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DE VARA DE LA SINAIA
găzdu-cîțiva ani, Sinaia 

în fiecare vară numeroși
De 

iește 
oaspeți de peste hotare — pro
fesori, tineri cercetători, studenți 
— care participă la cursurile de 
limbă și literatură, istorie și artă 
a poporului romîn. In legătură 
ou desfășurarea acestor cursuri 
iov. prof. univ. B. Cazacu, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, prorector al Uni
versității București și director al 
cursurilor, a acordat un in
terviu redactorului nostru, Du
mitru Tîrcob.

orelor de conversație practică. In ar 
cest scop se va organiza un cabinet 
înzestrat cu mijloace moderne au
dio-vizuale.

RECOLTĂRII CEREALELOR Ce ne puteți spune despre 
pregătirile pentru organizarea 
cursurilor din vara aceasta ?

Mersul lucrărilor 
agricole

In ultima săptămînă lucrările 
de îngrijire a culturilor au conti
nuat intens. După cum rezultă 
din datele Consiliului Superior al 

.Agriculturii prașila a doua se 
face pe ultimele suprafețe culti
vate cu sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui. La porumb și car
tofi această lucrare a fost efec
tuată în proporție de 65 și res
pectiv 70 la sută. Prașila a treia 
a fost executată în proporție de 
60 la sută la sfecla de zahăr, de 
40 la sută la floarea-soarelui și 20 
la sută la cartofi și porumb.

In toate regiunile continuă lu
crările de recoltare a culturilor 
furajere și a fînețelor naturale.

Consiliul Superior al Agricul
turii recomandă grăbirea lucră
rilor de îngrijire a culturilor în
deosebi în zonele din nordul ță
rii, astfel ca pînă la începerea 
recoltării griului să se execute 
trei prașile la porumb, floarea- 
soărelui și cartofi și patru pra
șile la sfecla de zahăr. In aceas
tă perioadă este necesar să se 
aplice tratamentele împotriva 
dăunătorilor la culturile de car
tofi. Se recomandă intensificarea 
recoltării fînurilor.

In următoarele zile, întregul 
parc de tractoare și mașini agri
cole trebuie pus în stare de func
ționare și luate toate măsurile 
pentru ca mașinile să fie folosi
te cu întreaga lor capacitate de 
lucru în perioada campaniei de 
vară.

L ------------------ - -------

A u i
Gospodăriile colective din raionul 

Zimnicea au de recoltat în această 
vară aproape 23 000 ha cu grîu, se
cară, orz și mazăre. Pentru strînge- 
rea recoltei la timp și fără pierderi, 
consiliul agricol raional a luat din 
vreme o seamă de măsuri organiza
torice. Au fost puse la punct cele 
161 de combine, iar în prezent se 
face verificarea de către o comisie 
de ingineri la toate brigăzile S.M.T. 
privind felul cum au fost reparate 
utilajele agricole. Gospodăriile co

Gospodăriile 
Zimnicea 
vară

Măsuri temeinice
7

în sudul tării, orzul ți griul au început să îngălbenească. In curînd va începe 
secerișul din plin. Această lucrare importantă necesită o mare mobilizare de forje 
și o organizare exemplară a muncii. Un redactor al ziarului nostru a adresat cîteva 
întrebări tovarășului Gheorghe Costache, președintele Consiliului agricol regional 
Argeș, în legătură cu măsurile care au tost luate în regiune pentru buna desfășu
rare a recoltatului și a celorlalte lucrări agricole de vară, lată răspunsurile primite ;

Este pregătit utilajul pentru re
coltare ?

In acest an în regiunea Argeș a- 
vem de recoltat aproape 184 mii hec
tare păioase și alte culturi de vară 
din care peste 172 mii hectare grîu 
și secară. Gospodăriile de stat și sta
țiunile de mașini și tractoare dispun 
de 1513 combine, 316 batoze și 228 
prese de balotat paie, pentru care 
sînt asigurate tractoarele necesare. 
Dacă la acestea adăugăm și forța 
manuală care există în gospodăriile 
colective, recoltatul se va putea ter
mina în cel mult 10 zile lucrătoare, 
iar treierișul în maximum 18 zile. 
Pentru aceasta au fost luate din 
timp măsurile necesare de verificare 
și punere la punct a tuturor mașini
lor agricole care vor fi folosite la re
coltări, astfel ca, o dată începute, lu
crările să se desfășoare fără între
rupere. In momentul de față gospo
dăriile de stat au terminat repara
țiile, iar stațiunile de mașini și trac
toare fac ultimele finisări și recepții. 
In scopul urmăririi calității repara
țiilor, consiliul agricol regional a 
constituit o comisie formată din cei 
mai buni specialiști. In prezent ei 
verifică modul cum gospodăriile de

stat și stațiunile de mașini și trac
toare au pregătit utilajele care vor 
fi folosite în această campanie. Pen
tru remedierea cu operativitate a 
eventualelor defecțiuni în timpul 
lucrului, conducerile G.A.S. și S.M.T. 
au luat măsuri de organizare a unor 
ateliere mobile și puncte volante cu 
piese de schimb.

Ce măsuri au fost luate pentru 
buna folosire a mașinilor ?

Ținînd seama că nu peste mul
tă vreme vor începe lucrările în 
cîmp, tractoarele, combinele și bato
zele au fost repartizate pe raioane și 
gospodării colective, în funcție de 
volumul lucrărilor de executat și de 
contractele încheiate cu S.M.T. Trus
tul regional Gostat a făcut redistri
buirea după nevoi a mașinilor și uti
lajelor pe gospodării și brigăzi de 
producție. în funcție de mașinile re
partizate, conducerile gospodăriilor 
și cadrele tehnice agricole au stabi
lit ce suprafețe urmează a fi recol
tate cu combinele, secerătorile-legă- 

scurtării 
folosirii 

parc de

Cursurile de vară de limbă și lite
ratură, istorie și artă a poporului 
romîn au fost inițiate în 1960 de că
tre Universitatea din București. Ca 
urmare a interesului crescînd mani
festat peste hotare pentru cunoaș
terea mai îndeaproape a diferitelor 
aspecte ale dezvoltării științei și cul
turii romînești, aceste cursuri s-au 
bucurat, în fiecare an, de o parti
cipare tot mai largă. în primul an, 
ele au avut 47 de participant ; în 
vara trecută numărul acestora a 
crescut la 142 (profesori, specialiști, 
tineri cercetători etc.) din 30 de țări 
ale lumii. Majoritatea participanților 
sînt specialiști sau studenți în do
meniul limbilor și al. literaturilor ro
manice; mulți dintre ei predau sau 
studiază la cele aproape 80 de insti
tute de învățămînt superior din 
străinătate, pe lîngă care există, în 
prezent, lectorate de limba și litera
tura romînă. Participarea la cursuri 
se realizează atît pe baza prevederi
lor acordurilor culturale bilaterale ■ 
dintre R. P. Romînă-și-alte țări, cît 
și prin invitații directe trimise de 
Universitatea din București unor u- 
niversități de peste hotare.

în lanuri
lective și-au procurat 32 900 de saci, 
430 de saltele pentru strîngerea ple- 
vei. S-au luat măsuri pentru elibe
rarea magaziilor, dezinfectarea lor și 
s-au făcut instructaje cu mecaniza
torii si colectiviștii care vor lucra

tori etc. în vederea 
perioadei de recoltare și 
raționale a întregului 
mașini, consiliul agricol regional a 
luat măsuri ca, în funcție de stadiul 
de coacere al cerealelor, să grupeze 
forțele pe zone și unități îricepînd cu 
sudul regiunii. Fiecare gospodărie 
și-a Intocmft‘planul operativ de des
fășurare a recoltatului și treîerișului, 
precizîndu-se termene cît mai scurte 
de lucru cu sarcini și responsabili
tăți concrete defalcate pe brigăzi, 
oameni și mașini. în prezent, pla
nul operativ se prelucrează cu toți 
oamenii care ian parte la executa-

(Citiți în 
Populare

Azi, Ziua aviației B. P. Romine 
pag. a Il-a : Ordinul ministrului forțelor a 
Romipe ; Adunarea festivă din Capitală și

■ și -inältimi)-- - ■ • ■

armate ale Republicii 
și reportajul : Oameni

pe combine la recoltat. Primii 
care au început recoltatul au fost 
membrii gospodăriei colective „Par
tizanul roșu“ din Zimnicea, care au 
recoltat în prima zi orzul de pe su
prafața de 22 ha.

rea lucrărilor.
Ca o ultimă măsură de 

a stadiului de pregătire a c 
biroul comitetului regional

de verificare 
a campaniei, 

de partid

(Continuare în pag. IlI-a )

La G.A.C. Sprincenata, regiunea Argeț, au sosit combinele de la S.M.T. Radomlrești, care vor 
campania de recoltare

lucia in

Răscoala din Katanga de nord- 
Știrile sosite la Leopoldville cu pri
vire la răscoala din capitala pro
vinciei Katanga de nord, Albert
ville, continuă să fie extrem de con
fuze. Comunicațiile între acest oraș 
și restul Congoului sînt întrerupte. 
Agenția U.P.I., referindu-se la știri 
neconfirmate, relatează că la Al
bertville s-ar fi desfășurat lupte 
între răsculați și trupele armatei na
ționale congoleze, iar orașul ar fi tre
cut în mai multe rînduri din mîinile 
răsculaților în cele ale forțelor gu
vernamentale. Răsculații dețin con
trolul asupra aeroportului.

Senatul american a adoptat pro
iectul de lege cu privire la dreptu
rile civile ale populației de culoare 
(Amănunte în pag. 4-a).

Problema lao|iană. Prințul Sufanu- 
vong, președintele partidului Neo Lao 
Haksat, a adresat primului ministru 
laoțian, prințul Suvanna Fumma, 
o nouă telegramă în care cere or
ganizarea urgentă a unei întîlniri a 
reprezentanților politici și militari ai 
celor trei grupări politice laoțiene, 
pentru a discuta în amănunțime și a

ajunge la hotărîri cu privire la neu
tralizarea și demilitarizarea orașului 
Luang Prabang.

Filozoful englez Bertrand Russel 
a dat publicității o declarație în care 
se pronunță pentru scoaterea din 1- 
legalitate a P. C. din Germania.

ICe va cuprinde programul ce
lei de-a V-a serii a cursurilor f

Cursurile se vor desfășura, ca și în 
anii precedenți, în două secții. Prima 
este destinată profesorilor și specia
liștilor. Aceștia vor putea urmări, 
după preferințe, unul dintre cele 
două cicluri de prelegeri (de lingvis
tică sau de literatură). Prelegerile 
din cadrul ciclului de lingvistică vor 
trata „Probleme de lexic și de sti
listică a limbii romîne“. Pentru cei 
ce doresc să aprofundeze studiul li
teraturii romîne, a fost organizat 
un ciclu de prelegeri a cărui temă 
generală este „Doi clasici ai litera
turii romîne : Eminescu și Creangă“. 
Alegerea acestei teme este legată, 
firește, și de comemorarea a 75 de 
ani de la moartea celor doi mari 
scriitori reprezentativi ai poporului 
nostru. Pentru ca oaspeții să-și poa
tă forma o imagine mai completă 
despre personalitatea acestor scrii
tori, se va organiza, la Sinaia, cu 
sprijinul Bibliotecii Academiei R.P. 
Romîne, o expoziție consacrată vie
ții și operei lor. In cadrul celeilalte 
secții, pentru studenții și tinerii cer
cetători care se specializează în do
meniul filologiei romanice, vor fi 
prezentate prelegeri grupate în două 
cicluri : „Probleme specifice ale lim
bii romîne contemporane“ și „As-, 
pecte ale literaturii romîne moder
ne și contemporane“. O atenție deo
sebită se va acorda, în acest an, lu
crărilor practice cu studenții. Pen
tru realizarea unor progrese rapide 
în deprinderea de a vorbi curent 
limba romînă, s-a prevăzut sporirea

IVor mai fi expuse și alte pre
legeri ?

Cursurile prevăzute atît pentru 
profesori cît și pentru studenți vor 
fi completațe cu conferințe privi
toare la istoria, geografia, arta, fol
clorul și etnografia poporului romîn. 
Vor putea fi audiate prelegeri în le
gătură cu opera și activitatea unor 
figuri reprezentative ale științei is
torice romînești : D. Cantemir, isto
ricii școlii ardelene, N. Bălcescu, 
A. D. Xenopol, V. Pîrvan, N. Iorga. 
Pentru cunoașterea folclorului și a 
etnografiei poporului nostru, s-au 
prevăzut conferințe despre : balada 
populară romînească, varietățile re
gionale ale liricii populare romînești, 
ceramica populară romînească. Se va 
organiza, cu sprijinul Institutului de 
istoria artei al Academiei R. P. 
Romîne și al Muzeului de artă 
populară, o expoziție de ceramică 
romînească. Realizările obținute în 
pictura și grafica, sculptura și arta 
monumentală, în arhitectura, muzi
ca și literatura noastră din ultimii 
20 de ani vor putea fi urmărite în 
cadrul ciclului de prelegeri „Două 
decenii de artă romînească".

Nivelul științific al cursurilor, con
ferințelor și seminariilor va fi asi
gurat de participarea unor persona
lități de frunte ale culturii noastre, 
academicieni și cadre didactice de 
specialitate de la aproape toate uni
versitățile din țară. Un numeros co
lectiv care cuprinde, printre alții, 
pe academicienii G. Călinescu, E 
Condurachi, C. Daicoviciu, Al. Graur, 
Iorgu Iordan, Ath. Joja, Gh. Mihoc, 
St. Milcu, Gh. Oprescu, A. Oțetea, 
E. Petrovici, Al. Philippide, Al. Ro- 
setti, precum și pe membrii cores
pondenți ai Academiei R. P. Romîne 
Dan Bădărău, M. Berza, Al. Dima, 
Tiberiu Morariu, St. Pascu ș.a., va 
expune la Sinaia conferințe și prele
geri de specialitate.

Multe dintre prelegerile ținute 
pentru profesorii și studenții de 
peste hotare prezintă o însemnătate 
deosebită, dat fiind că ele sinteti
zează, în diverse domenii de cerce
tare, rezultatele cele mai noi ale 
activității științifice din țara noas
tră. Incepînd din acest an, s-a luat 
inițiativa tipăririi unor prelegeri în 
broșuri bilingve (romînă și franceză) 
în patru serii (I : limbă, II : lite
ratură, III : istorie și geografie, IV : 
artă, folclor și etnografie).

Ce alte activități mai cuprin
de programul întocmit pentru 
oaspeții de peste hotare ?

Cursurile vor fi completate cu un 
program cultural-artistic care cu
prinde un bogat repertoriu de reci- 
tale, audiții muzicale, o seară de lec
turi și recitări din operele lui Emi- 
nescu și Creangă, susținute cu con
cursul unor artiști cunoscuți, pre
cum și vizionări de filme, vizite în 
diferite locuri pitorești ale țării.

