
Sînt cunoscute avantajele mari ale aplicării metodei cofrajelor glisante în construcții i ritm 
rapid de execuție, calitate superioară a lucrărilor, economii importante de material lemnos etc. Con
structorii perfecționează necontenit aplicarea acestei metode, reușind să scurteze simțitor durata de 
execuție a blocurilor ridicate. Iată, în imaginile de mai jos, unul din rezultatele recente obținute pe 
această linie : constructorii din cadrul Direcției Generale Construcții-Montaj din Capitală au reușit 
să ridice, pe șoseaua Olteniței, un bloc cu 10 etaje, în numai 8 zile.

> i

Anul XXXIII Nr. 6013 Joi 12 septembrie 1963 6 PAGINI - 30 BĂNI
$

4 . 4

■ Mi

ili
w k-

a

CONSTRUIREA Șl AMENAJAREA
SPATIILOR COMERCIALE

In fața comerțului socialist stă 
sarcina îmbunătățirii continue a 
activității sale. In etapa pe care o 
parcurgem, asigurarea desfacerilor 
crescînde de mărfuri, satisfacerea 
exigențelor cumpărătorilor privind 
ridicarea nivelului de deservire, pre
cum și volumul de muncă pe care-1 
necesită circulația mărfurilor recla
mă un proces continuu de recons
truire a bazei tehnico-materiale a 
comerțului. Construirea și amenaja
rea spațiilor comerciale 
integrantă din planul de 
socialistă a orașelor de 
cuprinsul țării.

Ministerul Comerțului 
elaborat norme pentru organizarea 
și repartizarea rețelei de desfa
cere cu amănuntul pentru orașe 
și localități asimilate orașelor, 
pentru stabilirea necesarului de 
spații, cît. și norme pentru tipi- 
zaréa și specializarea rețelei comer
ciale și de alimentație publică. A- 
ceste norme au la bază o analiză a- 
mănunțită a rețelei existente și sînt 
corelate cu creșterea volumului de 
desfacere și cu sarcina de ridicare 
a productivității muncii lucrătorilor 
din comerț. Ele ajută în mod con
cret organele comerciale și de pro
iectare la rezolvarea justă a proble
melor de amplasare a rețelei, de 
dimensionare, profilare și speciali
zare a magazinelor, ținînd seama de 
frecvența cererii de mărfuri.

Aplicarea practică a acestor 
me evidențiază de pe acum o 
de rezultate bune obținute în 
drul fiecărei regiuni, prin realizarea 
de construcții comerciale moderne a- 
tît în centrele reconstruite ale unor 
orașe, cît mai ales în noile cartiere 
și ansambluri de locuințe. In aceas
tă privință, merită să menționăm u- 
nitățile din centrele orașelor Baia 
Mare, Iași. Ploiești, Galați și alte
le, complexele comerciale din car
tierele Țiglina-Galați, IPROFIL-Re- 
ghin, Secuilor Martiri-Tg. Mureș, 
Pajurei, Bucureștii Noi, Calea Gri- 
viței și Ștefan cel Mare — Bucu
rești etc, care aduc o contribuție în
semnată la îmbunătățirea aprovizio
nării populației.

Potrivit Directivelor Congresului 
al Ill-lea, în perioada șesenalului 
este prevăzută înființarea a 5000 de 
unități cu amănuntul. In primii trei 
ani, numai în sistema Ministerului 
Comerțului Interior s-au înființat 
circa 2700 de unități moderne, cu o 
suprafață totală utilă de 240 000 m p. 
Aceasta a avut ca rezultat îmbunătă
țirea simțitoare a rețelei de desface
re, prin realizarea unor tipuri de 
magazine corespunzătoare atît ca 
spațiu cît și ca mod de prezentare a 
mărfurilor.

Un rol important în acțiunea de 
dezvoltare a bazei tehnico-materia
le a comerțului socialist l-a avut 
trecerea la Ministerul Comerțului 
Interior, în anul 1962, a planului de 
investiții pentru comerțul local. 
S-a creat astfel posibilitatea urmări
rii mai eficiente a folosirii fonduri
lor de investiții, exercitării unei în
drumări mai competente în elabo
rarea documentațiilor tehnice și rea
lizarea construcțiilor comerciale. De 
asemenea, s-au creat condiții pen
tru introducerea formelor moderne 
de vînzare, pentru înzestrarea ma
gazinelor cu utilaje și mobilier a- 
decvat. La aceasta a contribuit și 
specializarea unor întreprinderi în 
confecționarea de mobilier comer
cial.

Deși s-au luat o serie de măsuri 
menite să asigure îndeplinirea pla
nurilor de investiții din comerț, în 
unele regiuni rezultatele din anul 
1962 n-au fost pe deplin satisfăcă
toare. Aceasta s-a datorat în princi
pal faptului că documentațiile pri
vind elaborarea lucrărilor n-au fost 
întocmite la timp ori au necesitat 
refaceri pentru îmbunătățiri. Rezul
tate mai bune s-au obținut acolo 
unde s-au creat, în cadrul D.S.A.P.C., 
colective de proiectant! care s-au 
specializat și lucrează permanent, la 
proiecte de construcții comerciale. 
In acest fel s-a procedat în regiuni
le Bacău, Iași, Brașov, ceea ce s-a 
reflectat în calitatea soluțiilor adop
tate, în construcțiile realizate la ni-
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velul cerințelor actuale. Este bine 
ca experiența dobîndită în regiunile 
menționate să fie extinsă la toate 
unitățile de proiectare.

O problemă de bază a executării 
construcțiilor de spații comerciale 
este darea în exploatare a magazi
nelor odată cu locuințele, pentru a 
asigura buna aprovizionare cu măr
furi a populației din noile blocuri. 
Sînt însă cazuri cînd se creează de
calări de execuție între spațiile re
zervate comerțului și cele rezervate 
locuințelor. Ele își au originea încă 
din faza de proiectare și, datorită 
atît slăbiciunii constructorilor, cît 
și beneficiarilor — ministere, sfaturi 
populare — construcția spațiilor co
merciale rămîne în urmă. In alte 
cazuri, deși prevăzute în proiecte, 
spațiile comerciale sînt lăsate pentru 
etape ulterioare de construcție, total 

■ sau în parte. Așa s-a intimplat, de 
exemplu, la Iași, unde noul cartier 
de pe malul Bahluiului a fost termi- 

, nat și numai după aceea a început 
construcția magazinelor ; de aseme
nea, în cartierele Giulești, Balta Al
bă și Drumul Taberei din București. 
Alteori, de exemplu la Piatra 
Neamț, s-a procedat la desființarea 
unor unități comerciale. Datorită lip
sei de coordonare între ministerele 
interesate — în speță Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei și Mi
nisterul Comerțului Interior — și 
organele locale, aici s-a creat o si
tuație cu totul nefirească, redueîn- 
du-se substanțial spațiile comercia
le în special în zona centrală a ora
șului. Se mai poate vorbi și de fap
tul că, uneori, întîrzierile în darea 
în folosință a noilor unități provin 
din neprocurarea la timp a mobilie
rului și utilajelor, ca de exemplu la 
complexul comercial 30 Decembrie- 
Tecuci, bufetul expres-Gheorghieni 
etc. In alte cazuri s-au recepționat 
construcții executate necorespunză
tor (laboratorul TAPL Suceava) sau 
nu s-a urmărit remedierea în termen 
a deficiențelor constatate la recepție 
(unele unități din Brașov sau Cis- 
nădie).

Asigurarea unul profil corespun
zător spațiilor comerciale, potrivit 
cerințelor populației, urmărindu-se 
în același timp ca fondurile de in
vestiții destinate construcțiilor de 
noi unități să dea rezultate econo
mice cît mai eficiente — iată o altă 
problemă importantă care se cere 
rezolvată pretutindeni cu cea mai 
mare grijă. In același timp, trebuie 
combătută practica unor organe lo
cale, care schimbă destinația sta
bilită prin proiect a diferitelor 
localuri, după ce acestea au fost 
terminate și mobilierul comandat — 
cum s-a întîmplat la Constanța, 
Craiova. In același timp se cer com
bătute unele tendințe de exagerare, 
de supradimensionare a spațiilor co
merciale, manifestate pe alocuri, 
mai ales cînd este vorba de tutun
gerii etc. Este necesar să se evite 
și repetarea situațiilor întîlnite în 
unele orașe, unde au fost date 
în folosință mai întîi magazine 
care desfac mărfuri de cerere pe
riodică (încălțăminte, țesături etc.), 
în loc să se asigure în primul rînd 
terminarea magazinelor care desfac 
mărfuri de cerință zilnică: produse 
alimentare, de pline, legume, fruc
te etc. Paralel cu îndeplinirea 
acestor sarcini, în atenția comitete
lor executive ale sfaturilor populare 
să stea și asigurarea tuturor condi
țiilor necesare pentru ca în perioada 
următoare magazinele din vechile 
localuri să fie aduse la nivelul 
tăților moderne.

In construcția de noi unități 
merciale, de un real ajutor a 
acțiunea creării de magazine etalon. 
Organizate inițial în rețeaua care 
ține de Ministerul Comerțului Inte
rior, asemenea unități s-au extins și 
în aceea a comerțului local; s-au în
ființat unități moderne, cum sînt u- 
nitățile cu autoservire la mărfurile 
alimentare și cele cu expunere libe-

NICOLAE BOZDOG 
adjunct al ministrului 

comerțului interior

Lucrări
de mică mecanizare
La fabrioa de porțelan din Cluj te 

meoanizează procesul tehnologic de gla
zurate a farfuriilor, care cere un volum 
mare de muncă manuală. In felul aces
ta, productivitatea muncii se prevede a 
crește cu circa 10 la sută. Lucrări de 
mecanizare și pentru dezvoltarea capa
cităților de producție se află în curs și 
la Fabrica „Tînăra Gardă“ din Bucu
rești, Aici, mașinile de tricotat pentru 
îmbrăcăminte se reamplasează pentru a 
permite desfășurarea producției în flux 
tehnologic. Prin aceste lucrări, capaci
tatea fabricii crește anual cu 180 000 
tricotaje de lină
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Așa arăta blocul Ia 27 august 1963.«

Noi mijloace de transport 
în Capitală

în curînd primele linii de microbuze
De la începutul anului și pînă acum, I.T.B. a dat 

în exploatare numeroase mijloace de transport noi: 
48 de autobuze, 30 de troleibuze, 89 de autocamioa
ne și 57 de turisme. In lunile care au mai rămas din 
acest an, ITB va mai primi alte autovehicule, care 
vor contribui la îmbunătățirea transportului în co
mun,

Direcția generală ITB ne informează că, în ace
lași tim.p cu sporirea numărului mijloacelor de 
transport, se iau în continuare măsuri pentru ridi
carea nivelului de deservire a cetățenilor.

In curînd se vor inaugura primele felii de micro
buze, care vor circula pe distanțe mai fnari. Aceste 
linii vor lega între ele, direct, cartierele bucur eștene 
cele mai îndepărtate. Microbuzele vor circula numai 
cu locuri rezervate și cu aceeași taxă, indiferent de 
distanța pe care o parcurg.

Este în curs de reorganizare și transportul obiec
telor mari, grele, de la magazin la domiciliul cetă
țenilor.

La librăria cu autoservire din comuna Vama, ra
ionul Cîmpulung.

<„.}i aja, la 4 septembrie

CULESUL PORUMBULUI

LA TIMP Șl FÄRÄ PIERDERI
Se extinde vopsitul 

cu coloranți reactivi
Pentru îmbunătățirea calității și 

aspectului coloristic al țesăturilor de 
in și cînepă, la fabrica textilă „Olga 
Bancic“ din Păulești se folosește un 
nou procedeu de vopsire cu colo- 
ranți reactivi. Prin aplicarea acestui 
procedeu se reduce timpul de vop
sire, iar culorile capătă o rezistență 
mai mare. In același timp, producti
vitatea muncii crește cu 30—40 la 
sută față de cea realizată prin folo
sirea metodelor vechi de vopsire.

La Oradea

Expoziție de produse 
hortiviticole

ORADEA (coresp. „Scînteii") 
Din inițiativa consiliului, agricol 
regional Crișana, la Oradea s-a 
deschis o mare expoziție de pro
duse hortiviticole. Sînt expuse le
gume, fructe șl struguri din pro
ducția gospodăriilor agricole de 
stat Săcueni, Marghita, Șimleul 
SifvanieC Salönta; Toșfa, a gos
podăriilor colective din Oșofhel, 
Sînmartin, Sintandrei și altele.

Pe poteci de vinâtoare

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“).
— Ca în fiecare an înainte de înce
perea sezonului de vînătoare, ocoa
lele silvice din regiune au făcut pre
gătiri și acum în vederea organizării 
terenurilor și găzduirii oaspeților. 
Pe Valea Sălardului, raionul Topli- 
ța, s-a dat în folosință o casă de 
vînătoare cu 3 camere, sufragerie și 
alte încăperi ; la casele de vînătoare 
din Borsec, Lăpușna, Tulgheș, 
Lacul Roșu etc. s-au executat lu
crări de întreținere. O mare grijă 
s-a acordat pregătirii terenurilor de 
vînătoare. în acest scop au fost con
struite 5 cabane noi și 15 observa
toare.

Viteza zilnică de lucru

Gospodăria noastră a cultivat anul acesta cu po
rumb suprafața de 1 026 hectare. Datorită aplicării me
todelor agrotehnice înaintata la pregătirea terenului 
și la întreținerea culturii, obținem o producție mai 
mare decît cea planificată.

Consiliul de conducere al gospodăriei și comitetul 
de partid au întocmit din vreme un plan de muncă în 
care s-a prevăzut ca recoltatul porumbului să fie ter
minat pînă la 25 septembrie. Porumbul de pe 500 ha 
a și fost cules.

în cadrul brigăzilor munca este bine organizată. 
Ziua se lucrează la recoltat, iar noaptea se taie co
cenii, care sînt transportați imediat la centrul gospo
dăriei. Aici, cocenii sînt tocați și însilozati în amestec 
cu vreji de roșii, colete și frunze de sfeclă, porumb 
verde din culturi duble. Pînă acum am însilozat 300 
tone de coceni.

Am transportat la baza de recepție 300 tone de po
rumb în contul cantității contractate.

Pentru transportul porumbului, la baza de recepție 
și la pătulele gospodăriei folosim 75 de atelaje, 4 au
tocamioane și 3 remorci.

Cele maf bune rezultate la recoltat le-au obținut 
pînă în prezent colectiviștii din brigada condusă de 
Ion Carapcea, care au recoltat jumătate din supra
fața-cultivată de brigadă. , - ,

Imediat ce se ridică cocenii, tractoriștii dfn brigada 
permanentă repartizată de S.M.T. Slobozia, execută 
arături, Pînă acum el au arat în porumbiște peste 200 
hectare. O dată cu arătura am încorporat în sol peste 
2 000 tone gunoi de grajd, care fusese depozitat 
dinainte în platforme la capătul tarlalelor. Din cele 
1 345 ha care vor fi însămînțate cu grîu, 850 ha vor 
fi fertilizate. Grîul de sămînță a fost condiționat și 
s-au obținut și probele de la laborator.

Consiliul de conducere al gospodăriei șl comitetul 
de partid urmăresc zilnic mersul recoltării, cum se pre
gătește terenul pentru însămîntările de toamnă. în fie
care seară, pe cîmp, acolo unde lucrează brigăzile, 
stabilim sarcinile pentru ziua următoare, iar la siîrși- 
tul săptămînii analizăm cum muncesc brigăzile. Gră
bind recoltatul porumbului, noi înlăturăm pierderile 
de boabe și coceni, putem pregăti din vreme terenul 
în vederea însămînțătii griului.

NICOLAE ANDREI, președinte, Erou al Mun
cii Socialiste, CONSTANTIN STANCIU, secre
tarul comitetului de partid, ION IORDA- 
NESCU, colectivist, G.A.C. din comuna Gh.

Lazăr, raionul Slobozia

a crescut

In vederea grăbirii recoltării po
rumbului, gospodăriile colective din 
comunele Sinoe, Fîntînele, Cumpă
na, Plopeni și altele din regiunea 
Dobrogea au organizat astfel munca 
în cadrul brigăzilor îneît culesul, 
transportul și înmagazinarea știule- 
ților, tăierea cocenilor și eliberarea 
terenului se fac concomitent. In fe
lul acesta, viteza zilnică de lucru a 
crescut. S-a îmbunătățit organiza
rea muncii la recoltat și în G.A.C. 
din raioanele Medgidia, Hîrșova și 
Măcin, care, în primele zile ale 
campaniei, rămăseseră în urmă.

Ca urmare a îmbunătățirii organi
zării muncii pînă la 10 septembrie 
recolta de porumb a fost strlnsă de 
pe mai mult de 15 000 ha. Se recol
tează mai întîi porumbul de pe su
prafețele care vor fi însămînțate cu 
grîu și alte culturi. Pe aceste tere
nuri, mecanizatorii execută arături 
imediat după ridicarea cocenilor.

Arături în porumbiște
IAȘI (coresp. „Scînteii"). Colecti

viștii din comuna Sîrbi, raionul Bîr- 
lad, organizîndu-și bine munca, au 
cules porumbul pe mai mult de ju
mătate din suprafața cultivată. Ei e- 
liberează imediat terenul, pentru ca 
tractoriștii sä poată executa arături 
pentru însămînțări. Ei au și arat 150 
ha în porumbiște. Totodată au însă
mânțat 50 ha cu secară masă verde 
și 25 ha cu secară pentru boabe.

Rezultate bune la recoltatul po
rumbului și executarea arăturilor se 
obțin și la G.A.C. Tibănești și Tun- 
gujei din raionul Negrești. La G.A.C. 
Tibănești se dă o mare atenție în- 
silozării cocenilor.

uni-

(Continuare în pag. V-a)
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22 milioane de cărți școlare

Ini;/forul modernului

Pregâtirea 
instructorilor artistici
SATU-MARE (coresp. „Scînteii"). 

La școala populară de artă din ora
șul Satu-Mare s-a deschis un curs 
pentru pregătirea instructorilor care 
activează pe lingă formațiile artisti
ce sătești. Cursurile, care vor dura 
zece zile, se desfășoară pe trei secții 
— dirijori corali, instructori de dans 
și regizori de teatru — fiind urmate 
de 120 instructori din regiune. In 
cadrul programului de pregătiri fi
gurează expuneri teoretice, precum 
și demonstrații practice.

Peste numai 
porțile școlilor 
din nou larg și primitoare. 
Mai mult de 3 milioane de 
elevi din școlile de cultură 
generală, profesionale și 
tehnice vor întoarce, ne
răbdători, coperta manua
lului de la prima oră. Îm
preună cu învățătorii și 
profesorii lor vor pătrun
de în lumea captivantă a 
chimiei, a cifrelor, vor cu
noaște noi bogății și fru
museți ale patriei.

Anul acesta, mulțumită 
grijii pe care partidul și 
statul nostru o acordă în
floririi învățămîntului de 
toate gradele, ridicării con
tinue a nivelului de cunoș
tințe științifice al tinerei 
generații, activitatea de 
elaborare și tipărire a căr
ților școlare s-a desfășurat 
cu bune rezultate. Editu
ra didactică și pedagogică

a elaborat 377 titluri de 
manuale pentru școlile de 
cultură generală, într-un 
tiraj de aproape 22 milioa
ne de exemplare. Din a- 
cestea, peste 17 600 000 vor 
fi distribuite gratuit, în 
prima zi de cursuri, elevi
lor din clasele I-VII. Pen
tru elevii școlilor profesio
nale și tehnice s-au reali
zat 187 titluri de manuale 
într-un tiraj de 820 000 
exemplare. O comparație 
este grăitoare pentru avîn- 
tul de astăzi al învățămîn
tului din țara noastră : 
numai tirajul manualelor 
ce vor fi distribuite gra
tuit în noul an școlar este 
de două ori mai mare de- 
cît tirajul total al manua
lelor editate în perioada 

Lipsa rnanua- 
prețul excesiv al 

taxele greu de 
numărul redus

al școlilor au constituit o- 
dinioară piedici de netre
cut pentru milioane de co
pii și părinți.

O preocupare 
existat în acest 
îmbunătățirea 
noilor, manuale, 
tului științific și orientării 
lor ideologice. Ministerul 
învățămîntului, presa de 
partid au inițiat o largă 
consultare a învățătorilor 
și profesorilor cu expe
riență bogată, a specialiș
tilor din diferite ramuri 
ale economiei, științei și 
culturii, a autorilor de 
cărți școlare. Această acți
une a dat bune rezultate ; 
ele sînt, vizibile în valoarea 
științifică și pedagogică 
îmbunătățită a lecțiilor 
din manuale. Studierea și 
aplicarea numeroaselor 
sugestii și propuneri valo
roase făcute în

cestei acțiuni continuă să 
fie în atenția organelor 
Ministerului Invățămîntu- 
lui și a editurii. Progre
se s-au realizat și în ce pri
vește îmbunătățirea as
pectului artistico-grafic al 
noilor manuale, o contri
buție prețioasă adueînd-o 
colectivele întreprinderilor 
poligrafice, artiști plastici. 
Paginile lor sint ilustrate 
cu numeroase imagini inte
resante, adecvate conținu
tului; s-a folosit tiparul în 
culori. Aproximativ 9 mi
lioane de manuale pentru 
școlari au coperți din ma
terial plastic, care le dau 
un aspect mai frumos și 
mai mare durabilitate.

Milioanele de cărți șco
lare vor ajuta pe elevi și 
pe membrii corpului di
dactic să obțină rezultate 
cît mai bune în noul an 
de învățămînt.

F

EOGRAFIA
' TT V. Ț H !

