.30 - grădină 20,30), Drumul Serii 
(16; 18; 20). Legea e lege : rulează la 
cinematograful G. Bacovia (15,30; 18;
20,15). Festivalul Chaplin : 30 Decembrie 
(16; 18,15; 20,30). Camelia : rulează la ci
nematograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 
21). Lumină de iulie : rulează la cine
matograful B. Delavrancea (16; 18,15; 
20,15). Revista de la miezul nopții — 
cinemascop ; Grădina T. Vladimirescu 
(orele 20,30). Salut viața ! : rulează la 
grădina Ilie Pintilie (orele 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 •— Pentru copii : Că
pitanul Val-Vîrtej în drum spre insula 
lui Robinson (I). 19,50 — Emisiune închi
nată sărbătorii naționale a Republicii 
Populare Mongole. 20,20 — Sfatul medi
cului. 20,30 — Moment literar : Hem- 
mingway. 20,50 — Canzonete și arii din 
opere și operete. 21,40 Campionatele 
mondiale de lupte libere. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară vremea a fost în general 

frumoasă cu cerul schimbător. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit predominînd 
din sectorul nordic. Temperatura aeru
lui în scădere ușoară în sudul șl estul 
țării înregistra la orele 14 valori cu
prinse între 27 grade la Bălleștl și Turnu 
Măgurele și 19 grade la Cîmpulung 
Muscel șl Baraolt. In București : Vremea 
a fost în general frumoasă cu cerul 
schimbător. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a aerului a fost de 27 
grade.

Pentru următoarele trei xlle : Vreme 
în general frumoasă șl călduroasă cu 
cer variabil mal mult senin. Vor cădea 
ploi izolate șl de scurtă durată în re
giunea de munte șl nordul țării. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura va continua să crească ușor. Mini
mele vor fi cuprinse între 19—20 grade, 
iar maximele între 25—35 grade. In 
București șl pe litoral : Vreme în ge
neral frumoasă și călduroasă cu cerul 
variabil mai mult senin. înnourări mal 
accentuate se vor produce către sfîrșitul 
intervalului după-amlaza cînd devine 
favorabil averselor de ploaie. Tempera
tura va continua să crească ușor,
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Modelaj (instantaneu din secția cazangerie a Uzinelor „23 August“)
(Foto : A. Cartojan)

A 42-A ANIVERSARE A MVOIUJBI POPULARE MONGOLE

Adunarea activului U.T.M. din Capitală 
cu ocazia vizitei delegației Comsomolului
Miercuri după-amiază, la Casa de 

cultură a tineretului din raionul „16 
Februarie“ a avut loc adunarea ac
tivului U.T.M. din Capitală cu oca
zia vizitei în țara noastră a delega
ției U.T.C.L., condusă de Piotr Re
șetov, președintele Comitetului or
ganizațiilor de tineret din U.R.S.S.

La adunare au luat parte tov. Vir
gil Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., membri ai Biroului C.C. al 
U.T.M., numeroși activiști ai U.T.M.

Tov. Nicolae Popescu, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc U.T.M. 
București, a deschis adunarea.

Primit cu aplauze, a luat cuvîn- 
tul Piotr Reșetov, care a transmis 
salutul călduros, înflăcărat al Com
somolului, al întregului tineret so
vietic. Vorbitorul a arătat că, vizi- 
tîncWara noastră, membrii delega
ției au petrecut zile de neuitat, au 
acumulat impresii emoționante din 
întîlnirile și discuțiile cu tineretul 
romîn. Pretutindeni, a subliniat vor
bitorul, delegația a fost întîmpina- 
tă cu prietenie, convorbirile cu ti
nerii romîni, cu organele U.T.M. au 
fost călduroase, sincere. Pentru a- 
ceastă primire, delegația Comsomo
lului mulțumește C.C. al U.T.M., în
tregului tineret al R. P. Romîne.

înfățișînd impresiile din țara 
noastră, vorbitorul a arătat că 
membrii delegației Comsomolului 
au constatat hotărîrea, entuziasmul 
și energia cu care tineretul romîn 
muncește spre a traduce în viață 
sarcinile trasate de partid. în aceas
ta, a reliefat vorbitorul, se exprimă 
marea încredere a tineretului romîn 
față de Partidul Muncitoresc Ro- 
min, de Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Mai departe, Piotr Reșetov a ex
primat admirația față de realizările 
uriașe ale poporului romîn, condus 
de Partidul Muncitoresc Romîn, 
care, urmînd cu consecvență linia 
leninistă, a transformat țara într-o 
țară industrial-agrară dezvoltată și 
asigură progresul continuu al eco
nomiei și culturii pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialismului.

Vorbitorul a relevat în mod deo
sebit nivelul înalt de organizare a 
muncii în întreprinderile din țara 
noastră, utilajul modem cu care 
sînt înzestrate, preocuparea pentru 
creșterea continuă a producției și 
productivității muncii, grija pentru 
calitatea produselor și pentru pre
stigiul mărcii fabricii.

Conducătorul delegației U.T.C.L. 
a arătat că membrii delegației au 
studiat cu viu interes experiența 
U.T.M. Uniunea Tineretului Munci
tor reprezintă o forță puternică, un 
ajutor de nădejde și o rezervă a 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Vorbitorul a înfățișat pe larg 
munca pe care Comsomolul o des
fășoară pentru a mobiliza întregul 
tineret sovietic la construcția co
munismului. Răspunzînd chemării 
P.C.U.S., sute și sute de mii de ti
neri sovietici muncesc cu entuziasm 
acolo unde este mai multă nevoie 
de ei, fără a-și precupeți eforturile, 
întregul popor sovietic este mîndru 
de aportul pe care tînăra sa gene
rație îl aduce în opera de construi
re a comunismului.

în încheiere, vorbitorul a subli
niat că tineretul, întregul popor so
vietic se bucură sincer de succese
le tineretului și poporului romîn în 
lupta pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului. El a făcut calde 
urări pentru continua întărire a 
prieteniei dintre poporul sovietic și 
poporul romîn.

Tov. P. Reșetov a înmînat primu
lui secretar al comitetului orășenesc 
al U.T.M. un drapel al Comsomolu
lui și un bust al lui Lenin.

A luat apoi cuvîntul tov. Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., care a subliniat că vizita 
delegației Comsomolului se înscrie 
pe linia dezvoltării relațiilor frățești

I n £ o r
Miercuri, prof. dr. Jose Vallega, di

rectorul diviziunii producției vegetale și 
protecției plantelor din Organizația pen
tru alimentație și agricultură (F.A.O.) 
a O.N.U., a vizitat Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante tehnice de 
la Fundulea și s-a întîlnit cu specialiștii 
institutului. Cu acest prilej, ing. Tiberiu 
Murcșan, directorul institutului, a pre- 

statornicite între poporul romîn și 
popoarele Uniunii Sovietice, între 
tineretul ambelor noastre țări unite 
în lupta pentru realizarea țelului 
comun — construirea socialismului 
și comunismului, menținerea și a- 
părarea păcii în lume.

în timpul vizitei — a spus vor
bitorul — tinerii muncitori, colec
tiviști, elevi, studenți, intelectuali, 
activiști ai organizației noastre au 
împărtășit oaspeților din U.R.S.S., 
cu inimă deschisă, din preocupările, 
realizările și experiența muncii or
ganizației noastre în toate dome
niile de activitate. La rîndul dum
neavoastră ați împărtășit din bo
gata experiență a tineretului sovie
tic, a Comsomolului care reprezin
tă un important izvor de învă
țăminte.

Tineretul nostru, împreună cu în
tregul popor, își exprimă bucuria 
față de succesele obținute de po
porul și tineretul sovietic în înde
plinirea grandiosului program de 
construire a comunismului, elabo
rat de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. Tineretul țării noastre se 
bucură de faptul că sub conduce
rea P.C.U.S., tineretul sovietic își a- 
duce o contribuție importantă la 
construcția desfășurată a comunis
mului.

Mai departe vorbitorul a spus :
în scurtul timp petrecut în țara 

noastră ați putut lua cunoștință de 
munca avîntată și de entuziasmul 
cu care tineretul patriei noastre, îm
preună cu întregul popor, luptă 
pentru înfăptuirea programului de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului adoptat de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. în continuare 
vorbitorul a arătat că tineretul nos
tru participă activ în industrie, în 
agricultură, în cultură și știință, la 
realizarea politicii partidului.

El a arătat că izvorul tuturor 
succeselor și victoriilor obținute de 
U.T.M. îl constituie conducerea sa 
de către Partidul Muncitoresc Ro
mîn.

Tineretul nostru — a arătat vor
bitorul — este legat de tineretul 
țărilor socialiste printr-o puternică 
prietenie care se întărește continuu 
pe temeiul idealurilor comune de 
luptă : construirea socialismului și 
comunismului.