în acest an, cînd Universitatea 
din București își sărbătorește cente
narul. sintern îndreptățiți să credem 
că a V-a serie a cursurilor de vară 
de limbă și literatură, istorie și artă 
a poporului romîn va fi o manifesta
re universitară de prestigiu interna
țional, reușind să înfățișeze o ima
gine cuprinzătoare a principalelor 
realizări obținute de poporul nostru 
în domeniul științei și al culturii.

petrolului
Simbioza sondei cu furnalul • Din 

produse valoroase:reziduuri grele 
cocs, motorină, benzină, gaze combustibile

Din Azi, cea mai lungă zi 
a anului

Noi linii electrice La Mamaia începe

de înaltă și foarte
înaltă tensiune

Primul Festival al filmului rominesc
„Ovidiu" de la 
azi, la ora 20,30,

Ma- 
des-

Pentru alimentarea cu energie e- 
lectrică a Uzinei de aluminiu Sla
tina, s-a început construcția liniei 
de 400 kV Luduș-Slatina, cu o lun
gime de 264 km. Totodată, a înce
put execuția liniilor de 220 kV Pa- 
roșeni-Craiova și Craiova-Slatina, 
și a stației de transformare de la 
Slatina. Aceste linii vor asigura ali
mentarea combinatelor chimice din 
Craiova, Turnu Măgurele și a Uzi
nei de aluminiu Slatina. O altă li
nie de 220 kV — Intre Borzești ți 
Galați — va permite transportul u- 
nul plus de energie electrică In re
giunile industriale Galați și Dobro- 
gea. Șl în alte regiuni ale țării, au 
fost începute lucrările de construc
ție a unor linii de înaltă tensiune. 
Astfel, combinatele chimice de lîn
gă Piatra Neamț vor primi un plus 
de energie prin linia de 110 kV ce 
se construiește între Bicaz și Roz- 
nov.

In grădina 
maia are loc 
chiderea primului Festival al fil
mului rorrJînesc, instituit de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă în scopul de a stimula crea
ția națională de filme.

Timp de o săptămînă, în fiecare 
seară, juriul și publicul vor putea 
urmări un program de 3 ore cu 
producții cinematografice variate 
— povești lirice, epopei cinemato
grafice, reportaje, filme pentru co
pii și tineret, filme științifice, alb- 
negru și color — dintre cele mai 
reprezentative realizate în ultimul 
an de studiourile noastre.

In prima zi a Festivalului vor 
rula filmul „Tudor“ și scurt-metra- 
jul „Memoria trandafirului". Prin
tre filmele ce vor fi prezentate în 
continuare, sînt unele producții 
noi, necunoscute încă publicului, 
printre care „Străinul" realizat de 
Mihai Iacob, după scenariul lui 
Titus Popovici și „Comoara din 
Vadul Vechi" de Victor Iliu, după 
scenariul lui V. Em. Galan precum 
și scurt-metrajele „Drumuri", 
„Globul de cristal" ș.a.

In agenda festivalului mai sînt 
cuprinse filmele de lung metraj:

„Un surîs în plină vară", „Dragos
te lungă de-o seară", „A fost prie
tenul meu", „Pași spre lună“. La 
această competiție artistică figu
rează, de asemenea, 23 scurt-me-
traje.

Din juriu fac parte 11 oameni de 
specialitate — scriitori, regizori, 
compozitori, actori de film și zia
riști : Eugen Barbu, Ion Bostan, 
Mircea Drăgan, loan Grigorescu, 
Th. Grigoriu, Eugen Mândrie, 
Francise Munteanu, Ion Popescu- 
Gopo, Colea Răutu, Petre Sălcu- 
deanu și Aurel Samson. Juriul va 
acorda distincții pentru realizato
rii celor mai bune filme. Se vor de
cerna Marele premiu al festivalu
lui, Premiul juriului, Premiul pen
tru regie. Premiul pentru imagine, 
Premii pentru cea mai bună inter
pretare feminină și masculină, Pre
miul pentru muzica de film, Pre
miul pentru filmul artistic de 
scurt-metraj, Premiul pentru cel 
mai bun documentar, Premiul pen
tru cel mai bun film de desen a- 
nimat, Premiul pentru cel mai bun 
film de păpuși și cartoane decupa
te. Distincțiile vor avea emblema 
festivalului reprezentînd un peli
can alb.

Anul acesta vara astronomică, (sol- 
stițiul de vară), începe la 21 iunie o- 
rele 10,57 (ora oficială). In această zi, 
Soarele răsare la 4,31 și apune la 
20,03, luminînd pe cer 15 ore și 32 de 
minute. Este cea mai lungă zi a anu
lui. In momentul solstițiului de vară, 
Soarele în mișcarea lui aparentă pe 
bolta cerească, pe ecliptică, se găseș
te la cea mai mare distanță de ecua
torul ceresc. In plină vară, la 5 iulie 
orele 14,00, Pămîntul, în mișcarea sa 
în jurul Soarelui, se va afla în punctul 
cel mai depărtat de Soare, denumit a- 
feliu. De ce totuși vara este anotimpul 
cel mai călduros ? Cauza nu trebuie 
căutată în distanța Soarelui de Pă- 
mînt, care nu se schimbă prea mult 
de la afeliu la periheliu (punctul cel 
mai apropiat de Soare al orbitei Pă- 
mîntului) și oscilează în jurul valorii 
de 150 milioane km, ci în înclinarea 
pe care o au razele soarelui față de 
anumite zone ale Pămîntului, cum ar 
fi, de pildă, zona temperată (egal 
distanțată de Pol și de Ecuator) în 
care se găsește și țara noastră. Vara 
observăm că Soarele se ridică mult 
deasupra orizontului, avînd așa dar de 
parcurs un drum mai mare pe bolta 
cerească. Razele soarelui cad atunci 
aproape perpendicular pe suprafața 
Pămîntului încălzind-o cu mult mai 
puternic decît iarna, cînd ele cad
blic, un număr de ore mai mic, fiind 
în parte absorbite de atmosferă.

Incepînd de la 21 iunie, ziua se 
micșorează și noaptea se lungește. 
Sfîrșitul verii, echinoxiul de toamnă, 
cînd ziua este egală cu noaptea, va a- 
vea loc anul acesta la 23 septembrie o- 
rele 2,17 (ora oficială).

o-

In arhitectura de oțel, sticlă și be
ton a Complexului petrochimic 
Borzești atrage atenția vizitatorului 
instalația de cocsare întîrziată. Este 
ultima instalație intrată în funcțiune 
în cadrul rafinăriei Onești. Cu o 
înălțime de 84 metri, ea domină o 
bună parte a noului peisaj industrial. 
Noua instalație utilizează reziduurile 
grele rezultate din procesul de pre
lucrare a țițeiului, reziduuri care 
înainte, numai în amestec cu alte 
produse, puteau fi valorificate drept 
combustibil. Supuse prelucrării în 
instalația de cocsare întîrziată, din 
ele se obțin acum produse care au 
o mare căutare : cocsul de petrol, 
un produs superior folosit la fabri
carea electrozilor pentru industria 
aluminiului și cea 
fracțiuni de motorină 
folosesc ca materie 
lațiile de cracare catalitică în 
rafinăriei, pentru obținerea 
cu cifră octanică ridicată, gaze 
un conținut bogat de propan și bu 
tan — fracții care constituie mate 
ria primă pentru fabricarea cauciu 
cului sintetic și a altor produse va 
loroase. Procesul de producție 
instalației este automatizat. Instala
ția este prima de acest tip, proiec
tată în țară de către Institutul de 
proiectări pentru industria petroli
eră. Utilajele au fost realizate la 
uzinele „1 Mai" din Ploiești și la Re
șița. O soră a instalației lucrează în 
prezent în India, iar alta a intrat în 
funcțiune în regiunea Ploiești. Cum 
funcționează noua instalație ?

Din rezervoarele unde este depo
zitată materia primă — reziduurile 
grele — ajunge într-un cuptor, unde 
este supusă unei temperaturi de 
SOO0 C, sub acțiunea căreia încep 
reacțiile de descompunere termică. 
Reziduurile se transformă într-un a- 
mestec de lichid și vapori care sînt 
dirijate într-una din cele două ca
mere de cocs. Rezultă cocsul care 
rămîne în cameră, motorina și ben
zina sub formă de vapori, precum și 
fracții gazoase care trec în coloana 
de fracționare, pentru separare.

Cum se evacuează cocsul ? După 
o răcire prealabilă cu aburi și apă, 
intră în funcțiune instalația de fo-

tă ușoara, ce se 
primă la insta- 
alitică în cadrul 
ținerea benzinei

ray. O instalație obi; 
nătoare cu cele ce Iu 
purile petrolifere. Se 
o gaură în centrul 1 
care se prezintă ca w 
înalt de cca. 26 metri, 
sapei se montează un 
cu două brațe. Se t 
hidraulică cu apă, la 
150 atmosfere. Prin 
fărîmițează cocsul, 
cuat prin partea infei 
rei. După- golire, cocs 
portât pe benzi rulai

purile

sapei 
cu

obișnuită, asemă- 
lucrează în cîm- 

Se face mai întîi 
centrul masei de cocs, 

ca un cilindru gros, 
Apoi, în locul 

un cuțit hidraulic 
trece la tăierea 

apă, la o presiune de 
Prin învîrtire, apa 

care este eva- 
inferioară a came- 
cocsul este trans- 

pe benzi rulante la depozit.

In această fază cocsul mai con
ține în masa lui produse volatile, 
nedorite, care grăbesc procesul de 
consum al electrozilor. Eliminarea 
lor se face într-o instalație de cal- 
cinare. Cocsul obținut este de cali
tate superioară, iar gazele ce se de
gajă la operația de calcinare sînt 
folosite drept combustibil.

Datorită temeinicei cunoașteri a 
instalației, exploatării ei corecte, 
însușirii tehnologiei de fabricație, 
colectivul de muncitori și tehnicieni 
de aici a reușit să reducă la jumă
tate timpul de oprire pentru revizii 
și să prelungească perioada de 
funcționare între două revizii de la 
45 zile la 180 zile.

Nicolae MOCANU 
coresp „Scînteiî“

Instalația cocsare Intirziată.
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ministrului forțelor armate 
ale Republicii Populare Romine

București
21 iunie 1964
Sărbătorim astăzi Ziua Aviației Republicii Populare Romîne în con

dițiile muncii entuziaste a întregului popor pentru întîmpinarea cu noi 
realizări a celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

în anii puterii populare, aviația patriei noastre — continuatoare a 
unor înaintate tradiții — a cunoscut, prin grija partidului și guvernului, 
o puternică dezvoltare.

Aviatorii militari, conștienți de înalta lor misiune de apărători ai 
spațiului aerian al patriei noastre, își perfecționează neîncetat pregăti
rea de luptă și politică, întăresc continuu capacitatea combativă a unită
ților și subunităților de aviație. Ei sînt gata ca, alături de toți militarii 
forțelor noastre armate și împreună cu celelalte armate frățești, să apere 
cauza socialismului și păcii.

Personalul aviației de transport, utilitare și sanitare, prin munca lui 
rodnică contribuie la îndeplinirea sarcinilor economiei naționale, la ocro
tirea sănătății celor ce muncesc. Piloții și parașutiștii sportivi reprezin
tă cu cinste culorile patriei în concursurile aviatice internaționale.

Cu prilejul Zilei Aviației Republicii Populare Romîne, felicit perso
nalul aviației militare și civile și-i urez noi și însemnate succese în în
treaga sa activitate.

Trăiască Aviația Republicii Populare Romîne !
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul încercat al po- 

porului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Popu

lară Romînă !
Ministrul forțelor armate ale R. P. Romîne 

General de armată
LEONTIN SÄLÄJAN

Oameni
Nicicînd aerodromul nu este atîf de 

frumos ca în nopjile de zbor. Un avion cu 
reacjie aleargă de-a lungul pistei. In ju
rul său defilează parcă zeci de lumini 
albe, verzi, galbene, roșii. După decolare 
nu-i mai zărești decit cele trei lămpi de 
poziție care dispar treptat la orizont. Din 
înălțimi, pilotul vede o adevărată simfo
nie de lumini Poate strălucirea nocturnă 
a rafinăriei de la Brazi, sau poate fluo
rescenta Oneștiului, șiragul mărgărita
relor litoralului romînesc sau clădirile și 
instalațiile combinatului chimic de la Cra
iova.

Zborul lui e cutezător. Știe că nu e sin
gur pe cărări de noapte, că legătura cu 
aeroportul e puntea nevăzută ce-l leagă 
de pămîntul patriei. Este pilot clasa I. Po
sedă cea mai înaltă calificare. In nori, pe 
planuri și pe cupola cabinei îi joacă limbi 
de foc, scînteieri ionice. Inima lui însă 
bate regulat. Sîngele-i pulsează cu a- 
ceeași vigoare, iar aparatul de zbor, mi
nuit cu iscusință, săgetează stratul spre 
înălțimi. In inimă poartă sentimentul pro
fund al dragostei de patrie. El este acela 
care-i ordonă cutezanjei să acfioneze, 
creierului să raționeze și mîinii să stru
nească cu pricepere și cu iscusință com
plicata mașină aeriană. Pilotul este con
știent de misiunea sa. Aceasta-i dă pu
tere, tărie și îndemn.

lată-l așa dar, pe maiorul Costel Za- 
gara — secretarul de partid al escadrilei 
— acolo sus, în stratosferă la bordul a- 
vionului supersonic. Execută o Intercep
tare de noapte. Un exercițiu dificil. Vi
teza avionului său se măsoară în mii de 
kilometri pe oră. Norii pe care i-a stră
bătut îi apar acum ca niște pilcuri mărunte 
aruncate undeva jos de tot. Sînt luminați 
feeric de razele Lunii. Sus, puzderia de 
stele. El caută însă finta, condus de co
menzile clare, scurte și precise pe care 
le primește de la sol. Un pilot spunea 
că acolo, în noapte, zburătorii îi simt a- 
proape pe cei cu care vorbesc. Știu că,

LA AL DOILEA VOLUM...
S „0 viziune a sentimentelor0 de Nkhita Stănescu @ „Vis planetar" 
de Cezar Baltag @ „Desprinderea de țărm" de ilie Constantin

Dupâ apariția aproape concomi
tentă a volumelor de debut (1960), 
Nichita Stănescu, Cezar Baltag și 
Ilie Constantin sînt fiecare de cîtva 
timp la cel de-al doilea volum de 
versuri, care oferă cititorului o ima
gine concludentă a evoluției străbă
tute de ei. înainte de a schița însă 
aprecierile de ordin general, impuse 
de un drum, în mare parte comun, 
este necesară o privire separată.

Cu „O viziune a sentimentelor”, 
Nichita Stănescu a executat un salt 
considerabil în afirmarea notei atît 
de personale a talentului său. Te
mele sînt, în esență, aceleași ca în 
primul volum — „Sensul Iubirii”. De 
unde însă, acolo, ele se înfățișau 
mai mult ca aspirații, abstracte și 
pe alocuri cu un aer pretențios, ex
primate într-un limbaj ale cărui ima
gini se împiedicau în stridențe ori 
stîngăcii. nu numai că au devenit 
azi sentimente organice, dar ele 
constituie pîrghnle unui univers poe
tic pe punctul închegării definitive. 
Identificarea cu idealul în acțiune 
al Comunei, vibrațiile dragostei îm
plinite, revelațiile asupra universu
lui, produse prin pătrunderea omului 
în Cosmos și coborîrea lui în infi
nitul „mic”, generează entuziasm în 
versurile lui N Stănescu. Fervoarea 
lirică a poetului recompune datele 
obișnuite ale realității în configurații 
inedite, le comunică o mișcare atot
cuprinzătoare desfășurată pe o di
recție mereu ascendentă, ca o nouă 
cosmogonie în timp ce trecutul, de
finit ca un sediu al inerției, mărgi
nește și fringe impulsurile, menți- 
nînd ființa dornică de libertate în
tr-o frămîntare stearpă, într-o zba
tere pe loc. prezentul socialist des
chide cîmp nelimitat gîndirii, dă o- 
mului și vieții, chiar lucrurilor sor
tite aparent încremenirii veșnice, 
posibilitatea unei manifestări de
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în clipa aceea, gîndurile celor de jos îi 
călăuzesc pe cărările nocturne, în înde
plinirea uneia sau alteia din misiuni.