BUCUREȘTI

-x-x-

.....

magazin de confecții „Bucurejti" deschis recent pe bd. Magheru din Capitală

ISTORIA
:öy;<

ARITMETICA
jÿx-.ÿ :x ««a>Z3-vx



Pag. 2 S g îIÎSI A Sr. fîffïS

Contemporaneitate,
limbaj muzical, accesibilitate
In toate timpurile și în toate locu

rile, arta s-a dezvoltat în funcție 
de sarcinile pe care i le-a încredințat 

istoria, îndeplinind un rol social bine 
definit. Sarcinile pe care istoria con
temporană le încredințează artistului 
formează conținutul artei contemporane.

Contemporaneitatea este pentru noi, 
în primul rînd, istoria actuală a tării 
noastre, cu problemele ei sociale, cu 
sarcinile impuse de lupta pentru con
struirea unei lumi în care poporul își 
creează o viață liberă și fericită. Con
temporaneitatea mai înseamnă pentru 
un adevărat artist și lupta eroică pe care 
o duc popoarele lumii pentru libertate, 
independență, pace și progres, mărețele 
realizări ale științei etc. Compozitorii 
noștri au înțeles să fie contemporani 
creînd lucrări muzicale inspirate din 
viața nouă a tării noastre, luminate de 
ideile partidului, lucrări care să însu
flețească poporul în munca de construi
re a socialismului, să ajute la educarea 
omului nou.

Multe dintre aceste lucrări — și nu 
numai în genurile „de masă", ci și în 
cele simfonice și vocal-simfonice — 
și-au cucerit popularitate în rîndurile 
din ce în ce mai largi ale iubitorilor de 
muzică prin profunzimea conținutului 
de idei și sentimente și, în același timp, 
prin frumusețea și accesibilitatea limba
jului muzical. Ele sînt o ilustrare eloc
ventă a unui adevăr evident pentru ori
ce artist autentic, a unei legi fundamen
tale a artei realiste : concordanța de
plină între conținut și formă. înnoirile 
reale, inovațiile în limbajul muzical nu 
sînt evitate în asemenea lucrări — ba 
dimpotrivă — dar ele nu trăiesc în sine, 
ci în strînsă legătură cu solul care 
le hrănește și care nu e altul decît 
mesajul compozitorului către contempo
ranii săi. De altfel, exemplul cel mai 
grăitor al unei asemenea „mulări“ con
tinue a formei noi pe un conținut nou 
m-1 dă opera celor mai de seamă pre
decesori ai noștri, o deosebită impor
tanță avînd pentru noi, în această di
recție, marea moștenire enesciană.

Se observă însă, cu totul izolat, și li
nele nelămuriri și confuzii la unii com
pozitori și critici muzicali care se Iasă 
ispitiți de „mode“ cu totul străine 
de ideologia și arta noastră. A fi con
temporan sau „european“ înseamnă, 
după ei, să-ți însușești, fără nici un 
discernămînt critic, toate procedeele 
tehnice muzicale la modă, care au 
invadat piața muzicală a lumii ca
pitaliste, și să arunci la o parte, ca fiind 
demodate și inferioare, tradițiile muzi
cii clasice și naționale, folclorul și ge
nurile muzicii de masă. Se știe că la 
originea curentelor formaliste stă deza
gregarea societății burgheze. Ele re
flectă tarele ce bîntuie această socie
tate, dezorientarea și dezamăgirea, tea
ma și repulsia față de prezent, izola
rea socială a omului, disprețul față de 
om, uscăciune sufletească, lipsă de fior 
emoțional. Corifeii formalismului so
cotesc o mare calitate faptul de a fi 
neînțeleși de alții. Iată cum se oglin
dește această poziție, de pildă, în ope
ra unui părinte al atonalismului, Arnold 
Schönberg, „Moise și Aron“, care este 
un fel de evanghelie a izolării artistu
lui de societate. în mod alegoric aceas
tă operă arată că Moise, „trădat de 
popor“, ajunge la convingerea că po
porul nu merită să fie ajutat și se izo
lează de el. Concluzia : artistul trebuie 
să trăiască cît mai departe de popor, 
de „vulg“.

Folclorul este considerat de forma
liști drept produsul „vulgului“ și, de a- 
ceea, disprețuit ca o artă „troglodită" 
și „vulgară“. Muzica cu caracter de 
masă este un „gen inferior“ de care 
n-are de ce să se ocupe un compozi
tor adevărat. O asemenea „concepție" 
asupra rolului artistului în lume n-a 
putut da naștere decît unei forme chi
nuite, obscure, care nu mai urmărește 
transmiterea unei emoții, ci contrarie
rea și șocarea unui auditoriu intelec- 
tualist, rîvnind „senzații rare".

upă noi, muzica contemporană 
trebuie să satisfacă nevoile spiri

tuale ale poporului, căruia îi e necesară 
o muzică vie, care să exprime sentimen
tele adevărate și puternice, idei înainta
te, pline de avînt și frumusețe. O astfel 
de muzică va cuceri inimile tuturor oa- 

La Teatrul Lucia Sturdza Bulandra se repetă, sub conducerea regizorului 
Vlad Mugur, „Orestia" de Eschyl. In scenă : Lucia Mara, interpreta rolului 
Electra, și corul femeilor. (Foto : B. Cosita)

de GH. DUMITRESCU 
maestru emerit al artei

manilor, chiar dacă nu sînt specialiști 
sau cunoscători.

Este falsă părerea unora despre „dis
tanța necesară" între artist și epocă, 
între artist și public. Muzica trebuie să 
reflecte mărețul avînt al omului nou 
ce-și clădește o viată liberă, o nouă cul
tură socialistă,

Firește, există genuri muzicale care 
cer și unele cunoștințe, o oarecare cul
tură a „urechii“, a gustului. De răs- 
pîndirea acestor cunoștințe, de educa
rea acestor însușiri spirituale neapărat 
necesare omului de astăzi se ocupă la 
noi o seamă de instituții și organizații. 
Dar principalul efort în această pri
vință trebuie să-l facem noi compozi
torii, creînd o muzică care, prin ea 
însăși, să atragă tot mai largi mase spre 
sălile de concert, să le deschidă gustul 
pentru frumusețile artei muzicale.

Genurile de masă sînt menite a juca 
un rol de seamă în educarea muzicală 
a oamenilor muncii. Mă gîndesc în pri
mul rînd la cîntec, la muzica ușoară, 
de film etc. De mare însemnătate este 
muzica simfonică cu program, care lea
gă imaginile muzicale de anumite idei 
și texte literare, ușurînd astfel înțele
gerea. Compozitorii nu pot neglija să 
creeze muzică pentru toate gradele de 
înțelegere. Valoarea lucrării nu constă 
in faptul că este simplă sau complexă, 
ci în treapta de măiestrie atinsă și în 
forța ei de convingere. Unii compozi
tori abordează însă numai genul mu
zicii instrumentale, de cameră sau sim
fonică, nedînd importanță și altor ge
nuri importante ca opera, baletul, ope
reta, oratoriul, cîntecul de mase etc. 
Este de dorit ca toți compozitorii să-și 
înțeleagă datoria de onoare de a crea 
și în acele genuri care se adresează 
unui auditoriu cît mai larg.

Muzica de orice gen ar fi — delà 
operă și simfonie pînă la cînte
cul de masă — nu-și poate atinge țelul, 

nu poate emoționa și convinge, decît 
dacă e scrisă într-un limbaj clar și ex
presiv, în limbajul poporului căruia îi 
este adresată...

Nu a existat niciodată o cultură fără 
specific național. Prima necesitate pen
tru un compozitor este să-și învețe mai 
întîi limba maternă muzicală, folclorul, 
care îndeplinește o funcție importantă 
în formarea limbajului muzical pro
priu. Dacă-ți împestrițezi limbajul cu 
împrumuturi eterogene, care nu au ni
mic comun cu spiritul muzicii noas
tre, cu viața și cu realitatea noastră 
socialistă, ajungi să creezi o muzică 
inaccesibilă, „pentru inițiați" care nu 
are nimic comun cu arta noastră realist- 
socialistă. în astfel de lucrări există o 
mare discrepanță între tematica lucrării 
și învestmîntarea ei muzicală, împru
mutată din sisteme și curente care ex
primă de obicei idei și teme contrare 
ideologiei și tematicii artei noastre.

Sînt compozitori care introduc pînă 
și în cîntecul de masă complicații inu
tile, ce nu fac altceva decît să stîlcească 
linia melodică sau să zgîrie urechile 
cu armoniile lor „problematice“ îne- 
cînd într-o totală confuzie mesajul tex
tului. Muzica de masă trebuie să fie 
simplă, clară, directă, sinceră. în înde
plinirea acestor condiții constă măies
tria compozitorului de cîntece de masă. 
De altfel poporul știe să dea la o parte 
produsele prefabricate. Cele 10 000 de 
coruri de amatori din țară cer creații 
autentice și înlătură în mod spontan 
cîntecele întortocheate, confuze.

Sufletul muzicii este melodia. Armo
nia, polifonia, orchestrația nu fac alt
ceva decît să pună și mai mult în va
loare melodia. N-are nimic muzical în 
ea tendința unor compozitori de a re
nunța definitiv la melodia largă, desfă
șurată, întrebuințînd în schimb supra
puneri de scurte motive, de multe ori 
fără legătură între ele, care nu reușesc 
decît să fărîmițeze discursul muzical și 
să-l lipsească de accesibilitate și forță 
de convingere. Acest procedeu își are 
originea tot în așa zisul „stil modern“, 
de care unii se lasă ademeniți, 'stil 
care, încetul cu încetul, a renunțat de
finitiv la melodie, înlocuind-o cu su
nete incohérente, care se resping între 

ele, așa cum se întîmplă la atonaliști, 
serialiști, punctualiști etc. Toate siste
mele muzicale antirealiste întrebuințea
ză mijloacele de expresie ca scop în 
sine, negînd primatul melodiei, ducînd 
la anihilarea expresivității armonice, la 
îngustarea artificială și sărăcirea pale
tei orchestrale, folosind o ritmică anar
hică, fuga de consonanță și întrebuin
țarea exclusiv a disonanței. Toate 
acestea au drept efect dezumanizarea 
muzicii și ruperea oricărei legături cu 
afectivitatea, cu viața emoțională a o- 
mului, fără de care arta nu poate fi 
concepută.

Desigur că limbajul muzical evoluea
ză, cîștigînd, alături de ceea ce ne-a 
lăsat valabil tradiția, noi posibilități, 
noi mijloace de expresie. Realismul 
socialist, respingînd teoriile și sis
temele formaliste, propagă și încu
rajează adevăratele căutări inovatoare, 
libere de orice dogme, căutări care au 
drept țel nu întunecarea, ci luminarea 
mesajului lăuntric al operei muzicale.

pre a putea să-și însușească înalta 
măiestrie de a compune muzică 

de toate genurile — de Ia cîntecul de 
masă la operă, ceea ce nu e un lucru 
ușor — compozitorul zilelor noastre nu 
se mai poate mărgini la cei patru pereți 
ai încăperii sale, la studierea partiturilor 
și audierea creațiilor muzicale ; un ori
zont larg îl așteaptă în viață, în con
tactul cu oamenii muncii, cu poporul, 
cu ansamblurile de cîntece și dansuri 
de la orașe și sate, unde poate cerceta 
îndeaproape procesul lor de muncă, ne
voile lor spirituale, problemele care-i 
frămîntă.

După părerea mea, muzicologia și 
critica muzicală ar trebui să dea și ele 
un ajutor mai real, efectiv, compozito
rilor. Unii critici și muzicologi se com
plac în speculații filozofice sterile, 
străine de viața noastră, aleargă după 
mode, fără să aducă o contribuție efec
tivă la analiza creației romînești con
temporane, la orientarea acestei creații.

Totodată, în dezvoltarea artei noastre 
muzicale, în apropierea ei de masele de 
oameni ai muncii, nu se poate trece 
peste rolul ce revine instituțiilor de di
fuzare a muzicii — teatre de operă și 
operetă, filarmonici, radio etc — de la 
care ne putem aștepta să contribuie 
mai activ la răspîndirea celor mai va
loroase lucrări, cu un bogat conținut de 
idei, pe care compozitorii noștri le-au 
realizat în anii construcției socialiste. 
Mă refer în primul rînd la Teatrul de 
operă și balet, care își întocmește de 
obicei repertoriul după cu totul alte 
criterii decît cele expuse aici.

...Contemporaneitate, limbaj muzical, 
accesibilitate ! Aceste noțiuni constituie, 
pentru muzicianul de astăzi, un tot 
indestructibil. Chezășia propășirii artei 
noastre muzicale este tocmai efortul 
nostru comun, al tuturor compozitori
lor, pentru plămădirea unui limbaj 
muzical care să comunice, luminos și 
vibrant, mărețele idealuri ale epocii în 
care trăim.

Turnee artistice 
de peste hotare

La începutul lunii oc
tombrie va fi oaspete al 
publicului din tara noa
stră teatru) „Maxim 
Gorki' din Leningrad, con
dus de regizorul G. Tov
stonogov. Artiștii sovietici 
vor prezenta spectacole 
cu piesele „Barbarii" de 
M. Gorki și „Oceanul' de 
Al. Ștein Ia București. 
Cluj, Brașov, Iași.

Tot in luna octombrie 
ne va vizita (ara Ansam
blul „London’s Festival 
Ballet", condus de Julian 
Braunsweg, director ge
neral. Soliști : John Gil
pin. director artistic, Da
vid Adams, Lucette Al
dous, Irina Borowska, Ma
rilyn Jones, Barry 
McGrath, Carmen Mathe, 
Vasilie Trunoff, maestru 
de balet etc.

In Capitală va prezenta 
de asemenea concerte 
formația „Soliștii din Za
greb', dirijată de Antonio 
Janigro.

în anul universitar 1963—1964, Insti
tutului „I. L. Caragiale" îi revin noi 
și importante sarcini în domeniul pre
gătirii cadrelor de specialiști necesari 
teatrului și cinematografiei. Secțiile de' 
regie de teatru, regie de film, operato
rie și teatrologie-filmologie își redes
chid porțile. Reluarea activității acestor 
secții reprezintă o consecință firească a 
dezvoltării artei noastre teatrale și ci
nematografice.

în acest sens, vom cita cîteva cifre 
și fapte semnificative. în cele 42 de 
teatre dramatice au avut loc în stagiu
nea trecută 250 premiere, vizionate de 
aproape 44 000 000 iubitori de teatru. 
Cinematografia noastră națională a 
ajuns în 1963 Ia o producție anuală de 
13 filme artistice și circa 200 de acte 
de filme documentare, științifice și 
jurnale de actualități. 200 000 000 
de spectatori frecventează anual ci
nematografele de pe întinsul țării. 
Prestigiul de care se bucură în prezent 
arta noastră teatrală și cinematografică 
— atît înăuntrul hotarelor țării, cît și 
în afara lor — constituie cea mai pu
ternică mărturie a drumului ascendent 
pe care-1 parcurg creatorii ei.

Printre factorii meniți să asigure o 
dezvoltare armonioasă mișcării noastre 
teatrale și cinematografice, un loc în
semnat îl ocupă formarea unor noi 
specialiști. Astfel, în teatrele noas
tre se resimte tot mai puternic ne
cesitatea unor noi regizori talen- 
tați și bine pregătiți, capabili să 
devină animatori ai colectivelor artis
tice, realizatori ai unor spectacole de 
înalt nivel. în pregătirea unor aseme
nea cadre trebuie să ținem seama de 
multiplele responsabilități ce revin re
gizorului în făurirea spectacolului con

„Noapte de primăvară"
Din expoziția de grafică Angi Petrescu-Tipărescu.

Cursuri pentru 
activiștii culturali

Intre 30 august și 10 
septembrie s-a desfășurat 
în Capitală un curs cu se
cretarii comisiilor pentru 
răspîndirea cunoștințelor 
științifice din cadrul co
mitetelor de cultură și 
artă raionale și orășenești. 
Programul a cuprins lecții 
privind conținutul și me-\ 
todica propagandei cuno
ștințelor în diferite do
menii, vizite la muzee, 
vizionări de spectacole, 
participarea la activitatea 
practică a unor brigăzi 
științifice la sate etc. (De 
la AVRAM CHIVU, co- 
resp. voluntar)

O nouă secție 
a facultății de arte 

plastice

La facultatea de arte 
plastice a Institutului de 
arte plastice „N. Grigo- 
rescu" din Capitală a luai 
ființă o nouă seefie. Ea 
va pregăti muzeografi de

artă, cercetători în do
meniul artelor plastice, 
cronicari de specialitate. 
Durata de studii este de 
5 ani. Înscrierile se pot 
face la secretariatul facul
tății din str. G-ral Budiș- 
teanu nr. 19 pînă la data 
de 17 septembrie. In ziua 
de 18 septembrie va avea 
loc concursul de admitere, 
constînd din probe scrise 
și oral la Istoria Romî- 
niei și Limba și literatura 
romînă.

Cu prilejul 
comemorării 

lui Aurel Vlaicu
Consiliul pentru răspîn

direa cunoștințelor cultu- 
ral-știinfiiice a organizat 
la Lectoratul central o 
manifestare închinată co
memorării a 50 de ani de 
la moartea lui Aurel Vlai
cu. Cu acest prilej a vor
bit prof. univ. Victor Vîl- 
covici.

Tabere de creație
Cu sprijinul Casei 

regionale a creației

mut steni nu imrirmin be ram 
și cinematografie „z z. caragiale"

temporan. Transpunerea operei dra
matice în imagini scenice cere din par
tea lui o justă concepție artistică și 
ideologică, un ascuțit spirit de analiză, 
o fantezie creatoare fecundă, o sigu
ranță care implică gust și măsură în 
alegerea mijloacelor de expresie, price
pere și tact în îndrumarea diverselor 
compartimente de creație care contri
buie la elaborarea spectacolului.

Pornind de la acest complex de apti
tudini și cunoștințe ce definesc profilul 
profesional al regizorului, facultatea 
noastră a elaborat un proiect de plan de 
învățămînt menit să asigure o armonioa
să îmbinare între disciplinele de specia
litate (măiestria regizorului, istoria tea
trului universal și romînesc, tehnica 
scenei și a costumului, vorbire scenică, 
machiaj, mișcare scenică, ritmică și 
dans, scrimă scenică) și cele care for
mează o concepție științifică despre 
societate, lume, artă (socialismul știin
țific. materialismul dialectic și istoric, 
estetica) sau un cuprinzător orizont 
cultural (istoria literaturii romînești și 
universale, teoria literaturii, istoria mu
zicii și a artelor plastice, psihologie, 
limbi străine etc.). Un loc însemnat în 
procesul de formare a viitorilor regizori 
îl ocupă practica în instituțiile drama
tice, începînd cu studioul institutului 

populare Banat, Ia Șirfa 
și Belinf au fost organi
zate două tabere de crea
ție pentru 100 de artiști 
plastici amatori și mem
bri ai cercurilor literare 
de pe lingă așezămintele 
culturale din regiune. Lu
crările de artă plastică, 
reportajele, schitele și 
versurile realizate cu a- 
cest prilej au fost prezen
tate la expozifiile și șeză- 
torile literare organizate 
în localitățile respective.

Cinematografe 
sătești

Recent, în peste 20 de 
sate din regiunea Crișa- 
na au fost date în folo
sință cinematografe noi. 
Alte asemenea unități vor 
începe să funcționeze în 
cadrul celor 14 cămine 
culturale ce se află în 
construcție în diferite lo
calități din regiune.

In ultimii 10 ani, în sa
tele din această parte a 
tării au luat ființă aproa
pe 230 cinematografe.

și terminînd cu teatrele profesioniste. 
Cu acest prilej, studentul cunoaște în
tregul proces artistic și tehnic de ela
borare a spectacolului, familiarizîndu-se 
cu munca tuturor factorilor care cola
borează la realizarea scenică a repre
zentației dramatice.

în ce privește regizorii de film și 
operatorii, s-a ținut seama, la alcătuirea 
programelor de studii, de rolul deose
bit pe care îl au acești creatori în pro
ducția cinematografică. Disciplinele de 
specialitate propuse pentru studiu au 
în vedere și faptul că, dintre toate ar
tele, cea a filmului e mai intim legată 
de tehnică. Astfel, regizorii de film 
studiază : măiestria regizorului, drama
turgia filmului, istoria teatrului și a fil
mului; montajul cinematografic, sunetul 
și muzica de film, scenografia de film, 
organizarea producției, fotocompoziția 
bazele tehnicii cinematografice și ale 
televiziunii, machiaj. Dintre cursurile de 
specialitate ale operatorilor menționăm ; 
măiestria operatorului, fotoebimia, opti
că și aparatură cinematografică, tehnica 
iluminării și fotometrie. filmări speciale, 
istoria și teoria filmului Disciplinele 
sociale și de cultură generală pentru 
regizorii și operatorii de film sînt ace
leași ca și pentru regizorii de teatru. 
Practica în studiourile cinematografiei

Noi filme documentare
PE ECRANELE r. X h À r I M I

CINEMATOGRAFELOR „ R A D A X* I VI I
Seva vitală a artei — 

legătura profundă cu 
viața, cu poporul — con
stituie tema abordată de 
regizorul Mir el Ilieșiu în 
scurt-metrajul în culori 
„Rădăcini". După cum 
precizează genericul, fil
mul a fost realizat ca un 
omagiu adus artei lui 
Geza Vida, unul dintre 
maeștrii sculpturii noa
stre contemporane. Dar 
nu avem de-a face cu 
un medalion cinemato
grafic al artistului.