Tineretul Republicii Populare Ro
mîne, alături de tineretul celorlalte 
țări socialiste, participă activ la 
lupta popoarelor pentru apărarea și 
menținerea păcii, pentru înfăptuirea 
dezarmării, independență națională, 
împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru triumful princi
piilor coexistenței pașnice.

în încheiere vorbitorul, după ce a 
arătat că între tineretul R. P. Romî
ne și tineretul Uniunii Sovietice, în
tre U.T.M. și Comsomol s-au stabi
lit și se dezvoltă permanent legă
turi de prietenie și colaborare fră
țească care se înscriu pe fondul ge
neral al relațiilor de prietenie veș
nică dintre cele două popoare, a ru
gat pe oaspeți ca, întoreîndu-se în 
patrie, să transmită tineretului so
vietic sentimentele frățești ale ti
neretului romîn și urări de noi și 
mari succese în lupta pe care o des
fășoară, alături de întregul popor, 
Sub conducerea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a Comite
tului său Central, în frunte cu tova
rășul Hrușciov, în opera de con
strucție desfășurată a comunismu
lui.

Cei prezenți au manifestat pentru 
prietenia frățească dintre tineretul 
romîn și sovietic, dintre popoarele 
noastre.

în cursul dimineții de miercuri, 
delegația C.C. al U.T.C.L. a fost pri
mită de Biroul C.C. al U.T.M., cu 
care a avut un amplu schimb de pă
reri în probleme privind colabora
rea dintre cele două organizații. în- 
tîlnirea a decurs într-o atmosferă 
cordială, prietenească. (Agerpres)

mâții
zentat activitatea de cercetare în dome
niul agriculturii, rezultatele obținute de 
Institutul de la Fundulea și modul de 
aplicare a acestora în practică de către 
unitățile agricole socialiste, precum și 
relațiile institutului cu instituții simila
re de peste hotare.

Oaspetele a vizitat apoi cîmpurile ex
perimentale și cele de producție.

(Agerpres)

Ședința Comisiei permanente GA.E.R* 
pentru siderurgie

SOFIA 10 (Agerpres). — între 2 și 
5 iulie 1963 în R. P. Bulgaria a avut 
loc cea de-a 13-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru siderur
gie.

La ședință au luat parte delegații 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

în conformitate cu hotărîrile Co
mitetului Executiv al C.A.E.R., Co
misia a examinat unele probleme ale 
colaborării economice și tehnico- 
științifice între țările membre în 
domeniul siderurgiei, printre care 
problemele privind coordonarea pla
nurilor principalelor investiții în si
derurgia țărilor europene de demo

Ședința Consiliului artelor plastice
Miercuri, în sala de marmură a 

Casei Scînteii din Capitală a avut 
loc ședința Consiliului artelor plas
tice din cadrul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, avînd la or
dinea de zi dezbaterea activității în 
domeniul artei monumentale din 
țara noastră.

Au participat, pe lîngă membrii 
Consiliului, pictori, sculptori, arhi- 
tecți, secretari ai comitetelor regio
nale de cultură și artă.

Ședința a fost deschisă de sculp
torul Boris Caragea, președintele 
Consiliului artelor plastice.

Pe marginea referatului prezen
tat de graficianul Jules Perahim, 
vicepreședinte al Consiliului, au 
luat cuvîntul numeroși participant 
printre care academicianul Gh. 
Oprescu, directorul Institutului de 
istoria artei al Academiei R.P.R., 
sculptorul Ion Irimescu, vicepre
ședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, 
arhitectul Anton Moisescu, secretar 
al Uniunii Arhitecților, Gh. Pinti- 
lescu, secretar al Comitetului regio
nal de cultură și artă Suceava, cri
ticul de artă Petru Comarnescu, ar
hitectul Marcel Locar, membru 
al Comitetului de stat pentru

Vizitele delegației parlamentare din Columbia
Delegația parlamentară din Co

lumbia condusă de dr. Jose Ancîzar 
Lopez, președintele Camerei repre
zentanților din Columbia, care se 
află în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale a R.P. Ro
mîne, a vizitat orașul Ploiești.

Membrii delegației însoțiți de de
putății Marii Adunări Naționale 
Petre Drăgoescu și Stanciu Stoiân, 
au fost întîmpinați Ia sosire de Ene 
Rusu, vicepreședinte al Sfatului 
popular al regiunii Ploiești.

Oaspeții au făcut o vizită la Uzi
nele „1 Mai“-Ploiești, unde directo
rul general al uzinelor, Nicolae 
Popa, le-a prezentat procesul de

SPORT
„Cupa R. P. Romîne 

la fotbal
PETROLUL-PLOIEȘTI 

IN FINALĂ
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 

Jocul desfășurat ieri pe stadionul din 
Constanța între echipele Petrolul și 
Steaua, în cadrul semifinalelor „Cupei 
R. P. Romîne“, s-a terminat cu scorul 
de 2—0 pentru ploieșteni. Ambele e- 
chipe și-au aruncat în luptă toate for
țele, nepreocupîndu-se însă decît de 
obținerea victoriei cu orice preț. In a- 
cest fel, tehnica a fost lăsată pe planul 
doi.

După 68 de minute de joc, cînd ta
bela de marcaj era „albă“, Dridea des
chide scorul printr-un 11 metri, în 
urma hențului în careu comis de Co- 
jocaru. Militarii, conduși cu 1—0, for
țează egalarea. Uneori reușesc să-i în
treacă pe ploieșteni, dar Crăiniceanu și 
Tătaru ratează pe rînd. în minutul 87 
ploieștenii înscriu din nou prin Badea. 
Păcat că în partea a doua a partidei 
unii jucători, printre care Cojocaru 
(Steaua) și Pahonțu (Petrolul), s-au de
dat la brutalități.

Meciul a fost condus cu autoritate și 
atenție de o brigadă de arbitri greci 
(la centru, Pelomis).

MECIUL C.S.M.S.— 
SIDERURGISTUL SE REJOACÄ

PLOIEȘTI (prin telefon). — Re
zultatul meciului de fotbal dintre 
Siderurgistul-Galați și C.S.M.S.-Iași, 
care a avut loc la Ploiești, a rămas 
nedecis, chiar și după prelungiri : 
3—3.

Ieșenii înscriu din primele secun
de, prin Constantinescu, ca numai 
după cîteva minute gălățenii să ega
leze prin Zgardan. în minutul 9, 
Voica (Iași) preia o minge ricoșată 
din bară și urcă scorul la 2—1. E- 
galarea survine în minutul 17, prin 
Matei. în repriza a doua gălățenii 
preiau conducerea. Ieșenii egalează 
(3—3) printr-o lovitură de la 11 me
tri. în această repriză jocul este 
confuz șl presărat în mare parte cu 
durități din partea jucătorilor ambe
lor echipe.

Prelungirile nu aduc scorului nici 
o modificare. Meciul se va rejuca 
astăzi, pe același stadion.

TENIS Turneul internațional 

de la Progresul

Pe terenurile clubului sportiv Progre
sul din Capitală au continuat miercuri 
întrecerile din cadrul turneului interna
țional de tenis pe echipe. Echipa R. P. 
Romîne (seniori) a învins cu scorul de 
3—2 echipa de tineret a R. P. Romîne. 
In ultimele două probe de simplu, G. 
Bosch l-a învins cu 7—5 ; 9—7 pe Ilie 
Năstase, iar I. Țiriac a cîștigat cu 6—0; 
6—1 în fața lui Dron, Reprezentativa 
R. D. Germane a obținut cu 3—2 vic
toria în fața echipei R. P. Polone.

Astăzi, de la ora 16, turneul progra
mează turul doi : R. P. Romînă (se
niori)—R. D. Germană și R. P. Polonă— 
R. P. Romînă (tineret). 

crație populară membre ale C.A.E.R. 
pe anii 1964—1965, satisfacerea ne
cesităților țărilor membre ale 
C.A.E.R. în ce privește unele tipuri 
de laminate și țevi, a necesităților în 
principalele tipuri de utilaje pentru 
exploatarea la zi a minereurilor me
talifere și nemetalifere, organizarea 
în cadrul comisiei a colaborării în 
domeniul metalurgiei pulberilor, 
problema introducerii experienței 
înaintate la laminoarele pentru 
țevi ș. a.

Comisia a mai examinat o serie de 
probleme organizatorice.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă și 
colaborare frățească.

construcții, arhitectură și sistema
tizare, pictorul Brăduț Covaliu, 
secretar al Uniunii artiștilor plastici, 
sculptorul Mac Constantinescu, cri
ticul de artă Dan Hăulică, arhitec
tul Nicolae Nedelescu, pictorul 
M. H. Maxy, directorul Muzeului de 
artă al R.P.R., sculptorul Ovidiu 
Maitec, secretar al Uniunii Artiști
lor plastici, criticul de artă Mircea 
Popescu, vicepreședinte al Consiliu
lui artelor plastice. Vorbitorii au 
analizat pe larg realizările obținute 
de artiștii monumentaliști în anii 
regimului democrat-popular, pro
blemele conținutului artei monu
mentale actuale, ale măestriei artis
tice, ale tehnicilor folosite de crea
tori, problemele colaborării dintre 
artiștii plastici și arhitecți, ale acti
vității desfășurate în acest domeniu 
de Consiliul artelor plastice și Uniu
nea Artiștilor Plastici. în ședință s-a 
adoptat un plan de măsuri privind 
îmbunătățirea și dezvoltarea activi
tății în domeniul artei monumen
tale.