Vocea căpitanului Mihai Băicanu — na
vigatorul din punctul de comandă — are 
ceva grav în intonația ei, ceva ce-i dă 
pilotului senzafia că tinta trebuie să fie 
pe undeva pe aproape. Il cunoaște bine 
pe Băicanu. Navigatorul acesta, „tubistul* 
cum îi spun în glumă cîteodaiă aviatorii, 
pentru că el dirijează avioanele cu ajuto
rul indicațiilor de pe „tubul” stației de 
radiolocatie, trăiește în fiecare zi sau 
noapte de zbor, alături de pilofi, momen
tele culminante ale interceptării finale. 
Cind se apropie „vînătorul" de țintă, vo
cea sa capătă nuanje deosebite, rezonan
te, un tremur ușor, apoi brusc o agitajie. 
Pilotul caută atunci febril. Trebuie să vadă 
ținta. Dirijările căpitanului Băicanu sînt 
întotdeauna excepționale.

— Țintă prinsă I raportează maiorul Za- 
gara. Apoi continuă : intru la atac I

Undeva înspre direcția Lunii tinta — 
și ea un avion supersonic — se „strecoa
ră” printre stele. Aceasta-i impresia I 
Pare o cometă-n noapte.

Maiorul Zagara strînge manșa. Parcă-I 
transmite avionului gîndurile sale. Mută 
maneta dînd drumul la gaze în plin și in
tră pe curba de urmărire.

Atacul său surprinde pe adversar care 
încearcă să vireze spre stînga. Degeaba 
însă. Intrat la atac maiorul Zagara deschi
sese deja focul fotomitralierei. Apoi de
gajă. Raportă hofărît : „Am terminat ata
cul". Și formula cunoscută pilofilor : „pri
mesc noi comenzi”.

De cîte ori n-a rostit el asemenea ra
poarte ! De cîte ori n-a fost dirijat la o 
nouă țintă I Carnetul de zbor la capitolul 
„întrebuinjare în luptă" păstrează cu fi
delitate evidența lor. Păstrează și califica
tivele, între care predomină „foarte bine". 
De fapt, este explicabil. Ca orice pilot 
clasa I, ofițerul nu se mulțumește cu

pline șl voioase. Visul de a ti „lu
ceafăr" imponderabil, firește, dar un 
luceafăr pornit de pe pămînt și păs- 
trînd legătura cu el, antrenînd spre 
zări necunoscute omenirea — se în
făptuiește sub stimulentul de acțiu
ne și gîndire pe care-l reprezintă 
orizontul comunist : „E o cunoaștere 
aidoma cunoașterii dinții, / cînd lu- 
mile-ți încep la căpătîi, / și-ți bat 
în văz și în auz, anume / și mina-n- 
tinsă simte-o dimensiune, / și fiece 
mirare e un nume" („Cîntec despre 
cea mai înaltă idee"). Noul, „fertili
tate nemaipomenită în pămînt și în 
pietre și în schelării”, este atît des
fășurare de inițiative creatoare cît 
și trăire interioară, tensiune vitală 
ce nu tolerează nici cele mai ino
fensive ipostaze ale stagnării : „Um
bra de mi-aș fine-o doar o clipă pi
ronită, s-ar și umple de ferigi și bă
lării". Unei sensibilități receptive 
la virtuțile „magice” ale con
cepțiilor și acțiunii constructive, dra
gostea trebuia să îi apară ca un 
triumf al puterilor transformatoare, 
în jurul îndrăgostiților obiectele a- 
doptă culori și degajează lumini ; 
spațiul se umple de o anima
ție fosforescentă și se apropie 
familiar de om ; anotimpurile toate, 
inclusiv iarna, își deschid, primitoa
re, resursele de vis („Visul unei nopți 
de iarnă”). Pînă șl timpul, căpătînd 
însușiri fizice — ce sună, scînteiază, 
mîngîie — își suspendă cursul șl 
își oferă orele ca pe niște prinosuri: 
„Pe urmă ne vedeam din ce în ce 
mai des. / Eu stăteam la o margine 
a orei, / tu — la cealaltă ; / ca două 
toarte de amforă". Asistăm deci la 
o contemplare activă a lumii, la o 
efervescență în fond senină a resor
turilor sufletești.

în timp ce Nichita Stănescu se 
lasă în voia efuziunii. Cezar Baltag 
ține parcă să o domine. înaltă și

Adunarea festivă 
din Capitală

Cu .prilejul Zilei Aviației R. P. Ro
mîne, sîmbătă după-amiază a avut 
loc în sala Teatrului C.C.S. din Ca
pitală o adunare festivă. Au partici
pat reprezentanți ai Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P. Romîne, 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor, ai Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., ai Comite
tului orășenesc București al U.T.M. 
și U.C.F.S., generali și ofițeri ai for
țelor noastre armate, oameni ai 
muncii. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de general-locotenent Ion 
Ioniță, adjunct al ministrului forțe
lor armate. Despre importanța Zilei 
Aviației R. P. Romîne a vorbit gene- 
ral-maior Vasile Alexe. în încheiere 
a fost prezentat un program artistic 
susținut de Ansamblul de cîntece și 
dansuri al armatei. Adunări consa
crate Zilei Aviației R. P. Romîne au 
mai avut loc și în alte localități din 
țară.

(Agerpres)

inalf îmi
„bine”. Pentru el ca și péntru maiorii : 
Vladimir Liubec, Aurei Gheorghe, Nico
lae Cara, Nicolae Tudor — toți piloți 
clasa I pe avioane supersonice — noțiu
nea de „foarte bine" a intrat în faptele 
cotidiene ale aerodromului. Și calificativul 
acesta nu este privit ca o simplă noțiune. 
Comandantul escadrilei — locotenent- 
colonelul Dumitru Bondar — zburător în
cercat, le-a insuflat subordonaților săi ho- 
tărîrea de a acționa la nivelul cerințelor 
celei mai înalte clasificări. Așa se expli
că de ce toți piloții din escadrilă sînt 
posesorii titlului de „pilot clasa I".

O „vatră" și radiogonometristul de la 
aerodrom îi indică pilotului cu precizie 
drumul către „casă". Folosește „vatra” 
pentru a-și controla zborul. Bătăile sta
ției de radio „îndepărtată” le simte ca 
pe propriile sale bătăi ale inimii, ca pe 
ale tovarășilor săi care-l așteaptă jos. Și 
zborul îi e parcă mai ușor cînd se gîn- 
dește la ei, la munca lor entuziastă, la 
conștiinciozitatea lor...

Lumina vie de argint a proiectoarelor 
taie întunericul într-o fîșie. Supersonicul 
intră în fascicol și peste cîteva secunde 
se așterne lin de-a lungul pistei. II pri
vesc zeci de ochi. încă puțin și armura 
cabinei va fi dată la o parte ; și cea a 
căștii de zbor. Va dezbrăca costumul a- 
cela ca de cosmonaut și maiorul Zagara 
nu se va deosebi cu nimic de un om o- 
bișnuit, un om modest, prietenos, cald la 
inimă și la sfat. Ur om iub!’ și stimat de 
tovarășii săi din escadrilă și din unitate. 
Vor urma alte zboruri mereu m8i com
plexe. Dar despre nici unul nu se va 
vorbi în mod deosebit. Despre toate însă, 
ca și de ale tovarășilor săi de escadrilă, 
se va vorbi la un loc printr-un singur cu- 
vînt : măiestrie. Toate vor vorbi despre 
apărătorii de nădejde ai spațiului aerian 
a| patriei noastre dragi.

Căpitan Gh- VERENDEANU

gravă, privirea sa e mai mult medi
tativă decît înfiorată de priveliștile 
care i se deschid înainte. Stilul e 
supravegheat cu eleganță, simțin- 
du-se plăcerea frazei poetice com
puse cu grijă și nutrite cu metafore 
și comparații fastuoase, pătrunse de 
sforțarea către o expresie originală: 
„Statuia lui îmi va apare poate I de 
foarte sus, de la zenit, curînd / ca 
un dulgher adolescent ce bate / în 
căpriorii cerului, rîzînd". Volumul 
„Vis planetar" afirmă un tempe
rament poetic concentrat în sine, 
sobru și egal, urmărind con
strucția socialistă a patriei, mișca
rea înainte a Istoriei, tensiunea dra
gostei cu o admirație cercetătoare. 
Omagiu lucid al vieții, lirismul lui 
Baltag e totdeauna solemn :„O, iată 
fruntea mea / a curs în scoarța co
pacilor, / și navighez în lucruri I 
topindu-mă în ele, înflorindu-le, / e- 
liberînd din coaja ghindei sutele 
de ani / ale stejarilor". Proce
sul de maturizare, foarte insistent e- 
vocat, e văzut ca o înflorire liniștită 
de virtualități, de tendințe vagi și 
șovăitoare altădată, ca o suită de 
răspunsuri date întrebărilor naive. 
Sufletul, disponibil și curios, gata să 
zboare spre depărtări, evoluează fi
resc de la o vîrstă la alta, fără chi
nurile adaptării, spre stadiul răspun
derii și înțelegerii adulte. Copilăria 
Si adolescența unduiesc ușor în 
urmă, sub chipul unor amintiri lipsite 
de crisparea regretului : „îmi pri
vesc chipul brăzdat de mature că
rări', / în rîul din copilărie răsfrînte. 
/ Frîie pentru treptat învinsele zări 
I sînt liniile săpate pe frunte". Iubi
rea e trăită din plin pentru că spo
rește resursele vieții. Eliberînd omul 
de servituți, socialismul îi prote
jează împlinirea pe toate planurile. 
Reluare în sens opus a tradiționalei 
comparații între viața insului și frun
ză căzătoare, din „Călătorie în-

Orchestra Filarmonicii de stat din Iași in timpul unui concert Foto : Agerpres

Căminul nostru £ J" MUTARE
• Cum sâ găsești 
© La pomul! Hăudai

Despre unitățile ale căror servi
cii sînt solicitate de cetățeni la mu
tare s-a mai scris. Problema nu este 
însă epuizată. Anual, în București 
se repartizează locuințe la mii și 
mii de familii. Ținînd seama și de 
faptul că mulțî fac schimb de lo
cuință, își cumpără mobilă sau alte 
obiecte grele, se înțelege cît ar fi de 
utile unități specializate, care să 
pună la dispoziția cetățenilor mij
loace de transport, serviciile unor 
oameni calificați. De fapt, o astfel 
de întreprindere există, dar... pe 
jumătate. E vorba de între
prinderea prestatoare de servicii 
manuale — I.P.S.M. Ea nu dispune 
de mijloace de transport ; acestea se 
găsesc la I.T.B. Dar cele două între
prinderi nu colaborează între ele și 
de aici se ivesc cele mai neașteptate 
încurcături. Locuiești, de pildă, în 
parcul Rahova și ți s-a repartizat o 
locuință în cartierul Vatra Lumi
noasă. Dai o fugă pînă la Gara de 
Nord, unde e amplasat unul dintre 
centrele I.T.B., și închiriezi o ma
șină. îți trebuie însă și ajutoare la 
încărcat și descărcat lucrurile, așa 
că de la Gara de Nord mai dai o 
fugă pînă în Calea Moșilor, unde se 
află cea mai apropiată unitate a 
I.P.S.M. Ciudat însă : unitatea 
I.T.B.-ului îți oferă mașina chiar în 
ziua în care ai cerut-o, dar aceea 
a I.P.S.M.-uIui îți trimite acasă oa
menii abia a doua zi. Àflînd despre 
un „pom lăudat", te repezi în șo
seaua Ștefan cel Mare ; cică e acolo 
un centru în cadrul căruia I.T.B. și 
I.P.S.M. colaborează și că, deci, poți 
închiria mașina și poți angaja, în 
același timp, oamenii de care ai ne
voie. Dar și aici, aceeași poveste : 
mașină poți obține, ajutoare — ba. 
Funcționara I.P.S.M., Aluna Bolin- 
tineanu, lipsește adesea de la ghi
șeu. în schimb, sînt prezenți în 
permanență alți oameni. Răsărit ca 
din pămînt, unul se îndreaptă spre 
tine și-ți oferă pe loc tot ce-ți tre
buie : și ajutoare și autocamion. 
„Georgescu mă cheamă, dar îmi zice 
Nae. Nae de la I.P.S.M. Am sub 
mină oameni berechet. Chiar de-ai 
sta în Mandravela, în trei ore ești 
mutat. Despre preț vorbim mai tîr- 
ziu ; mai întîi să ne vedem acasă“. 
Ca să nu trezească bănuieli, își dă 
și adresa : strada Diligentei nr. 30. 
Curînd vin și cei pe care Nae îi are 

tr-o frunză" denotă, peste aparența 
sa de șagă și de joc, un echilibru 
sever, la egală distanță de în
doială sau resemnare, ca și față de 
exaltările tulburi : „Zorii fîlfîiră din 
aripi. / Inimă, de unde vii... / Mă lovi 
în piept o frunză / și-ncepui o nouă 
zi". Această convingere de interpret 
al unei misiuni date de universul în
suși (vezi maiestuosul poem „Pă
mînt"), îșj datorează tăria viziunii 
comuniste asupra lumii. Recunoștința 
poetului față de societatea sa 
se pronunță într-un angajament de 
fidelitate față de cel mai înalt ideal 
uman : „Tu să-ți continui calea ne
istovit, în sensul ! în care sorii roșii, 
suind, te fascinară".

Sursă de energie pentru Nichi
ta Stănescu, rețea de armonii la Ce
zar Baltag, existența ia la Ilie Con
stantin aspectul curgerii neîncetate, 
al fuziunii lucrurilor. Această încli
nație, remarcată de la întîiul volum 
(„Vîntul cutreeră apele"), se tradu
cea prin simboluri învestite oarecum 
de la sine cu farmec poetic, datori
tă unei îndelungi tradiții : stele cîr- 
muind bolta „la prova lunii", plopi 
prefăcuți „în șiroaie", orașe navi- 
gînd ca „lumini fără număr pe ma
re”, asalturi de brigadieri spre zări 
înțesate de „corăbii noi". în volumul 
actual, „Desprinderea de țărm", mo
dalitatea preferată cunoaște mijloa
ce de expresie mai variate, cu toate 
că nu în egală măsură stăpînite. 
Procedeul notațiilor disparate alter
nează acum cu accente reflexive ; 
simpla consemnare a unor fapte, e- 
locvente prin ele însele, se asociază 
cu gestul poetic uneori hiperbolic, 
cu „declarația patetică", cum ai 
Spune M. R. Paraschivescu : „Uite, 
aveam casa asta... / Am dorm.it în 
ea douăzeci de ani... / Vom umple 
pînă la acoperiș casa cea nouă / de 
timp și omenie / și văzduhul ei va fi 
astfel început".

Ideea centrală a volumului e că 
orice fenomen comportă o „desprin
dere de țărm”, simbolul acesta sem- 
nificînd procesul dialectic — univer
sal — al ieșirii dintr-un tipar și in
trării într-o nouă maică. Poetul în
suși se închipuie „înainte și înapoi", 
în trecut și în viitor adică, „aci șl 
acolo", pe pămînt sau în univers. 
Răpit de „somnul" lucrurilor, de vi
sarea lor blîndă, el se simte „arun

și camion«! și oamenii 
© Snsftaîaâorul e pe drum

„sub mină“. Dar mașina ? Șeful lor 
face apoi un semn spre colțul stră
zii și subit autocamionul cu nr. 
40 035 (proprietar — I.R.T.A. Bucu
rești) trage la scară. într-adevăr, în 
trei ore ești mutat.