„Rădăcini" își pro
pune să ne descopere 
resorturile lăuntrice, in
vizibile pentru un privi
tor neutru sau neavizat, 
ale inspirației sculptoru
lui. Este o încercare de 
a pătrunde în intimitatea 
universului artistic al 
unui creator strîns legat 
de viața și aspirațiile 
maselor, de la momente
le emoționante ale cău
tării copacului destinat 
să primească loviturile 
transformatoare ale dal- 
tei pînă la migăloasele 
eforturi de desăvîrșire a 
operei. Intr-un crescendo

intensificat pină cînd a- 
tinge un ritm sacadat, a- 
mețitor, montajul para
lel alătură imagini ale 
artistului lucrînd cu o 
mare energie și febrili
tate la sculpturile sale 
de elemente etnografi
ce și folclorice din Țara 
Oașului, surprinse dina
mic de obiectivul cine
matografic : o horă, pre
gătiri traditionale de 
nuntă, costume și obice
iuri populare etc.

Predilecția regizorului 
Mirel Ilieșiu pentru va
lorificarea resurselor poe
tice ale artei filmului își 
găsește o nouă afirmare 
în „Rădăcini". Chiar da
că uneori stilul e căutat, 
iar metafora stăruitor 
accentuată frumusețea 
ideii poetice se reliefea
ză cu pregnanță. De e- 
xemplu, asocierea ima
ginii înfățișînd un miner 
sculptat de Ceza Vida 
cu strigătul artificierului 
care dinamitează roca, 
sporește expresivitatea 
lucrării, îi subliniază le
gătura cu realitatea. Sau, 
în primele secvențe, prin

Alte producții realizate de studioul „Al. Sahia“
în ultimul timp, studioul „Alexan

dru Sahia' a realizat noi filme docu
mentare și de știință popularizata.

Autorii documentarului „Uzina' 
(scenariul și regia : Slavomir Popovici, 
operatori : Costea Ionescu-Tonciu, 
Claudiu Soltescu, comentat : Nina 
Cassian, muzica : Anatol Vieru), por
nind de la realitățile întîlnite în uzi
nele „1 Mai" din Ploiești, relevă as
pecte ale luptei pentru calitate, ale 
pregătirii și promovării cadrelor, ale 
transformării conștiinței oamenilor.

Documentarul „Iosif Lisovschi" 
(scenariul și regia Eugen Popită, ope
rator : Pantelie Țufuleasa) scoate în 
evidentă condițiile create astăzi oa
menilor muncii, mișcării inovatorilor 
din (ara noastră. Filmul ni-i prezintă 
pe inovatorul Iosif Lisovschi, mai
stru la uzinele „1 Mai" din Ploiești, 
laureat al Premiului de Stat pe anul 
1962.

Filmul „George Georgescu“ (sce
nariul și regia : Paul Barbăneagră, o- 
perator șef : Sergiu Huzum) este un 
portret cinematografic al dirijorului, 
axat pe interpretarea unui singur 
fragment muzical.

Schifa cinematografică „De bună 
voie și nesilit de nimeni...' (scena
riul : Titus Mesaroș, regia : Radu 
Hangu, operator : Constantin Dem- 
binschi) pune în discuție atitudinea 
pripită a unor tineri care nu dau do
vadă de suficientă răspundere atunci 
cînd își întemeiază un cămin.

și ale televiziunii constituie o compo
nentă importantă în formarea regizori
lor și operatorilor de film.

Dezvoltarea artei teatrale și cinema
tografice contemporane, studiul științi
fic al istoriei acestor domenii de activi
tate, ridică nenumărate probleme teo
retice. Critica teatrală și cinematogra
fică, cercetarea științifică a evoluției 
acestor arte, aparatul secretariatelor li
terare și al redacțiilor necesită pentru 
cuprinderea sarcinilor de perspectivă 
noi forțe creatoare, de formarea cărora 
se va ocupa secția de teatrologie-filmo
logie a institutului nostru.

Pe lingă disciplinele sociale și de 
cultură generală studiate de regizori și 
operatori, planul de învățămînt al aces
tei secții cuprinde cursuri de critică 
teatrală și cinematografică, de istoria 
teatrului și a cinematografiei universale 
și romînești. Cunoștințele teoretice se 
întregesc prin practica făcută de stu- 
denți în redacțiile publicațiilor de spe
cialitate, în institute de cercetări, în 
secretariatele literare ale teatrelor, în 
cadrul catedrei de istoria teatrului și 
literaturii din institutul nostru.

în cultivarea aptitudinilor necesare 
unui regizor de teatru sau film, a unui 
operator, a unui teatrolog sau filmolog, 
școala are un rol important, dar acțiu

alternarea imaginilor ar
borilor doborîți, care se 
prăbușesc gemînd pre
lung, cu apariția pe e- 
cran a sculpturilor zvelte 
în lemn, semnificația 
poetică a transfigurării 
bușteanului inform, de
venit operă de artă 
sub mina sculptorului, e 
comunicată laconic și ex
presiv.

Recurgînd la un lim
bai cinematografic care 
acordă din plin credit 
receptivității și puterii 
de înțelegere a publicu
lui, filmul nu e însoțit 
de nici un fel de comen
tariu. Procedeul, bizuin- 
du-se pe elocventa ima
ginii și a muzicii (o se
rie de cîntece populare 
maramureșene), compor
tă totuși anumite neaiun. 
suri. Se resimte absenta 
unui text explicativ, con
cis și precis, care, inte
grat organic substanței 
poetice a filmului, ar fi 
contribuit la o mai acce
sibilă și eficientă trans
mitere a mesajului său.

C. POENARU

„Un petic de hîrtie" (scenariul șl 
regia : Titus Mesaroș, operator : W. 
Goldgräber) este o comedie de scurt 
metraj avînd ca temă curățenia ora
șului.

Filmul „Pretutindeni muncesc oa
meni' (scenariul șl regia : Jean Pe- 
trovici, operator : Dorian Segal, co- 
mentar : Eugen Mândrie) se bazează 
pe un material interesant din viața 
oamenilor care muncesc departe de 
așezările omenești. Autorii au sur
prins momente din munca unui revi
zor de cale de pe traseul Bumbești- 
Livezeni, a unui mecanic de far de la 
Tuzla și a unui meteorolog de pe 
vîrful Omul.

Filmul de știință popularizată „Del
ta necunoscută“ (scenariul și regia : 
Ion Bostan, operator : Ilie CoTnea) 
prezintă peștii din Deltă în mediul 
lor natural, felul cum se hrănesc, 
cum se înmulțesc.

în Delta Dunării trăiesc peste 300 
de specii de păsări. Printre ele sînt 
și păsări rare, adevărate monumente 
ale naturii, ocrotite prin lege : vultu
rul codalb, piciorongul, călifarul, lo- 
pătarul, avoseta. Ele sînt prezentate 
în filmul „Sub aripa vulturului" (sce
nariul și regia : Ion Bostan, operator : 
Ilie Cornea).

Filmul „Tu ești de vină’ (scena
riul : Alex. Dumitraș, C.Budișteanu, 
regia : C. Budișteanu, operator : Vic
tor Popescu) contribuie la populari
zarea măsurilor pentru prevenirea in
cendiilor în mediul rural.

nea ei devine ineficace dacă nu 
cultivă aptitudini autentice. Iată de ce 
acordăm o deosebită atenție selecționă
rii candidaților în cadrul concursului de 
admitere. Probele de specialitate au 
fost astfel alcătuite îneît să permită 
depistarea vocației candidatului, la ni
velul de cunoștințe al unui absolvent 
de școală medie. Astfel, repertoriul de 
concurs, pe baza căruia se cercetează 
aptitudinile candidaților cuprinde 
pentru specialitățile regie de teatru și 
teatrologie numai piese din dramatur
gia originală clasică și contemporană 
studiate în școala medie (Chirița în 
provincie, Despot Vodă, Răzvan și Vi
dra, O scrisoare pierdută, Hagi Tudose, 
Apus de Soare, Domnișoara Nastnsta, 
Bălcescu, Cetatea de foc, Mielul tu’batl. 
Regizorii de film, operatorii și filmolo- 
gii au ca repertoriu de concurs ecrani
zări după opere cunoscute lor din 
timpul studiilor medii (Două loturi, 
Arendașul romîn. Setea, Moara cu no
roc).

Pe baza programelor de concurs, can- 
didații vor trebui să demonstreze nu 
numai aptitudini artistice, dar și nivelul 
lor de cultură generală (în acest sens, 
s-a prevăzut examinarea la limba și li
teratura romînă), precum și pasiune 
pentru profesiunea aleasă.

Prin lărgirea profilului Institutului de 
artă teatrală și cinematografică, acti
vitatea sa cîștigă în profunzime și com
plexitate, iar în fața corpului didactic se 
ridică probleme noi legate de formarea 
cadrelor necesare teatrului și cinemato
grafiei romînești.

Prof. GEORGE DEM LOGHIN 
decan al Facultății de teatru 
a I.A.T.C. „I. L. Caragiale"
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Din munca organizațiilor de partid 

din raionul Huși In rîndurile candidaților 

și noilor membri de partid

In procesul de înfăptuire a mărețului program de desă
vârșire a construcției socialismului în țara noastră, trasat
de Congresul al lil-Iea al P.M.R., crește rolul conducător
al partidului. Pentru organele și organizațiile de partid 
ridicarea neîncetată a calității de membru de partid la 
înălțimea marilor sarcini puse de partid, educarea parti- 
nică a candidaților și noilor membri de partid, reprezintă 
o sarcină permanentă și de mare răspundere. Ocupîndu-se 
cu perseverență de înfăptuirea prevederilor plenarei C.C. 
al P.M.R. din aprilie 1962, multe organe și organizații de 
partid au dobîndit o bună experiență în educarea tinerilor 
comuniști.
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Pentru tinerii comu
niști, ajutorul membrilor 
de partid cu vechime în 
partid și cu < 
în muncă este 
de prețios. Iar 
experiență are 
numai cînd dă 
munca 
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experiență 
deosebit 

r această 
valoare 

[ roade în 
pe care 
organiza- 

t încetățe- 
i noi, cei

Iată, în această privință, unele aspecte din activitatea
organizației raionale de partid Huși.
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Tovarășul Stelian Mărăcineanu, secretar al comitetului 
partid din comuna Pogănești despre munca lor.

raional de partid, discută cu un grup de candidați și noi membri de

PENTRU A MERITA ÎNALTUL TITLU o sarcină concretă
DE MEMBRU DE PARTID

Înaltul prestigiu și încrederea 
nemărginită de care se bucură par
tidul nostru în popor se reflectă și 
în creșterea rînduiilor sale prin pri
mirea celor mai buni dintre oamenii 
muncii. Numai în ultimul an, în ra
ionul nostru au fost confirmați pes
te 1 800 candidați și 500 
de partid din rîndurile 
buni colectiviști, ingineri 
zootehnicieni, învățători, 
dovedit luptători activi pentru apli
carea în viață a hotărîrilor partidu
lui, pentru ridicarea continuă a sa
tului colectivizat.

Creșterea rîndurilor organizației 
noastre raionale de partid, faptul că 
mai mult de jumătate din efectivul ei 
este format din tovarăși cu o vechi
me de cel mult trei ani în partid, im
pun comitetului raional de partid 
necesitatea de a se ocupa, cu toa
tă atenția și în mod susținut, de edu
carea partinică a tinerilor co
muniști și de a îndruma continuu 
organizațiile de bază în această pri
vință. Munca ne este mult ușurată 
deoarece în majoritatea gospodării
lor avem comitete de partid, iar în- 
tr-un mare număr de brigăzi din 
G.A.C. avem organizații de bază.

Comitetul raional de partid anali
zează periodic felul cum muncesc 
organizațiile din raion pentru edu
carea Candidaților și noilor membri 
de partid. La o plenară ținută de 
curînd a reieșit că multe or
ganizații de bază se ocupă temeinic 
de creșterea și educarea tinerilor 
comuniști: le încredințează sarcini 
concrete și îi ajută să le.ducă la în
deplinire, țin periodic în fața lor 
conferințe și expuneri cu caracter 
instructiv-educativ, organizează vi
zite și excursii la care participă toți 
candidații și noii membri de partid. 
Așa procedează o serie de organi
zații de partid din Ghermănești, Ră- 
ducăneni, Duda și altele. In cadrul 
acestei plenare s-a subliniat totoda
tă necesitatea ca organizațiile de 
bază să acorde mal multă atenție 
desfășurării unei munci diferențiate 
cu candidații și noii membri de 
partid.

Biroul comitetului raional de par
tid organizează sistematic schim
buri de experiență cu birourile or
ganizațiilor de bază pentru genera
lizarea unor metode bune folosite în 
munca cu 
de partid, 
experiență 
membri ai 
ganizații — a avut loc de curînd în 
G.A.C. Moșna. Organizațiile de bază 
de aci acordă în permanență sprijin 
candidaților șl noilor membri de 
partid în îndeplinirea sarcinilor în
credințate, îi informează operativ 
asupra principalelor probleme ac
tuale ale politicii partidului. Unii 
tineri comuniști au ca sarcină 
să facă în fața celorlalți candidați 
și membri de partid informări bine 
documentate asupra situației inter
naționale. Pentru a ilustra con
vingător evenimentele petrecute pe 
arena internațională, organizațiile de 
bază din G.A.C. Moșna folosesc 
hărți, planigloburi și alte materiale 
intuitive. In cadrul unui alt schimb 
de experiență, ținut la G.A.C. Bere- 
zeni, a fost reliefată experiența or
ganizațiilor din această gospodărie 
care, în adunări de partid, discută 
cu regularitate despre activitatea 
candidaților, despre felul cum sînt

noi membri 
celor mai 

agronomi, 
care s-au

candidațil și noii membri 
Un asemenea schimb de 
— la care au participat 
mai multor birouri de or-

ajutați de membrii de partid cu mai 
multă experiență.

în practica noastră s-a încetățenit 
metoda ca activiștii de partid să se 
întîlnească periodic cu tinerii co
muniști și să discute cu ei. Membrii 
biroului comitetului raional, ca, 
de pildă, tovarășii Ion Baltă, E- 
lena Burlacu, Mihal Bernacek și al
ții, tin sistematic convorbiri cu can
didați! de partid despre problemele 
politicii economice a partidului, ale 
construcției de partid; discută cu ei 
despre activitatea lor profesională 
și obștească. Recent, tov. Stelian 
Mărăcineanu, secretar al comitetului 
raional, a avut o întîlnire cu peste 
50 de candidați și noi membri de 
partid din comuna Pogănești, cărora 
le-a vorbit despre drepturile și în
datoririle membrilor de partid. Am 
trasat sarcină instructorilor noștri 
teritoriali ca în organizațiile de ba
ză de care răspund să muncească 
nemijlocit cu candidații și noii 
membri de partid, ajutîndu-i să-și 
îndeplinească cît mai bine sarcinile 
încredințate.

Ca urmare a muncii politico-edu
cative desfășurate de comitetul ra
ional și de organizațiile de bază, tot 
mai mulți candidați de partid își în
sușesc trăsăturile moral-politice ca
racteristice comuniștilor. Așa se face 
că. în prima jumătate a acestui an, 
unui număr de aproape 80 de tova
răși — ca lanoș Dumitru din Rîșești, 
Maria Crăciun din Tătărani — li s-a 
redus stagiul de candida’. Crește 
continuu conștiința socialistă a tine
rilor comuniști de Ia sate. Mulți din-

tre ei, ca Dima I. T. Vasile din Moș
na, Traian Macovei din Bohotin și 
alții, se dovedesc, în gospodăriile 
colective unde muncesc, oameni îna
intați, luptători activi pentru întă
rirea G.A.C.

Desigur, rezultatele muncii educa
tive nu pot fi apreciate în grafice si 
procente. Dar ele sînt evidente în 
tot ceea ce exprimă noua atitudine 
a candidaților și noilor membri de 
partid față de muncă, față de avutul 
obștesc. In primăvara acestui an, 
cînd din cauza ploilor 
Prutul amenința 
să inunde, comuniștii 
Drăceni, Vetrișoaia, : 
preună cu ceilalți 
muncit 
lăsînd 
trundă 
și alte 
re și dezvoltare a G.A.C. în desfășu
rarea cărora comuniștii au jucat un 
rol de frunte: combaterea eroziunii 
solului pe o suprafață de 32000 ha, 
depășirea prevederilor planului pen
tru creșterea în acest an a unul nu
măr de peste 250 000 de pul etc.

Intensificînd munca politico-edu- 
cativă la sate și stimulînd inițiativele 
valoroase ale organizațiilor de bază, 
comitetul raional de partid se va o- 
cupa cu și mai multă grijă de 
educarea partinică a candidaților și 
noilor membri de partid.

acestui 
abundente 

să rupă malurile, 
i din Grozești, 
Pogănești, îm- 
colectiviști, au 

Ia consolidarea digurilor, ne- 
nici un șuvoi de apă să pă- 
în culturi. Merită să amintim 
acțiuni importante de întări-

ION SAVIN 
prim-secretar al Comitetului raional

P.M.R. Huși

Experiența ne-a dovedit că rezul
tate eficace în educarea partinică a 
noilor membri și candidați de partid 
se obțin, în primul rînd, prin antre
narea sistematică a acestora la toa
te acțiunile întreprinse pentru în
făptuirea politicii partidului. Pri
mind o sarcină de partid, controlat 
șl sprijinit îndeaproape în înfăptui
rea ei, candidatul sau noul membru 
de partid capătă experiență politi
că, se deprinde cu activitatea ob
ștească, cu disciplina de partid și, 
astfel, se călește treptat ca un luptă
tor comunist

Cum procedăm noi în repartiza
rea de sarcini concrete și în spriji
nirea înfăptuirii lor ? Birourile or
ganizațiilor de bază au fost îndru
mate să traseze sarcini membrilor 
și candidaților de partid în func
ție de necesitățile muncii de 
partid și ale activității econo
mice ce se desfășoară în gospodăria 
colectivă, precum și de pregătirea 
politică și ideologică a oamenilor, de 
perspectivele lor de dezvoltare..

Biroul organizației de bază din 
brigada I, de pildă, a apreciat re
zultatele bune obținute de tovară
șul Ion Hîrlău la cercul de studiere 
a statutului P.M.R. și la cursul se
ral. La aceasta se adaugă faptul că 
el se interesează de literatura po
litică, îi place mult să citească. Toa
te acestea ne-au determinat să-i în
credințăm în acest an sarcina de 
propagandist. Un alt exemplu. Tov. 
Marin Arsene este unul dintre ti
nerii destoinici din gospodăria noas
tră, primit de curînd în partid. El 
este un bun organizator, bine pre
gătit din punct de vedere politic și 
profesional, se bucură de stimă și 
prețuire din partea utemiștilor și 
a celorlalți tineri. Ținînd seama de

aceste calități, de experiența lui, s-a 
propus ca tov. Arsene să fie ales 
secretar al comitetului U.T.M. din 
gospodărie.

In gospodăria noastră toți mem
brii și candidații de partid au sar
cini concrete. Esențial este însă să 
ajutăm pe fiecare comunist să se a- 
chite conștiincios de sarcina încre
dințată. Tînărul comunist Ioniță Vă- 
tămanu lucrează în colectivul de 
redacție al gazetei de perete. La în
ceput i-a fost greu. Membri ai comi
tetului de partid au stat de vorbă 
cu el, ajutîndu-1 să aleagă cele mai 
bune teme pentru articole. L-am 
sprijinit să cunoască experiența altor 
gazete de perete din gospodăriile co
lective vecine. Acum el publică cu 
regularitate articole prin care popu
larizează metodele colectiviștilor 
fruntași, realizările lor, critică cu cu
raj lipsurile care se ivesc în muncă.

în gospodăria noastră se obișnu
iește ca urror membri și candidați de 
partid să li se încredințeze și anu
mite sarcini cu caracter temporar. 
Cu cîtva timp în urmă, tovarășii Ion 
Andronache, Șerban Călinescu, mem
bri de partid noi. și Gh. Dănilă, can
didat de partid, împreună cu ingi
nerul zootehnist și cu alți colecti
viști pricepuți, au primit sarcina să 
analizeze felul cum sînt îngrijite a- 
nimalele, ce posibilități sînt pentru 
creșterea producției de lapte. Pe 
baza propunerilor făcute de ei, con
siliul de conducere al gospodăriei a 
luat un șir de măsuri pentru mai 
buna hrănire și îngrijire a animale
lor, măsuri a căror aplicare a dus la 
sporirea producției de lapte cu a- 
proape 5 litri de fiecare vacă. Tot
odată au crescut simțitor în greutate 
animalele puse Ia îngrășat.

îm-

celor 
ajuți. în 
noastră s-a 
obiceiul ca 
stagiu mai îndelungat 

în partid, să ne ocupăm 
de educarea tinerilor 
comuniști. A trecut 
proape un an de cînd 
am primit sarcina să-i 
ajut pe tovarășii Vasile 
Surdu și Constantin D. 
Ciocan. candidați de 
partid, să-și ridice nivelul 
politic și să-și însușeas
că trăsăturile proprii co
muniștilor.

Pentru a le da un aju
tor eficace am căutat 
să-i cunosc cît mai bine.

Mi-au plăcut că erau 
harnici, 
de spirit 
Ei se 
cunoască 
lucruri despre politica 
partidului. M-am apro
piat de ei, le-am vorbit 
de la inimă la inimă. 
Uneori citeam împreună 
un ziar, o revistă, discu
tam despre cele citite. 
In zilele de odihnă îi 
vizitam acasă și discu
tam cu ei despre viața și 
munca lor. Nu o singură 
dată, cu aceste prilejuri, 
le-am vorbit despre parti
dul nostru, despre poli
tica sa de dezvoltare a 
economiei și de ridicare 
a bunăstării poporului.