în încheierea dezbaterilor, a luat 
cuvîntul tov. Dumitru Popescu, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. (Agerpres).

producție al întreprinderii. în 
continuare au vizitat noile con
strucții ale orașului.

în drum spre Brașov, oaspeții au 
făcut un scurt popas în orașul Si
naia, interesîndu-se de condițiile de 
odihnă ale oamenilor muncii în a- 
ceastă stațiune.

în cursul după-amiezii, delegația 
parlamentară din Columbia a vizi
tat Brașovul, unde a fost primită 
de către Ion Mărcuș, deputat în 
Marea Adunare Națională, președin
tele Sfatului popular regional, și de 
alți membri ai comitetului execu
tiv.

(Agerpres)

Cu prilejul organizării 
Expoziției industriale 

italiene
Ministrul Italiei la București, dr. 

Alberto Paveri Fontana, a oferit 
miercuri după-amiază o recepție cu 
prilejul organizării Expoziției in
dustriale italiene.

Au luat parte Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Mihail 
Petri, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și alți membri ai 
conducerii unor ministere, ai Ca- 
nierei de Comerț a R. P. Romîne, 
oameni de cultură, directori de în
treprinderi de stat pentru comerțul 
exterior, ziariști romîni și italieni.

Au participat) șefi ai misiunilor 
I diplomatice și alți membri ai corpu

lui diplomatic, oameni de afaceri 
și industriași italieni, reprezentanți 
ai firmelor participante la expozi
ție. (Agerpres)

i N P
Se sting ultimele raze ale soare

lui în Peloponez. Este ceasul cînd 
în teatrul antic din Epidaur reîn
cepe — pentru a cîta oară ? — ma
rea tragedie a titanului Prometeu.

Peloponezul de azi este antica 
Moree, peninsula ce atîrna ca o u- 
riașă frunză de dud, legată de 
trupul dur al Eladei doar prin firul 
subțire al istmului de Corint. în vre
murile acelea îndepărtate vechii e- 
lini veneau la Epidaur pe pămîntul 
Moreei nu numai pentru a-și tămă
dui trupul în preajma templului lui 
Asclépios, „zeul sănătății“, ci și 
pentru a-și desfăta spiritul, asistînd 
la reprezentarea tragediilor lui Es- 
chil, Euripide și Sofocle, ori a co
mediilor lui Aristofan, în vastul tea
tru din apropiere, așezați pe băn
cile de piatră ce se păstrează și 
azi.

Deși s-au scurs 24 de veacuri de 
la primele reprezentații, aproape ni
mic nu pare să se fl schimbat aci. 
Doar spectatorii și interpreții sînt 
alții.

De astă dată sîntem în Iunie 
1963 ! „Pelerinii“ Epidaurului sosesc 
acum de la Atena după un drum de 
două sau patru ceasuri, după cum 
iau vaporul sau mașina. Autobuzul 
în care ne aflăm gonește pe ser
pentinele amețitoare de pe malul 
mării, trecînd prin Elefsis, Megara, 
Corint, Argos, pe lîngă ruinele cetă- 

. ții Micene, apoi prin Nauplia și ne 
depune în frumosul para de la in- 

; trarea teatrului din Epidaur. Abia 
! găsim un loc în vastul amfiteatru 
i cu 54 de șiruri nesfîrșite de bănci. 

Ca și în antichitate, unii spectatori 
și-au adus și acum mici perne cu 
care să înmoaie duritatea „scaune
lor“.

în noaptea neagră, lăisată deasu
pra spectatorilor, reflectoarele I- 
nundă scena dominată de un de
cor colosal, dar simplu: piscurile 
unor munți prăpăstioși, unde din 
porunca tiranului Zeus, Prometeu, 
binefăcătorul oamenilor, este le
gat cu lanțuri de o stîncă de

Cînd flutură hadakul azuriu
Noaptea caldă de iulie s-a lăsat 

ca o catifea pe umerii de piatră ai 
orașului. Sub buchetele multicolore 
ale artificiilor deschise într-un u- 
riaș evantai, Ulan Batorul dezvăluie 
privirilor imaginea plină de pito
resc a șuvoiului de oameni care 
cîntă și dansează în marea piață. 
Glasul instrumentelor populare dă 
un farmec aparte acestei sărbători, 
a cărei semnificație o prezintă lite
rele luminoase, înscrise pe clădirea 
hotelului Altai : „Tuht Vadr“, ceea 
ce în limba mongolă înseamnă „Zi 
istorică“. La 11 iulie 1921, în stră
vechea așezare Urga (numele vechi 
al Ulan Batorului), cunoscută din 
descrierile de acum 700 de ani ale 
lui Marco Polo, revoluția populară 
a biruit și, de atunci, ziua aceasta 
este înscrisă în calendarul Mongo
liei drept cea mai însemnată săr
bătoare națională.

Cunoscusem dimineața, în tribu
na oaspeților pre
zenți la demon
strația oamenilor 
muncii, un bătrîn 
îmbrăcat într-un 
deli verde, stră
lucitor. Privea cu 
ochii mari, plini de uimire, revăr
sarea coloanelor și se bucura din 
inimă văzînd carele alegorice ce 
simbolizau dezvoltarea economiei 
mongole.

L-am întîlnit din nou pe Lunghsu- 
rem la ceasurile cînd de-a lungul 
malurilor liniștitei Tola, tineri și 
vîrstnici petreceau plini de voie bu
nă Nadomul, adică sărbătoarea popu
lară. Ne-am așezat pe iarba asprită 
de arșiță și, după ce bătrînul își 
aprinse pipa, începu să povestească. 
Trăise mai bine de cinci decenii 
ca nomad, purtîndu-și iurta pe în
tinsul fără de sfîrșit al stepei. Cînd 
la Darhan, al cărui nume tradus 
în romînește înseamnă fierar, au 
răsărit cele dinții construcții ale 
complexului industrial, unul din 
cei nouă feciori ai săi l-a convins 
să-și lase turmele și să se facă 
zidar. Ușor nu i-a venit lui Lungh- 
surem să treacă de la viața de pri
beag la cea stabilă, să-și părăseas
că armăsarul și să urce în șaua 
neobișnuită ’pentru el, a schelelor. 
Dar a deprins noua meserie și nu 
numai atît : a ajuns și unul dintre 
cei mai vestiți zidari. Așa se face 
că la 11 iulie a fost invitat să vină 
la Ulan Bator și să vadă din tri
bună demonstrația.

Povestea bătrînul că la Darhan 
se construiesc cu ajutorul frățesc 
al celorlalte țări socialiste o centrală 
electrică, o fabrică de ciment și una 
de cărămizi de siliciu, că va intra 
în funcțiune una din cele mai mari 
mine de cărbuni din țară. Se înalță 
acolo nu numai întreprinderi moder
ne, ci și un nou oraș, care va avea 
30 000 mp de suprafață locativă, din
tre care mai bine de jumătate au și 
căpătat contururi precise,.

— Darhanul n-o să rămînă o 
floare singuratică, spunea cu încre
dere în glas omul venit din stepă...

Mi-am reamintit de vorbele bă- 
trînului mongol și de orașul răsărit 
pe harta țării în urmă cu numai 
cîțiva ani, citind mai zilele trecute 
o telegramă a agenției de presă 
„Monțame“. Iată-i cuprinsul: „Zum- 
bain este numele unui nou oraș 
mongol încă necunoscut pe harta 
republicii. Orașul a apărut nu de 
mult în stepa semi pustie. Desco
perirea petrolului în această parte 
a R.P. Mongole a atras la Zumbain 
mii de constructori-muncitori, func
ționari, prospectori. Aici funcțio
nează în prezent o școală medie, 
un spital, un cinematograf, maga
zine“.

Așadar, în stepa brăzdată pînă 
nu de mult doar de milenarele dru
muri ale caravanelor de cămile, 
pe locurile unde nu răsăreau decît 
ciupercile albe ale iurtelor, iată că 
prind temelii trainice așezările noi 
din piatră și cărămidă ale socialis
mului; cerul albastru este străpuns 

Note de călătorie 
din Mongolia populară

ELOPONEZ
granit. Revolta lui împotriva zeității 
retrograde izbucnește în ritmuri tra
gice.

în spațiul circular destinat 
corului antic, evoluează grațioasele 
oceanide, apariție dinamică, legă- 
nîndu-se în ritmul invocărilor. Gla
sul lor delicat se înalță ca o pasă
re în văzduh și dispare după cul
mea dealurilor.