Georgescu și alții de teapa lui se 
dau drept salariați ai I.P.S.M., dar 
de fapt lucrează „pe cont propriu“. 
Cum de nu duc lipsă de mijloace 
de transport ? Simplu ! Șoferi ca a- 
cela de pe autocamionul amintit se 
mai găsesc. Cît despre tarife, ele nu 
sînt nici ca la I.T.B., nici ca la 
I.P.S.M., ci după bunul plac al „an
treprenorilor“.

Dacă ajungi abia seara în noua 
locuință din cartierul Vatra Lumi
noasă și apartamentul nu este co
nectat la rețeaua electrică din bloc, 
tot Georgescu te ajută să te des
curci. Nici una, nici două, apare cu 
un electrician. „Doi sori sînt cunos- 
cuți pînă acum, se prezintă încă din 
prag noul venit, soarele de pe cer 
și eu, Marius Soare, specialist în in
stalații electrice“.

Vorba ceea, dacă nu e curent, e... 
Soare, salariat al administrației car
tierului Vatra Luminoasă, care de
clară din capul locului, fără pic de 
jenă : „Deschid eu curentul și ne 
înțelegem"';

Pe urmele materialelor publicate
„ȚESĂTURILE DE TAPJSEKSE"

în urma publicării, în ziarul „Scîn- 
teia" nr. 6 266, a unui articol sub titlul 
de mai sus, Ministerul Industriei 
Ușoare ne răspunde între altele: 
„Este adevărat că mai sînt une
le țesături, omologate și contractate, 
care nu sînt la nivel corespunzător. 
Pentru a îmbunătăți activitatea în a- 
cest domeniu, unii creatori au fost tri
miși în schimb de experiență în străi
nătate, serviciile de creație au fost în
tărite, iar Comisia de avizare colabo
rează strîns cu Uniunea artiștilor plas
tici. în ce privește colecția de cretoane, 
ea va fi revizuită și îmbogățită, iar pro
dusele necorespunzătoare vor fi înlo
cuite. Cerința de a se da fondului 

cat" în timp, însuflețit de certitudi
nea de a fi și de a lua parte la ac
țiunea și freamătul creator al conce
tățenilor săi, dar și de neliniștea bi
nefăcătoare a devenirii. Lirismul lui 
Ilie Constantin e mai mult o 
vibrație la tot ceea ce reprezintă că
utare și împlinire, de la dibuirile a- 
dolescenței la încredințările mature, 
de la proiecte și năzuințe, la înfăp
tuiri. „înainte de plecare" și „Casa 
nouă" transmit fericirea detașării de 
un trecut amar, presimțirea per
spectivelor legate de intrarea în noul 
cadru. „Constructorul" înregistrează 
plăcerea uimită, înfiorată, a celui 
care modelează materia amorfă, și 
satisfacția de a dăinui undeva, ca 
un profil invizibil, între ziduri sau 
între oglinzi. Dragostea e concepută 
în sensul unui ciclu zilnic de întîl- 
niri și despărțiri, de acorduri și dez
acorduri, reproducînd în mic cursul 
vieții. Grupajul „Desprinderea de 
țărm" (fragmente de poem), cuprin
de o idee mai puțin obișnuită. Sur
prinderea clipelor în care omul e pe 
punctul înălțării în Cosmos prileju
iește o chemare la respectul înda
toririlor de pe pămînt, cu alte cu
vinte al menirii sociale : „Prietene, 
nu trece încă pragul lumii... / o cli
pă încă mai rămîi, / pe aceasta, / din 
țărm în țărm / pământului s-o dărui".

Triada poeților porniți cam în 
același timp pe aceleași făga- 
șuri, se află într-un punct înaintat al 
spiralei. Stăruitor în volumele pre
cedente, cu deosebire la Nichita 
Stănescu și Cezar Baltag, motivul 
copilăriei pe care războiul și 
vechea orînduire au despuiăt-o 
de inocență și vis, s-a dizol
vat într-un elan fără zăgazuri, în 
sentimentul „porților deschise” spre 
orice țintă a sufletului, minții sau 
imaginației. Afirmată înainte mai 
mult ca un deziderat caracteristic 
celui care pășește abia în lume, și 
proiectată cu precădere în viitor, ori 
în simboluri generale (mitologice) 
imaginea omului renăscut, armonios 
și liber, apare în volumele recente 
ca o realitate în mers, ca un bun co
tidian. Nepierzînd din prospețimea 
fermecătoare, din setea de „mira
col" specifică poeziei, privirea can
didă a cucerit înțelegerea lucidă a 
proceselor, a legilor călăuzitoare ale 
dezvoltării sociale și personale. O-

Instalațiile de la bucătărie trebuie 
montate de I.R.C.R. 23 August, în 
raza căruia cade cartierul amintit. 
Cînd achiți costul lucrării, funcțio
narii te avertizează : „Să fiți acasă 
la ora 3, că vine instalatorul". Dar, 
în așteptare, trece ora 3, trece ziua, 
trece și săptămina. Pînă la urmă lo
catarul este cuprins de nerăbdare : 
oare pentru urgentarea lucrării nu 
va fi cumva nevoit să apeleze tot la 
Nae și ai săi ?

■Ar
L-am întrebat pe directorul în

treprinderii prestatoare de servicii 
manuale dacă acești „prestatori de 
servicii“ și ceilalți lucrează la 
I.P.S.M. „Au lucrat“, ne-a corectat 
el. Atunci cum se face că unii din
tre ei mai au încă legitimațiile 
I.P.S.M., pe care le folosesc ca pa
ravan pentru afacerile lor Ilicite ? 
Evident, impostorii profită de aceas
tă „scăpare" a conducerii întreprin
derii.

— Am cerut în repetate rînduri 
sfatului popular camioanele necesa
re, pentru a nu mai depinde în a- 
ceastă privință de unitățile I.T.B. 
Răspuns însă n-am primit.

Am pus aceeași întrebare la 
S.P.C. și am aflat cu acest prilej că 
problema e în studiu.

De multe luni...

Gheorghe GRAURE

pieței mai multă stofă de mobilă va fi 
aplicată treptat, după intrarea în func
țiune, anul viitor, a unei noi fabrici".

„Cî MARCĂ PREFERAȚI"
Scrisoarea publicată sub titlul de 

mai sus în ziarul „Scînteia” nr. 6 194 
critică unele deficiențe de calitate ale 
ciorapilor produși la „Adesgo". Răspun- 
zînd ziarului, Ministerul Industriei 
Ușoare comunică : „Materialul a fost 
prelucrat cu colectivul fabricii, luîn- 
du-se măsuri în vederea întăririi con
trolului de calitate și folosirii corespun
zătoare a noilor mașini cu care a fost 
dotată fabrica, astfel ca în magazine să 
ajungă numai produse de bună cali
tate".

colită de culori sumbre și de spai
me, existența se profilează vie pe 
fundalul patriei, în intensități șl ra
porturi variabile cu timbrul fiecăruia 
dintre glasuri, dar cu un patos 
neistovit, cu o expansiune biruitoare, 

însumare de experiențe și luare în 
posesie de noi orizonturi, poezia ti
nerilor de care vorbim și-a sporit 
considerabil aptitudinea de a emo
ționa și de a sensibiliza ideile. Din 
acest punct de vedere, însă cei trei 
poeți mai au de îndeplinit exigen
țele legitime ridicate de însăși evo
luția lor. E de așteptat ca idealul 
propus, setea de cunoaștere și de 
viață să fie resimțit mai din plin în 
manifestările lui active cu rezonan
ță socială, cu puterea sa de emo
ționate a conștiinței colective. In a- 
celași timp pasiunea pentru gene
ralizări de tip filozofic reclamă cla
ritate și stringență în gîndire și ex
presie, mînuirea precăută a abstrac
țiilor, indiferent de domeniul de care 
sînt legate, precum Cosmos, istorie, 
fenomen social. Ideile nu devin pro
funde decît pe terenul concretu
lui și nu dobîndesc putere de 
convingere artistică decît dacă 
trup din ființa poetului cu forța și 
puritatea izvorului. Cîntecul suav al 
lui Nichita Stănescu e tulburat cîte- 
odată de imagini forțate ori compli
cate : „și crabii mîinilor, în lături, / 
desfășurau de alge, vechi, / verzoase, 
fluturate pături ! cu somnul tîmple- 
lor, perechi". Vocea gravă a Iui 
Cezar Baltag mai are inflexiuni pre
tențioase („O. gură aș fi vrut să-mi 
fie crater / in falii lungi, sticloase, 
șerpuind / spaime galactice"), iar 
zborul lui Ilie Constantin se rătă
cește uneori în vidul gesturilor spec
taculoase, dar lipsite de substanță : 
O, sfîșiere a zorilor ! / Duioasa a- 
lunecare-a nopții..."

Ceea ce l-a apropiat însă pe a- 
cești trei tineri poeți, ceea ce le-a 
asigurat dezvoltarea este consonan
ța cu spiritul contemporan, senti
mentul descoperirii propriului eu în 
tumultul creator al patriei, în bucu
ria construcției și creației, în avim 
tul idealului socialist și al rațiunii 
scrutătoare. Iată condiția care ne 
inspiră încredere în realizarea lor 
deplină.

Mihail PETROVEANU

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mine: MOTANUL ÎNCĂLȚAT — (orele 
11), LARME — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă: PRINȚESA CIRCULUI 
— (orele 10,30 și orele 19,30). Teatrul „C. 
I. Nottara“ (Sala din Bd. Magheru): ZIZI 
ȘI... FORMULA EI DE VIAȚA — (orele 
10), ACT VENETIAN — (orele 19,30); 
Sala Palatului R. P. Romîne; OEDIP 
REGE ȘI OEDIP LA COLONOS — (ore
le 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza-Bu- 
landra“ (Sala din Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1); COMEDIA ERORILOR — (ore
le 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giuleștl (la Teatrul de vară din Parcul 
„Herăstrău”) : PAHARUL CU APA — 
(orele 19,30). Teatrul satirlc-muzical „C. 
Tänase“ (la Grădina „Boema”); Șl BĂ
IEȚII ȘI FETELE — (orele 20,15). Tea
trul „Țăndărică“ (Sala din Sir. Acade
miei): EU Șl MATERIA MOARTA — 
(orele 20.30). Circul de stat: FORMULA 
MAGICA — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Madame Sans-Gêne — film pentru 

ecran panoramic: Patria (9,45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii); Republica (9; 
12,45; 16,30; 20,30), București (8,45; 12,30;
16,15; 20), Excelsior (9; 13; 17; 21), Gri- 
vița (8; 12; 16; 20), Melodia (9; 12,45; 16,30; 
20,15), Modern (9,45; 13,30; 17,15; 20,45),
Patinoarul „23 August“ (Bd. Muncii — 
orele 21), Arenele Libertății (Str. 11 Iu
nie — orele 21,15), Grădina „Doina“ (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 21), Volga (orele 
10). Cerul și mocirla: Carpați (10; 12; 14; 
16; 18; 20,15), Festival (9; 12; 15; 17; 19; 
21), Grădina „Festival” (Pasajul „Eforie“
— orele 20,15), Flamura (10; 12; 14; 16; 
18; 20), Stadionul „Dinamo" (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 21). Omul din fotogra
fie: Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21; la grădină — orele 20,30), Aurora (10; 
12; 14; 16; 18,15; la grădină — orele 20,30). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd: Vic
toria (9,30; 11,15; 13,15; 15; 17; 19; 21). Lu
ceafărul (16; 18; 20; la grădină — orele 
20,15), Lira (10,30; 15; 17; 19; la grădină — 
orele 20,30). Harakiri — cinemascop: Cen
tral (9,30; 12,15; 15; 17.45; 20,30). Limuzina 
neagră — cinemascop; Lumina (de la ore
le 10 la orele 14 rulează în continuare; 
16; 18,15; 20,30). Locotenent Cristina: u- 
nion (11; 15; 17; 19; 21). Program de fil
me pentru copil: Doina (orele 10). Scri
soare de la o necunoscută: Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Anotimpuri: Giu- 
leștl (15,45; 18; 20,15). Qlvitoq; In grădina 
zoologică: Timpuri Noi (de la orele 10 
la orele 21 rulează în continuare). Cel 
patru călugări: înfrățirea Intre popoare 
(10; 16; 18,15; 20,30), Arta (11; 14,30; 16,45; 
19; 21,15; la grădină — orele 20,15), Flo- 
rcasca (12,30; 16; 18,15; 20,30). Pompierul 
atomic: Cultural (15; 17; 19; 21), Giulești 
(9; 11; 13). Am ajuns și rege: Feroviar 
(10; 12; 14,30; 16.30, 18,30; 20,30), Tomis 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; la grădină — ore
le 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
1'rații eorsicanl — cinemascop: Dacia 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 10,30; 21), Colentina 
(10; 12,30; 15), Crîngași (16; 18,15; 20,30), 
Bucegi (10,15; 12,30; 14,45; 17; 19; la gră
dină — orele 20,30). Nu se poate fără dra
goste: Buzești (11; 16; 18). Cauze d.-epto
— cinemascop: Unirea (11; 16; 18,15; 20,30;
la grădină — orele 20,15), Popular (10,30; 
16: 18,30; 21). Zile de fior și rîs: Flacăra 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Adesgo (10,30; 
15; 17,30; 20). Cascada diavolului: Vitan 
(16; 18; 20). Dragoste lungă de-o seară: 
Munca (12; 16; 18,15; 20,30). Totul des
pre Eva: Moșilor (15; 18; la grădină — 
orele 20,30). Kaloian: Cotroeeni (11; 16; 
18; 20). Un suris în plină vară: Viitorul 
(11,30; 15; 17; 19; 21). Un om care nu 
există: Volga (14,30; 16,30; 18.30; 20,30),
Drumul Sării (11; 16; 18; 20). Liturghia 
de la miezul nopții — cinemascop: pro
gresul (11,30; 15,30; 18; 20,15). Dezrădăci- 
nații: Pacea (11; 16; 18; 20). Imblînzitorii 
de biciclete — cinemascop: Cosmos (16; 
18; 20). Aventurile unui tînăr - cinema
scop: Ferentari (10; 15; 18; 20,45). Viață 
sportivă: Grădina „Modern" (Str. 11 iu
nie nr. 75 — orele 20,15). îndrăgostitul: 
Grădina „Vitan“ (Calea Dudeștl — orele 
20,30). Rosita: Grădina „Buzești” (Str. Bu
zești nr. 9—11 — orele 20,30). Agatha, la- 
sâ-te de crime!: Colentina (17.30; 20; la 
grădină — orele 20,30). Apartamentul: 
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 
5 — orele 20,30).

Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 — Emisiune pentru co
pii și tineretul școlar. 10,30 - Rețeta gos
podinei. 11,00 — Emisiune pentru sate. 
In jurul orei 10,15 — transmisie de la 
Stadionul „23 August“ din Capitală a în- 
tîlnirilor de fotbal dintre echipele: Pro
gresul — Steaua șl Dinamo București — 
Rapid. 19,45 — Jurnalul televiziunii. 19.55 
— Cîntă Nicolae Herlea. artist al po
porului. 20,20 — Emisiune cu prilejul Zi
lei aviației R.p. Romîne. 20.50 — Maeș
trii genului scurt : Edgar Allan Poe. 
21,30 — Filmul „Un suris în plină vară“. 
In încheiere — Buletin de știri, sport 
și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
ieri in țară: Vremea a tost călduroasă, 

dat a devenit instabilă după-amiază, 
cind cerul s-a înnourat treptat și au că
zut avei se locale de ploaie, Însoțite de 
descărcări electrice. în cea mal mare 
parte a țării, exceptînd Dobrogea, unde 
cerul s-a menținut variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. cu Intensificări temporare și lo
cale predominînd din sectoru) estic. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 32 grade la Grivița, 
Iași și Roman și 20 grade la Tîrgu 
Secuiesc. In București : Vremea a fost 
călduroasă și a devenit Instabilă după- 
amlaza. cind cerul s-a înnourat și au 
căzut averse însoțite de descărcări elec
trice. Temperatura maximă a atins 32 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 iunie In țară : Vreme fru
moasă șl călduroasă in jumătatea de sud 
a țării și ușor instabilă in rest. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea averse izolate, 
mai frecvente în nordul țării. Vint slab 
pină la potrivit din vest. Temperatura 
se menține ridicată. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade. Iar maxi
mele între 24 șl 34 grade. In București: 
Vreme frumoasă șl călduroasă, cu cer 
variabil, vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura se menține ridicată.

dorm.it
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UNDE 
MERGEM
AZI ?