Se știe că exemplul

a-

dînd dovadă 
gospodăresc, 

străduiau să 
cit mai multe

Controlul 
plinirii sarcinilor 
încredințate stă 
în atenția birou
rilor organizații
lor de bază. In 
gospodăria noas
tră s-a încetățe
nit obiceiul de a 
se cere candida
ților și noilor 
membri de par
tid să prezinte 
scurte informări 
despre activita
tea lor. Contro
lul sistematic, 
informările pre
zentate în fața adunărilor generale 
contribuie la creșterea spiritului lor 
de răspundere. Urmărind îndea
proape îndeplinirea sarcinilor avem 
posibilitatea să vedem și în ce mă
sură oamenii își îmbogățesc cunoș
tințele lor politice și ideologice.

Primind ajutorul necesar din par
tea birourilor organizațiilor de bază, 
mulți tovarăși s-au maturizat poli
ticește. nu trec nepăsători pe lîngă 
lipsuri, vin adesea cu propuneri pen
tru dezvoltarea economico-organiza- 
torică a gospodăriei colective. Tova
rășele Olga Chiriac, Tasia Petrea, 
Zoița Buchi, bunăoară, candidate de 
partid, au propus ca în gospodărie 
să se dezvolte sericicultura. înfăp
tuind această propunere, am ob
ținut anul acesta peste 200 kg 
gogoși de mătase.

Astfel sînt crescuți și educați 
în procesul înfăptuirii sarcinilor 
partid — candidații și noii membri 
de partid din gospodăria noastră.

GH. C. CHIRIAC 
secretar al Comitetului de partid 

din G.A.C. Vuteani

personal al membrilor 
de partid exercită o pu
ternică influență educa
tivă asupra candidafilor. 
Am căutat ca tot timpul 
să fiu printre primii îa 
muncă în gospodărie, la 
realizarea unor lucrări 
de folos obștesc în co
mună, la învățămîntuî 
de partid și agrozooteh
nic de masă.

Munca desfășurată cu 
cei doi candidat: a dat 
roade. Ei înșiși s-au 
evidențiat în muncă și 
în activitatea obștească, 
exemple demne de ur
mat. Atît tov. Vasile 
Surdu cît și tov. Constan
tin Ciocan au fost pro
movați în munca de șefi 
de echipă. în ședințele 
de partid. în adunările 
generale ale colectiviști
lor participă la discuții, 
fac propuneri valoroase 
pentru bunul mers 
muncii de partid și 
treburilor gospodăriei.

Succese importante în 
educarea candidaților au 
obținut și 
de partid 
Vasile V. 
Mardare, 
Maria Cazan, 
biroul organizației obiș
nuiește să stea de vorbă 
cu noi asupra muncii ce 
o desfășurăm cu tinerii 
comuniști. Despre felul 
cum ne achităm de a- 
ceastă sarcină 
uneori și în 
generale ale 
ției de bază.

IOAN BUHAESCU 
membru de partid 

din G.A.C. „Dezrobirea“ 
corn. Epureni

al 
al

alți membri 
cu vechime, ca 

Herciu, loan 
Iacob Doru, 

Periodic,

raportăm 
adunările 
organiza-

V izite și excursii
instructive

de

de

printre evidențiații în muncă. Iată-i peAcolo unde activitatea de educare a candidaților și noilor membri de partid se desfășoară bine, roadele ei se văd și în faptul că aceștia se număra _
cîțiva dintre cei cu care se mîndresc organizațiile de partid din raionul Huși: Emil N. Idriceanu, colectivist din comuna Tătărani, Georgeta Bărbuță, învățătoare în comuna Ivănești, ing. Gh. 
Voinescu, director la G.A.S. Averești, Maria Scopas, colectivistă, G.A.C. Moșna, Vasile Druță, mecanizator, S.M.T. Răducăneni.

In -gospodăria noastră colectivă 
sîntem 58 de candidați și 10 noi 
membri de partid. Comitetul de par
tid și organizațiile de bază se ocupă 
cu multă atenție de educarea noas
tră partinică In acest scop sînt. fo
losite metode și forme variate, se 
organizează, de pildă, cu regularitate 
vizite și excursii instructive. Un 
mare număr de membri și candi
dați de partid au vizitat Muzeul 
Doftana. Intr-o excursie făcută în 
București am vizitat Muzeul de is
torie a partidului. Sala Palatului 
R. P. Romine, blocurile de locuințe 
din Floreasca și de pe Șoseaua Ște
fan cel Mare din București și alte 
construcții social-culturale. ,

Membrii și candidații- de -partid 
din gospodăria noastră colectivă au 
vizitat o serie de instituții de artă și 
cultură, fabrici și șantiere de con
strucții din orașul lași. Peste tot am 
văzut lucruri minunate care ne-au 
ajutat să înțelegem și mai bine rod
nicia politicii partidului.

Pentru a răspunde grijii pe care 
partidul o poartă oamenilor muncii 
de la orașe și sate, noi, colectiviș
tii din 
și am
printre primii pe raion lucrările a- 
gricole. Și, de fiecare dată, candi
dații de partid din gospodăria noas
tră — Gh. Osman, Vasile Cepoi, 
Constantin Vulcan și alții — ur- 
mînd exemplul membrilor de partid, 
au fost în frunte.

ANA ENE 
candidată de partid, 
G.A.C. Grumezoaia

Grumezoaia, ne-am străduit 
terminat de fiecare dată

Acțiuni interesante
• La gazetele de perete din 

multe unități agricole so
cialiste din raion apare cu re
gularitate rubrica : „Candida
ți! de partid despre munca 
lor", lată cîteva din articolele 
apărute în ultimul timp în ca
drul acestei rubrici : „Cum 
îmi îndeplinesc sarcina de 
partid’ de Ion Tălaru din 
G.A.C. Dolhești, „Mă strădu
iesc să-mi ridic continuu ca
lificarea profesională" de Con
stantin Harip, tractorist din 
S.M.T. Răducăneni, „Cum mă 
ajută tov. lrimia N. Constan
tin, membru de partid, să-ml 
Îmbogățesc nivelul de cunoș-

tințe politice" de Nicolae Fio- 
rea din G.A.S. Huși.

I
• La bibliotecile din Stăni

lești, Vutcani, Vetrișoaia au 
fost Întocmite — din inițiativa 
birourilor organizațiilor de 
bază — liste de cărți care slnt 
recomandate candidafilor și 
noilor membri de partid.

rlos“, „Mltrea Cocor", „Car
netul de partid“, „Setea”, 
„Lupeni ’29",

Cunoștințe politice și ideologice

din 
Rl- 
sis-

• Comitetele de partid 
G.A.C. .Berezeni, Moșna, 
șești și altele organizează 
tematic pentru candidați! și
membrii de partid vizionarea 
in colectiv a unor lilme ca : 
„Imagini ale unui trecut glo

• Două expoziții volante 
Organizate de biroul comite
tului raional de partid po
posesc pe rînd la organizațiile 
de bază din comunele raionu
lui. Temele lor : „Sarcinile ce 
revin din planul de 6 ani ra
ionului Huși" și „Patria noa
stră — patrie socialistă'. 
Cele două expoziții volante 
au fost primite cu un deose
bit interes de membrii și can
didați! de partid, de oamenii 
muncii din comunele raionu-

In organizația de bază nr. 3 din G.A.C. Stănilești se votează primirea în partid, cu stagiu

cit mai bogate, mai temeinice
în procesul multilateral al educării par

tinice a membrilor și candidaților de 
partid un loc principal îl ocupă studierea 
învățăturii marxist-leniniste. în raionul 
nostru fiecare comunist participă la un 
cerc al învățămîntului de partid- Candida
ții și noii membri de partid studiază în
deosebi statutul P.M.R. în comuna Arsura, 
unde există un mare număr de candidați 
de partid, au funcționat în anul de învăță
mânt 1962—1963 patru cercuri de studiere 
a statutului P.M.R. Cei cu cunoștințe mai 
bogate au fost înscriși la cercurile de stu
diere a Istoriei P.M.R. Biroul comitetului 
raional de partid se ocupă în permanență 
de bunul mers al acestor cercuri. Colec
tive formate din activiști de partid cu ex
periență în munea de propagandă acordă 
un sprijin substanțial organizațiilor de 
bază în întărirea legăturii propagandei cu 
viața, dau consultații cursanților, răspund 
la diferite întrebări puse de ei, ajută pe 
propagandiști să țină lecții bogate în con
ținut, atractive și eficace.

Membri ai comitetului raional, activiști 
de stat, specialiști au ținut lecții în fața 
propagandiștilor de la cercurile de studiere 
a statutului P.M.R. De pildă, tov. Hara- 
lambie Alexandroae, secretar al comitetu
lui raional de partid, le-a vorbit despre 
..Calitatea de membru de partid“. Axîn- 
du-și expunerea pe sarcinile trasate de 
Congresul al III-lea al partidului și de 
plenara C.C. al P.M.R. din aprilie 1962 în 
legătură cu întărirea continuă a rîndurilor 
partidului, vorbitorul a arătat că este ne
cesar să se acorde mai multă atenție mun
cii de educare a tinerilor comuniști în pe
rioada stagiului de candidat. Totodată, el 
a scos în evidență experiența bună a or
ganizațiilor de bază din comunele Vutcani, 
Epureni, Grumezoaia, Buda, care trasează 
sarcini concrete candidaților, organizează 
pentru ei lecții și expuneri pe diferite

teme politice și educative, întîlnîri 
membri de partid cu experiență în 
ducție și în munca de partid.

Datorită ajutorului primit din partea 
comitetului raional de partid, numeroși 
propagandiști ai cercurilor de studiere a 
statutului P.M.R. reușesc, la rîndul lor, să 
țină lecții cu un conținut de idei bogat, 
accesibile puterii de înțelegere a cursanți
lor. Prezentînd la unul din cercurile de 
învățămînt pentru candidații de partid din 
G.A.C. Răducăneni lecția „Trecutul de 
luptă al poporului nostru“, propagandistul 
Victor Boțea s-a străduit să ilustreze cît 
mai grăitor însemnătatea momentului 
istoric al constituirii partidului nostru, fo
losind imagini din expoziția „40 de ani ri® 
la crearea P.C.R.“. Și în prezentarea altor 
evenimente ca „Luptele ceferiștilor și pe
troliștilor din februarie 1933“, „Insurecția 
armată din august 1944“, el a folosit dia- 
filme, fotomontaje și alte materiale intui
tive. In felul acesta conținutul lecțiilor 
predate a fost mai temeinic însușit de că
tre candidații și membrii de partid.

Cabinetul de partid, îndrumat de către 
biroul comitetului raional, s-a îngrijit ca 
pregătirea ideologică și politică a comu
niștilor să fie continuată și pe timpul cît 
învățămîntul de partid nu funcționează. 
Noi am luat măsuri ca în toate organiza
țiile de bază să se țină pe timpul verii în 
fața candidaților și membrilor de partid 
cicluri de conferințe pe teme cum sînt : 
„Dezvoltarea democrației socialiste“, „Co
existența pașnică — baza de neclintit a 
politicii externe a statului nostru“ ș.a. 
Conferințele reprezintă un mijloc eficace 
în explicarea cît mai profundă a politicii 
partidului, a diferitelor probleme inter
naționale.

Recent s-a ținut în fața comuniștilor 
din G.A.S. Pojorani conferința „Atitudi
nea socialistă față de muncă și avutul ob-

cu 
pro-

ștesc“. Conferința s-a bucurat de mult 
succes, a fost ascultată cu multă atenție, 
deoarece vorbitorul a folosit exemplificări 
convingătoare din viața gospodăriei. 
Exemplul citat în conferință al tractoris
tului Gh. Chiriac, candidat de partid, 
care are de executat un plan anual de 
1747 ore de funcționare a tractorului la 
un preț de 20 lei ora și a realizat pînă la 
începutul semestrului II peste 1 200 ore la 
un preț de numai 13 lei ora — a ilustrat 
elocvent noua atitudine față de muncă.

Paralel cu desfășurarea propagandei 
prin lecții și conferințe, în organizațiile 
de partid din raionul nostru au avut loc 
pregătirile necesare pentru viitorul an de 
învățămînt de partid. Activiști ai comite
tului raional de partid au ajutat birourile 
organizațiilor de bază ca toți candidații și 
noii membri de partid să fie cuprinși în 
cercurile și cursurile de studiere a statu
tului P.M.R. și Istoriei P-M.R. Pentru con
ducerea acestor forme de învățămînt de 
partid au fost selecționați ca propagan
diști tovarăși cu o înaltă calificare profe
sională și cu o bogată experiență în mun
ca de propagandă, care pot să-i ajute 
temeinic pe cursanți în ridicarea nivelu
lui lor politico-ideologic. In organizațiile 
de bază s-a făcut înscrierea tuturor mem
brilor și candidaților de partid în cercuri 
și cursuri, potrivit pregătirii și dorinței 
fiecăruia. S-a avut în vedere ca, succesiv, 
cursanții să parcursă diferitele cercuri și 
cursuri, trecînd de la formele Inferioare 
la cele superioare.

VICTOR MÄRÄNDESCU 
director al cabinetului raional 

de partid

propagandei

Pagină realizată de ION SPĂLĂȚELU 
(Fotografii : R. Costin)
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Orice turist, care ar străbate valea 
Argeșelului, raionul Mușcel, ar găsi pri
lej de îneîntare. Întinsă de-a lungul a- 
pei cu același nume, valea Argeșelului 
pare desprinsă dintr-un prospect al 
O.N.T. „Carpați". Oare pentru calită
țile ei turistice să primească atît de des 
oaspeți din mai toate regiunile țării ? 
Dacă este să ne luăm după grupurile de 
vizitatori alcătuite mai ales din ingineri 
agronomi, președinți și brigadieri de 
gospodării colective, se pare că nu. Fi
rește, privirile lor nu rămîn nepăsătoa- 
re față de priveliștile ce li se oferă din 
belșug. Atenția le este însă furată de 
cu totul altceva : plantațiile de pomi.

Înșiruite în lungul văii de-o parte și 
de alta, pe kilometri întregi, noile li
vezi împrumută Argeșelului farmecul a- 
devăratei frumuseți. Întrebările curg cu 

să faceținemiluita. „Cum ați izbutit 
terase pe pante atît de încli
nate?“ Ce lucrări de întreți
nere se impun după planta
re?“ „De unde vă procurați 
materialul săditor?“ și multe 
altele, la care gazdele fie că 
Sînt colectiviști din Lerești 
sau Valea Mare, Hîrtie.ști sau 
Boteni, fie specialiști din ca
drul consiliului agricol raio
nal, răspund cu răbdare, 
dar și cu mîndria omului care 
experiența sa va fi și altora de folos.

Livezile sînt tinere încă.. Cele mai 
vîrstnice abia au împlinit patru ani. Dar 
Si acum 
să guști

rialul săditor necesar se cereau inves
tiții destul de mari. Nu-i vorbă, aveau 
bani, intrucît le sărise statul în ajutor 
cu împrumuturi. Dar colectiviștii s-au 
gîndit și la economii. Cum ? Executînd 
gropile prin muncă patriotică. Totodată, 
la rădăcina fiecărui pom se mai cerea 
și o anumită cantitate de bălegar. Gos
podăria nu avea însă pe atunci un sec
tor zootehnic prea dezvoltat și firește, 
bălegarul n-ar fi ajuns nici pe departe. 
Dumitru Solomon, președintele gospo
dăriei, tocmai se plîngea într-o zi pri
mului secretar al comitetului raional, 
Patru Popovici, de acest necaz.

— Faceți apel la colectiviști l-a în
demnat primul secretar. Ai să vezi că în 
curtea fiecăruia se va găsi gunoi de 
grajd pentru zece-cincisprezece pomi.

Intr-adevăr, s-au adunat cîteva va
goane de bălegar. De griji n-au scăpat

Să ne gîndim că pe cele 270 ha pentru 
plantafii au fost necesare 32 000 de 
gropi care nu se fac cît ai bate din 
palme. Greutăți au fost începînd cu des- 
(elenitul care, pe anumite porțiuni, din 
cauza pantelor abrupte, nu se putea 
executa cu tractoarele, și terminînd cu 
faptul că între Lerești și Valea Argeșelu
lui, unde au făcut plantația, e o dis
tantă de aproape 15 km. Dar rînd pe 
rînd, toate greutățile au fost învinse și 
colectivistele au dovedit că gospodăria 
lor poate sta cu cinste alături de cele
lalte din raion.

• 7 OOO ha noi plantații de pomi iructi- 
ieri în raionul Mușcel • Printre pomi 
se cultivă cu plante alimentare și fu
rajere peste 2 900 ha • Se vor înființa 

noi plantații pe 2 300 ha

Știe că

ici-colo, cite lin măr te îmbie 
dm primul rod.

★

pe hartă, raionul Muscel îți a-Privit 
pare destul de întins. $i într-adevăr su
prafața de teren cuprinsă între hota
rele sale însumează peste 63 000 de hec
tare. Insă din astea, terenul arabil nu 
reprezintă decît 6 015 hectare. Înainte 
de înființarea gospodăriilor colective 
nici unul din locuitorii dealurilor sau 
văilor Mușcelului, oricît ar fi fost el de 
îndrăzneț, nu și-ar fi închipuit că s-ar 
putea schimba o asemenea stare de lu
cruri. Că doar nu te poți pune cu maiul 
pe un vîrf de deal să-l transformi în 
cîmpie întinsă ori să răzui o coastă cu 
cazmaua. Iar cînd comitetul raional de 
partid, în urmă cu cîțiva ani, i-a în
demnat pe colectiviști să pună în folo
sință și să valorifice fiecare palmă de 
pămînt de pe costișele erodate, slab 
productive, în special prin terasare și 
plantare cu pomi, nu putini erau aceia 
care nu credeau în eficacitatea acestei 
acțiuni, socotind că nu face daraua cît 
ocaua.

De această neîncredere s-a izbit, la 
început, și conducerea gospodăriei co
lective din Valea Mare. Si nu era sin
gura greutate Pentru a procura mate-

colectiviștii din Valea Mare nici după 
plantare. Pe lingă lucrările de întreți
nere, pomii trebuiau apărați în perioada 
de iarnă de atacul iepurilor. Au încercat 
să folosească hîrtia înfășurată pe trun
chiul fiecărui puiet. Insă iepurii o ru
peau .și tot ajungeau la coaja fragedă. 
Pînă la urmă au găsit leacul. Mai bine 
zis l-au aplicat pe cel folosit de către 
colectiviștii din G.A.C. 23 August 
Cîmpulung : niște plase de nuiele le
gate cu sîrmă, pe care iepurii nu le 
mai pot rupe.

1n patru ani, colectivișii din Valea 
Mare au plantat 200 de hectare cu meri, 
peri și pruni. La astea se adaugă cele 
6 ha cu coacăz și 6 cu vișini cultivate 
pentru prima dată, după sfatul specia
liștilor de la consiliul agricol raional.

Si colectiviștii din Lerești au tere
nuri pe valea Argeșelului. Prin munca lor, 
alături de a celor din Valea Măre, Bo
teni sau Hîrtiești, s-a conturat noul pei
saj care atrage atenția vizitatorilor. A- 
tîta doar că la Lerești acțiunea de va
lorificare a terenurilor slab productive 
s-a dus în condiții oarecum deosebite. 
Aci, prin tradiție, marea majoritate a 
bărbaților lucrează ca muncitori fores
tieri și mai tot timpul anului sînt ple
cați din comună. Cele optsprezece echi
pe ale gospodăriei sînt conduse numai 
de femei. Si nenumărate au fost cazu
rile cînd colectivistele și-au dovedit hăr
nicia si atașamentul fată de gospodărie.

Arătam mai sus că din suprafața to
tală a raionului Mușcel doar o părti
cică se poate numi teren arabil. Și to
tuși ea crește în fiecare an. In ultimul 
timp, în limbajul localnicilor a mai a- 
părut un termen nou : „teren printre 

pomi". Semnificația acestuia 
din urmă o vom vedea... Intre 
anii 1959—1965. pe întregul 
raion a fost planificat să se 
planteze 7 000 de hectare li
vezi. Dar colectiviștii n-au 
mai avut răbdare să-l aștepte 
pe 1965, așa incit planul a 
fost realizat încă din toamna 
anului trecut. De menționat 
că vechile plantații, ră- 
moși-strămoși, se întind doarmase din

pe 3 650 de hectare și să nu uităm că 
din totdeauna Muscelul a fost conside
rat ca avînd o pomicultură dezvoltată. 
Odată cu lucrările pentru noile plantații 
(mături pe curbe de nivel, agroterase, 
terase continue, manuale și terase indi
viduale) suprafața cultivabilă a raionu
lui (așa-zisul teren printre pomi) a cres
cut cri încă 2 435 de hectare. Din aces
tea, 933 de ha s-au cultivat cu cartofi 
(producția medie în ultimii 2—3 ani 
fiind de 12—14 000 kg la ha), 398 de 
ha cu porumb siloz, 712 ha cu porumb 
boabe, sfeclă de zahăr, lucerna, bor- 
ceag, legume etc. Si nu-i nevoie de cine 
știe ce calcul ca să ne convingem că o 
bună parte din cheltuielile învestite în 
noile livezi vor fi recuperate înainte ca 
pomii să intre pe rod.

In toamna și iarna trecută, la indi
cația comitetului raional de partid, un 
grup de specialiști din cadrul consiliului 
agricol raional și din gospodării colecti
ve au identificat încă 2 334 de hectare 
potrivite pentru livezi. Ceea ce înseam
nă că pe lingă vagoanele de fructe ce 
se vor face pe noile suprafețe desco
perite, terenul „printre 
lărgi și el. Iar vizitatorii 
vor continua să admire 
învățăminte... că merele 
celenii.

pomi“ se va 
din toată țara 
și să culeagă 

le culeg muș-

GH. VLAD
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La G.A.S. Seini, regiunea Maramureș, se produc mari cantități de material săditor necesar viitoarelor plantații de pomi. In fotografie : Executarea 
lucrărilor de vară în pepinieră.