în epilogul dramei, muzica impe
tuoasă a lui Iannis Hristu este a- 
coperltă de trăshete și tunete nă-

Itinerar grecesc
valnice, în timp ce înlănțuitul, dar 
neînduplecatul Prometeu este pră
bușit în abisuri.

Și, în timp ce ultimele tunete ale 
furiei zeilor se pierd în noapte, în
cepe furtuna aplauzelor. Este înde
lung ovaționat Alexis Minotis, pro
tagonistul și regizorul piesei, care a 
reușit să redea un Prometeu dăl
tuit în linii simple, dar de o forță 
excepțională, sustinînd un rol atît 
de complex și mai ales foarte di
ficil prin însăși solicitarea fizică a 
actorului înlănțuit timp de peste 
două ore de stîncă.

Pe aceeași scenă a mai fost pre
zentată comedia „Viespile“ de Aris
tofan (cu cunoscutul comedian Cris, 
tofor Nezer), o ascuțită satiră la a- 
dresa procesomaniei. Pînă la 14 
iulie, cînd se încheie festivalul anual 
de dramă antică vor mai fi prezen
tate la Epidaur tragediile „Alcesta“ 
(cu Anna Sinodinu) șl „Hecuba“ (cu 
Katina Paxinu) de Euripide.

...Peloponezul și-a schimbat înfăți
șarea spre sfîrșitul secolului trecut, 
devenind o adevărată insulă, odată 
cu săparea canalului de Corint. Va
loarea economică a acestui canal 
drept ca o săgeată (lung de 6 343 
de metri, larg de 23 m și adine de 
8 m) e apreciabilă dacă ținem sea

• ••

de coșuri de fabrici, de turlele me
talice ale sondelor.

Nu numai chipul țării e în con
tinuă prefacere, ci și viața oame
nilor, ale căror destine sînt astăzi 
altele decît cele cîntate în drama 
muzicală a lui Națokdorg — „Trei 
coline triste“, inspirată din aspri
mea anilor trecutului, cînd poporul 
gemea sub jugul feudalilor.

Răsfoiesc carnetul de însemnări 
și pe o filă purtînd data de 6 iulie 
1961, găsesc un nume ; Luvsandorj. 
Citesc rîndurile scrise în urmă cu 
doi ani și în fața ochilor am ima
ginea unui tînăr care, intrînd în 
sala unde se desfășurau lucrările 
celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, adusese cu el în dar un 
săculeț cu boabe de grîu. Era cea 
dinții recoltă de pe fostele pămîn- 
turi pustii, redate agriculturii de 
către miile de tineri entuziaști.

Spunea atunci 
Luvsandorj : „pes
te cîțiva ani, vom 
duce cu noi apa 
pînă în inima ste
pei, vom face ca 
pămîntul secătuit 

și ars, cum sînt buzele omului înse
tat, să se transforme...“.

Cîți dintre tovarășii lui Luvsan
dorj au ajuns astăzi mecanici de 
motopompe ori tractoriști, legumi
cultori sau agronomi, nu știu. Ceea 
ce cunosc însă e faptul că în stepa 
Gulinghin-tol, mai bine de 127 000 
de hectare de pășuni vor fi irigate 
cu apa rîului Zaphan-gol, că pe a- 
proape 6 000 de hectare vor crește 
legume, element nou în decorul 
stepei mongole.

în încheierea acestor notații de 
călătorie, aș vrea să povestesc un 
mic amănunt. Am avut prilejul să 
văd de curînd un scurt film docu
mentar despre Ulan Bator. Opera
torii colindaseră străzile Capitalei 
primăvara și secvențele lor prezen
tau imagini noi din Ulan Bator. 
Multe din cartiere, din clădirile ri
dicate în centru, nu existau în 
urmă cu doi ani cînd fusesem pe 
acele meleaguri. în următorii 10 
ani, orașul se va întinde pe o su
prafață de 80 000 hectare, iar 90 la 
sută din întregul fond de locuințe 
vor fi case cu 3 și 4 etaje.

Astăzi, 11 iulie, în Mongolia 
populară e sărbătoare. Cinstind 
prin noi izbînzi în muncă, prin cîn- 
tece și jocuri cei 42 de ani care au 
trecut de la instaurarea puterii 
populare, oamenii muncii din Mon
golia socialistă flutură pe străzile 
Ulan Batorului miile de hadakuri a- 
zurii, basmale al căror simbol este 
dorința de fericire și pace.

ION MÄRGINEANU

Intr-o grădină publică din Ulan Bator

ma că el scurtează cu circa 250 km 
navigația dintre Pireu și Adriatica.

Peloponezul cuprinde între hotare
le sale monumente ale vechii civili
zații miceniene (Micene, Tirins) ale 
Greciei clasice, (Olimpia, Epidaur, 
Corint) și ale Bizanțului (Mistra). Aci 
se află ruinele vestitei cetăți a Spar
tei, puternica rivală a Atenei. Dar 
mai importante decît victoriile mili
tare efemere din istoria Pelopone- 
zului, este prima întrecere pașnică 
pe cajre au dat-o omenirii „jocurile 
olimpice“ ce s-au născut în orașul 
său. Olimpia.

Peloponezul prezintă un mare in
teres din punct de vedere turistic și 
pentru varietatea și coloritul peisa
jului său. Sudul Greciei ne apare 
uscat și prăfuit în miez de vară. 
Aerul tremură de căldură. Orașele și 
satele prin care trecem moțăia în 
soarele dogoritor al după-amiezii. 
în Peloponez te izbesc contrastele : 
platouri fertile și regiuni de pustiu, 
munți arizi, prăpăstioși șl oaze de 
arbori tineri, livezi cu măslini și 
portocali, cîmpii cu legume, plaje 
dulci și stînci sălbatice, orașe în 
care pătrund cuceririle civilizației 
moderne și temple vechi de mult 
uitate, castele medievale sumbre, 
și faimoase cîmpuri de luptă ale 
căror nume au rămas în istorie...

Cîmpia Argosului, Argolida, verde 
și prosperă, prin care șerpuiește 
autobuzul nostru, începe de la lo
calitatea Xilocastro, și este numită 
„grădina de legume" a țării. Argo- 
sul — unul din cele mal vechi 
orașe grecești — a devenit în 
timpul revoluției din 1821 se
diul Adunării Naționale a Greciei. 
Azi este cunoscut ca un oraș agri
col și industrial. Țăranii ttflați pe 
ogoare răspund prietenoși salutului 
nostru trimis din goana mașinii.

Următorul popas îl facem în pito
rescul oraș Nauplia — prima capi
tală a Greciei moderne și centru al 
luptei pentru independentă din 1821 
— situat pe o fîșie îngustă de pă- 
mînt, la capătul golfului Argos.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a 42-a aniver

sări a Revoluției Populare Mongole, 
tovarășul Corneliu Mănesou, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Romîne, a transmis since
re felicitări și urări de noi succese 
în activitate ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare Mon
gole, Mangalîn Dughersuren.

Ședința solemnă 
de la Ulan Bator

ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 
La Ulan Bator a avut loc la 10 iulie 
o ședință solemnă a reprezentanți
lor oamenilor muncii și opiniei pu
blice din capitala R. P. Mongole, 
consacrată celei de-a 42-a aniver
sări a Revoluției Populare Mongole.

în prezidiu au luat loc conducă
tori de partid și de stat în frunte cu 
J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole.

Ț. Punțagnorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole, a prezentat un raport despre 
înfăptuirile poporului mongol.

Expoziție documentară 
de lotogralii

Cu prilejul celei de-a 42-a aniver
sări a Revoluției Populare Mongole, 
miercuri la amiază s-a deschis în 
sala Pavilionului C din Parcul He
răstrău din București, sub auspi
ciile Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, o 
expoziție documentară de foto
grafii din R. P. Mongolă. Expoziția 
înfățișează diferite aspecte din viața 
nouă a poporului mongol.

La deschidere au luat parte Ale
xandru Buican, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Ion Ghimeșan, director în 
I.R.R.C.S.

Au fost prezenți E. Niamaa, ata
șat comercial al R. P. Mongole la 
București, și membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Două „cuiburi de vulturi" în piatră 
se înalță deasupra orașului. Ghidul 
de la serviciul de turism grec, care 
ne reamintește pe parcurs istoria 
ultimilor 4 000 de ani ai Pelopone- 
zului, ni le prezintă ca două for
tărețe medievale, Acronauplia și Pa- 
lamidi. La cea din urmă, ajungi ur- 
cînd 999 de trepte ! (Pe care călă
torul ostenit nu le mai numără pînă 
la capăt...).

Drumul Atena-Corint este printre 
cele mal frumoase din Grecia, șer
puind pe țărm alături de crînguri 
de măslini. Dincolo de canalul de 
Corint, te întîmpină cît vezi cu 
ochii plantații întinse de vie. Am 
intrat în patria renumitelor stafi
de de Corint. Cultivatorii lor au 
încă probleme legate de prețul scă
zut ai stafidelor șl se întreabă cu 
îngrijorare ce le va aduce concu
rența celorlalte |ări cu produse a- 
grlcole din Piața comună. Corintul, 
oraș cu peste 20 000 de locuitori, își 
oglindește căsuțele dlbe, provin
ciale, monotone, în apele albăstrui 
ale golfului cu același nume.