Așezată în ținutul străvechiului 
codru al Vlăsiei, al pădurilor Cotro- 
cenilor, Grozăveștilor și Văcăreș- 
tilor, Capitala mai păstrează și azi 
în jurul ei un briu de păduri și 
lacuri : Băneasa, Snagov, Androna- 
che. Pasărea, locuri spre care, mai 
ales în zilele frumoase de vară, eva
dează mii de bucureșteni. La sfîrși- 
tul fiecărei săptămâni întrebarea fi
rească „Unde mergem azi ?“ devine 
foarte frecventă. La Mogoșoaia, la 
pădurea Pustnicul, pe malul Arge
șului...

Frumos, plăcut, aproape...
In zilele călduroase, cînd mercurul face 

ascensiuni în termometru, cei mai mulji 
iucureșteni preferă ștrandurile. Majorita
tea sînt așezate pe malurile lacurilor. Ei 
găsesc aici plaje reîmprospătate cu nisip 
fin, bazine de înot, dușuri, cabine noi, te
renuri de sport, sute de ambarcațiuni pen
tru plimbări de agrement. Dintre aceste 
„oaze” ale caniculei cea mai mare este 
ștrandul Floreasca. El poate găzdui pînă la 
20 000 de vizitatori. La dispoziția acestora 
se află un restaurant cu terasă acoperită, 
chioșcuri pentru băuturi răcoritoare, un 
modern centru al cooperativei „Deservi
rea” de unde se pot cumpăra și închiria 
diferite'articole adecvate — umbrele, sal
tele de cauciuc, aparate de radio cu fran- 
zisfori, aparate foto, scaune de plajă, ta
ble etc. Același cadru primitor și plăcut 
îl oferă și ștrandul de pe malul lacului Tei. 
Trenulețul I.T.B. (care circulă pe malul la
cului, de la capătul tramvaiului și pînă la 
intrarea în ștrand), vapoarele I.C.A.B. îi 
transportă pe bucureșteni spre plajă. $i 
aici au fost construite 30 cabine noi, un 
debarcader. La ștrandul Băneasa, printre 
alte amenajări, au fost construite încă 
102 cabine. La ștrandurile din inima ora
șului — Libertăfii și Izvor — gospodarii 
de la I.C.A.B. au făcut pregătiri pentru a 
oferi condijii bune de odihnă și recreație. 
Numai în cartierul Obor un mare ștrand 
cu bazin și plajă, acum înconjurat de 
blocuri, a fost dat uitării. De ce ?

...și ceva mai depaHe
Sînt unii care preferă locurile din afara 

cașului, cu umbra și răcoarea pădurilor. 
Aceștia își petrec zilele libere la ștrandul 
Mogoșoaia, la cele de pe malul Argeșu
lui, la Buda și Copăceni, sau la Snagov, 
care deși este la vreo 30 km de București, 
atrage mai ales duminica mulji bucureș
teni. Aici numărul atracțiilor a sporit : res
taurantul „Pescăruș", cù terasă din ma
terial plastic, sticlă, lemn și bazin 
de pește, modernele chioșcuri din măte- 
rial plastic pentru desfacerea de răcori
toare, sînt apreciate de vizitatori.

Pe magistralele rutiere ce pornesc din 
Capitală a devenit o imagine obișnuită, 
duminica, șirul motocicliștilor și al auto

Măsuri temeinice 
pentru desfășurarea 
secerișului
(Urmare din pag. l-a)

a convocat în ziua de 19 iunie a.c. 
într-o ședință directorii gospodării
lor agricole de stat, ai stațiunilor de 
mașini și tractoare cu care s-a dis
cutat problemele legate de buna 
desfășurare a lucrărilor.

Cum se vor urmări calitatea 
lucrărilor și evitarea pierderilor 
de recoltă ?

In acest an, datorită condițiilor 
climatice deosebite din toamnă și 
primăvară, în multe lanuri coacerea 
a fi neuniformă. Dé aceea data ,în

ceperii recoltatului se va stabili de 
specialiștii din cadrul gospodăriilor; 
urmărindu-se, zi de zi, oră de oră, 
evoluția ajungerii la maturitate a 
culturilor și stabilirea momentului 
optim de începere a recoltatului. O 
mare importanță prezintă reducerea 
la maximum a pierderilor de recol
tă. Consiliul agricol regional a subli
niat necesitatea luării unor măsuri 
care să evite scuturarea. Specialiștii 
din unitățile agricole au fost îndru
mați să urmărească asigurarea unor 
semințe de bună calitate pentru în- 
sămînțările din toamna anului 1964 
și primăvara lui 1965. S-a stabilit 
pe ' regiune, raioane și gospodării 
necesarul de semințe valoroase în 
baza căruia s-a calculat, pe culturi, 
suprafețele corespunzătoare.

Aveți în vedere și celelalte lu
crări agricole de vară ?

Intr-adevăr, în această perioadă 
sînt multe lucrări de făcut. Consi
liul agricol regional urmărește ca 
toate acestea să fie făcute la timp. 
Pentru grăbirea arăturilor de vară 
pe toate suprafețele recoltate se va 
asigura schimbul doi la cel puțin 30 
la sută din tractoare spre a se lucra 
și noaptea. Tractoarele sînt prevă
zute cu instalații electrice de ilumi
nat, iar plugurile vor fi dotate cu 
grape și scormonitori. Specialiștii 
din unități au fost îndrumați să în
tocmească grafice săptămînale cu 
privire la dinamica arăturilor. Pen
tru vara acestui an s-a stabilit în- 
sămînțarea a cel puțin 30 000 hec
tare cu plante furajere în cultură 
dublă.

Pînă la începerea recoltatului au 
mai rămas doar cîteva zile. Oamenii 
muncii din agricultura regiunii Ar
geș, specialiștii din gospodării, în
drumați de organele și organizațiile 
de partid, sînt hotărîți să facă aceas
tă lucrare în timpul cel mai scurt.

CAPITALĂ

La Mogoșoaia
turismelor de mic litraj, care se îndreaptă 
spre diferite locuri de agrement. Una din 
ținte este pădurea Pustnicul. In mijlocul ei 
se află un frumos lac, unde se poate îno
ta, canota și pescui. O cabană oferă aici 
adăpost peste noapte, iar un elegant res
taurant — hrana. Atracjii naturale ne 
oferă și pădurile Băneasa, Andronache și 
Buftea.

Recreere, odihnă, cultură
Zilnic, mii de bucureșteni își dau în- 

fîlnire în parcurile Capitalei. In afară de 
răcoare, umbră, aer curat și priveliști în- 
cîntătoare — aceste locuri recreative ofe
ră vizitatorilor, cu regularitate, programe 
cultural-artistice. Incepînd de acum și pînă 
la toamnă, pe scenele teatrelor de vară, 
pe estrade, șute de artiști profesioniști 
sau amatori vor prezenta spectacole de 
teatru, de operetă, programe de muzică 
ușoară și populară, dansuri, recitări etc. 
Artiștii amatori vor prezenta programe- pe 
estradele din parcurile Herăstrău, 8 Mai, 
Nicolae Bălcescu și în pădurile din jurul 
Capitalei, cu orchestre de muzică ușoară, 
tarafuri de muzică populară, echipe de 
dansuri naționale, brigăzi artistice de a- 
gifafie etc. Scenele teatrelor de vară din 
parcul Herăstrău, din parcul N. Bălcescu, 
Teatrul de vară „23 August" vor găzdui 
spectacole ale artiștilor profesioniști. Co
lectivul Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” 
va prezenta în prima jumătate a lunii 
iulie, pe scena Teatrului de vară din par
cul Herăstrău, „Comedia erorilor", „Ores- 
tia", „Cezar și Cleopatra'1, „Cum vă 
place", „Război și pace", „Jocul de-a va
canța". Vor mai prezenta spectacole în 
sezonul de-vară Teatrul „C. I. Nottara", 
Teatrul Muncitoresc C.F:R. Ciulești, Tea
trul pentru copii -și tineret , Teatrul sati
ric muzical „C. Tănase". Pentru cei mai 
mici vizitatori ai parcurilor, vor fi prezen
tate spectacole de păpliși și marionete în 
interpretarea diferitelor formajii de păpu
șari.

Cum pwîsm ajunge la • •e
Ștrandul Floreasca I (la Bordei) : tro

leibuzele liniei 83, iar duminica și autobu
zele liniei speciale care circulă între Piața 
Unirii și șoseaua Nordului. Ștrandul Flo
reasca II : tramvaiele liniei 5 și autobuzele

■/Ț

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale R. P. Romîne

A 7-a ediție a campionatelor in
ternaționale de gimnastică ale țării 
noastre a continuat sîmbătă după- 
amiază la Constanța cu desfășurarea 
exercițiilor liber alese la toate apa
ratele. Confirmînd forma bună în 
care se află, reprezentantul nostru 
Fr. Orendi a ocupat primul loc în 
clasamentul final cu- 111,80 puncte. 
Au urmat Agg Storhaug (Norvegia) 
111,35 puncte, A. Kadar (R. P. Ro- 
inînă) 111,25 puncte ’ și E. Koppe 
(R. D. Germană) 111,15 puncte. Iată 
învingătorii la. cele. 6 ;probe : sol : Al. 
Silaghi (R.P. Romînăj—19,05 puncte; 
cal: H. Viigard (Norvegia) — 18,75

In cîfeva rînd
o Sportivi din 12 (ari : Austria, R. P. 

Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D, Ger
mană, Finlanda, Monaco, R. P. Romînă, 
Franța, R P Polonă, Suedia, R. P. Unga
ră și U.R.S.S. au confirmat participarea la 
campionatele europene de haltere progra
mate între 25 și 28 iunie la Moscova. în
trecerile se vor desfășura în Sala armatei, 
cu o capacitate de 3 000 de locuri. Cam
pionatele europene sînt considerate ca o 
etapă importantă în pregătirea halterofili
lor pentru Jocurile olimpice de la Tokio.

© Au luat sfîrșit campionatele europe
ne de popice de la Budapesta. în proba 
feminină titlul a fost cucerit de sportiva 
Ursula Rippin (R. D. Germană) care îh 
cele două „manșe“ a realizat un total de 
844 puncte. O remarcabilă comportare a 
avut reprezentanta R. P. Romîne, " Elena 
Trandafir, clasată pe locul doi cu 842 
puncte. în „manșa“ a doua a întrecerii

în ciuda timpului nefavorabil de ieri, la bazinul de înot Dinamo a lost o 
vie activitate. Zeci de copil de la cluburi șl asociații bucureștene au 
participat la un concurs de clasificare, după care cîțiva înotători frun
tași ai clubului Dinamo șl-au verificat stadiul de pregătire. în încheie
rea activității a avut loc un meci de polo între două echipe dinamo- 
viste. In fotografie : Se dă startul într-o. nouă „serie", rezervată copiilpr

liniilor 45 și 67 (la depărtare de o stație). 
Ștrandul Băneasa : troleibuzele liniilor 81, 
82 și 86 și autobuzele liniilor 48, 49, 61 
și 67. Ștrandul Tei : liniile 17 de tramvaie 
și 88 de troleibuze. Ștrandul Argeș—Buda: 
cu autobuzele liniei 57 de la șoseaua 
Alexandriei (capătul liniilor de tramvaie 
15 și 2). Ultimul autobuz se retrage la 
1,02. Ștrandul Argeș — Copăceni. I (au-;. 
fobuzele liniei 59 pleacă de la Gara Pro
gresul (capătul liniilor de tramvaie 12 și 
17). Ultimul autobuz se retrage Ta ora 
0,52. Parcul Herăstrău (și restaurantele 
sale) : tramvaiele 3 și 4, autobuzele li
niei 31 și troleibuzele liniilor 81, 82, 83 și 
86. Ultimele vehicule se retrag spre oraș 
astfel : 31 la ora 1,50 ; 82 la 0,10 ; 83 la 
1,34; 86 în jurul orei 1. (Tramva
iele circulă și noaptea). Pădurea Bă
neasa : autobuzele liniilor 48 și 67 
— pleacă de la ștrandul Tineretului 
și trec prin Piața Scînteii (Autobuzele 67 
se pot lua și din șoseaua Pipera, la ca
pătul liniei de tramvai 5). Ultimul autobuz 
se retrage de la pădure la ora 1,09. Pă
durea Pustnicul : autobuzele liniei 46 — 
pleacă de la Fabrica Granitul (capătul li
niei de tramvaie 7 și 13 — Panfelimon); 
Ultimul autobuz se retrage la ora 0,44. 
Pădurea, ștrandul și restaurantul Mogo
șoaia : autobuzele liniei 60 — pleacă din 
cartierul Sfrăuleșfi, la capătul liniei de 
tramvaie 6 și 20. Ultimul autobuz se re
trage la ora 0,48. Pădurea Andronache : 
autobuzele liniilor 51 și 59 — plecarea 
din cartierul Colentina (capătul liniei de 
tramvai 1). Ultimul autobuz se retrage la 
ora 0,33. Pădurea Snagov (spre parc, 
ștrand și restaurant) : cu autobuzele 
I.R.T.A. de la Autogara Băneasa, care 
pleacă duminica la intervale de 30 de mi
nute. Ultimul se retrage la ora 21. Lacul 
Buftea : autobuzalq ^.R.Jj.^,,, de ^f 
gara Bucureștii Not, care' pleacă Tâ infer-* 
vale de 15 minute. Ultimul autobuz se re
trage. la. ora 0,20. Brăneștiautobuzele 
I.R.T.A. de la Autogara Panfelimon, .care 
pleacă duminica la intervale de 15 m:- 
nute. Ultima mașină se retrage spre Bucu
rești la ora 23,30,

In discuțiile avute cu organele care a- 
sigură transportul călătorilor Spre locurile 
de agrement ale Capitalei am fost in
formați că, în funcție de numărul vizita
torilor, în zilele de vîrf numărul curselor, 
în special seara, la retragere, se suplimen
tează.

Gheorghe PETRESCU

puncte; inele: P. Soos (R. P. Ungară) 
18,85 pimcte ; sărituri : Al. Silaghi'‘ 
(R. P. Romînă) 18,65 puncte ; pa
ralele : E. Koppe (R. D. Germa
nă) și Orendi (R. P. Romînă) cîte 
18,85 puncte ; bară : Orendi (R. P. 
Romînă) 19,15 puncte. In con
cursul feminin încheiat aseară tîr-

' ziu, titlul de campioană internațio
nală a revenit gimnastei Maria 
Tresselz (R. P. Ungară) — 75,35 
puncte, urmată. de Elena Leuștean 
(R. P. Romînă) — 74,80 puncte.