Restaurarea Cetății

Construită între anii 1300—1310,1a 
jumătatea drumului dintre Brașov 
și Sibiu, în centrul unei minunate 
depresiuni, Cetatea Făgărașului a 
jucat un rol însemnat în trecutul 
istoric și social al patriei noastre. 
De-a lungul vremurilor, cetatea a 
fost fortificată cu ziduri și șanțuri 
adinei de apărare. Ea are trei nive
le, cu 78 de încăperi. în cele patru 
colțuri ale cetății se află 4 turnuri. 
Grosimea zidurilor, construite din 
piatră și cărămidă, variază între 
1—2,50 m, iar în jurul ei se află un 
lac avînd o suprafață de circa 4 
hectare.

Preluată în ultimii ani de Sfatul 
popular al orașului Făgăraș, cetatea 
a fost propusă pentru restaurare. în 
prima fază a lucrărilor, accentul a 
fost pus pe consolidarea ei în ge
neral și amenajarea lacului care o 
înconjoară. Aceste lucrări au fost 
terminate. Au fost amenajate, tot
odată. un debarcader și o terasă 
care constituie pentru populația din 
partea locului unul din locurile pre
ferate de recreare.

RĂSPUNDEM CITITORILOR
Dumitru Mărculescu — Onești.
Intrucît soția dvs. este angajată 

sezonieră vă interesează dacă mai 
puteți beneficia de compensația bă
nească ce vi se acordă 
ca angajat permanent.

Drepturile primite de 
ție ca salariat temporar 
nier nu se iau în considerare la plata 
compensației bănești. Deci benefi- 
ciați în continuare de compensația 
bănească, indiferent de cuantumul 
salariului realizat de soția dvs.

Ion Ciudin — Fălticeni.
După cum ne informează Sfatul 

popular al orașului Fălticeni în pla
nul de lucrări pentru extinderea re
țelei electrice va fi inclusă și strada 
Dumbrava Minunată.

trimestrial

soț. sau so- 
sau sezo-

TÏA.TRE

VîaSTA ULEIULUI

LA VEDERE

conștiinciozitate data printr-o stam
pilă. Sau, în lipsa ei, să indice ora
colul care poate fi consultat de 
cumpărător în legătură cu virsta 
uleiului.

porțiune a piepților, restul cămășii 
să rămînă cum a fost înainte de 
călcat, așa cum a ieșit de la spălat. 
Procedeul l-am putea compara cu 
acela al unor gospodine, nu prea 
harnice, care nu dau cu mătura de
cît „la vedere"...

ce con{in reclamații sau observații 
critice sînt zmulse.

Vorba ceea : la așa deservire, așa 
condică I Și invers.

DIANA' ' ȘI O.C.L

Pe eticheta sti
clelor de ulei 
dietetic din ger. 
meni de porumb 
citim „Se garan
tează calitatea u- 
leiului 45 de zile 
de la data ștam
pilată pe etiche
tă"... O măsură

bună ; intoi.narea cumpărătorului 
despre calitățile produselor este cît 
se DOate de necesară. In colțul dm 
dreapta sus al etichetei scrie : „Data 
fabricației". Dar „informarea" se o- 
prește aici. Nici o stampilă, nici o li
teră măcar nu mai indică ziua, luna și 
anul cînd a fost produs uleiul cum
părat Ar putea fi ieri, ar putea fi 
acum un an.

Cum să stabilești exact ? Sim
plu : fabrica trebuie să aplice cu

bărbătești. Sim
bolul firmei este 
limpede și nu e 
contrazis de cali
tatea spălatului.

bucureș. 
rufele să 
la „Nu- 
Aici ,se

ȘI INVERS

Multi 
teni duc 
le spele 
fărul". 
spală și cămăși

Cînd este vorba de călcat însă, lucru
rile nu stau prea bine. Gulerul iese, 
într-adevăr, impecabil. Manșetele — 
la fel. Se întîmplă însă uneori ca 
în afară de guler, manșete și o mică

întorși din con- 
cediul de odihnă 
pe care și l-au 
petrecut la Man
galia, cîțiva co
respondenți vo
luntari ne-au zu
grăvit în scriso
rile lor moravuri 
și năravuri de la

restaurantul „Cazino". Localul este 
prost întreținut, curățenia lui lasă de 
dorit, ca și comportarea față de clienți 
a ospătarilor. Aceștia se ceartă tot 
timpul — dacă nu cu clienții sau cu 
bucătarii, măcar ei între ei. Deser
virea de la „Cazino“ nu este aceea 
cu care ne-am obișnuit, mai ales la 
un restaurant mare. Și condica de 
sugestii este altfel aici — un sim
plu caiet cu spirală, din care, deși 
numerotate ca toate celelalte, filele

Dacă plecați la 
Piatra Neamț, a- 
provizionați - vă 
din timp cu mape 
de plicuri. Altfel 
nu veți putea 
scrie familiei, . a- 
micilor. Articolul 
lipsește din pa- 
petării de vreo 

două luni. Deși în alte orașe se gă
sesc în sortiment variat — „Dia
na", „Snop", „Oltul", „Favorit“, 
„Balalaica“ etc. — la Piatra Neamț 
mapele cu plicuri, din neglijența 
O.C.L., nu ajung.

Dar ce fac localnicii ? — veți în
treba. Cum îșij procură mape cu 
plicuri ? Iau trenul pînă la Bacău și 
le obțin direct de la fabrica de hîr- 
tie ?

Probabil că nu. Dar astfel ar pu
tea proceda O.C.L. Piatra Neamț...

A. Melicescu — Constanta.
în scrisoarea trimisă arătați că 

atît dvs cît și alți locatari din apro
pierea restaurantului „Modern“ nu vă 
puteți odihni din cauza zgomotului 
produs de orchestră. Sfatul popular 
al orașului Constanța ne-a făcut cu
noscut că pînă la închiderea grădi
nii de vară a acestui i „
luat măsuri pentru asigurarea odih
nei cetățenilor din jur. După orele 
23 stația de amplificare nu va mai 
funcționa. De asemenea, după a- 
ceasta oră nu se vor mai folosi in
strumentele de suflat. La ora 1 loca
lul se va închide în mod obligatoriu.

Iacob Duțescu — comuna Ceauru, 
raionul Tg. Jiu.

Ne-ați scris că întîmpinați greu
tăți în procurarea bateriilor pentru

aparatul de radio. Dat fiind extin
derea rețelei electrice în sate șt co
mune producția de baterii anodice 
a fost redusă. Totuși posesorii de 
aparate de radio cu baterii pot găsi 
spre vînzare la toate cooperativele 
de consum lămpi termoelectrogene- 
ratoare, care sînt mai bune, mai 
practice și mai economicoase decît 
bateriile. Bateriile anodice mai pot 
fi înlocuite și cu baterii normale, 
care legate în serii de cite 20 de bu
căți formează baterii de 90 volți.

Ion Gălățeanu — Brăila.
Scafandrii au dreptul la un con

cediu de odihnă suplimentar de 9 
zile lucrătoare pe an, în afara con
cediului de bază de 12 zile lucră
toare și a concediului suplimentar 
de 3—5 zile corespunzător vechimii 
neîntrerupte în muncă.

Dezbaterea cifrelor
de plan pe 1964

Pădurile constituie una din prin
cipalele bogății ale regiunii Sucea
va. Aproape 38 la sută din supra
fața regiunii este acoperită cu pă
duri. Pe cuprinsul regiunii există 
numeroase fabrici care prelucrează 
lemnul într-o gamă variată de pro
duse. Combinatele forestiere de la 
Fălticeni și Vatra Dornei, Fabricile 
de cherestea de la Frasin și Falcău, 
Fabrica de mobilă Rădăuți. Combi
natul de industrializare a lemnului- 
Suceava — cea mai tînără unitate 
din economia forestieră a regiunii 
— contribuie din plin la traducerea 
în viață a prevederilor directivelor 
celui de-al III-lea Congres al P.M R. 
privind exploatarea rațională a fon
dului forestier și valorificarea su
perioară a masei lemnoase.

Zilele trecute a avut loc la 
ceava o ședință de lucru în 
s-au dezbătut cifrele de plan 
1964 în ramura economiei forestie
re. Au participat cadre de conduce
re din întreprinderile forestiere ale 
regiunii, activiști de partid și sindi
cali. reprezentanți ai * • -
Economiei Forestiere și 
ganizații centrale

Caracteristica cifrelor 
1964 o constituie faptul 
volum de masă lemnoasă 
egală cu cea exploatată în 1963 tre
buie obținut un volum mai mare de 
produse finite și semifinite

Numeroși vorbitori care 
cuvîntul în cadrul ședinței au scos 
în evidență măsurile întreprinse 
pentru îndeplinirea planului pe anul 
în curs și crearea premizelor pen
tru realizarea cifrelor de plan pe a- 
nul viitor. în primele 8 luni ale a- 
nului, pe întreaga economie fores
tieră din regiune producția globală 
a fost realizată în proporție de 102.9

Su- 
care 

pe

Ministerului 
ai altor or-

de plan pe 
că dintr-un 

aproape

au luat

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : 
Cezar șl Cleopatra — (orele 20). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Chirița în provincie — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical ,,C. Tănase" (Grădina 
Boema); Expoziția de muzică ușoară — 
(orele 20). (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20). Circul de stat : Spectacolul 
circului Bielorus — (orele 20).

la sută, iar pro
ducția marfă — în 
proporție de 102,3 
la sută. Rezulta
tele obținute în 
această perioadă 
de unitățile eco
nomiei forestiere 
din regiune sînt 
o garanție a rea- 
planului anual la

cîtor-

direc- 
cifre- 
spori- 
dove-

să crească la 80 la sută. Pentru 
punerea în valoare a lemnului din 
locurile greu accesibile se va da o 
atenție deosebită folosirii cu mai 
multă chibzuială a mecanismelor de 
scos-apropiat. Vom lua măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii de sorta
re a materialului lemnos atît în 
parchetele și depozitele finale din 
unitățile de exploatare, cît și în de
pozitele de cherestea din unitățile 
de industrializare. încă de pe acum 
au fost luate măsuri pentru eșalo
narea parchetelor ce vor fi exploa
tate anul viitor, în funcție de locu
rile și condițiile de transport“.

Tov. Ion Popescu, inginer șef la 
I. F. Falcău: „Una din condițiile 
pentru realizarea și depășirea sarci-

la faza de scos mecanizarea lucră
rilor a rămas oarecum în urmă. Ser
viciul mecanizării din cadrul Direc
ției exploatări și transporturi, în 
colaborare cu Institutul de cerce
tări forestiere, a organizat mai mul
te schimburi de experiența privind 
mecanizarea în exploatări. La unul 
dintre aceste schimburi, organizat 
la Vatra Dornei, la care am partici
pat și eu, au fost experimentate cî
teva tipuri de cabluri și mecanisme 
pentru faza scos material lemnos. 
Aceste mecanisme au fost fotogra
fiate, elogiate — numai că nu au 
fost încă introduse în producție. 
Parte din aceste utilaje ar putea fi 
confecționate chiar în cadrul între
prinderilor noastre forestiere".

Octavian Turuc — Gurahonț.
în urma scrisorii pe care ne-ați 

trimis-o, Sfatul popular al raionului 
Gurahonț a luat măsuri ca baia co
munală din localitatea Hălmagiu să 

restaurant a reParatd și dată în funcțiune.
Ion Rădulescu — Macin.
într-adevăr, la căminul cultural 

din satul Frecăței, comuna Ostrov, 
activitatea cultural-artistică s-a des
fășurat în mod sporadic. La sesiza
rea dv., Sfatul popular al raionului 
Măcin ne-a comunicat că au fost 
create condiții pentru desfășurarea 
unei activități culturale permanente, 
își vor aduce contribuția la aceasta 
și cadrele didactice.

dezbaterii..In timpul
tor, (carnete se eliberează numai șo
ferilor școlarizați).. Or, școlile de 
conducători auto au un număr li
mitat de locuri și nu pot face față 
cerințelor mereu crescînde în aceas
tă branșă. Ar fi bine ca organele 
de resort să examineze această si
tuație și în consecință să ia măsuri 
pentru remedierea unei deficiențe 
care ne pricinuiește greutăți în rea
lizarea planului de transport“.

Inginer Răducu Nicolae, director

CINEMATOGRAFE : Ultimul tren din 
Gun Hill : \
21,15), București (9. il; 13; 15;
21,39), 1 Mai (10,15;
20.30) , — ~ ;
21.30) , Grădina cinematografului 13 Sep
tembrie (20), Stadionul Dlnamo (20). 
Babette pleacă la război — cinemascop : 
rulează la cinematografele Republica 
(8,15; 10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Elena Pavel (9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
21 — grădină 20), înfrățirea' între po
poare (11; 16; 18; 20,15), Grlvlța (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina Progresul (20), 
Stadionul Giulești (19,30). Tutunul : ru
lează la cinematografele Magheru (9; 12; 
15; 18; 21), I. C. Frimu (9: 12; 15; 18; 21 — 
grădină 19,30). Culisele varieteului : ru-

Alecsandri 
unei veri : 
14.30; 16,30; 
— grădină 
: Victoria

Patria (10; 12; 14; 16,30; 19; 
■' ‘ ■" " 17; 19,15;

12,45; 15,15; 17,45;
Gh. Doja (9: 11,30; 14; 16,30; 19;

lizării și depășirii 
toți indicatorii.

Redăm mai jos din cuvîntul 
va participant la dezbatere :

Tov. ing. Spiridon loncscu, 
torul D.R.E.F. Suceava: „Deși 
le de plan pe anul 1964 sîpt 
te. experiența anului în curs
dește că ele pot fi pe deplin realiza
bile. Valorificarea mai bună a ma
sei lemnoase a stat și stă în cen
tru) preocupărilor colectivelor în- 

■ treprinderilor noastre 
rășinoase s-a realizat 
utilizare de 95,6 la 
95 la sută plan, iar la 
sută, față de 61,4 la sută, 
vedea planul. Prin îmbunătățirea 
indicilor de utilizare s-au dat în 
plus, din aceeași cantitate de masă 
lemnoasă exploatată, 
lemn de lucru.

Aceste rezultate au 
ca urmare a măsurilor 
permanentizarea lucrătorilor în ex
ploatările de pădure și organizarea 
lor în brigăzi complexe cu plata în 
acord global 68 la sută din totalul 
masei lemnoase a fost exploatată cu 
brigăzi complexe Desigur că per
manentizarea muncitorilor în ex
ploatările de pădure a fost posibilă 
în mare măsură și datorită grijii 
conducerilor de întreprinderi fores
tiere pentru a crea muncitorilor de 
pădure condiții de muncă și de trai 
cît mai bune. în exploatările de 
pe cuprinsul regiunii sînt ame
najate 350 cabane cu aproape 6 000 
de paturi Cabanele sînt dotate cu 
aparate de radio, difuzoare, biblio
teci etc.

Pentru anul 1964, în planurile de 
măsuri s-a prevăzut ca volumul ma
sei lemnoase exploatate cu brigăzi 
permanente cu plata în acord global

forestiere; la 
un indice de 
sută, față de 
fag — 66.6 la 

cît pre-

23684 m c

fost posibile 
luate pentru

Valorificarea superioară a masei lemnoase

nil or sporite, în special în ce pri
vește creșterea productivității mun
cii, o constituie creșterea gradului 
de mecanizare a lucrărilor în ex
ploatări. întreprinderea noastră este 
dotată cu 18 fierăstraie mecanice și 
10 funiculare și este deservită de 7 
tractoare de la I.M.F.T. Se întîmplă 
însă ca uneori aceste mecanisme, din 
cauza lipsei unor piese de schimb, 
să nu poată fi folosite cu întreaga 
lor capacitate. Ar fi bine ca orga
nele de resort din cadrul Ministe
rului Economiei Forestiere să ia 
măsuri pentru aprovizionarea cu 
cantități mai mari de asemenea 
piese de schimb.

încă o problemă 
s-o ridic: este vorba 
lucrărilor la faza
faza „apropiat“ operația de meca
nizare a lucrărilor este rezolvată 
prin dotarea întreprinderilor cu fu
niculare de diferite tipuri și mărimi.

Ulian, inginer șef la 
Humorului : „Un 

masă lemnoasă este 
pădure la fabricile 

sau la depozitele 
auto. Prin 
auto s-a 
primele 8

pe care vreau 
de mecanizarea 
„scos" Dacă la

Tov. Dumitru 
I.M.T.F. Gura 
mare volum de 
transportat din 
de prelucrare
de expediție, cu mijloace 
strădania conducătorilor 
reușit să se realizeze în 
luni ale anului un preț de cost de 
numai 0,87 lei pe tona kilometrică, 
față de 0,91 lei planificat. Aceasta 
se datorește și faptului că în ultima 
vreme s-a dat o atenție mai mare 
construcției și întreținerii drumuri
lor forestiere, lungimea lor totală 
ajungînd la aproape 1 000 km Față 
de parcul de autocamioane și auto- 
remorci în continuă creștere, se sim
te însă nevoia unui număr mai mare 
de conducători auto. Deși noi avem 
mulți ajutori de șoferi bine pregă
tiți, care ar putea să ia în primire 
autocamioane, nu-i putem folosi 
pentru că n-au carnet de conducă-

C.I.L. Suceava : „Colectivul nostru 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
a realizat planul producției globale 
pe primele 8 luni ale anului în pro
cent de 101,48 la sută, iar la produc- 
ția-marfă în procent de 100,8 la 
sută. Au fost livrate peste plan în
semnate cantități de mobilă, placaj 
și plăci fibrolemnoase. Sarcinile pe 
1964 sînt simțitor sporite față de 
anul în curs, dar, prin intrarea în 
producție a tuturor secțiilor Ia capa
citatea proiectată, ele vor putea fi 
realizate. Analizînd condițiile de 
îndeplinire a acestor sarcini, încă 
de pe acum noi am luat o serie de 
măsuri. Un accent deosebit vom 
pune pe ridicarea gradului de cali
ficare a muncitorilor prin organiza
rea de cursuri de calificare 
minim tehnic, conferințe etc. 
sprijinul Direcției combinatelor în 
construcție din cadrul ministerului 
nostru vom urgenta terminarea con-

$i de 
Cu

strucțiilor în curs de execuție și pu
nerea în funcțiune a utilajelor pre
văzute în proiect. în urma dezba
terilor care au avut loc pe secții, co
lectivul de muncă al fabricii de pla
caj a propus ca sarcina de calitate 
a placajului A.B.C. (placaj cu cali
tăți superioare) să fie sporită de la 
37 la sută la 40 la sută. Aceasta se 
va putea realiza printr-o mai atentă 
sortare a materiei prime și a mate
rialului, începînd cu depozitul de 
bușteni și terminînd cu secția de 
șlefuit“.

'★
Alți vorbitori — printre care Va

sile Chidovăț, director I.P.R.O.F.I.L.- 
Rădăuți, Cîrnu Ilarion, director 
I.R.U.M.-Vatra Dornei și alții — 
au scos în evidență preocupările co
lectivelor pentru a scoate la iveală 
noi rezerve interne în vederea înde
plinirii și depășirii sarcinilor de 
plan pe anul în curs și pe anul vii
tor. Numeroși vorbitori au arătat că 
trebuie să se dea o mai mare atenție 
folosirii fondurilor destinate micii 
mecanizări, pentru ca și pe această 
cale să se asigure mobilizarea mai 
largă a rezervelor de creștere a pro
ductivității muncii.

Toți vorbitorii au arătat că sarci
nile de plan pe 1964 sînt realizabile 
și au reliefat hotărîrea muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor din 
întreprinderile economiei forestiere 
de a obține în acest an și în anul 
1964 noi succese în valorificarea 
superioară a masei lemnoase și 
creșterea productivității muncii.

în încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tov. Mihai Suder ministru] 
economiei forestiere, care a vorbit 
despre sarcinile ce stau în fața 
muncitorilor din economia forestieră 
pentru îndeplinirea prevederilor Di
rectivelor celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

lează la cinematograful V. 
(16; 18,15; 20.30) Povestea,
Tineretului (10,30; 12.30;
18,30; 20,30). Moșilor (15,30; 18
20) . Cel mai mare spectacol
(9.15; 12; 15; 18; 21). Oameni de afaceri : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30: 18,30;
20.30) , 16 Februarie (16; 18; 20), Volga (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Misterele Parisului — 
cinemascop : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 9,15 pînă la orele 
15,15. după-amiază 17,15; 19.15; 21.15). 
Program special pentru copii : la orele 
10 la cinematograful 13 Septembrie 
Moby Dick : 13 Septembrie (11,30; 13.45; 
16; 18 15; 20.30), Munca (16; 18.15; 20,30). 
Program de filme documentare : rulează 
în continuare de ia orele 10 pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi. O 
moștenire cu bucluc : rulează la cine
matograful Maxim Gorki (15: 17, 19; 21). 
Elena din Troia — cinemascop : Giulești 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Numai statuile 
tac : T. Vladtmlrescu (16; 18; 20). Doi din 
alte lumi : rulează la cinematograful 
Alex. Popov (în continuare de la orele
9.30 pînă la orele 21). Clubul cavalerilor
— cinemascop : 8 Martie (16: 18,15; 20,30
— grădină 20). Vacanță Ia mare — cine
mascop : rulează la cinematograful C-tln 
David (16; 18; 20). Escondida : rulează la 
cinematografele V. Boaită (10; 12,15: 14.30; 
16,45; 19; 21,15 — grădină 19,30; 21,30), 23 
August (10; 12.15; 15; 17,15; 19,30 — gră
dină 20), G. Coșbuc (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18.30; 20.45), Arenele Libertății (20). Dra
cul și cele zece porunci — cinemascop : 
Unirea (11; 16; 18.15 — grădină 20). Ma
rele drum :
Alex Sabia (10;
Stefan cel 
O fl asta 
Miorița (rulează 
orele 10 pînă la 
16.15; 18,30; 20,45).
20.30) . Luna de
Popular (15; 17: 19; 21). 
tară : Arta (16, 18 - grădină 20). Dintele 
de aur : 30 Decembrie (16; 18; 20). Fortă
reață pe Rin — cinemascop ; M. Eml- 
nescu (16; 18,15; 20,30). Regina stației de 
benzină : rulează la cinematografele Ilie 
Pintille (16; 18 — 
(15 30; 18; 20,15). 
(16; 18,15; 20,30).
(10; 12; 14; 16,
Drumul Serii (16; 18; 20). Camelia : Lu
ceafărul (15; 17.15; 19.30 — grădină 20).
Tu ești minunată : rulează la cinemato
graful Olga Bancic (15,30; 18 — grădină 
20.15). Gangsteri șl filantropi : rulează la 
cinematograful Aurel Vlaicu (15: 17, 19;
21) . Nori albi — cinemascop : B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20). Aterg după o stea : 
rulează Ia grădina cinematografului T. 
Vladimlrescu (20). Războiul vesel : Gră
dina cinematografului Alex. Sahla (19.30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Căpitanul Val-Vîrtej 
la Lacul Balaurului. 19,40 — Sfaturi me
dicale cu prilejul deschiderii noului an 
școlar. 20.00 — Filmul ..Cereomușki".
21.30 — O voce de neuitat : ..Enrlco 
Carusso'. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

rulează la cinematografele 
12; 14; 16; 18.15; 20,30). 

Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
dragoste ? — cinemascop : 

în continuare de la 
orele 14. după-amiază 
Floreasca (16; 18,15; 
miere fără bărbat : 

Viață fără chl-

grădină 20), G. Bacovia 
Venițl mîine ; Flacăra 
Generalul : Libertății 

18; 20 - grădină 19.30),

va fi ç
4 vremea ț

Ieri în țară s Vremea a fost relativ 
caldă în jumătatea de sud a țării șl s-a 
menținut instabilă în nord, unde cerul 
a fost temporar noros și s-au semnalat 
burnițe șl ploi slabe Izolate. In rest, 
cerul a fost mai mult senin. Vintul a 
suflat slab pînă la potrivit din vest și 
nord-vest. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse intre 29 
grade la Sf. GheorgheDeltă și 15 grade 
la Huedin. In București : Vremea a fost 
relativ caldă cu cerul variabil, mai mult 
senin Vintul a suflat slab. Temperatura 
maximă a atins 28 grade,

Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 
șl 15 septembrie. In tară: Vremea se 
menține relativ călduroasă, cu cerul va
riabil. Izolat vor cădea ploi sub formă 
de averse, mai frecvente in vestul țării. 
Vint slab pînă la potrivit din sud vest. 
Temperatura in general staționară, Mi
nimele vor fi cuprinse între 9 șl 19 gra
de iar maximele intre 22 si 32 grade. In 
București : vremea se menține relativ 
călduroasă cu cerul variabil. Vînt slab 
pină ta potrivit din sud-vest. Tempera
tura In general staționară.
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în una din secțiile întreprinderii de tricotaje „Tînăra Gardă“ din Capitală. Maistrul Nicolaie Cișmas și trico- 
torul Mihai Istrate controlind calitatea unor tricotaje. (Foto : Agerpres)

încheierea sâptâmînii Crucii Roșii Știri din Lugoj

Sesiunea Comitetului Executiv 
al Secretariatului permanent al Consiliului 
de solidaritate al țârilor Asiei și Africii
NICOSIA 11 (Agerpres). 

septembrie a avut loc o 
dință plenară a sesiunii Comitetului 
Executiv al Secretariatului perma
nent al Consiliului de solidaritate al 
țărilor Asiei și Africii.

Delegații a numeroase țări au che
mat popoarele din Asia și Africa la 
coeziune, la unitate cu popoarele lu
mii în lupta împotriva colonialis
mului. Ei s-au referit, de asemenea, 
la cele mai importante probleme ale 
țărilor lor, la problemele generale 
ale mișcării de eliberare națională, 
luptei pentru pace, acordării de a- 
jutor popoarelor care gem încă sub

— La 11 
nouă șe-

jugul colonialismului. Vorbitorii, în
deosebi delegații din țările africane, 
au vorbit despre pericolul pe care îl 
constituie neocolonialismul.

Ei au subliniat că dobîndirea 
independentei politice constituie 
doar primul pas pe calea eliberării 
de sub dominația colonialistă și de 
aceea aceste popoare trebuie să lup
te pentru cucerirea adevăratei inde
pendențe economice.

Delegații din R.A.U., Liban, Ca
merun și mulți alții au sprijinit în 
cuvîntările lor Tratatul de Ia Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă.

Neînțelegeri între viitorii membri ai Federației Malayeze
KUALA LUMPUR 11 (Agerpres).

— Agenția Reuter transmite că cu 
cinci zile înainte de data stabilită 
pentru proclamarea Federației Ma
layeze, două dispute amenință baze
le acestei federații. Una dintre a- 
ceste dispute este anunțarea preluă
rii de către guvernul Singaporelui a 
atribuțiilor în problemele de apăra
re și politică externă deținute pînă 
în prezent de Marea Britanie.

O altă neînțelegere s-a ivit între 
Malaya și Sarawak asupra proble
mei numirii primului guvernator al 
Sarawakului în cadrul Federației 
Malayeze. Guvernul malayez ar dori 
să numească în această funcție un 
om al său.

Presa britanică își exprimă îngri
jorarea față de conflictele apăruta 
între viitoarele țări membre ale Fe
derației Malayeze.

în întreaga țară s-a încheiat săp- 
tămîna Crucii Roșii. în acest. timp 
au avut loc numeroase manifestări 
cu caracter educativ-sanitar. Au fost 
ținute peste 9 000 de conferințe la 
care au participat circa un milion de 
cetățeni Conferințele, care au fost 
ținute de medici din circumscripții 
sanitare, din policlinici, spitale și de 
cadre universitare, au fost urmate de 
filme și programe prezentate de ar
tiști amatori. în aceeași perioadă au 
fost organizate 850 de concursuri 
„sanitarii pricepuți“ la care au par
ticipat peste 100 000 de persoane.

O altă formă de educație sanitară 
au fost „serile de întrebări și răs
punsuri" la care medici de speciali
tate au dat răspunsuri la peste 
200 000 de cetățeni.

Peste 250 de caravane sanitare în

soțite de cadre medicale, personal 
mediu sanitar și activiști ai Crucii 
Roșii s-au deplasat în satele cele 
mai îndepărtate, acordînd consulta
ții la aproape 30 000 de persoane. în 
țară au fost amenajate vitrine cu 
material sanitar de propagandă.

La acțiunile de salubrizare din o- 
rașe și sate au luat parte peste 
130 000 de activiști ai Crucii Roșii, 
care au vizitat peste un milion de 
gospodării precum și piețe publice, 
unități comerciale din sectorul ali
mentar etc.

Numai în această săptămînă au 
fost înregistrați peste 8 000 de do
natori onorifici de sînge.

Activiștilor voluntari fruntași în 
aceste acțiuni le-au fost înmînate 
„Insigna de evidențiat în munca de 
Cruce Roșie“.

(Agerpres)

Censtrairea și amenajarea 
spațiilor comerciale

(Urmare din pag. I-a)

ră, deschisă, pentru mărfurile neali- 
mentare. în această acțiune merită 
să fie relevată preocuparea existen
tă în orașele Brașov și Cluj.

Modernizarea rețelei comerciale 
contribuie la înfrumusețarea arte
relor principale ale orașelor. S-au 
realizat însă în ultimul timp și 
unele construcții comerciale care nu 
se încadrează specificului local. Așa, 
de pildă, s-au folosit, în orașele de 
munte, proiecte de unități comer
ciale specifice localităților de pe li
toral, ceea ce bineînțeles nu se po
trivește cu urbanistica localităților 
respective.

Legat de rolul estetic pe care îl au 
construcțiile comerciale în ansam- 
lul urbanistic al orașelor, s-au pur
tat numeroase discuții. Experiența 
de pînă acum ne conduce la conclu
zia că pe principalele artere ale ora
șelor. spațiile comerciale și unitățile 
de desèrvire model trebuie asigurate 
de preferință la parterul blocurilor 
de locuințe sau în construcții inde
pendente care leagă două sau mai

multe blocuri de locuințe. In cartie
rele noi, este de preferat, sub toate 
aspectele, desfășurarea activității 
comerciale și de deservire în cons
trucții independente, special amena
jate.

W
Accelerarea ritmului industrializă

rii socialiste, dezvoltarea producției 
de bunuri de larg consum au creat 
premizele sporirii însemnate a fon
dului de mărfuri ce urmează a fi pus 
la dispoziția populației prin comerțul 
socialist. Satisfacerea exigențelor 
sporite ale populației și îmbunătăți
rea continuă a aprovizionării aces
teia nu pot fi îndeplinite decît în 
condițiile unei rețele comerciale ra
țional dezvoltate, cu un număr su
ficient de magazine, judicios ampla
sate, a căror capacitate să fie folo
sită cît mai deplin. O preocupare 
importantă a Ministerului Comerțu
lui Interior va fi și în viitor îndru
marea calificată și sprijinirea orga
nelor locale în acțiunea de dezvolta
re și modernizare a rețelei comer
ciale, astfel ca aceasta să fie în pas 
cu cerințele.

Instruirea propagandiștilor

între 6—25 septembrie se desfă
șoară la Lugoj instruirea propa
gandiștilor de la cercurile învăță- 
mîntului de partid din întreprin
deri. Participă în jurul a 140 pro
pagandiști din Lugoj și din raion. 
Lecțiile sînt ținute de secretari și 
membri ai biroului comitetului o- 
rășenesc al P.M.R., alți activiști 
de partid și specialiști în indus
trie. Dintre lecțiile de pînă acum 
amintim : „Căile creșterii produc
tivității muncii în industrie", ținu
tă de ing. Ioana Cristureanu, se
cretar al Comitetului orășenesc al 
P.M.R.-Lugoj, și „Din experiența 
noastră în îmbunătățirea calității 
produselor", „Probleme actuale 
ale introducerii tehnicii noi în 
economia națională" și altele, ți
nute de ingineri și specialiști.

Un nou cămin cultural

Duminică 15 septembrie lo
cuitorii comunei Fîrling vor inau
gura noua clădire a căminului 
cultural dotat cu o sală de spec
tacole de circa 300 locuri, biblio
tecă și săli de repetiții.

Alte cămine culturale sînt în 
curs de terminare în comunele 
Panova, Cireșul Vechi, Sacoșa 
Mare din raionul Lugoj.

INFORMAȚII
• Miercuri seara s-a înapoiat în Capita

lă, venind din Elveția, delegația Crucii 
Roșii a R. P. Romîne, condusă de tovară
șul Anton Moisescu, președintele Crucii 
Roșii à R.P.R., care a participat la manifes
tările internaționale prilejuite de Congresul 
centenarului Crucii Roșii internaționale, ce 
au avut loc la Geneva.

• Miercuri a părăsit Capitala arhitectul 
american Richard Neutra, care timp de 
zece zile ne-a vizitat țara la invitația Co
mitetului de Stat pentru Construcții, Ar
hitectură și Sistematizare și a Uniunii Ar- 
hitecților din B. P. Romînă.

Cu acest prilej, oaspetele american a 
vizitat noile construcții și monumentele is
torice din București și din țară. Arhitec
tul Richard Neutra a avut apoi o serie 
de convorbiri cu arhitecții romîni și a ți
nut la Uniunea Arhitecților conferința „Ar
hitectura — manifestare umană prin exce
lență“.

(Agerpres)

Balcaniada de atletism
Vineri încep pe stadionul „Vasil 

Levski" din Sofia tradiționalele 
Jocuri Balcanice de atletism. La ac
tuala ediție vor participa atleți și 
atlete din R. P. Romînă, R. P. Bul
garia, Turcia, Grecia, Iugoslavia și 
R. P. Albania. In vederea acestei im
portante competiții, miercuri dimi
neața a părăsit Capitala, plecînd cu 
trenul la Sofia, echipa reprezentati
vă a țării noastre. Din lot fac parte 
recordmana mondială lolanda Ba
laș, Florica Grecescu, Lia Manoliu, 
Ana Sălăgeanu, Maria Diaconescu, 
Ioana Petrescu, Z. Vamoș, A. Bara- 
baș, Al. Bizim, Gh. Popescu și alții.

întrecerile se vor desfășura vineri, 
sîmbătă și duminică.

Fotbal

Selecționata Sudan- 
Siderargistui 3-2

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Pe stadionul Dunărea din Galați a 
avut loc ieri întîlnirea amicală de 
fotbal dintre formația Siderurgistul 
și selecționata Sudanului. Cei peste 
10 000 de spectatori au aplaudat jo
cul frumos practicat de cele două 
echipe, Desfășurînd un fotbal cu 
pase în adîncime și în viteză, spor
tivii sudanezi au reușit să întreacă 
echipa gălățeană cu scorul de 3—2. 
Golurile au fost marcate de Gagdoul 
(2) și Ibrahoma, iar pentru Siderur
gistul de Dragomir și Zgardan.

Polo Turneul international

PLOI CARE SALVEAZĂ...
Guvernatorul statului brazilian 

Parana, Ney Braga, a anunțat în seara 
de 10 septembrie că în urma ploilor 
torențiale, care au început să cadă în 
regiunea devastată de incendiu din a- 
cest stat, situația a început să se îm
bunătățească. După cum se știe, de 
aproximativ 10 zile, în statul Parana 
s-a declarat un incendiu uriaș, care a 
distrus peste 400 kmp de plantații de 
cafea și păduri. Guvernatorul a su
bliniat că bilanțul oficial al acestei 
calamități indică 76 morți, 200 răniți 
și 1 500 familii rămase fără locuință. 
Pierderile materiale, a continuat el, 
sînt imposibil de evaluat înainte de 2 
sau 3 luni. Se știe însă că din cei 18 
milioane saci de cafea prevăzuți să 
fie produși anul acesta în statul Pa
rana, 15 milioane au fost distruși de 
geruri și incendii. De asemenea în re
giunea Monde Alegre au fost distruși 
de incendiu peste 200 milioane de 
brazi.
-$l CARE PRODUC CALAMITĂȚI

In urma ploilor torențiale de primă
vară (în emisfera sudică este în pre
zent primăvară — N. R.) fluviile din 
Uruguay s-au revărsat inundînd un 
vast teritoriu, tn același timp asupra 
acestei țări s-a abătut un puternic 
uragan. în unele regiuni, îndeosebi în 
nordul țării, în apropiere de gurile 
fluviilor Rio Negro și Jaguaron, au 
fost inundate o serie de localități, au 
fost distruse clădiri și semănături. Cir
culația pe căile de comunicații și le
găturile prin telefon și telegraf au fost 
întrerupte. Pagubele provocate de 
inundații sînt evaluate la un milion 
pesos. Se semnalează victime omenești. 
Un mare număr de locuitori au fost 
evacuați.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

din timpul imperiilor arșakizilor și 
sassanizilor, un apeduct din lut ars 
din secolul VIII, morminte antice 
în catacombe, precum și numeroa
se obiecte. Aceste descoperiri fă
cute în ultima vreme în regiunea 
situată la poalele munților Caucaz 
au îmbogățit considerabil cunoș
tințele specialiștilor despre vechea 
cetate, amintită de numeroși au
tori din ■ antichitate ca fiind un 
centru important al lumii antice în 
estul munților Caucaz.

«M £ p

ÏN CAUCAZ
In timpul săpăturilor arheologice 

efectuate pe locul unde în urmă 
cu multe secole se întindea vechiul 
oraș-cetate Kabala din Caucaz au 
fost găsite manete romane datină 
din secolele I—II, monete persane

„Puteți spune ce doriți 
despre drepturile civile. 
Puteți să le susțineți sau 
să fiți împotriva lor, dar 
încercați măcar o dată să 
explicați lucrul acesta ți
nui băiat de nouă ani.

Luni seară am privit 
la televiziune un specta
col de trei ore. Fiul meu, 
fiind de data aceasta în
șelat prin reprezentarea 
obișnuitului bîlci de luni 
seara la televiziune, n-a 
avut încotro și a fost ne
voit să privească specta
colul împreună cu noi. Și 
cum pentru el totul se 
prezintă în alb sau ne
gru, (aluzie la tema emi
siunii — discriminarea 
rasială — n.r.) a fost 
foarte încurcat.

— De ce vor negrii să 
ia masa în acest local ? 
— m-a întrebat el, refe- 
rindu-se la un anumit 
moment al spectacolului.

— Pentru că nu-i lasă 
albii

*) Așa îl denumește auto- 
torul atît pe rasiști, cît și 
pe acei albi care înfierează 
rasismul.

în turneul internațional de polo 
care se desfășoară la ștrandul Ti
neretului din Capitală au pornit ca 
favorite trei echipe : Uniunea So
vietică, R. O- Germană și R. P. Ro
mînă.

Prin rezultatele obținute ieri echi
pele Uniunii Sovietice și R. P- Ro
mîne se mențin neînvinse.

în primul meci, echipa U.R.S.S. 
jucînd la fel de bine ca și în prima 
zi, a întrecut echipa noastră de ti
neret — care spre sfîrșit a pierdut 
ritmul în fața experimentaților lor 
parteneri — cu scorul de 6—2.

Prima garnitură a țării noastre a 
întîlnit apoi echipa Suediei. Poloiștii

romîni au atacat continuu, au 
combinat frumos și, avînd în Măr- 
culescu un bun realizator, au reușit 
să întreacă echipa Suediei. Scor : 
g_ g.

Au înscris Mărculescu (4), Firoiu 
(2), Zahan, Grințescu și Kroner.

în ultimul meci al serii s-au în
tîlnit echipele R. D. Germane și 
Olandei. Meciul s-a încheiat cu sco
rul de 4—3 în favoarea echipei R. D. 
Germane.

Turneul internațional de polo con- 
tinuă azi de la ora 18 — cu întîl- 
nirile : Suedia - R.P.R. (tineret) ; 
U.R.S.S.-Olanda ; R. P. Romînă- 
R. D. Germană.

In câte va
Ieri au continuat la terenurile Progre

sul campionatele republicane de tenis. 
Iată rezultatele înregistrate : dublu băr
bați (sferturi de finală) : Tiriac, Serester- 
Pîrîușanu, Rakosi 6—2, 6—2, 6—1 ; Bur- 
ciu, Basarab-Bardan, Bosch 9—11, 6—3, 
6—3, 6—2 ; Mărmureanu, C. Năstase-Sopa, 
Ganciu 6—3, 6—3, 6—2 ; I. Năstase, Po- 
povici-Caralulis, Schmidt 6—3, 6—3 (restan
ță din optimile de finală). în prima semi
finală la dublu fete, perechea Brener, Horsa 
a învins cu 6—1, 6—0 cuplul Rado, Kun.

★

Prima mare surpriză în „Cupa campionilor 
europeni“ la fotbal s-a înregistrat aseară la 
Istanbul unde echipa turcă Galatasarai a 
învins cu 4—Ü (1—0) pe Ferencvaros Buda
pesta. Centrul atacant Metin a marcat două 
goluri. Returul se va disputa la 25 septem
brie Ia Budapesta.

Astăzi la Istanbul echipa Petrolul Plo
iești debutează în „Cupa Cupelor' avînd 
ca adversar pe Fenerbahce, una din cele 
mai bune echipe de fotbal din Turcia.

r în d uri
Campionatele mondiale de haltere au con

tinuat la Stockholm cu întrecerile catego
riei semimijlocii. Titlul de campion al lu
mii a fost cîștigat de sportivul sovietic A- 
lexandr Kurînov, care a totalizat 437,5 kg 
(140—130—167,5 kg). învingătorul a fost 
decis însă la... cîntar, doarece maghiarul 
Mihaly Huszka a obținut la triatlon același 
rezultat : 437,5 kg (145—-127,5—165 kg). 
Kurînov, fiind mai ușor cu 1,600 kg decît 
Huszka, a fost desemnat învingătorul cate
goriei. Medalia de bronz a revenit ceho
slovacului Hans Zdrazila — 422,5 kg. De 
remarcat că unul din favoritii categoriei, 
americanul Tommy Kono, a ieșit din con
curs la stilul smuls, neputînd ridica 125 kg.

★

Campionatul mondial de pentatlon mo
dern se va desfășura anul acesta între 22 
și 26 septembrie în orașele elvețiene Ber
na si Macolin. Deschiderea festivă va avea 
loc la 21 septembrie la Berna. Prima pro
bă a campionatului — scrima — se va dis
puta la Macolin, întrecerile de tir, natatie 
Si călărie vor avea loc la Berna, iar cro
sul la Macolin. (Agerpres)

0 excursie
Scările rulante poartă șuvoiul ne

întrerupt de oameni spre ieșirea 
din stația de metro. Mulți dintre 
călători continuă să parcurgă pagi
nile cărții sau ziarului pe care au 
început să le citească încă pe cînd 
trenul subteran îi purta spre des
tinație. Ajunși în holul de la ieșire, 
unii se opresc lingă automatele cu 
răcoritoare, alții trec pe la casele 
de schimbare a banilor, de aseme
nea automate, pentru a avea monede 
potrivite la autobuz sau troleibuz. 
Marea majoritate a acestor mijloa
ce de transport circulă de multă 
vreme fără taxatori.