De pe malul orașului Elefsis se 
zărește Salamina, insulă In a cărei 
strîmtoare mica flotă greacă s-a 
ciocnit cu colosul persan. De pe o 
colină, de JIngă muntele Aigoleos, 
„regele-zeu" Xerxes șl-a privit ne
putincios înfrîngerea, vitejii eleni 
apărîndu-șl independența cu un cu
raj de nedescris.

Azi, în locul vaselor do lemn se 
leagănă vapoarele de mare tonaj de 
la șantierele Saramanga de lîngă 
Elefsis. Zilele acestea a fost inaugu
rat aci primul furnal înalt la uzinele 
Halivurghiki și astfel a început să 
funcționeze ©rima oțelărie completă 
din Grecia.

Intrăm din nou în Atena pe Iera 
Odos (calea sacră) pe unde treceau 
procesiunile religioase, spre Elefsis. 
Ne întîlnim acum doar cu „proce
siuni" de automobile, camioane și 
căruțe cu muncitori spre fabricile 
din Elefsis sau șantierele din Sa
ramanga. Pe Calea sacră, atelie
rele, tavernele și cafenelele au 
luat locul altarelor și mormintelor 

Ajungem apoi în cetatea Atenei, 
cînd soarele răsare din mare.

AL. GHEORGHIU
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SUB SEMNUL CONTRADICȚIILOR, LA BRUXELLES ARE LOC Argumente în favoarea interzicerii 
experiențelor nucleareO nouă sesiune a Consiliului 

ministerial al Pieței comune

Vizita delegației militare romîne 
în U. R, S. S.

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
La 10 și 11 iulie are loc la Bruxel
les o nouă sesiune a Consiliului mi
nisterial al Pieței comune, con
vocată după cum scria agenția Reu
ter „pentru a încerca să insufle 
o nouă viață comunității celor șase 
țări vest-europene care se află în 
impas din luna ianuarie, de la fali
mentul tratativelor privind adera
rea Angliei“. în ajunul deschiderii 
actualei sesiuni, comentatorul agen
ției Reuter scria că „sînt mici șan
sele ca miniștrii să fie în stare să 
rezolve cele două probleme care 
blochează evoluția Pieței comune — 
problema relațiilor cu Anglia și cea 
a politicii agricole comune“. Mai 
ales, adăuga comentatorul, că „în 
cursul recentei sale vizite în Ger
mania occidentală de Gaulle nu a 
reușit să obțină lichidarea divergen
telor dintre punctele de vedere 
francez și vest-german“. Agenția a- 
mericană Associated Press amintea, 
de asemenea, în relatarea sa des
pre această sesiune că ea debutează 
într-o atmosferă care „face proba
bile serioase 
membre.

divergențe“ între țările

PARIS 10 
comentariu 
său număr,

(Agerpres). —■ într-un 
publicat în ultimul 
săptămînalul francez

„intra- 
deoarece toate ce- 

acces erau barate de 
împotriva segregației, 
din 8 iulie al revistei 

Walter Lippmann 
problema rasială nu

In S.U.A. continuă demonstrațiile 
populației de culoare. Agenția Asso
ciated Press relatează că primarul 
orașului New York, Robert Wag
ner, a fost nevoit la 9 iulie 
să pătrundă în cabinetul său din 
clădirea municipalității prin 
rea de serviciu' 
lelalte căi de 
demonstranți

In numărul 
„Newsweek“, 
subliniază că , 
poate fi rezolvată numai prin adop
tarea de legi care să proclame drep
turi egale, atîta timp cit nu se vor 
lua măsuri pentru asigurarea exerci
tării acestor drepturi. „Lucrul cel 
mai greu, scrie Lippmann, este să 
se asigure posibilități economice e-

Să înceteze dezmățul reacțiunii irakiene!
Din Irak continuă să sosească 

vești care stîrnesc îngrijorarea și 
reprobarea maselor celor mal largi 
din lumea întreagă. Partidul Baas, 
venit la putere în urma puciului mi
litar de la 8 februarie, întețește tot 
mai mult represiunile bestiale îm
potriva poporului irakian, a tuturor 
forțelor democratice și progresiste 
din țară.

Partidul Baas și-a inaugurat acti
vitatea guvernamentală prin dezlăn
țuirea terorii anticomuniste. încă în 
primele zile după lovitura de stat 
posturile de radio din Irak transmi
teau sistematic unităților militare și 
grupurilor de huligani înarmați ce 
puseseră stăpînire pe străzile orașe
lor ordinul de a-i „extermina pe co
muniști“. Membri ai așa-zisei „gărzi 
naționale“, încropită la repezeală din 
elemente descompuse și carieriste, 
pătrundeau în case, executînd pe loc 
pe toți cei bănuiți de a avea relații 
cu partidul comunist, precum și pe 
membrii familiilor lor.

în lunile care au urmat, sute de 
patrioți au fost executați pe ascuns 
după o judecată sumară, sau chiar 
fără nici o judecată. Jertfe ale dez
mățului reacțiunii au căzut Salam- 
Adil, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Irak, Muhamed 
Husein Abu Al-Is și Hasan Uveina, 
militant! de seamă ai partidului. N-a 
trecut apoi vreo săptămînă fără ca 
agențiile de presă să nu anunțe alte 
acțiuni criminale de acest gen. Noi 
și noi grupuri de patrioți au fost tri
miși în fața plutonului de execuție. 
Mulți dintre aceștia se aflau în în
chisoare încă de pe vremea dictatu
rii personale a lui Kassem.

Reacțiunea irakiană și-a îndrep
tat loviturile în primul rînd împo
triva partidului comunist, a cadrelor 
de bază ale acestuia, pentru că el 
se afla în fruntea luptei pentru con
solidarea independenței țării, pentru 
desăvîrșirea revoluției din 
pentru o viață fericită a 

1958.
..____ . . po
porului irakian. „Partidul comunist 
bine organizat și disciplinat — scria 
acum cîteva zile ziarul vest-german 
„Die Welt“ — era singura organiza
ție politică care putea deveni peri
culoasă (cu alte cuvinte care se o- 
punea reacțiunii — n.n.) partidului 
Baas. De aceea, guvernul de la Bag
dad și, în primul rînd, organizația
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„France Observateur“ scrie că o ho- 
tărîre a guvernului de la Bonn este 
pe cale de a provoca o nouă și pu
ternică contradicție în rîndul parte
nerilor săi din Piața comună. Prin- 
tr-o lege adoptată la 6 aprilie 1963 
de Bundestagul vest-german, R.F.G. 
a majorat cu doi la sută taxele va
male asupra produselor industriale 
importate. Conducătorii de la 
Bonn — arată „France Observateur" 
— nu ascund că aceste taxe au în 
special rolul de a proteja anumite 
mărfuri vest-germane amenințate de 
valul crescînd al produselor similare 
străine.

Pentru industria franceză, apre
ciază săptămînalul, această sporire 
a taxelor vamale poate constitui o 
lovitură 
exportă 
tante de 
tile.

Pe de
vateur“ arată că această măsură 
vest-germanilor a provocat o puter
nică nemulțumire în rîndul tuturor 
partenerilor R.F.G. din Piața co
mună care, cu excepția Olandei, au 
și reclamat Consiliului ministerial 
al C.E.E. acest fapt. Săptămînalul 
prevede că întîlnirile din lunile ur
mătoare ale reprezentanților celor 
șase vor fi extrem de furtunoase.

serioasă, pentru că Franța 
în R.F.G. cantități impor- 
produse siderurgice și tex-

altă parte, „France Obser-
a

gale, la nivel corespunzător, în do
meniul slujbelor, locuințelor și învă- 
țămîntului. Căci în timp ce dreptul 
de vot, dreptul de a folosi localuri 
publice, de a fi primit în școli sînt 
de cea mai mare importanță în li
chidarea sistemului de castă din via
ța americană, emanciparea negrilor 
nu va fi încheiată înainte ca ei să 
obțină posibilități economice egale 
la un nivel corespunzător. Principa
lul obstacol constă în faptul că nu 
există suficiente slujbe, nu există su
ficiente locuințe bune, nu există su
ficiente școli bune'.

In fotografie : Poliția din orașul 
Newark, statul New Jersey, arestînd 
pe participanții la o demonstrație 
antirasială.

toate acestea 
continuat să

8 februarie

paramilitară a gărzii naționale — 
au înlăturat la început cadrele de 
conducere ale partidului...“ Dar și 
acum chemările isterice de a lichida 
pe comuniști continuă aproape zilnic 
la radio și în presă.