Astăzi dimineață primii 6 clasați 
își vor disputa victoria pe aparate.

u r i
Elena Trandafir a realizat 411 puncte, față 
de 410 ale noii campioane europene. Ea 
nu a putut însă . reface handicapul din 
prima „manșă”, pierzînd la limită. Locul 
trei a fost ocupat de Bulics (Iugoslavia)’ 
— 836 puncte. Cornelia Moldoveana, a 
doua reprezentantă a R.P.R. în turneul fi
nal, s-a clasat pe locul 5 cu 828 puncte, 
în proba masculină titlul european a re
venit lui Sterjai (Iugoslavia) cu 1934 
puncte. Micoroiu (R.P.R.) s-a clasat pe 
locul 10 cu 1 822 puncte.

® Sîmbătă dimineața a plecat în Uniu
nea Sovietică lotul republican de parașu
tism care va participa alături de sportivi 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. la un concurs internațional de pa
rașutism ce va avea loc la Moscova între 
20 și 30 iunie.

f Secarea unei | 
in Austria

Çu prilejul vizitei sale in R. P. Ro
mînă, vicecancelarul Austriei, dr. 
Bruno Pittermann, a invitat în Aus
tria o delegație romină alcătuită din 
conducători ai întreprinderilor vizi
tate, din reprezentanți ai organiza
țiilor sindicale din aceste întreprin
deri și din președinții comitetelor e- 
xecutive ale sfaturilor populare ale 
regiunilor vizitate. Răspunzînd aces
tei invitații, sîmbătă seara, o dele
gație condusă de Ion Marinescu, mi
nistrul industriei metalurgice, a ple
cat spre Viena. Din delegație fac 
parte : Ion Mărcuș, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al regiunii Brașov, Constantin 
Dumitrache, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
regiunii Galați, Nicolae Agache, di
rector general al Combinatului side
rurgic Hunedoara, Mircea Bilă, di-

Sărbătorirea a 
Ștefan Gh. Ni

La Centrul dermato-venerologi'c 
din Capitală a avut loc sîmbătă di
mineața o ședință omagială, organi
zată cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la nașterea academicianului 
Ștefan Gh. Nicôlàu. Au participat 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Sănătății și Prevederilor So- 
eiăle. Uniunii societăților de științe 
medicale, Crucii Roșii, ai unor insti
tute de cercetări științifice medica
le, academicieni, profesori universi
tari și alți oameni de știință. Ședin
ța a fost prezidată de acad.. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, președintele Uniunii 
societăților de științe medicale. Sa- 
lutînd pe sărbătorit, prpf. dr. Voi- 
nea Marinescu, ministrul sănătății 
și prevederilor sociale, proî. dr. 
Scarlat Longhin, președintele So
cietății de dermatologie, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro
mîne, prof. dr. Ștefan Teodorescu, 
directorul Clinicii dermatologice de 
la Spitalul Colentina, dr. Dumitru 
Homoriceanu, director adjunct știin-

INFOR
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

CULTURALE DIN R. D. GERMANĂ
Sîmbătă dimineața a sosit în Capi

tală o delegație condusă de Franz 
Dahlem, prim-locțiitor al secretaru
lui de stat pentru problemele învăță- 
mîntului superior și de specialitate 
din R. D. Germană, care la invitația 
Ministerului învățămîntului va face 
o, vizită în țara noastră. La sosire pe 

Taproportul Băneasa delegația a fost 
întîmpinată de Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, de 
funcționari superiori din Ministerul 
învățămîntului și Ministerul Aface
rilor Externe.

Au fost de față Anton Ruh, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
CĂRȚII ȘTIINȚIFICE POLONEZE

La Librăria Academiei din Capita
lă s-a deschis sîmbătă Expoziția 
cărții științifice poloneze. Au parti
cipat reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, lucrători din domeniul 
editurilor și alți oameni de cultură. 
Au fost de față reprezentanți ai am
basadei R.P. Polone în R.P. Romînă, 
precum și Șmietana Zbigniew și Fe
lix Pieczatkowski, directori ai Editu
rii științifice de stat din R. P. Polo
nă, sosiți în țara noastră cu acest 
prilej. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Alexandru Graur, di- 
,rector general al Editurii Academiei 
R; P.; Romine, Din partea Editurii 
științifice de stat din R. P. Polonă a

O/Är șl
Pălării tari, jobene sau gambete, 

nu se prea găsesc prin garderobele 
noastre și nici ale majorității locui
torilor globului. Săpfămînile petre
cute în metropola de pe malurile 
Tamișei m-au obișnuit cu această 
imagine, repetată frecvent, la orice 
ceas din zi. Tradiționalismul nu se 
dovedea însă' atît de stabil și sa
coul modern, colorat' divers, nu se 
simțea strîmtorat de bunicul pălă
riilor mol.

S-ar putea obiecta — și pe ’ drept 
cuvînt — că nu acesta este cél mai 
semnificativ simbol al îmbinării tra
diției cu noul,-totuși el denotă un a- 
uumit specific, pe căre îl regăsești 

Ta automobilele ultramoderne ce-șl 
păstrează linia tradițională a caro
seriei și stăruie în a circula doar pe 
stînga, Ia moneda ce continuă să se 
dividă în doisprezece sau în două
zeci și chiar în douăzeci și unu deși 
servește telefonul automat, la costu
mația à la Dickens a personalului 
hotelului Carlton, utilat însă cu tot 
confortul modern ș.a.m.d.

Desigur, nu mi-am propus să ana
lizez raportul tradiție-contemporanei- 
tate din Anglia, ci doar să-l semna
lez ca un preambul la unele consta
tări; pe care contactul direct du tea
trul -britanic mi le-au impus.

Cei ce au vizionat la noi, în pri
măvara acestui an, spectacolele 
companiei-. „Shakespeare Royal 
Theatre" au fost impresionați de 
noutatea viguroasă a montării Iui 
Peter Brook („Regele Lear"), care 
însă nu contrazicea întru nimic , ade
vărata tradiție shakespeareană, în 
sensul aprofundării tuturor valorilor 
operei dramatice, combătînd în a- 
celași timp . falsele obiceiuri sau 
dacă- vreți, tradiții, de interpretare a 
lucrărilor poetului de la Stratford.

In spațioasa și foarte bine utilata 
sală din orașul lui Shakespeare, am 
regăsit, atît în „Richard al Il-lea", 
cît și în „Henric al IV-lea" (partea 
întîia) aceeași linie simplă a deco
rului, care-însă nu numai că nu să
răcește imaginea ci dimpotrivă, sub
liniază măreția tragică, același joc 
de ansamblu perfect .reglat , și care,

e’legațsi remhe DIK ȚĂRILE SOCIALISTE
rector general al Uzinelor de autoca- 
mioarie „Steagul roșu“ din Brașov, 
Livianu Sahna, director general al 
șantierului Combinatului siderurgic 
Galați, Ștefan Șoimoși, președintele 
comitetului ’sindical al Combinatului 
siderurgic Hunedoara, Aurelian Nis- 
tor, președintele comitetului sindical 
al uzinelor „Steagul roșu“ din Bra
șov, Marin Constantin, președintele 
Comitetului sindical al șantierului 
Combinatului siderurgic Galați. La 
plecare, în Gara de Nord, membrii 
delegației au fost salutați de Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, de 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Industriei Metalurgice și ai 
Ministerului Afacerilor Externe, pre
cum și de alte persoane oficiale. Au 
fost de față Franz Irbinger, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Austriei 
la București, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

cademîcianului 
co§ay

țific al Centrului dermato-venerolo- 
gic, dr. Alexandru Bădănoiu, prof, 
dr. Gheorghe Năstase din Iași, prof, 
dr. Petre Țîrlea din Cluj, prof. dr. 
Emeric Ujvary din Tg. Mureș, conf. 
dr. Mihai Angelescu din Timișoara, 
și dr. Emil Bologa din Brașov au 
relevat bogata activitate științifică 
și patriotică a întemeietorului și con
ducătorului școlii romînești de der
matologie — academicianul Ștefan 
Gh. Nicolau. Luînd cuvîntul, acad. 
Ștefan Gh. Nicolau a mulțumit pen
tru prețuirea acordată de statul nos
tru activității sale științifice și pen
tru condițiile mereu mai bune creăte 
oamenilor de știință din țara noastră. 
In continuare a avut loc o ședință 
de comunicări-științifice a Centrului 
dermato-venerologic organizată cu 
prilejul aniversării sărbătoritului.

■À*
Seara, Prezidiul Academiei R. P. 

Romîne a organizat la Casa oameni
lor de știință din București o masă 
colegială în cinstea academicianului 
Ștefan Gh. Nicolau. (Agerpres)

MATII
vorbit Șmietana Zbigniew. Expoziția, 
organizată în cadrul Convenției de 
colaborare dintre Academia R. P. 
Romînă și Academia din R. P. Polo
nă, cuprinde circa 300 titluri de lu
crări din diferite domenii ale științe
lor sociale și ale științelor naturii ti
părite de Editura științifică de stat 
din R. P. Polonă și de Editura Aca
demiei poloneze de științe. Expoziția 
rămîne deschisă pînă la 28 iunie.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
SIMPOZIONULUI NAȚIONAL 

DE GENETICĂ

Sîmbătă seara au luat sfîrșit lu
crările primului simpozion național 
de genetică, organizat de Ministe
rul învățămîntului și Academia 
R. P. Romîne. In cuvîntul de închi
dere, acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Romîne, 
a subliniat valoarea rezultatelor 
prezentate la simpozion de cercetă
tori de specialitate : biologi, medici 
și agronomi. Cele peste 70 de refe
rate și comunicări științifice pre
zentate în cadrul simpozionului, 
care s-au desfășurat timp de trei 
zile, au prilejuit o trecere în revistă 
a rezultatelor obținute de diferite 
instituții de învățământ superior și 
de cercetare științifică din ■ țara 
noastră în domeniul eredității la 
plante, animale, microorganisme, 
ca și în probleme de genetică uma
nă. Participanții la discuții au adop
tat un plan de măsuri referitoare la 
orientarea și dezvoltarea în conti
nuare a cercetărilor de genetică.

r (Agerpres)

opunîndu-se vedetismului actoricesc, 
relevă mai puternic multitudinea ca
racterelor, într-o complexitate pe 
care doar grija pentru stabilirea ce
lor mai clare relații între personaje 
o poate obține;

Trei regizori, Peter Hall, John Bar
ton și Clifiord Williams (acesta din 
urmă era și semnatarul regiei „Co
mediei erorilor" în turneul sus-a- 
mintit) au pus în scenă, împreună, 
ciclul cronicilor engleze din drama
turgia shakespeareană. Nici un mo
ment n-ai însă impresia unei lucrări 
elaborate de mai mulți creatori, și, de 
ce n-am mărturisi, asemenea exem
ple sînt toarte rare în teatrul mon
dial. Faptul se datorește, după păre
rea mea, că plecînd de la experien
ța (întrutotul reușită) a „Regelui 
tear" regizorii de la Stratiord înțeleg 
pe Shakespeare ca un autor viguros, 
deseori dur, fără reticențe în ex
presie, un stilist al dezvăluirii celor 
mai intime cute ale sufletului ome
nesc și nu al jocului așa-zis clasic, 
de reverențe, panglici și culori e- 
dulcorate, un autor care îmbină con
tinuu poezia cu descrierea unor ra
porturi foarte reale între erou și 
lume, care nu e frustat în măreția 
lui de acțiunile cotidiene, ci, dimpo
trivă, de abia aceste acțiuni dau a- 
devăratul contur ideilor, le fac tra
gice sau comice, te obligă pe tine, 
spectator, să nu rămîi un martor in
diferent, un om care privește cu un 
interes pur „intelectual" o piesă de 
muzeu, valoroasă, dar lipsită de via
ță, ci tocmai să gîndești, să parti
cipi, să te pasionezi de ceea ce îți 
este înfățișat pe scenă.

De puține ori am avut un aseme
nea sentiment de participare la un 
adevărat moment de poezie teatra
lă ca în scena uciderii lui Hotspur de 
către viitorul Henric V („Henric al 
IV-lea, partea I-a), scenă în care cel 
doi actori nu duelau „frumos", ci se 
băteau pe viață și pe moarte, gîfî- 
ind și obosind treptat, în timp ce re
plicile se succedau mai pregnante 
ca orieînd. Tocmai datorită faptului 
.că,. .urmărind curba efortului fizic,

{00 TONE PIATRĂ DE VAR 
PE ORĂ

La Kunice nad Labem (R. S. Ceho
slovacă) a intrat in funcțiune un nou 
cuptor de var. Un conveier aerian il 
alimentează cit piatră de var prove
nită de la Cerny Dul, Krkonose. Con- 
veierul furnizează cuptorului 100 
tone de piatră de var pe oră. Co
manda sistemului de transport, a 
concasoarelor și trioarelor este au
tomatizată.

CRESC SUPRAFEȚELE IRIGATE
In scopul sporirii producției a- 

gricole, in R. P. D. Coreeană a fost 
terminată construirea sistemului de 
irigare în trei provincii. în total, in 
aceste provincii au fost irigate su
prafețe cuprinzînd 186 700 tenbo (un 
tenbo este egal cu 0,992 ha). în a- 
celași timp au intrat în etapa finală 
lucrările de irigație în bazinul riului 
Amnokgan. în felul acesta, suprafața 
totală a terenurilor irigate a crescut 
cu 800 000 tenbo, adică este de șapte 
ori mai mare față de perioada dina
inte de eliberare.

MUZEU DE ȘTIINȚE NATURALE
La Havana a fost deschis primul 

Muzeu de științe naturale din Repu
blica Cuba. Muzeul a fost amenajat 
de lucrători ai Comisiei naționale a 
Academiei de Științe a Republicii 
Cuba și dispune de 26 de secții pen

BașevskSala mașinilor centralei electrice „V. I. Lenin" din Staro — 
(U.R.S.S.). Se montează cel de-al nouălea turbogenerator

Prezente romînești peste hotare
PARIS 20 (Agerpres). — La Paris 

a luat sfîrșit expoziția filatelică in
ternațională „Philatec 1964“. La a- 
ceastă expoziție au fost prezenți 
peste 2 000 filateliști din 75 de țări, 
printre care și filateliști din R. P. 
Romînă. Prin cele 50 de exponate 
prezentate la expoziția filatelică in
ternațională de la Paris, Asociația 
filateliștilor din R. P. Romînă a obți
nut 42 de medalii și diplome la toate 
clasele de concurs.

primeau o autenticitate pe care nici 
o recitare „clasică" oricit de savan
tă nu le-o putea conferi, deveneau 
rezultatul vizibil și tragic al tensiu
nii interioare, exprimau toată în
verșunarea ciocnirii, toată brutalita
tea epocii, și în care învingea pînă 
la urmă cel mai inteligent, poate cel 
mai viclean. Totul se petrecea în ju
rul unei iesle cu tărîțe și momentul 
în care tărîțele erau aruncate în o- 
chii lui Hotspur nu era un moment 
naturalist, deoarece încordarea in
terioară de pînă atunci dădea o e- 
levație gestului cotidian pe scenă.