Mă opresc în fața unui grup de 
„vînzători" automați de ziare și, in
troducând cîteva monede de 2 sau 3 
copeici, după cum arată tăblița in
dicatoare, primesc prompt publica
țiile dorite. Le răsfoiesc. La rubri
cile pe teme interne, numeroase 
articole și informații reflectă succe
sele obținute de colectivele de mun
că ale unor întreprinderi din Mos
cova și din alte orașe ale Uniunii 
Sovietice, despre noi depășiri de 
plan sau despre desfășurarea între
cerii în cinstea celei de-a 46-a ani
versări a marelui Octombrie.

Printre altele, îmi atrage atenția 
o informație care anunță că recent, 
numai într-o singură zi — dumini
că — vapoarele de pe canalul Mos
cova au transportat 70 000 de pasa
geri spre diferite puncte turistice 
ale zonei verzi ce înconjoară capi
tala U.R.S.S. ca un brîu. O afluență 
deosebită a cunoscut traseul care 
duce spre bazinul de acumulare 
Kleazm, pe malul căruia a fost 
dată în folosință anul acesta prima 
parte a unui nou complex de odih 
nă. A doua zi, fiind duminică, am 
hotărît să mă îndrept într-acolo.

Cu „Raketa‘‘ 
pe canalul Moscova

Tn gara fluvială Himki m-am ur
cat pe bordul unei nave conforta-

După cum s-a mai anuntat, sub 
deviza „Tehnica în slujba păcii și 
progresului", la Brno s-a deschis 
cel de-al 5-lea tîrg internațional. 
Specializat în prezentarea de con
strucții mecanice și echipamente in
dustriale, tîrgul din orașul-reședință 
al Maraviei suscită un viu interes, 
oglindit și în asemenea fapte cum 
sînt sporirea continuă a numărului 
vizitatorilor străini (13 500 venind 
din 47 de țări, în 1959 și peste 
27 000 din 97 de țâri, în 1962) și 
prin creșterea volumului contractă
rilor ce le prilejuiește.

Tîrgul din acest 
an, la care par
ticipă 500 de ex
pozanți din 44 țări, 
este în primul rînd 
o puternică măr
turie a dezvoltării 
economice a țâ
rilor socialiste, o ilustrare a efortu
lui lor creator.

Exponatele romîneștl prezente la 
tîrg demonstrează realizările indus
triei noastre socialiste în plină dez
voltare, reflectă rapida transformare 
a economiei noastre nationale. Dra
pelul R.P. Romîne flutură deasupra 
tîrgului, pe cele două instalași mo
derne de foraj cărora li se a- 
daugă accesoriile respective, expo
natele fiind concepute ca un șantier 
petrolier în acțiune. Numeroși vizi
tatori remarcă, de asemenea, cu in
teres tractoarele, materialul rulant 
romînesc — în primul rînd excelen
ta locomotivă „Diesel“ electrică — 
vagonul cisternă, precum și grupul 
materialelor electrotehnice : 
formatorul, motoarele 
diferite dimensiuni etc.

Un aspect demn de 
acela al oaiticipării 
Brno a unui număr
occidentale. Prezenta la tîrq a unor 
mari întreprinderi ca „Ford“ și 
„Westinghouse“ (S.U.A.), „Fiat“ și 
„Monfecatini“ (Italia), sau a celor 
90 de firme vest-germane în frunte

De la corespondentul 
nostru la Praga

trans- 
electrice de

relevat es’e 
la tîrgul din 

sporit de firme

cu Mannesmann, Siemens-Schuckert- 
werke A. G„ Degussa. Farbenfabri
ken Bayer A. G. și Daimlei-Beni 
confirmă tendința mereu mai mar
cată în aceste țări spre extinderea 
colaborării economice cu țările so
cialiste. După cum a declarat la o 
conferință de presă vtce-cancelarul 
austriac dr. Bruno Pittermann, pre
zent la tîrg. cooperarea economică 
este posibilă, indiferent de regimul 
social existent într-o tară sau alta.

La tîrgul de la Brno expun, în 
acest an, pentru întîia oară : Gre
cia. Venezuela, Birmania, Iranul si 

Ghana. Un număr 
însemnat de țări 
în curs de dezvol
tare prezintă pro
duse specifice.

tn cadrul tîrgu- 
lui, în afară de 
prezentarea reali

zărilor tehnice ale țărilor și firme
lor participante, mai au loc și alte 
manifestări, a căror utilitate a fost 
verificată și în anul precedent 
Astfel, a doua conferință interna
țională a redactorilor presei teh
nice a reunit reprezentant! ai pu
blicațiilor de specialitate din 20 
de țări europene (11 în 1962) care 
au discutat problem® legate de ex
tinderea colaborării si au procedat 
la un interesant schimb de expe
riență asupra muncii în redacții.

La rîndul ei, Societatea științifică 
și tehnică cehoslovacă și adminis
trația tîrgului au organizat un nu
măr de colocvii și „zile profesio
nale" cu o tematică variată : despre 
principiile construcției de mașinl- 
unelte. despre tehnica nouă în in
dustria de încălțăminte, mecaniza
rea lucrărilor de finisaj în construc
ția de locuințe, electrificarea agri
culturii etc.

Prin toate manifestările sale, 
thqul de la Brno își aduce contri
buția la promovarea principiilor de 
coexistentă pașnică, la dezvoltarea 
colaborării internationale, în inte
resul păcii și progresului.

HORIA LIMAN

Sub titlul acesta, cunoscutul umorist american, 
Art Buchwald, semnează în ziarul „New York He
rald Tribune“ un foileton în care îi satirizează pe 
rasiști și practicile lor. Reproducem mai jos, cu 
unele prescurtări, acest foileton :

— De ce nu ?
— Cum să-ți spun, e 

împotriva obiceiului ca 
albii și negrii să mănîn- 
ce în același local.

— Dar dacă albii nu 
vor ca negrii să mănînce 
acolo, atunci de ce ne
grii doresc aceasta ?

— Pentru că negrii au 
cheltuit bani la acest ma
gazin, iar acum sînt o- 
bosiți, flămînzi și înse
tați și ei cred că au drep
tul să ia și masa dacă au 
cheltuit bani acolo.

— Dar sînt și albi care 
stau alături de negri.

— Aceștia sînt albi ca
re cred că negrilor tre
buie să li se permită să 
ia masa în aceste loca
luri. Ei protestează îm
preună cu negrii.

— De ce?
— Pentru că mulți albi 

sînt de părere că negrii 
au aceleași drepturi ca și 
albii și sînt dornici să 
facă ceva în sensul a- 
cesta.

După vreo cîteva mi
nute copilul m-a între
bat :

— De ce poliția îi bat« 
pe oameni ?

— Pentru că negrii au 
făcut un marș pe străzi 
și nu au permisiunea.

— De ce fac ei marșuri 
pe străzi ? — a vrut bă
iatul să știe.

— Pentru că albii nu 
vor să-i lase pe copiii 
negri să frecventeze șco
lile pentru albi.

— Copiii negri sînt co
pii răi ?

— Nu, nu sînt răi. Sînt 
copii ca toți copiii.

— De ce politia ares
tează chiar pastori și 
preoți ?

— Pentru că aceștia 
cred că negrii trebuie să 
aibă aceleași drepturi ca 
și albia și sînt gata să 
meargă chiar la închisoa
re pentru a-și arăta sim
patia lor.

— Credeam, că numai 
oamenii răi sînt duși la 
închisoare — a remarcat 
copilul.

— Acum nu mai este 
așa. Oamenii buni merg 
acum la închisoare pen
tru a arăta cît de răi sînt 
alții. Ei sînt arestați 
pentru că încalcă legea.

— Dar dacă ei fac ce
va împotriva legii, atunci 
nu înseamnă că sînt 
meni răi ?

— Nu e chiar așa. In 
multe cazuri oamenii 
buni, legile sînt rele. Ia
tă de ce negrii organizea
ză marșuri pe străzi“.

oa-

sînt

Note de călătorie

în împrejurimile Moscovei
bile de tip „Raketa". Pe măsură ce 
viteza sporește, „Raketa" se înalță 
deasupra apei și, sprijinindu-se pe 
zbaturile subacvatice, ne poartă cu 
iuțeala unui expres- Peisajul pito
resc al malurilor taluzate, inundate 
de verdeață, ne însoțește încîntîn- 
du-ne privirile. Rînd pe rînd, lăsăm 
în urmă debarcaderele presărate 
de-a lungul cheiurilor : „Levoberej- 
naia", „Hlebnikovo“, „Buhta rado- 
sti“ etc. Privesc grupul numeros 
care a ocupat cu zarvă și veselie 
băncile din jur : unii și-au luat us
tensilele de pescuit, alții acordeonul 
sau mandolina, jocul de șah sau o 
carte. Fiecare cu preferințele sale. 
Deodată malurile se depărtează 
unul de altul, descriind contururile 
largi ale bazinului de acumulare 
Kleazm. „Raketa“ se avîntă spre

mijlocul lui, apoi cotește spre stin
gă și acostează la debarcaderul 
„Pansionat".

Un nou orășel 
de odihnă

Urcăm o mică colină și în fața 
noastră răsare ca din pămînt un 
grup de clădiri zvelte, cochete, scăl
date în razele mîngîietoare ale soa
relui de august. O parte din cei 
sosiți se îndreaptă spre locurile pre
ferate — plaja sau pădurea, ceilalți, 
care vizitează pentru prima oară a- 
cest nou loc de odihnă, trec mai iu
tii să-i admire construcțiile.

Colectivul de proiectanți condus 
de inginerul L. Karlik, ca și con
structorii complexului s-au străduit 
și au reușit să asigure aci condiții

dintre cele mai bune pentru recre
are. De acest lucru îți dai seama 
vizitînd proaspetele construcții : 
camere de locuit confortabile, lumi
noase. prevăzute cu instalații de în
călzire cu aer cald, holuri spațioase 
împodobite cu ghivece de flori or
namentale, ascensoare etc. Cei 
4 000 de oameni ai muncii aflați aici 
la odihnă nu au decît cuvinte de 
laudă pentru priceperea și grija 
constructorilor. In ce-i privește pe 
aceștia din urmă, ei lucrează acum 
la a doua parte u complexului care, 
cînd va fi gata în întregime, va pu
tea adăposti 10 000 de oameni.

In curînd va fi dată in folosință 
clădirea clubului, cuprinzînd o sală 
de concerte și de cinematograf cu 
ecran lat, un hol de dans, o sală de 
biliard, bibliotecă etc. Vor fi con
struite, de asemenea, un „orășel de 
vară" cu o capacitate de 2 000 locuri, 
un grup de clădiri pentru turiști, 
automobiliști, pescari și altele. Bine
înțeles. nu vor lipsi oficiul poștal, 
diferite magazine, punctul de asis
tență medicală, terenurile de sport 
etc.

...înainte de plecare am admirat 
încă o dată panorama orășelului, în- 
cereînd să-mi imaginez cum va a- 
răta el cînd la construcțiile aflate 
acum în folosință se vor adăuga și 
celelalte prevăzute în proiect. In ce 
privește poziția, locatarii noilor case 
de odihnă sînt îneîntați. De-o parte 
apa, cu nisipul auriu al plajei, de 
cealaltă — pădurea de mesteceni, 
pini și brazi Și toate acestea la nu
mai cîțiva pași de ei.

Cînd am venit din nou la debar
cader, umbra serii se lăsa domol 
peste împrejurimi, iar luna urca 
tot mai sus, împrăștiind cu dărnicie 
razele sale aurii. „Raketa" pornește 
iar la drum. Pe bord recunosc 
grupul de tineri cu care venisem 
dimineața. Unul dintre ei acompa
nia la acordeon, iar ceilalți murmu
rau în surdină cuvintele cunoscu
tului cîntec „Serile de lingă Moscova" 
atît de îndrăgite prin aceste locuri. 
Dincolo de ramurile copacilor aflați 
pe maluri, luminile Moscovei lică
reau tot mai aproape, întîmpinîn- 
du-i prietenos pe cei ce se întorceau 
voioși după o zi petrecută în mij
locul naturii.

ANI CONSTANTIN
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Referendumul din Algeria
jiu fost publicate în presă rezul

tatele referendumului care a avut 
loc duminică în Algeria. La între
barea „Aprobați constituția care vi 
se supune ?“, au răspuns „Da" 
5 018 692 de cetățeni din 5 122 854 vo- 
tanți și 6 314 451 înscriși în liste.

Votul arată astfel că majoritatea 
covîrșitoare a poporului algerian a- 
probă proiectul de constituție a Al
geriei independente.

în cursul campaniei electorale, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
de intensă activitate politică, proiec
tul de constituție a fost supus unei 
ample dezbateri.

— De ce am votat „Da" ? — a 
răspuns la întrebarea unui ziarist 
muncitorul con- ____________
structor Muham- ------------------------
med Fatah. Pentru 
că această consti
tuție înseamnă 
continuarea și 
dezvoltarea acelor măsuri care au și 
început să fie înfăptuite. Mă gîn- 
dese la măsurile de naționalizare, de 
reformă agrară și altele.

La fel au gîndit, desigur, milioa
nele de alegători din Algerul a- 
tît de încercat, din orașele și sa
tele Republicii, din oazele Saha- 
rei. Ei și-au dat adeziunea pentru 
prevederile cu caracter progresist pe 
care le conține prima constituție a 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare și care constituie pentru 
noul regim un program de dezvol
tare a țării pe calea necapitalistă.

Astfel, în articolul 10 din consti
tuție, subliniindu-se că puterea a- 
parține poporului, se arată că obiec
tivele Republicii sînt : construirea 
democrației socialiste și lupta împo
triva exploatării omului sub orice 
formă ; lichidarea tuturor urmărilor 
colonialismului ; apărarea libertății 
Și respectul demnității umane ; lupta 
împotriva oricărei discriminări ; pace 
în lumea întreagă.

Potrivit prevederilor constituției, 
puterea executivă aparține șefului 
statului — președintele R.epublicii, 
care este și președintele guvernului. 
El numește miniștri, ratifică legile, 
definește și conduce politica țării ; 

răspunzător pentru acțiunile 
în fața parlamentului.
timpul campaniei electorale, 
Bella, desemnat în unanimitate 

de președinte

zațiile obștești ale femeilor fi tine
retului și-au dat adeziunea.

în constituție a fost definit rolul 
Frontului Național de Eliberare 
(F.L.N.) ca „partid unic", care „ela
borează politica țării și inspiră ac
tivitatea statului". De aci decurge că 
Partidului Comunist din Algeria, al 
cărui rol important în revoluția al
geriană este binecunoscut . și .care — 
așa cum se arată într-un articol din 
„Alger Républicain" — „a făcut atîta 
pentru a răspîndi și trezi în Algeria 
dragostea pentru ideea socialismu
lui“, nu i s-a rezervat prin constitu
ție existență legală. Pornind însă 
de la faptul că textul consti
tuției cuprinde o serie de puncte co

mune cu cele din 
programul P. C. 
din Algeria, co
muniștii au che
mat pe algerieni 
să voteze „Da“ la. 

referendum. Secretarul general al 
Partidului Comunist din Algeria, 
Larbi Buhali, a scris în preajma re
ferendumului: „Dacă se consideră 
proiectul în ansamblu, se poate afir
ma că este vorba de constituția cea 
mai avansată din țările arabe și afri
cane. Pentru aceasta noi nu numai 
că vom spune „Da" la referendumul 
constituțional, dar de asemenea vom 
chema pe toți patrioții, pe toți ce
tățenii să răspundă de asemenea 
„Da". Iar în legătură cu rolul rezer
vat F.L.N., el a arătat : 
rerea noastră, formula 
unic al tuturor forțelor 
este cea mai
actuale ale țării noastre... 
tem profund convinși că din frontul 
unic se vor naște forțele sociale și 
politice cele mai valabile pentru a 
construi partidul de avangardă, ca
pabil să abordeze cu succes etapa de 
edificare a socialismului".

în ce privește forțele reacțiunii 
interne și externe, ele au încercat în 
fel și chip să împiedice succesul re
ferendumului. Nu numai că au dat 
consemn de abținere de la vot, dar 
ele au și organizat un adevărat 
boicot. Rezultatele referendumului 
constituie un eșec al acestor încer
cări.

După ce președintele va fi ales, 
el va promulga noua constituție. Cu 
aceasta, tînăra Republică va păși în
tr-o nouă fază a existenței sale. Oa
menii muncii din țara noastră, ală
turi de toți cei care au urmărit cu 
simpatie și solidaritate eroica luptă 
de eliberare a poporului algerian, 
doresc ca el să obțină succese cit 
mai mari pe drumul dezvoltării in
dependente a Algeriei libere.

I. F1NTÎNARU

COMENTARIUL ZILEI

eficace în

„După pă- 
frontului 
patriotice 
condițiile 
Noi sîn-

din Argentina în grevă
220 000 feroviari

și trupele diemiste
Lupte intre partizani

Succesul pavilionului R. P* Romîne 
la Tirgul international de la Viena

este 
sale

In
Ben 
candidat la postul 
pentru alegerile ce vor avea loc du
minică, a spus cu privire la perspec
tivele țării că „potrivit părerii noas
tre, independența constă în aceea 
că toate bogățiile trebuie să fie pre
date în miinile țăranilor, muncitori
lor și părții înaintate a intelectuali
tății".

Tocmai datorită acestui program, 
constituția s-a bucurat de sprijinul 
larg al maselor. Sindicatele, organi-

VIENA 11. Corespondentul Ager
pres transmite :

Pavilionul R. P. Romîne la cea 
de-a 78-a ediție a Tîrgului interna
țional de toamnă de la Viena con
tinuă să fie vizitat de un numeros 
public și de reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri din Austria și din alte 
țări care manifestă interes pentru 
produsele roniînești expuse la tîrg. 
Sortimentul bogat și calitatea expo
natelor se bucură de aprecierea 
unanimă a vizitatorilor.

După deschiderea tîrgului pavi
lionul țării noastre a fost vizitat de 
numeroase persoane oficiale din 
Austria, printre care și ministrul de 
interne, Franz Olah, care s-a intere
sat îndeaproape de exponatele romî- 
nești și și-a exprimat convingerea că 
relațiile economice dintre Austria și 
Romînia se vor dezvolta. La rîndul 
său Franz Jonas, primarul orașului 
Viena, vizitînd pavilionul R. P. Ro
mîne. a subliniat necesitatea intensi
ficării relațiilor comerciale dintre 
Austria și Romînia.

Presa cotidiană și publicații de 
specialitate austriace au publicat di
ferite materiale despre pavilionul 
R. P. Romîne. Astfel, ziarul „Wiener

Börsen Kurier“ scria la 7 septembrie: 
„Romînia este unul din tradiționalii 
parteneri comerciali ai Austriei. Fără 
îndoială, că participarea Romîniei la 
TîrguJ internațional de toamnă de la 
Viena este o contribuție importan
tă la dezvoltarea relațiilor comer
ciale între cele două țări“.

Revista „Praktische Chemie“ a 
publicat în ultimul său număr un 
articol privind dezvoltarea indus
triei chimice a R.P. Romîne în care 
scrie, printre altele : „Romînia se 
poate considera azi unul din cei 
mai însemnați producători europeni 
de produse chimice“. In continuare, 
revista redă cifre care ilustrează 
dezvoltarea industriei noastre chi
mice și subliniază că „folosirea ra
țională a bogățiilor subsolului în ca
drul unei rețele de fabrici și combi
nate noi, dintre cele mai mo- . 
derne permite Romîniei să ofere 
străinătății produse de înaltă calita
te“. Referindu-se, în încheiere, la 
produsele industriei chimice expuse 
la pavilionul romîn, revista remarcă 
faptul că „ele oferă oamenilor de 
afaceri posibilitatea să ia cunoștin
ță de succesele industriei chimice 
romîne“.

BUENOS AIRES 11 (A- 
gerpres). — Greva celor 
220 000 de feroviari din 
Argentina, care cer ma
jorarea salariilor, conti
nuă. în semn de protest 
împotriva întîrzierii plății 
salariilor și concedierii

unul număr de lucrători 
se află, de asemenea, în 
grevă oamenii muncii din 
metalurgia prelucrătoare, 
din industria lacurilor și 
vopselelor, precum și a 
săpunului.

Cei șase nu s-au înțe 1 es
PARIS 11 (Agerpres). — La Paris 
luat sfîrșit marți conferința miniș-a

trilor de finanțe ai celor șase țări 
membre ale Pieței comune. Agenția 
Reuter relevă că participanții la con
ferință nu au reușit să ajungă la o 
înțelegere în nici una din proble
mele discutate și anume : acțiuni în 
domeniul combaterii inflației, ajuto
rarea țărilor africane asociate la 
Piața comună și armonizarea politi
cii bugetare a țărilor Comunității 
Economice Europene.

într-o conferință de presă, vice
președintele Comisiei europene (or
ganul executiv al Pieței comune), 
Robert Marjolin, a declarat că in 
prezent „inflația a atins un nivel 
primejdios în Italia și îngrijorător în 
Franța“. El a subliniat că în Franța 
echilibrul balanței comerțului exte
rior este amenințat, prețurile cu a- 
mănuntul înregistrînd o importantă 
creștere.