Prea adînci sînt însă rădăcinile 
comuniștilor în popor, pentru ca să 
poată fi nimiciți. în timpul regimu
lui monarhic și al primului ministru 
terorist Nuri Said, partidul comunist 
a rămas fără secretar general de 
șapte ori. - De fiecare dată reacțiu
nea irakiană a trîmbițat lichidarea 
partidului clasei muncitoare. Totuși, 
acest partid a fost una din forțele 
motrice ale revoluției care a înlătu
rat monarhia. în timpul lui Kassem 
peste 2 000 de comuniști au fost a- 
runcați în închisori. Cu 
partidul comunist a 
trăiască și să lupte.

După puciul din 
unele cercuri arabe s-au legănat în 
iluzia că dezmățul reacțiunii baasis
te va fi îndreptat numai împotriva 
comuniștilor.

în sprijinul acestei iluzii erau in
vocate lozincile fluturate chiar de 
baasiști cu privire Ia „unitate, liber
tate“. Dar încă de la primele acțiuni 
ale noului guvern s-a văzut că a- 
ceste lozinci erau demagogice și ca 
„libertatea“ baasiștilor seamănă 
foarte mult cu fascismul. Și în cazul 
baasiștilor logica anticomunismului 
și-a urmat cursul. După loviturile 
date partidului comunist, teroarea 
reacțiunii s-a extins împotriva tu
turor forțelor democrate. Arestările 
s-au ținut și se țin lanț, ele avînd loc 
acum și în rîndul grupărilor bur- 
ghezo-democratice și naționaliste 
care și-au manifestat dezacordul cu 
politica antinațională a baasiștilor 
închisorile au fost umplute cu con 
ducătorii mișcării naționaliste arabe 
lideri din partidul burgpez „Istiqlar' 
și din alte partide. Activiști pe tă- 
rîmul mișcării pentru pace, lideri a' 
organizațiilor studențești și de fe
mei au fost, de asemenea, supuși 
represiunilor.

Pe aceeași linie a reprimării ele
mentelor patriotice s-a operat veri
ficarea cadrelor din armată, după 
care sute de ofițeri au fost epurați 
ori exterminați. în prezent presa 
occidentală apreciază că în închiso
rile irakiene se află cel puțin „15 000

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 10 iulie a sosit 
la Moscova delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Ungare 
condusă de Jânos Kâdâr, prim-se
cretar al C.C. al ~ 
tele Guvernului 
citoresc țărănesc 
invitată de C.C.
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. să 
facă o vizită de prietenie în Uniu
nea Sovietică. în gara Kiev, dele
gația a fost întîmpinată de N. S. 
Hrușciov și de alți conducători ai 
partidului comunist și ai guvernului 
sovietic, de numeroși reprezentanți 
ai oamenilor muncii. N. S. Hrușciov 
si Jânos Kâdâr au rostit cuvîntări. 
în aceeași zi, Jânos Kâdâr. condu
cătorul delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Ungare, și 
membrii delegației au făcut vizite 
lui N. S. Hrușciov, șeful guvernului 
sovietic, și lui Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au oferit în Ma
rele Palat al Kremlinului un prînz 
în cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Ungare.

P.M.S.U., președin- 
revoluționar mun- 
ungar, care a fost 
al P.C.U.S. și de

Acțiuni ale patrtoțiior din Guineea 

portugheză și Insulele Capului Verde
CONAKRY 10 (Agerpres). — în- 

tr-un comunicat dat publicității la 
9 iulie de către Partidul African al 
Independenței din Guineea portu
gheză și Insulele Capului Verde se 
subliniază că, în ciuda măsurilor re
presive ale autorităților portugheze, 
lupta patrioților din aceste teritorii 
se intensifică tot mai mult.

în comunicat se arată că, recent, 
forțele patriotice au aruncat în aer 
un pod de pe rîul Amindapara. izo- 
lînd o garnizoană portugheză în re
giunea Cadebu. O altă ciocnire între 
forțele patriotice și trupele portu
gheze a avut loc în regiunea Catio. 
Patrioții au întîmpinat cu arme tru
pele care au venit să strîngă impo
zitele de la populație. Administrato
rul regiunii și 9 militari din garda 
sa au fost uciși.

Demonstrații ia Londra pentru eliberarea 
deținuților politici din Grecia

LONDRA 10 (Agerpres). — Agen
ția Reuter relatează că în tot 
cursul zilei de marți au avut loc la 
Londra demonstrații, la care au par
ticipat mii de persoane în sprijinul 
cererilor pentru acordarea unei am
nistii generale deținuților politici 
din Grecia. în ciuda măsurilor de 
interdicție anunțate de autoritățile 
britanice, care doresc să împiedice 
asemenea manifestații în timpul vi
zitei la Londra a regelui și reginei 
Greciei, peste 1 500 de demonstranți 
au organizat o „veghe tăcută“ în 
fața palatului Buckingham, reședința 
regală britanică unde au fost pri
miți suveranii greci. Agențiile de 
presă subliniază că în urma refuzu
lui demonstranților de a se împrăș
tia a intervenit poliția și s-au sem
nalat incidente, aproape 100 de de- 

de dușmani politici ai guvernului“. 
Toate ziarele, inclusiv cele burghe
ze, cu excepția fițuicilor baasiste, au 
fost interzise. Pe drept cuvînt scria 
ziarul algerian „Alger Républicaine“ : 
„Aref a început persecutarea co
muniștilor și democraților pentru 
a trece apoi la prigoana naționaliști
lor arabi. Așa arată procesul irever
sibil pe care îl urmează guvernele 
antipopulare“.

începîndu-și activitatea prin de
clanșarea terorii albe, reacțiunea ira
kiană a întreprins un nou pas anti
național, desfășurînd războiul fratri
cid împotriva triburilor kurde, cen
tru important de opoziție organizată 
față de regimul baasist. Și acum, 
după mai multe săptămîni de lupte, 
în tot nordul țării domnește starea 
de asediu. „Ofensiva împotriva kurzi
lor este continuată cu toată forța — 
scrie „Die Welt“ — folosindu-se avi
oane și artilerie. Pe o rază de 25 de 
kilometri în jurul orașului petrolier 
Kirkuk, satele au fost rase de pe 
suprafața pămîntului. Oricine acor
dă ajutor lui Barzani — pe capul 
căruia s-a pus un premiu de 100 000 
de dinari — este împușcat pe loc. 
Tribunalele militare lucrează rapid. 
Rezerviștii sînt chemați la repezeală 
sub arme, 
nate“.

Nimic nu 
mai clară 
Bagdad ca războiul acesta sîngeros, 
în spatele căruia se profilează um
bra sinistră a monopolurilor petro
liere străine. Se știe că în Kurdis- 
tanul irakian se extrag anual pînă 
la 35 de milioane de tone de petrol, 
adică de trei ori mai mult decît în 
celelalte regiuni ale Irakului. Re- 
vendicînd autonomia în cadrul Ira
kului, poporul kurd cere ca o parte 
din profiturile de peste 300 de mili
oane de dolari pe care le storc a- 
nual trusturile petroliere să fie folo
site și pentru dezvoltarea economică 
a regiunilor sale care, în ciuda bo
gățiilor imense, zac în mizerie. Abia 
venit la putere, noul guvern s-a 
grăbit să asigure intangibilitatea 
avuției monopolurilor străine. Ace
lași scop ÎI urmărește desigur ames
tecul statelor membre ale blocului 
militar colonialist C.E.N.T.O. în eve
nimentele din nordul Irakului. Unele

mașinile sînt rechizițio-

putea arunca o lumină 
asupra regimului de la

Declarația senatorului american Maurine Neuberger
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Senatorul democrat din partea sta
tului Oregon, d-na Maurine Neuber
ger, a cerut la 9 iulie Senatului 
S.U.A. să sprijine propunerea de a 
se încheia un tratat de interzicere a 
experiențelor nucleare.

Argumentînd necesitatea încheie
rii tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare, d-na Mau
rine Neuberger a subliniat că fieca
re serie d° experiențe nucleare in
fectează și mai mult atmosfera, de
vine o povară și mai grea pentru e- 
conomia americană a cărei situație 
este și așa încordată. Uriașele chel
tuieli militare, potrivit spuselor ei, 
frînează dezvoltarea economică, duc 
Ia o creștere și mai mare a datoriei 
publice a Statelor Unite.

Respectarea condițiilor tratatului,

Brazilia Uneltiri împotriva președintelui Goulart
RIO DE

Guvernatorul reacționar al statului 
Guanabara (Brazilia), Lacerda, a 
început din nou să acționeze în ve
derea răsturnării actualului preșe
dinte al țării, Joao Goulart, a cărui 
orientare politică nu-i este pe plac, 
într-un „apel către popor“ dat pu
blicității duminică, Lacerda încearcă 
să inițieze noi acțiuni împotriva au
torităților federale pe care, potrivit 
agenției France Presse,. le acuză de 
„conspirații împotriva statului Gua
nabara“. El cere, nici mai mult nici 
mai puțin, decît ca „congresul să de
semneze un 
tulul fără a 
universal“.