Spectatorul englez e amator de 
teatru în pofida celor două canale 
ale televiziunii, a pasiunii pentru 
sport sau pentru automobil. In sîm- 
băta în care urma să se dispute fi
nala Cupei Angliei (ca să mă refer 
la un singur exemplu), străzile erau 
pline de suporterii celor două echi
pe, ușor de recunoscut după insig
nele sau sacourile cu culorile clu
bului preferat. Sînt sigur că numă
rul lor era mult mai mare decît cel 
al posesorilor de bilete. In după-a- 
miaza aceea însă, în care milioane 
de telespectatori urmăreau în fața 
micului ecran desfășurarea partidei, 
un matineu cu „Unchiul Vania" de 
Cehov (și piesa se juca de două sta
giuni) făcea sală plină

Nu vorbesc despre sălile de la 
Stratford, unde cu greu găsești un 
bilet pe toată durata sezonului (aici 
se joacă din primăvară pînă în 
toamnă, iarna trupa mutîndu-se la 
Londra, Ia Teatrul Aldwich), deoare
ce la acest teatru turiștii constituie o 
bună parte a publicului, ci de tea
trele londoneze. Publicul vine în nu
măr mare la teatru și săli goale 
n-am întîlnit, dimpotrivă. E drept 
însă că spectatorii tineri sînt mai 
puțin numeroși, dar asta nu pentru 
că tînăra generație s-ar îndepărta 
de tegtru ci, cred, deoarece prețurile 
sînt cam mari pentru ei. In teatrele 
de cartier, teatre mai sărace dar mai 
ieftine, poți vedea însă partere în
tregi de tineri.

Pasiunea pentru teatru 1 se expli

tru antropologie, pedologie, océano
logie, zoologie, mineralogie etc. 
în cadrul muzeului există de ase
menea țin planetariu și săli de pro
iecție. Printre exponatele muzeului 
se află o colecție unică de hărți ale 
Cubei, printre care unele întocmite 
încă înainte de descoperirea Ameri
ca de către Columb. Silit expuse de 
asemenea hărți care datează de la. 
sfârșitul veacului trecut.

NOU COMBINAT CHiMIC
La J.itnik, o suburbie a orașului 

Zagreb (R.S.F. Iugoslavia), s-a cons
truit un combinat chimic. Acest 
nou obiectiv va produce însemnate 
cantități de polietilenă, monostirol, 
acetonă, benzină cu cifră octanică 
ridicată și alte produse.

LABORATOR LINGVISTIC
La Facultatea de economie politică 

„Karl Marx“ din Budapesta a fost 
recent înființat un „laborator ling
vistic“ pentru predarea limbilor 
străine după cele mai noi metode, 
în sala de predare sînt amplasate 16 
cabine dotate cu instalații moderne. 
Studenții comunică prin cască cu 
profesorul, care dirijează lecția de la 
un pupitru special amenajat. Con
vorbirile sînt înregistrate pe bandă 
de magnetofon, greșelile de pronun
țare sau de altă natură fiind corec
tate pe loc.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 
19 iunie a.c. s-a deschis în sălile 
Muzeului de arte și meserii din 
Gând expoziția de pictură Corneliu 
Baba.

ATENA. Ambasadorul R. P. Ro-. 
mine la Atena, Mircea Bălănescu, a 
predat Bibliotecii municipale a ora
șului Corfu un număr de 200 vo- * 
lume de literatură romînă, în limba 
romînă și în limbi străine, precum 
și albume de artă romînească.

că de la sine vizitatorului, prin nive
lul deosebit de ridicat al majorității 
spectacolelor londoneze, prin reper
toriul general, care făcînd loc, cîte o 
dată chiar prea mult, genului ușor- 
distractiv, este totuși în ansamblul 
lui de o ținută și o componență ce 
dovedește gust și cultură. Shakes
peare, Osborne, Cehov sau Ibsen, 
Anouilh sau Edward. Albee, Camus 
sau Brecht, Dürrenmatt sau Molière 
se întîlnesc pe afișele londoneze. 
Iar actorii și regizorii știu să-i înțe
leagă, să-i redea în toată străluci
rea lor, să nu le răpească (vorbesc 
de scriitorii străini) parfumul națio
nal, subliniind însă laturile, aș zice 
„mondiale", ale operelor lor, cele 
care îmbinate cu specificul național, 
au dat faimă universală scrierilor 
lor. „Pescărușul" de Cehov in regia 
lui Tony Richardson (cunoscut pu
blicului nostru ca realizator al filme
lor „Privește înapoi cu mînie" și 
„Cabotinul" și care are un mare suc
ces cu noul său film „Tom Jones") e 
unul din cele mai bune spectacole 
vizionate în timpul călătoriei din An
glia. Finețea, amărăciunea, revolta 
și ironia lui Cehov sînt măiestru re
date, fără plictis, fără pauze inter
minabile, într-o viziune ce parcă ni-1 
apropie și mai mult pe Anton Pavlo- 
vici, prin aceea că pe de o parte 
piesa este cum a vrut-o autorul, 
tragi-comedie (și ce superb este Ce
hov comicul, cît de puțin, sau deloc, 
mai bine zis, impietează el asupra 
tragicului Cehov) iar pe de altă par
te prin aceea că Tony Richardson 
înțelege neputința, ratarea, neîmpli- 
nirea omului în societatea respecti
vă, nu ca ceva ce face din erou un 
ins pasiv, ci dimpotrivă îi conferă un 
clocot interior, o tensiune aontinuă, 
îl silește să acționeze continuu,., lără 
finalitate însă, ca un om ce caută 
tot timpul, dar nu mai are energia de 
a duce la bun sfîrșit nici una din ac
țiunile sale, nici una din numeroa
sele sale căutări.

N-aș vrea să închei rîndurile de 
față fără a aminti primirea excelen
tă făcută delegației noastre la Festi
vitățile Shakespeare și interesul pe 
care îl suscită teatrul romînesc. 
Ne-am întors din Anglia aducînd nu 
numai impresii bogate, dar și prie
tenii artistice trainice.

Lucian GiURCHESCU
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Rezoluția Consiliului 
de Securitate 
in problema cipriotă

NEW YORK 20 (Agerpres). — In 
ședințele din 19 iunie Consiliul de 
Securitate a continuat să examine
ze proiectul de rezoluție al celor 
cinci țări (Coasta de Fildeș, Bolivia, 
Brazilia, Maroc și Nigeria) privind 
prelungirea mandatului forțelor 
O.N.U. în Cipru.

Dimitri Bitsios (Grecia), apreci
ind eforturile guvernului Makarios 
de a obține unitatea și întărirea in
dependentei țării sale, a arătat că 
Turcia și extremiștii turci din Cipru 
caută să folosească acordurile și tra
tatul din 1960 pentru a împărți insula.

Ministrul afacerilor externe al Ci
prului, Kyprianu, a relevat în inter
venția sa că, înainte de a se trece la 
adoptarea rezoluției, Consiliu] de 
Securitate trebuie să obțină un an
gajament clar din partea guvernului 
turc că Turcia nu va invada insula.

Relevînd că ministrul afacerilor 
externe al Ciprului a făcut cunoscu
tă dorința guvernului său de a fi 
prelungit mandatul forței O.N.U. pe 
insulă, reprezentantul sovietic N. T. 
Fedorenko a subliniat că U.R.S.S. nu 
are nimic împotriva acestei pro
puneri.

Reprezentantul Turciei, Orhan 
Eralp, a declarat că nu este dispus 
să dea asigurări că Turcia nu pre
gătește și nu intenționează să între
prindă o invazie în Cipru. In ace
lași timp el a cerut delegatului ci
priot să dea asigurări că guvernul 
Ciprului va înceta să ia măsuri care, 
în concepția turcă, „încalcă constitu
ția“ (referire la crearea gărzii na
ționale cipriote).

Răspunzînd delegatului turc, mi
nistrul afacerilor externe al Cipru
lui, Kyprianu, a arătat că Republica 
Cipru, stat suveran, membru egal 
în drepturi al O.N.U., nu va renun
ța la dreptul său de a-și organiza o 
armată națională și apărarea.

în ședința din 20 iunie, Consiliul 
de Securitate a aprobat în unanimi
tate proiectul comun de rezoluție al 
celor cinci țări privind prelungirea 
cu încă trei luni, a mandatului 
forței O.N.U. în Cipru. Rezoluția in
vită țările interesate să se abțină de 
la orice acțiune de natură a agrava 
situația din insulă.

Vizita lui N. S. Hrușciov în Danemarca
COPENHAGA 20 (Agerpres). — 

La 20 iunie, N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, și Jens Otto 
Krag, primul ministru al Danemar
cei, au semnat comunicatul comun 
sovieto-danez. Comunicatul sublinia
ză că în dezvoltarea relațiilor in
ternaționale, în ultima vreme s-a 
conturat o anumită destindere a în
cordării și există posibilități de îm
bunătățire continuă a relațiilor din
tre state pe baza principiilor coexis
tenței pașnice între state cu orîn- 
duiri sociale diferite.

Părțile au exprimat speranța că 
tratativele, care au loc în cadrul 
Comitetului celor 18 state de la 
Geneva, „vor contribui la elabora
rea și înfăptuirea unor măsuri con
crete de dezarmare pentru a se tre
ce la înfăptuirea practică a dezar
mării“. Ele atribuie o mare însem
nătate măsurilor și acordurilor par
țiale care înlesnesc și apropie atin
gerea țelului principal — dezarma
rea generală și totală.

Părțile s-au pronunțat pentru o 
dezvoltare largă a comerțului in
ternațional.

Examinînd relațiile bilaterale din
tre Uniunea Sovietică și Danemarca, 
se arată în comunicat, cele două 
părți au subliniat cu satisfacție că 
aceste relații continuă să se întă
rească și să se dezvolte. Părțile au 
căzut de acord asupra necesității de 
a se continua eforturile pentru dez
voltarea favorabilă continuă a co
merțului sovie.to-danez. Partea so
vietică și-a>.exprimat consimțămîn- 
tul de a achiziționa, în 1964, din 
Danemarca, cantități suplimentare 
de mărfuri agricole. Acest consim- 
țămînt. a fost dat în așteptarea creș
terii continue a importurilor de 
mărfuri sovietice în Danemarca.

★
COPENHAGA 20 (Agerpres). —• 

Luînd cuvîntul la adunarea Asocia
ției „Danemarca — U.R.S.S.“ și a U- 
niunii Studenților Danezi, N. S. 
Hrușciov a exprimat sentimentele 
de prietenie și profund respect pe 
care oamenii sovietici le nutresc față 
de Danemarca și poporul danez. El 
a vorbit apoi pe larg despre reali
zările Uniunii Sovietice.

Ocupîndu-se de o serie de pro
bleme ale vieții internaționale, vor-

La Conferința O. I. M.
UN PROIECT DE REZOLUȚIE AL DELEGAȚIEI R. P. ROMINE

GENEVA 20 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 19 iunie în ședința Co
misiei de rezoluții a Conferinței Or
ganizației Internaționale a Muncii, 
reprezentantul R. P. Romîne, N. Eco- 
bescu, a prezentat un proiect de re
zoluție al delegației R. P. Romîne 
privind contribuția O.I.M. la Anul 
cooperării internaționale. Vorbind 
despre această problemă, el s-a 
referit la rezoluția privind Anul 
cooperării internaționale adoptată în 
unanimitate la ultima sa sesiune de 
Adunarea Generală O. N. U., subli
niind că scopul Anului cooperării 
internaționale este de a stabili un 
climat care să faciliteze soluționarea 
problemelor internaționale, să salv
gardeze pacea și securitatea interna
țională.

Referindu-se la contribuția O.I.M., 
privind cooperarea internațională, 
reprezentantul R. P. Romîne a de
clarat că se constată, că O.I.M., prin 
activitatea sa, a adus o serie de con
tribuții utile la sarcina cooperării 
internaționale. Vorbitorul a spüs că 
O.I.M. va trebui să acorde în con
tinuare o importanță deosebită pro
blemei cadrelor și îndeosebi formă
rii de specialiști necesari producției 
și dezvoltării. Această problemă tre
buie să devină o sarcină fundamen
tală a O.I.M.-ului, a menționat re
prezentantul R. P. Romîne. El a re
levat că ar fi util să se inițieze, în 
cadrul unei viitoare adunări, dezba
teri ample pe tema „Cadre necesare 
dezvoltării“.

bitorul a relatat despre propunerile 
Uniunii Sovietice în vederea destin
derii încordării în relațiile interna
ționale și întăririi încrederii între 
state. „Una dintre cele mai impor
tante probleme — a declarat vorbi
torul — continuă să fie asigurarea 
păcii în Europa. Trebuie să se înțe
leagă clar că atîta timp cît nu vor 
fi lichidate rămășițele celui de-al 
doilea război mondial, adică atîta 
timp cît nu va fi semnat tratatul 
de pace cu cele două state germane 
care există în mod real, în centrul 
Europei va continua să se mențină 
un focar de încordare, un nod pe
riculos, care va contribui la intensi
ficarea cursei înarmărilor“.

Arătînd că nu intenționează să in
stige Danemarca împotriva Germa
niei occidentale, N. S., Hrușciov. a 
declarat că atît guvernul sovietic, 
cît și guvernul R. D. Germane sînt 
gata să dezvolte cele mai largi re
lații cu R. F. Germană. „Dar noi sin
tern cu hotărîre împotriva acumulă
rii continue de arme, cu atît mai 
mult de arme nucleare, în centrul 
Europei“.

Vorbitorul a subliniat că re
zolvarea problemelor internaționale 
litigioase depinde nu numai de ma
rile puteri, că popoarele mici sau 
țările mici nu pot și nu trebuie să 
stea deoparte de la rezolvarea pro
blemelor celor mai importante ale 
situației internaționale contempora
ne. Vorbitorul a arătat că nu in
tenționează să convingă Danemarca 
să iasă din N.A.T.O. și s-a referit 
la propunerea ca țările participan
te la N.A.T.O. și la Tratatul de la 
Varșovia să semneze un pact de 
neagresiune.

Șeful guvernului sovietic a vorbit 
desore relațiile dintre U.R.S.S. și 
Finlanda, dintre U.R.S.S. și țările 
scandinave, a apreciat politica de 
neutralitate promovată de Suedia, 
ca și faptul că atît guvernul Dane
marcei, cît și guvernul Norvegiei 
și-au exprimat intenția de a nu per
mite dislocarea armei nucleare și 
de trupe străine pe teritoriile aces
tor țări, de a nu participa la forțele 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O.

Referindu-se la propunerile pre
ședintelui Republicii Finlandeze, ale 
ministrului afacerilor externe al 
Suediei, ale guvernului R. P. Polone, 
vorbitorul a subliniat că guvernul 
sovietic este gata să-și asume obli
gația de a respecta statutul zonelor 
fără arma nucleară, dacă și celelalte 
puteri nucleare vor fi gata să-și 
asume o obligație similară.

N. S. Hrușciov a vorbit apoi despre 
dezvoltarea relațiilor comerciale, cul
turale și tehnico-științifice dintre 
U.R.S.S. și Danemarca și și-a expri
mat dorința ca relațiile dintre cele 
două țări să devină un bun exemplu 
de coexistență pașnică între două 
state cu sisteme sociale diferite.

*
în cursul zilei de sîmbătă, N. S. 

Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care întreprinde 
o vizită în Danemarca, s-a întîlnit în 
clădirea bursei din Copenhaga cu 
reprezentanții cercurilor de afaceri 
daneze, după care a făcut o vizită 
la cel mai mare șantier naval din 
Danemarca, Burmeister, situat la 
marginea capitalei. în aceeași zi, șe
ful guvernului U.R.S.S. a dat la 
Ambasada sovietică din Copenhaga o 
recepție în cinstea gazdelor.

LA TOKIO

Coriferința tripartită 
în problema malayeză

TOKIO 20 (Agerpres). — Sîmbătă 
dimineață au început, la reședința 
primului ministru ăl Japoniei, con
vorbirile în problema malăyezâ din
tre președintele Indoneziei, Sukarno, 
președintele Filipinelor, Macapagal, 
și primul ministru al Federației Ma- 
layeze, Abdul Rahman.