„Franța se află în fața unor simp-

♦ ♦ ♦

tome de inflație“, a recunoscut și 
premierul francez Georges Pompi
dou în cadrul unui interviu acordat 
revistei „Paris Match“. Din acest in
terviu rezultă că sînt proiectate mă
suri guvernamentale cu scopul de a 
frîna revendicările cu privire la ma
jorarea salariilor oamenilor muncii, 
de „economisire“ a fondurilor la li
nele capitole ale bugetului (cu ex
cepția celor militare).

Declarațiile secretarului»

de stat al S.U.A.
(Agerpres). 
septembrie în

a-

Revista presei 
internaționale „Mai mult decît o înțepătură de ac ii

•••

înăsprirea relațiilor franco-americane în legătură cu problemele 
Vietnamului de sud

Răceala ce se manifestă de mai mult 
timp în relațiile dintre Franța și S.U.A. 
s-a accentuat și mai mult în ultima 
săptămînă în legătură cu 
Vietnamului de sud.

Faptele sînt cunoscute.
în declarația făcută la 29 

cadrul ședinței consiliului de miniștri, 
președintele Franței, de Gaulle, a ară
tat că evenimentele ce se desfășoară în 
Vietnam sînt urmărite la Paris cu aten
ție și emoție și, evocînd prezența fran
ceză în Indochina, a subliniat interesul 
pe care Franța îl poartă acestei re
giuni. Declarația a fost imediat inter
pretată de presa internațională ca o 
„revenire“ („la rentrée“) a Franței, 
după o eclipsă de mai mulți ani, în 
zona Asiei de sud-est.

Toate acestea au determinat p, 
mentatori să aprecieze că decis 
amintită era îndreptată împotriva po
liticii Statelor Unite, care au preluat 
treptat principalele poziții deținute de 
Paris în Vietnamul de sud. Astfel, 
„COMBAT“ a afirmat că „declarația 
făcută de generalul de Gaulle nu poate 
fi considerată ca o simplă „înțepătură 
de ac“ la adresa americanilor : ea a- 
nunță poate o accentuare a politicii 
franceze de „degajare“ față de alianța 
atlantică“.

După cum au arătat agențiile de pre
să americane, declarația oficială de la 
Paris a stîrnit „iritare“ la Washington. 
ASSOCIATED PRESS a relatat : „Con
ducătorii americani s-au arătat perplexi 
și iritați de intervenția franceză“. Presa 
a insistat îndeosebi asupra momentu
lui cînd a fost făcută declarația fran
ceză. „Ea intervine într-un moment 
cînd bătălia fusese în mare parte pier
dută de S.U.A.“ — a scris ziarul „LE 
MONDE“. în același sens agenția ame
ricană citată a transmis : „Declarația

în ultima 
problema

august în

ie co- 
larația

generalului de Gaulle, în momentul 
cînd a intervenit, 
complice sarcina, 
Washingtonului“.
„LE FIGARO“ a arătat că „intențiile 
unui gest, făcut atunci cînd S.U.A. se 
străduiesc să restabilească la Saigon o 
situație și așa foarte compromisă, vor fi 
fără îndoială considerate ca puțin ami
cale“.

A urmat, după cum se știe, replica 
președintelui S.U.A., care, într-un in
terviu televizat a spus : „...Nu pot fi de 
acord cu cei care susțin că ar trebui să 
ne retragem“. Iar cu referire directă la 
părerile exprimate de generalul de 
Gaulle, el a spus că le apreciază ca pe 
niște „sfaturi care nu au darul să fie un 
sprijin pentru S.U.A.“.

Dar cu aceasta incidentul n-a 
închis.

Presa americană a continuat să 
tice vehement poziția Parisului. A 
viu comentat îndeosebi un articol apă
rut în prima pagină a ziarului „NEW 
YORK TIMES“, sub semnătura lui R. 
Trumbull, corespondentul ziarului Ia 
Saigon, în care se vorbește despre „im
portantul rol antiamerican... jucat de 
diplomația franceză la Saigon după ce 
președintele de Gaulle a introdus Fran
ța în această criză“.

In aceeași corespondență se arată că 
„Ngo Dinh Nhu — fratele și consilierul 
politic al lui Ngo Dinh Diem țNhu 
este personajul care conduce aparatul 
de represiune al dictaturii diemiste —- 
n.r.) — a dat un răspuns extrem de 
favorabil propunerii generalului de 
Gaulle de a ajuta Vietnamul de sud să 
pună capăt „influenței străine“.

„Cercurile diplomatice — arată 
Trumbull — apreciază că scopul inter
venției generalului de Gaulle este de 
a pune capăt influenței Statelor Unite

nu poate decît să 
și așa delicată, a 
Iar ziarul parizian

fost

cri- 
fost

în Vietnam și că această intervenție a 
fost sugerată de Lalouette, ambasadorul 
francez la Saigon“.

După convorbirile de la Washington 
dintre Dean Rusk și ambasadorul fran
cez Alphand, precum și de la Saigon 
dintre Lalouette și noul ambasador ame
rican Cabot Lodge, s-a căutat, din surse 
oficiale, să se creeze impresia că lucru
rile ar fi pe cale de aplanare. Observa
torii politici sînt însă de părere că de
clarația atît de calculată a Parisului 
este menită, întocmai ca undele făcute 
de piatra aruncată într-un lac, să aibă 
repercusiuni de natură să agraveze sta
rea deloc trandafirie a relațiilor franco- 
americane.

L. S.

WASHINGTON 11 
Luînd cuvîntul la 10 
fața participanților la conferința 
nuală a „Legiunii americane“, care
își desfășoară lucrările la Miami, 
secretarul de stat al S.U.A., Rusk, a 
trecut în revistă unele probleme ale 
situației internaționale. Referindu-se 
la Tratatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare în trei medii, Rusk a subli
niat din nou necesitatea pentru 
S.U.A. ca Senatul să ratifice acest 
Tratat. Tratatul, a continuat el, 
micșorează pericolul unei catastrofe 
nucleare, iar un refuz din partea 
Senatului S.U.A. de a-1 ratifica, dacă 
se va întimpla așa ceva, va fi ex
trem de grav pentru poziția noastră 
în lume și pentru pace.

Subliniind că în actualele condiții 
„cursa înarmărilor nu oferă nimă
nui securitate“, Rusk a declarat că 
este posibil să se realizeze noi acor
duri pentru a apăra omenirea împo
triva unui război accidental dintr-o 
eroare de calcul sau împotri
va unui atac prin surprindere.

Făcînd afirmații ostile la adresa 
Cubei, Rusk Na recunoscut totodată 
că S.U.A. nu-și vor putea realiza 
politica față de această țară „prin 
acte de război“.

Bătălia în problema
la Congresul T.

La Brighton s-a încheiat al 
Congres al sindicatelor 
ultimul înainte 
mentare. De 
Trade Union-urilor (T.U.C.) 
ca lucrările congresului să se des
fășoare sub semnul „unității în ve
derea alegerilor“. Lozinca a fost 
însă infirmată de dezbaterile agi
tate și de rezultatele acestei întîlniri. 
între aripa de dreapta și cea de 
stingă au avut loc dispute înverșu
nate, îndeosebi în problema politi
cii salariilor.

George Woodcock, secretar gene-

95-lea 
britanice, 

de alegerile parla- 
aceea, conducerea 

a dorit

ral al T.U.C., a prezentat un raport 
în care cerea aprobare pentru poli
tica de „înghețare planificată a sa
lariilor“. De fapt, Woodcock a adop
tat o atitudine similară cu aceea a 
conducătorilor mișcărilor sindicale 
din S.U.A., Germania occidentală și 
alte țări capitaliste, în sensul că

CORESPONDENȚĂ DIN BRIGHTON

SAIGON 11 (Agerpres). 
—Agențiile occidentale de 
presă relatează că în ulti
mele două zile în diverse 
regiuni ale Vietnamului de 
sud patrioții sud-vietna- 
mezi au lansat puternice 
atacuri împotriva trupelor 
diemiste. Lupte serioase 
s-au desfășurat marți și 
miercuri în Peninsula Ca
rnau. Partizanii au reușit 
să alunge trupele diemiste 
din orașul Cai Nuoc, capi
tala districtului cu același

nume. După ce au ocupat 
orașul timp de mai multe 
ore, unitățile de partizani 
s-au retras în junglă. 
Ciocniri de amploare au 
avut loc și în regiunea o- 
rașului Dan Doi, unde par
tizanii au provocat pier
deri considerabile trupelor 
diemiste.

Trupele diemiste au su
ferit grele înfrîngeri și în 
provincia Kien Hoa din 
delta fluviului Mekong.

la 
de

Un grup de studenți norvegieni a inițiat recent 
Oslo o acțiune de protest împotriva politicii 
apartheid a guvernului rasist din Africa de sud. Ială-i 
«trîngînd semnături pe o declarație de protest.

Alfe state au semnat Tratata! de la Moscova
După cum anunță agențiile de 

presă, reprezentanții Austriei și Ga- 
bonului au semnat Ia Moscova și 
respectiv Washington Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

După ce a semnat, ambasadorul 
Austriei la Moscova, Heinrich Hay
merle a declarat că acest Tratat este 
un pas hotărîtor în destinderea ac- 
tualéi încordări 
spus că Austria, 
consideră drept 
mai importante 
eforturile care contribuie la o înțe
legere reciprocă între puterile ato
mice. De aceea, a subliniat ambasa
dorul, guvernul 
din toată inima 
acordul, exprim 
austriac ca acest 
treaptă pe calea spre rezolvarea paș
nică a tuturor problemelor interna
ționale litigioase și, totodată, spre o 
pace trainică și îndelungată.

internaționale. El a 
ca stat independent, 
o sarcină din cele 
să sprijine toate

austriac a aprobat 
Tratatul. Semnînd 
dorința poporului 
Tratat să fie prima

împotriva proiectatelor 
experiențe nucleare 
franceze in Pacific

CANBERRA 11 (Agerpres). — Ne
liniștea Australiei în legătură cu 
viitoarele experiențe nucleare fran
ceze a fost provocată nu numai de 
primejdia pe care o reprezintă ele 
pentru sănătate, ci și de primejdia 
răspîndirii continue a armei nuclea
re, a declarat ministrul afacerilor 
externe Barwik în răspunsul dat re
centei note de protest a Franței îm
potriva criticării de către Australia 
a planurilor experiențelor nucleare 
franceze în Pacific. Nota Franței, a 
declarat ministrul, nu ține seama 
de situația internațională care s-a 
creat după Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare.

salariilor
U.C.

Fostul prim ministru al Canadei, 
Diefenbacker, care se află în R.A.U., 
a declarat ziarului „Al Ahram“ : 
„Tratatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea parțială a experien
țelor nucleare reprezintă un înserA- 
nat pas înainte pe calea spre destin
derea încordării internaționale“. 
Sper, a spus el, că după Tratatul de 
la Moscova se va ajunge la o înțe
legere cu privire la interzicerea ar
mei nucleare“.

O altă declarație în favoarea Tra
tatului de la Moscova a făcut Luis 
Padilla Nervo, reprezentantul per-

Dezbaterile din
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

în cadrul discuțiilor din Senatul a- 
merican. în legătură cu ratificarea 
Tratatului de interzicere parțială a 
experiențelor nucleare s-au produs, 
după cum relatează agenția Associa
ted Press, „schimburi dure de re
plici“. în favoarea Tratatului au luat 
cuvîntul : senatorii John Pastore, 
președintele Comisiei pentru energia 
atomică a Congresului S.U.A., Frank 
Church, Mansfield și Dirksen.

Senatorul Richard Russell s-a opus 
unei propuneri a senatorului Mans
field de a se considera că Senatul a 
terminat discuția Tratatului în linii 
generale și că se poate trece la dez
baterea rezoluției de ratificare. A- 
ceasta ar fi grăbit trecerea la ratifi
carea propriu-zisă și ar fi împiedicat 
propunerea unor amendamente din 
partea celor care se opun ratificării, 
în urma obiecției lui Russell, s-a 
hotărît continuarea discuțiilor. Alți 
oponenți ai Tratațului, senatorii R. 
Long și Barry Goldwater, au anun
țat că vor propune amendamente 
condiționînd ratificarea Tratatului de 
specificarea unor așa-numite „drep
turi“ ale S.U.A. de a face uz de ar
ma nucleară în anumite împrejurări.

înmanent al Mexicului la O.N.U., 
cadrul unei conferințe de presă : 
„Tratatul de la Moscova — a spus 
el — trebuie să devină începutul u- 
nei reacții în lanț de măsuri îndrep
tate spre micșorarea încordării in
ternaționale și să permită încheierea, 
unor noi acorduri între marile pu
teri. Tratatul de la Moscova este un 
factor de o însemnătate deosebită 
pentru menținerea păcii în întreaga 
lume“.

Padilla Nervo s-a pronunțat pen
tru transformarea Americii Latine 
într-o zonă denuclearizată.

Senatul american
Senatorul Goldwater a mers-și mai 
departe, arătînd că intenționează să 
formuleze rezerve.

Marți, agenția Associated Press a 
dat publicității datele unei anchete 
efectuate în rîndurile membrilor Se
natului în legătură cu atitudinea 
senatorilor față de Tratatul de la 
Moscova. Potrivit raportului agen
ției, 73 din cei 100 de membri ai Se
natului s-au pronunțat pentru ratifi
carea Tratatului și numai 12 s-au 
pronunțat hotărît împotrivă, în vre
me ce 15 senatori manifestă rezerve.

MOSCOVA. După cum anunță 
TASS, la 11 septembrie a plecat în 
S.U.A. un grup de aspiranți, asis
tenți și colaboratori științifici din 
universitățile și institutele sovietice. 
In U.R.S.S. va sosi din S.U.A. un 
grup asemănător de tineri specialiști 
americani care își vor face stagiul 
științific în Uniunea Sovietică.

„Comitetul celor 100“ a oferit „Muzeului imperial de 
război“ din Londra, ca fiind locul cel mai potrivit, această 
machetă a unei rachete „Polaris“ pe care acriei „Moarte

pentru un milion de copii". 500 de demonstranți au însoțit 
macheta. Directorul muzeului a respins oferta sub pre
textul nivelului artistic... „necorespunzător“.

sindicatele ar trebui să „colabore
ze“ cu guvernele respective și să 
accepte „înghețarea“ salariilor, ceea 
ce nu poate fi decît în interesul 
cercurilor monopoliste. După cum se 
știe, în Marea Britanie s-a mers 
chiar ceva mai departe decît în 
S.U.A. sau în Republica Federală 
Germană : s-a înființat un Con
siliu național al dezvoltării eco
nomice, din care fac parte și membri 
ai Consiliului General al T.U.C. Acest 
consiliu cere de fapt ceea ce a ce
rut și Woodcock : muncitorii să dea 
dovadă de „moderație“ în ce pri
vește cererile de sporire a salarii
lor — și aceasta cu toate că profi
turile patronilor sînt în continuă ur
care, iar salariile rămîn în urma 
creșterii costului vieții.

Majoritatea delegărilor la Congres 
s-a situat pe poziții opuse celor ale 
lui Woodcock (deși acesta avea 
sprijinul majorității Consiliului Ge
neral al T.U.C.), întrucît au înțeles că 
e vorba de ceva mai mult decît de o 
frînă, și anume de încetarea luptei 
pentru majorarea salariilor. De a- 
ceea, mulți vorbitori au cerut ca 
lozinca frînării salariilor să fie con
damnată. După dezbateri aprinse 
care au durat o zi întreagă, opozi
ția față de Consiliul General a 
ieșit învingătoare. Pe planul mai

PARIS. Ea Paris a avut loc o 
ședință a Consiliului reprezentanți
lor permanenți ai țărilor membre ale
N. A.T.O., consacrată problemelor a- 
flate pe ordinea de zi a viitoarei 
sesiuni- a O.N.U.- Secretarul adjunct 
al Departamentului de Stat al S.U.A, 
Hallan Cleveland, a făcut o infor
mare asupra poziției Statelor Unite. 
„Scopul principal al acestei ședințe, 
relevă agenția France Presse, a fost 
acela de a evita ca țările N.A.T.O. 
să adopte poziții divergente la
O. N.U. în problemele cele mai im
portante“.

patțicipanți la dezbateri au 
temeiurile luptei 
de

do 
si- 
a- 
în 
și

de viitor, 
pildă, J. K. Dutton, din 
lucrătorilor științifici, a 
politică economică nu 
se bazeze pe frînarea 

pentru că aceasta ar 
o lovitură grea 

muncitoare ; C. Plant, 
funcționarilor fiscali,

larg al mișcării laburiste, acest re
zultat este tot atît de important ca 
înfrîngerea suferită în trecut de 
Hugh Gaitskell, fostul lider al par
tidului laburist, cînd a încercat să 
elimine din statutul acestui partid 
clauze referitoare la naționalizarea 
mijfoacelor de producție. De aici re
iese că o mare parte din mișcarea 
sindicală, care deține majoritatea 
voturilor în partidul laburist, se opu
ne din ce în ce mai vizibil ideilor 
reformiste ale colaborării de clasă, 
ale cedării în fața patronilor.

Cei ce au asistat Ia Congresul 
la Brighton cred că s-a creat o 
tuatie care va avea repercusiuni 
supra situajiei politice generale 
Anglia. Am asistat la congres
n-am întîlnit nici un participant care 
să nu fie convins că pînă într-un an 
va fi la putere un guvern laburist. 
Dar conducerii laburiste i s-a dat a- 
cum un avertisment clar că nu se 
poate aștepta la sprijinul deplin al 
sindicatelor decît dacă va aborda 
în interesul maselor de muncitori 
probleme importante ca cea a con
trolului profiturilor și cea a salarii
lor. Frank Cousins, care a condus o- 
poziția fa(ă de Consiliul General în 
numele a peste un milion de mem
bri ai sindicatului muncitorilor din 
transporturi și al muncitorilor neca- 
lificați, a spus că sindicatul lui nu 
este dispus să ia în considerare o 
frînare a salariilor, chiar sub un 
guvern laburist.

In presă au apărut, ca o reacție 
la succesul foitelor de stînga, a- 
iirmații inspirate de cercurile patro
nale, care pietind că „opoziționiștii 
din TUC ca Ted Hill și Frank Cou
sins, care refuză să accepte colabo
rarea de clasă, diminuează șansele 
partidului laburist în alegeri“. Se 
așteaptă oa această campanie să 
se intensifice pe măsură ce se apro
pie alegerile.

Toate dezbaterile Congresului de 
la Brighton asupra problemelor in
terne (în această corespondență nu 
mă ocup de lupta care s-a dat în 
jurul problemelor apărării păcii) —• 
situația grea a șomerilor, mai ales 
a zecilor de mii de tineri care 
termină școala și nu pot obține 
posturi, situația dificilă în ce pri
vește locuințele și chiriile cres- 
cinde, amenințarea ce planează a- 
supra unor industrii chele ca cea 
textilă și a construcțiilor de vapoa
re și multe altele — au arătat că 
sindicatele vor trebui să ducă încă 
lupte grele pentru obținerea unor 
condiții mai bune de muncă și de 
trai.

Mulți 
arătat 
Astfel,
sindicatul 
spus că o 
trebuie să 
salariilor, 
constitui o lovitură grea pentru 
clasa muncitoare ; C. Plant, din 
sindicatul funcționarilor fiscali, a 
subliniat în fața congresului că în 
prezent, în Anglia, 50 la sută din 
avuții se află în proprietatea a 
numai 1 la sută din populație ; o 
serie de alți delegați au vorbit des
pre poverile impuse muncitorilor 
prin enormele majorări de chirii 
sau prin supraprețurile luate de 
speculanți. Semnificativ, este și fap
tul că congresul s-a pronunțat în 
unanimitate pentru lărgirea comer
țului internațional.

In ciuda diverselor manevre ale 
grupului de dreapta, majoritatea 
Congresului a votat o serie de re
zoluții privind lichidarea șomajului, 
extinderea programului... de con
strucții de locuințe și școli, amelio-, 
rarea situației pensionarilor și a 
sistemului de asistență socială.

După cum au remarcat și nume
roșii observatori prezenți la Brigh
ton, la lucrările Congresului T.U.C. 
s-a făcut simțită năzuința muncito
rilor britanici spre o poziție tot mai 
combativă a sindicatelor în lupta 
pentru interesele vitale ale oame
nilor muncii, pentru pace.

BERLIN. Patru denutati laburiști 
englezi. — W. Griffiths, R. Kelley, 
L. Spriggs și A. Roberts •— care vi
zitează R. D. Germană, au declarat 
că sînt nentru recunoașterea de facto 
a Republicii Democrate Germane și 
pentru stabilirea de relații comer
ciale și culturale între Anglia și 
R. D. Germană. Deputății laburiști 
an subliniat că politica externă a
R. D. Germane reprezintă o contri
buție însemnată la destinderea în
cordării internaționale.

WASHINGTON. Luînd cuvîntul 
la „Conferința națională pentru re
ducerea impozitelor“, convocată sub 
auspiciile unui comitet al oamenilor 
de afaceri, președintele Kennedy a 
făcut din nou apel în favoarea 
adoptării proiectului de lege cu pri
vire la reducerea impozitelor. El a 
apreciat această măsură ca principal 
mijloc de a se evita intensificarea 
tendințelor negative în economia
S. U.A.

GORDON SCHAFFER

PARIS. La 10 septembrie, pre
ședintele de Gaulle a rostit o cu- 
vîntare în care s-a pronunțat pentru 
„restabilirea relațiilor existente de 
secole între Franța și regiunea O- 
rientului Mijlociu“. Agenția France 
Presse arată că de Gaulle a lansat 
totodată un atac indirect la politica 
Angliei în această regiune.

CARACAS. Agenția Associated 
Press a anunțat la 10 septembrie 
că un grup de partizani a atacat cu 
grenade un centru de recrutare din 
Caracas. De asemenea a fost atacat 
sediul poliției din centrul orașului.
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