Guvernul 
prompt la 
noasă a Iui 
ție făcută la 9 iulie, purtătorul de 
cuvînt al guvernului a declarat în 
mod oficial răspunzător pe Lacerda 
de sinuciderea lui Getulio Vargas în 
1954 și de demisia lui Janio Quadros 
în 1961. După cum a subliniat pur-

JANEIRO 10 (Agerpres).

succesor al șefului sta
se recurge la sufragiul

federal a reacționat 
această acțiune dușmă- 
Lacerda. într-o declara-

fiind arestați. Marțimonstranți 
seara, lordul Bertrand Russell, cu
noscutul filozof britanic, conducător 
al mișcării britanice pentru dezar
marea nucleară, s-a prezentat la pa
latul regal pentru a înmîna reginei 
Angliei o scrisoare în care îi cere 
să intervină pe lîngă regele Greciei 
în scopul eliberării deținuților poli
tici din această țară.

Demonstrații asemănătoare prin 
care opinia publică britanică cere 
suveranilor greci acordarea amnis
tiei politice au avut loc în fața ca
tedralei Westminster, în momentul 
în care acolo se desfășura o slujbă 
religioasă în prezența regelui și re
ginei Greciei. Agențiile de presă re
latează că și aici poliția a operat 
noi arestări și că a intervenit pentru 
a risipi pe demonstranți.

din statele membre ale acestui bloc, 
vecine cu Irakul, au mers pînă la a 
lua în legătură cu aceste evenimen
te măsuri de ordin militar. Pe de altă 
parte, s-a relevat prezența unor mi
litari și avioane siriene în rîndul 
trupelor irakiene care desfășoară o- 
perațiunile represive împotriva po
porului kurd. Aventura sîngeroasă 
întreprinsă de noul regim în nor
dul Irakului capătă astfel serioase 
implicații internaționale. De altfel, 
cui aduce servicii politica baasiști- 
lor s-a văzut imediat din satisfacția 
cu care presa și cercurile imperia
liste au salutat lovitura de stat de 
Ia Bagdad.

Prigonind pe comuniști și pe alți 
democrați, urmărind să înăbușe ce
rerile juste ale poporului kurd, re
gimul din Irak își atrage ostilitatea 
tot mai adîncă a maselor. „Dacă noul 
regim se va crampona și pe viitor 
de politica anticomunismului orb, 
își va submina propriile poziții și se 
va izola“ — scrie revista indiană 
„Link“. Semnele acestei izolări sînt 
deja evidente.

Evenimentele petrecute în noaptea 
de 2 spre 3 iulie în tabăra militară 
„Rașid“ de lîngă Bagdad sînt foarte 
semnificative din acest punct de ve
dere. Unitatea militară cantonată 
acolo a refuzat să plece în nord pen
tru a lua parte la operațiunile îm
potriva kurzilor și, mai mult, a eli
berat pe deținuții politici închiși 
într-o parte a taberei. Numai inter
venția tancurilor aduse în grabă de 
la alte unități militare și masacrarea 
soldaților răsculați a putut pune, în 
ultima clipă, tabăra sub controlul 
autorităților baasiste.

Poporul irakian — constată mai 
multe agenții occidentale — nu 
sprijină politica antinațională a 
noului regim. Iar „Die Welt“, ana- 
lizînd situația încordată care dom
nește în țară în ultimele zile, con
stată că „neliniștea în Bagdad creș
te. Viața socială 
Baas poate să 
practic numai 
Garda națională 
a deveni stat în stat“.

Opinia publică progresistă din lu
mea întreagă condamnă cu energie 
represiunile antidemocratice din I- 
rak și cere cu hotărîre să li se pună 
capăt. Opinia publică din țara noa
stră, care și-a exprimat, de aseme
nea, indignarea față de aceste ac
țiuni profund antiumane, cere să în
ceteze dezmățul reacțiunii irakiene.

AL. CÎMPEANU 

stagnează. Partidul 
se bazeze în mod 
pe forțele proprii, 
este pe punctul de

a spus senatoarea, va duce la stabi
lirea încrederii reciproce. încrederea 
reciprocă va duce la rîndul ei la noi 
acorduri, la crearea zonelor denu- 
clearizate în America Latină, Afri
ca, în Orientul Apropiat și Mijlociu, 
la încetarea producției de materiale 
fisionabile pentru nevoile militare, 
la realizarea unui acord privitor la 
reducerea stocurilor de arme nucle
are și chiar la reducerea reciprocă 
a mijloacelor de transportare a ar
mei nucleare.

în încheiere, 
a subliniat că 
va da omenirii avantaje potențiale 
nemaiîntîlnite, iar refuzul de a rea
liza un astfel de acord echivalează 
cu promovarea „strategiei autoexter- 
minării“.

Maurine Neuberger 
realizarea acordului

tătorul de cuvînt, actualul „apel“ al 
lui Lacerda nu lasă nici o îndoială 
că el urzește un nou complot ase
mănător celor din 1954 și 1961.

în esență, guvernatorul statului 
Guanabara aflat în slujba cercurilor 
oligarhice reacționare din Brazilia, 
urmărește, după cum a relevat pur
tătorul de cuvînt, să împiedice efec
tuarea reformelor preconizate de ac
tualul guvern a lui Joao Goulart și, 
în primul rînd, a reformei agrare.

cu 
pen- 
Dun- 

părăsit Londra ple- 
aerului în Guyana

la vizita pe care

Press, sublinia- 
nemulțumiri în 

și sindicale. A- 
exprimat neli- 
lui Sandys la

Ce caută Duncan Sandys 
în Guyana Britanică

LONDRA 10 (Agerpres). La 9 iu
lie, ministrul pentru relațiile 
Commonwealthul și ministrul 
tru colonii al Marii Britanii, 1 
can Sandys, a 
cînd pe calea 
Britanică.

Referindu-se
Sandys o va face în Guyana Brita
nică, corespondentul din Londra al 
agenției Associated 
ză că ea a stîrnit 
cercurile laburiste 
ceste cercuri și-au 
niștea că prezența 
Georgetown va duce la o nouă in
tensificare a 
subversive.

Pe de altă 
mite agenția 
s-a aflat că președintele Kennedy a 
hotărît să respingă o cerere de aju
tor economic adresată S.U.A. de 
primul ministru al Guyanei Brita
nice, Cheddi Jagan.

activității elementelor

parte, după cum trans- 
Reuter, la Washington

Procesul împotriva criminalului 
de război Globke

Frick, face parte fără îndoială din 
rîndul funcționarilor cei mai activi 
și mai capabili ai ministerului". El 
a avut un rol remarcabil în elabo
rarea unor legi rasiste.

în încheiere, Frick scrie despre 
necesitatea avansării în funcție a 
lui Globke, „drept recunoștință pen
tru servicii remarcabile“.

Președintele tribunalului a arătat 
că profesorul de drept penal Cho- 
roszowski, expert polonez, care a 
luat cuvîntul la 9 iulie, a confirmat 
autenticitatea scrisorii adresate de 
Frick și a celorlalte documente.

BERLIN 10 (Agerpres). — Ședin
ța din dimineața zilei de 10 iulie 
a procesului împotriva criminalului 
de război Globke a fost consacrată 
examinării rolului pe care l-a avut 
acesta în elaborarea așa-numitelor 
Ieși de la Nürnberg, cunoscute 
prin caracterul lor rasist.

Printre documentele de care dis
pune tribunalul se află o scrisoare 
adresată la 25 aprilie 1938 de către 
ministrul afacerilor interne al Rei- 
chului hitlerist lui Hess, locțiitor 
al lui Hitler. „Consilierul guverna
mental superior, dr. Globke, scrie

în U.R.S.S. s-a încheiat 
lansarea unor variante 

perfecționate de rachete
purtătoare de obiecte cosmice

MOSCOVA. In perioada iunie-iu- 
lie a.c. în Uniunea Sovietică au fost 
lansate cu succes variante perfecțio
nate de rachete purtătoare de obiecte 
cosmice în regiunea centrală a Ocea
nului Pacific. Zborul rachetelor și 
funcționarea tuturor sistemelor lor s-au 
desfășurat exact după programul sta
bilit. în legătură cu aceasta, agenția 
TASS a fost împuternicită să declare 
că începînd de la 11 iulie 1963, și ce-a 
de-a doua regiune, situată între coor
donatele menționate în Comunicatul 
TASS din 12 mai 1963, este liberă 
pentru navigație și zborul avioanelor.

PRAGA. După cum anunță agenția 
C.T.K., la Praga a avut loc sesiunea 
Adunării Naționale a R. S. Cehoslo
vace. La sesiune a fost aprobat ra
portul cu privire la executarea buge
tului de stat pe anul 1962. Au fost 
ratificate, de asemenea, o serie de 
proiecte de lege și acorduri interna
ționale.

ROMA. La 10 iulie, secretarul ge
neral al O.N.U.. U Thant, care între
prinde o vizită în mai multe țări din 
Europa, a sosit în capitala Italiei. în 
aceeași zi, U Thant a avut convorbiri 
cu membri ai guvernului italian.

MOSCOVA, în cadrul Festivalului 
internațional de filme de la Moscova, 
la 10 iulie au fost vizionate filme de 
scurt metraj prezentate de către de
legațiile din Chile, Islanda, Tangani- 
ca, precum și de către O.N.U.

NEW YORK. Mennen Williams, 
secretar de stat pentru problemele 
africane, s-a întors în seara zilei de 
9 iulie la New York, după o vizită

MOSCOVA 10 (Agerpres). — De
legația militară a Republicii Popu
lare Romîne, condusă de generalul 
de armată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, care a efectuat o călătorie 
prin Uniunea Sovietică, s-a înapo
iat la Moscova, după ce a vizitat 
orașele Gorki, Kuibîșev, Sverdlovsk, 
Minsk, Riga și Leningrad.

La 10 iulie, Nicolae Guină, amba
sadorul Republicii Populare Romîne 
în U.R.S.S., a oferit o recepție în 
cinstea delegației militare a R. P. 
Romîne.

La recepție au luat parte mareșa
lul Uniunii Sovietice A. A. Greciko,

Alegerile din Argentina
Duminică, 7 iulie, în Argentina au 

avut loc alegeri. Au fost aleși, prin 
vot direct, vicepreședintele tării, gu
vernatorii a 22 de provincii, 46 de 
senatori și 129 de deputați ai Con
gresului național, organele adminis
trative locale și provinciale.

în ce privește desemnarea „ma
rilor electori", care-1 vor alege pe 
președinte la 31 iulie, rezultatele 
sînt următoarele : Illia — 169 mari 
electori; Allende — 108 ; Aramburu 
— 75. Restul pînă la 476 de membri 
ai Colegiului electoral sînt repre
zentări de candidații altor partide și 
grupări politice participante la a- 
legeri.

Candidatul la președinție al Uniu
nii civice radicale a poporului, Ar
turo Illia s-a prezentat la alegeri — 
după cum menționează agențiile de 
presă — avînd următoarea platfor
mă politică: retragerea Argentinei 
din Fondul Monetar Internațional (or. 
ganism economic, controlat de mo
nopolurile S.U.A., care a impus așa- 
zisa politică de „austeritate" cu e- 
fecte grave asupra situației oame
nilor muncii), anularea concesiunilor 
petroliere acordate companiilor din 
S.U.A. și Europa occidentală, pre
cum și anularea măsurilor represi
ve impuse de cercurile militare.

Despre generalul Pedro Aramburu, 
candidat din partea partidelor de 
dreapta și de centru, agențiile occi
dentale de presă pronosticau că ar 
putea fi învingătorul probabil în a- 
legeri. După cum reiese din despu
ierea scrutinului, el s-a situat al 
treilea, după Oscar Allende, candi
datul partidului Uniunea radicală in
transigentă.

Alegerile de duminică au fost pre
cedate de o ascuțită criză politică, 
în condițiile uneia din „cele mai 
grave crize economice înregistrate 
vreodată" în Argentina, cum men
ționa „Financial Times“, ale exis
tentei a peste 2 300 000 de șo
meri, continuăiii politicii de aser
vire economică de către monopolu
rile străine, în țară s-a accentuat 
tendința cercurilor celor mai reac
ționare de a împiedica prin orice 
mijloace lupta forțelor democratice.

Gruparea ultrareacționară a ofițe
rilor superiori a desfășurat o acti- 

de 19 zile în mai multe țări africane. 
Făcînd un scurt bilanț al călătoriei 
sale, Williams a declarat că una din 
concluziile sale este aceea că statele 
africane sînt hotărîte să continue po
litica anticolonialistă și antirasistă.

OTTAWA. La 9 iulie, primul mi
nistru ai Canadei, Lester Pearson, a 
declarat în cadrul unei conferințe de 
presă că „acordul cu privire la pu
nerea focoaselor nucleare nord-ame- 
ricane la dispoziția Canadei poate fi 
încheiat foarte curînd“. Ulterior, a 
anunțat el, va fi elaborat proiectul 
unui acord care să permită S.U.A. să 
amplaseze focoase nucleare la bazele 
aviatice americane situate în Canada.

Pentrn a protesta 
împotriva lipsei de 
locuințe studenții 
din orașul olandez 
Amsterdam au pla 
sat într-o piață a o 
rașului un butoi în 
care trei dintre ei 
au stat fără între
rupere cîteva zile 
In fața butoiului e: 
au postat pancarte 
pe care se putea 
citi: „Studenții can 
tă locuințe".

ministrului Apă- 
mareșalul Uniunii

prim-locțiitor al 
rării al U.R.S.S.,
Sovietice S. S. Biriuzov, șeful Sta
tului Major General al Forțelor Ar
mate ale U.R.S.S., generalul de ar
mată Alexei Epișev, șeful Direcției 
superioare politice a Armatei Sovie
tice și a Flotei Maritime Militare a 
U.R.S.S., mareșali ai Uniunii Sovie
tice.

în timpul recepției, care a decurs 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
au rostit toasturi ambasadorul R.P. 
Romîne la Moscova, Nicolae Guină, 
mareșalul A. A. Greciko și generalul 
de armată Leontin Sălăjan.

vitale febrilă pentru înlăturarea 
oricărei posibilități de participare la 
alegeri a candidaților forțelor de
mocratice. Capitala. Buenos Aires, a 
devenit aiena unor ciocniri armate. 
Flota militară a început o rebeliune 
împotriva hotărîrii Curții supreme de 
a permite peroniștilor să participe la 
alegeri. Deși rebeliunea a eșuat, des
fășurarea ulterioară a evenimentelor 
a arătat că, în cele din urmă, sub 
presiunile exercitate de reacțiune și 
oligarhia militară, quvernul a inva
lidat în ultimele zile o serie de can
didați al „Frontului popular și națio
nal" care reunește Uniunea popu
lară de tendință peronistă, o fracțiune 
a partidului radical intransigent al 
fostului președinte Arturo Frondizi 
și alte cîteva grupări politice. Un 
decret prezidențial a introdus mă
sura samavolnică de scoatere în a- 
fara legii a partidului comunist. Pe
depse aspre amenințau pe toți cei 
ce ar fi cutezat să propage ideolo
gia comunistă și să adopte o atitu
dine antiimperialistă. Din cauza in
terdicției care a lovit candidații 
Frontului popular și național, Vi
cente Solano Lima, considerat de a- 
genția americană U.P.I. „drept unul 
dintre cei mai puternici candidați în 
cursa electorală", n-a mai partici
pat la alegeri.

într-o declarație dată publicității 
în ajunul alegerilor de C.C. al Par
tidului Comunist din Argentina se 
sublinia că pregătirile electorale se 
desfășoară într-o atmosferă de pri
goană a forțelor democratice și 
populare și că partidul comunist 
consideră că alegerile nu vor re
flecta voința poporului. Confe
derația Generală a Muncii, care 
reprezintă o mare forță politică în 
țară, precum și Frontul populgr și 
național, însumînd 7 partide, au în
demnat la boicotarea aleqerilor; ce
tățenii au fost chemați să introducă 
în urne buletine albe.

Dînd urmare acestui îndemn, un 
mare număr de alegători s-au ab
ținut de la vot, în ciuda faptului că 
participarea era obligatorie. Refe- 
rindu-se la surse apropiate de mi
nisterul de interne, agenția France 
Presse a relatat că „aproape 3 mi
lioane de aleqători, dintr-un număr 
total de 11 milioane și jumătate, nu 
s-au prezentat la centrele respective 
de vot, ceea ce reduce procentajul 
de voturi exprimate la aproximativ 
75 la sută din alegătorii înscriși". Pe 
de altă parte, un număr mare de vo
turi (1 354 839) au fost introduse în 
alb în urne.

Cu toată atmosfera de prigoană 
împotriva forțelor progresiste în 
care s-a desfășurat campania elec
torală, s-a relevat o creștere a con
științei politice a clasei muncitoare. 
Spiritul militant de care sînt anima
te masele populare a fost demonstrat 
și în cursul luptelor desfășurate în 
ultimul timp. Evenimentele au arătat 
că participarea activă a poporului 
argentinian la 
tării constituie 
foarte important 
electorale.

viața politică a 
un factor nou și 

al acestei campanii

L. SORESCU

Ciocniri între trupele
guvernamentale și unități 
de guerilă în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA. A 
genția Associated Press relatează că 
în apropiere de orașul Morales din 
departamentul Izabal (Guatemala) au 
avut loc noi ciocniri între trapele 
guvernamentale și unități de guerilă 
care își desfășoară activitatea în a- 
ceastă regiune. într-un comunicat gu
vernamental se arată că ciocnirile de 
marți s-au soldat 
mulți răniți.

cu 12 morți și mai
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