Sîmbătă seara, conferința tripar
tită a luat sfîrșit. Agențiile de presă 
subliniază că întîlnirea s-a terminat 
fără a se fi ajuns la un acord sau 
vreo măsură concretă de soluționare 
a crizei intervenite în relațiile din
tre aceste state după crearea Fede
rației Malayeze. în comunicatul final 
dat publicității sîmbătă seara se a- 
rată că șefii celor trei state au căzut 
de acord asupra propunerii filipine-

ze privind crearea unei comisii de 
conciliere afro-asiatice alcătuită din 
patru membri, care să studieze pro
blemele existente între cele trei sta
te și să prezinte ulterior recoman
dări pentru soluționarea lor pe cale 
pașnică. Comunicatul precizează, 
că primul ministru al Malaye- 
ziei, Abdul Rahman, a fost de acord, 
în principiu, cu această propunere, 
cu condiția însă ca orice acțiune îm
potriva Malaveziei să înceteze din a- 
cest moment.

Cei trei șefi de state, se spune în 
continuare în comunicat, au stabilit 
ca miniștrii afacerilor externe să 
continue studierea propunerii filipi- 
neze, ținînd cont de punctul de ve
dere exprimat de șefii de state.

Senatul american a adoptat proiectul 
de lege privind drepturile civile

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
în seara zilei de 19 iunie, Senatul a- 
merican a adoptat proiectul de lege 
cu privire la drepturile civile ale 
populației de culoare. Au votat în 
favoarea proiectului 73 de senatori 
(46 de democrați și 27 de republi
cani), iar contra 27 de senatori (21 
democrați și 6 republicani) printre 
care și Barry Goldwater, aspirant la 
candidatura partidului republican 
pentru alegerile prezidențiale.

Votul Senatului, a intervenit după 
83 zile de dezbateri. în această pe
rioadă senatorii sudiști, adepți ai se
gregației rasiale, au făcut tot posibi
lul pentru a întîrzia aprobarea pro
iectului. Ei au prezentat peste o 
sută de amendamente din care ma
joritatea au fost respinse, cu excep
ția cîtorva de importanță minoră.

Proiectul de lege va fi acum retri
mis Camerei Reprezentanților care se 
întrunește luni. El va fi examinat de 
comisia regulamentelor a Camerei și 
apoi, la 30 iunie, va fi supus votului 
final în ședință plenară a Camerei.

Legea Landrum Griffith 
declarată 
neconstituțională
SAN FRANCISCO 20 (Agerpres). — 

Curtea de Apel a S.U.A. a declarat 
drept neconstituționale prevederile 
legii Landrum-Griffith, care consi
deră drept un delict ca un activist 
sindical să aibă calitatea de membrii 
al partidului comunist. Curtea de 
Apel a casat sentința pronunțată de 
un tribunal districtual care în 1962 
l-a condamnat la șase lihni' închi
soare pe liderul sindical Archie 
Brown, care a recunoscut că este 
membru al partidului comunist.

Congresul P. M. U. P
și-a încheiat lucrările

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 
20 iunie s-au încheiat la Varșovia 
lucrările celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Delegații la congres au ales 
Comitetul Central, compus din 85 
de membri și 78 membri supleanți, 
precum și Comisia centrală de re
vizie.

Plenara Comitetului Central, care 
a avut loc în aceeași zi, a reales ca 
prim-secretar pe Wladyslaw Go
mulka.

Plenara a .ales Biroul Politic al 
C.C. al P.M.U.P., format din 12 
persoane: Wladyslaw Gomulka, Jo
sef Cyrankiewicz, Edward Gierek, 
Ștefan Jedrychowski, Zenon Klisz- 
ko, Ignacy Loga-Sowinski, Edward 
Ochab, Adam Rapacki, Marian 
Spychalski, Eugenius Szyr, Fran

ciszek Waniolka, Aleksander Za- 
wadzki. Membrii supleanți ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P. au 
fost aleși : Mieczyslaw Jagielski, 
Piotr Jaroszewicz, Ryszard Strze- 
lecki.

în Secretariatul C.C. al P.M.U.P. 
au fost aleși : Wladyslaw Gomulka, 
Witold Jarosinski, Boleslaw Jaszc- 
zuk, Zenon Kliszko, Edward Ochab, 
Artur Starewicz, Ryszard Strzelecki, 
Tejchma Jozef

Plenara a ales, de asemenea, Co
misia centrală a controlului de 
partid.

Cuvîntarea de închidere a Con
gresului al IV-lea al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez a fost ros
tită de Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Sub acuzare-apartheidul
Sentința pronunțată împotriva lui 

Nelson Mandela și celorlalți pa- 
trioți africani condamnați la 
închisoare pe viață, în urma în
scenării judiciare de la Pretoria, a 
provocat un puternic val de protest 
în întreaga lume. Venită la numai 
cîteva zile după ce Consiliul de 
Securitate a adoptat o rezoluție prin 
care cerea încetarea procesului, ver
dictul a făcut să crească și mal 
mult indignarea generală față de 
fărădelegile rasiștilor sud-africani, 
care au aruncat o nouă sfidare o- 
piniei publice mondiale. La Londra, 
Paris, New York și în alte orașe au 
avut loc, în ultimele zile, mitinguri 
și numeroase alte acțiuni de protest 
împotriva sentinței, de solidarizare cu 
lupta populației din Republica Sud- 
Africană. în capitala Angliei, 50 
de deputați britanici, plecînd de 
la Camera Comunelor, au traver
sat Trafalgar Square, pentru a re
mite ambasadorului sud-african o 
scrisoare, semnată de o sută dintre 
colegii lor. Această scrisoare cere 
„punerea în libertate a deținuților în 
numele drepturilor umane și al e- 
galității rasiale“. Albert Luthuli, lau
reat al Premiului Nobel pentru pace, 
unul dintre cei mai marcanți repre
zentanți ai populației din Republica 
Sud-Africană, care de aproape 5 
ani are domiciliu forțat, a lansat un 
apel emoționant către opinia publi
că mondială „de a salva pe acești 
oameni, nu numai ca oameni, ci 
pentru ceea ce ei reprezintă". într-a- 
devăr, acuzații procesului de la Prè- 
toria exprimă năzuințele arzătoare 
ale populației sud-africane, bucu- 
rîndu-se de o adîncă prețuire și sti
mă în rîndul maselor datorită luptei 
hotărîte împotriva discriminării ra
siale, pentru libertate și democrație.

După cum se știe, populația afri
cană a Republicii Sud-Africane 
u_ .. ....
cauza politicii promovate de unul 
dintre cele mai retrograde regimuri 
din lume — așa-numita politică de 
apartheid, care constă într-o deșăn
țată discriminare rasială. O mînă de 
oameni care invocă teoriile hitle- 
riste cu privire la rase superioare și 
Inferioare pentru a exploata nemi-

los populația africană, o lipseș
te pe aceasta de cele mai elemen
tare drepturi. Negrii nu pot călători 
împreună cu albii, nu pot frecventa 
aceleași localuri, nu pot participa la 
diverse manifestații cu caracter cul
tural ; ei n-au dreptul să se mute 
dintr-un loc în altul decît pe baza 
unor pașapoarte sau sînt ținuți în 
rezervații, adevărate lagăre de con
centrare. Salariile lor sînt cu mult 
mai mici decît ale albilor. Crunta 
politică rasială n-a fost însă în stare 
să reducă la tăcere populația africa
nă. Din rîndul acestei populații 
s-au ridicat luptători neînfricați, 
care și-au consacrat toate forțele, 
toată energia cauzei drepte a po
porului lor. Mulți au plătit cu viața 
pentru curajul manifestat în lupta 
de' eliberare națională. Potrivit unor 
date 
man 
1963 
cese 
condamnate la moarte, 14 Ia închi
soare pe viață, 862 la închisoare pe 
diferite termene.

înscenarea judiciară, care a luat 
sfîrșit la 12 iunie, a început la 9 oc
tombrie anul trecut. Ea este cunos
cută sub numele de „procesul de la 
Rivonia“, după numele unei ferme 
din apropiere de Johannesburg, unde 
au fost arestați aproape toți con- 
damnații. Deși după arestare jude
cătorul a dispus anularea acuzației 
pe motiv că este „total nefunda
mentată“, la scurt timp s-a ti
cluit un nou act de acuzare, în 
care s-au introdus o serie de 
mărturii smulse prin teroare. Prin
cipalul acuzat, Nelson Mandela, 
este licențiat în litere și timp 
de mai mulți ani a exercitat profe
sia de avocat la Johannesburg. Vice
președinte al partidului Congre
sul' Național African, el a f—‘. . — ■

am realizat, îmi asum răspunderea, 
atît ca individ, cît și ca lider al po
porului meu și ceea ce m-a îndem
nat să fac aceasta a fost cunoașterea 
Africii de Sud și apartenența mea 
profund africană, care este pen
tru mine un motiv de mîndrie“. 
Explicînd, mai departe, motivele 
care l-au determinat să pornească la

Adoptarea sa însă este de pe acum 
asigurată. Textul definitiv va fi un 
compromis între versiunea adoptată 
la 10 februarie de Camera Reprezen
tanților și cea adoptată de Senat. 
Reprezentanții sudiști din Cameră 
au anunțat însă că vor depune în 
continuare eforturi pentru a întîr
zia adoptarea proiectului.

Președintele. Johnson, care se află 
■ la San Francisco, a dat publicității 

o declarație în care își exprimă sa
tisfacția în legătură cu votul Sena
tului.

Noua lege interzice segregația ra
sială în localurile publice, la plasa
rea brațelor de muncă, la repartiza
rea locuințelor și garantează dreptul 
de vot al tuturor cetățenilor. Cei 
care se opun aplicării legii sînt pasi
bili de urmăriri judiciare. Prevede
rile legii urmează să se aplice însă 
treptat. Astfel, clauza privitoare la 
lichidarea discriminării rasiale la 
plasarea brațelor de muncă va în
cepe să se aplice de abia peste un 
an de la intrarea în vigoare a legii.

! Edward Kennedy 
rănit într-ün décident

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Senatorul Edward Kennedy, fratele 
cel mai tînăr al președintelui John 
Kennedy, a fost grav rănit, cînd a- 
vionul de tip mic cu care plecase 
spre Massachusetts, pentru a parti
cipa la congresul Partidului demo
crat din acest stat, s-a prăbușit în
tr-o livadă, în apropiere de orașul 
Southampton, din vestul statului. 
Edward Kennedy a fost transportat 
la spital. Potrivit buletinului me
dical publicat ieri dimineață, el are 
cîteva vertebre fracturate.

La Combinatul siderurgic „Huța Warszawa“
VARȘOVIA 20 — Coresponden

tul nostru Gh. Gheorghiță trans
mite :

Sîmbătă, tovarășii Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P. M. R., conducătorul delegației 
P.M.R. la cel de-al IV-lea Congres 
al P.M.U.P., și Maxim Bergheanu, 
membru al C.C. al P.M.R., prirA-se- 
cretar al Comitetului regional P.M.R. 
Cluj, membru al delegației, au făcut 
o vizită la Combinatul siderurgic 
„Huța Warszawa“ din Varșovia. De
legația a fost însoțită de Wieslaw 
Sobierajski, ambasadorul R. P. Po
lone la București.

La intrarea în combinat, delega
ția P.M.R a fost întîmpinată de 
conducerea combinatului, de con
ducători ai comitetului de partid, ai 
organizațiilor de masă din combi
nat. Urînd bun sosit oaspeților, di
rectorul combinatului, Stanislaw 
Detko, a prezentat pe scurt istori
cul acestei, moderne întreprin
deri pentru producerea de oțe
luri fine și aliate, precum și suc
cesele obținute de oțelari în cinstea 
Congresului.

Directorul combinatului a subli
niat că colectivul combinatului își 
amintește cu plăcere de vizita fă
cută aici. în anul 1961. de delega
ția de partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne. Colectivul își amin
tește, de asemenea, de grupul de o- 
țelari romîni care a făcut schimb de 
experiență cu oțelarii polonezi, le- 
gînd cu aceștia o strînsă prietenie.

Apoi, delegația P.M.R. a vizitat 
unele din cele mai importante séc- 
ții ale combinatului. Pretutindeni, 
membrii delegației P.M.R au fost 
întîmpinați cu căldură. Conducătorii

diferitelor secții au dat ample expli
cații asupra procesului de pro
ducție.

în încheierea vizitei, în cadrul 
unei întîlniri a delegației cu acti
viști de partid și din organizațiile 
de masă din combinat, Werner 
Plotzki, secretar cu propaganda al 
comitetului de partid din combinat, 
a înfățișat oaspeților cîteva aspecte 
referitoare la viața social-politică, 
subliniind îndeosebi munca mem
brilor de partid în mobilizarea în
tregului colectiv pentru îndeplini
rea sarcinilor de producție și ob
ștești.

La sfîrșit, directorul combinatului 
a transmis un cald salut tovărășesc 
oțelarilor romîni, ca și multe urări 
de sănătate tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. El a subliniat că oțe- 
larii „Hutei Warszawa“ ar fi 
bucuroși să continue schimburile de 
experiență cu oțelarii romîni.

Tovarășul Emil Bodnăraș a mul
țumit în numele delegației pentru 
prilejul de a vizita „Huța Warszawa“, 
arătînd că tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a dat o înaltă apre
ciere realizărilor acestui combinat cu 
ocazia vizitei făcute în anul 196.Ț- 
Conducătorul delegației P.M.R. a 
rătat că „Huța Warszawa“ este o ci
tadelă a industriei moderne și tot
odată o citadelă a partidului, unde 
se călesc și oțelul și oamenii. Tova
rășul Emil Bodnăraș a urat sănătate 
și succese tot mai mari colectivului 
de la „Huța Warszawa“, tuturor oțe
larilor și întregului popor polonez, 
ca și Comitetului Central nou ales 
al P.M.U.P., în frunte cu tovarășul 
Wladyslaw Gomulka.

Cuvîntarea lui Ben Bella
orașe și sate, Ben Bella a relevat că 
în țară există, de asemenea, pături 
neînsemnate ale căror interese sînt 
legate de interesele străine. „Noi 
nu avem o altă soluție, în afară de 
luptă, a declarat el, și vom lupta 
împotriva acelora care se vor ridica 
în calea revoluției algeriene, fie ei 
dușmani interni sau externi“.

Subliniind că „viitorul republicii 
poate fi asigurat numai în cazul 
cînd oamenii vor lua soarta țării în 
propriile lor mîini“, Ahmed Ben 
Bella și-a exprimat încrederea în 
viabilitatea și caracterul activ al 
mișcării sindicale. „Sarcina constă 
în aceea, a conchis el, ca locomoti
va revoluției noastre să meargă pe 
o cale bună și necesară, pe calea re
voluției socialiste algeriene".

ALGER 20 (Agerpres). — în ca
drul primului congres al Federației 
naționale a feroviarilor din Algeria, 
Ahmed Ben Bella, secretar general 
al Partidului Frontul de Eliberare 
Națională (F. N. L.j, a exprimat 
mulțumiri feroviarilor pentru efor
turile depuse în domeniul menține
rii transportului pe magistralele fe
roviare.

Caracterizînd situația politică in
ternă din țară, el a relevat că „lupta 
se duce atît împotriva dușmanilor 
externi, cît și a celor din interior. 
Ne pronunțăm cu toții pentru uni
tate, însă noi milităm pentru unita
tea celor care trudesc cu propriile 
lor mîini.,.“.

Subliniind că majoritatea covîrși- 
tôare a poporului din Algeria este 
formată din oamenii muncii de la

frican ; Dennis Goldberg, inginer, 
participant la lupta împotriva apart- 
heid-ului, Raymond Mchlaba, mun
citor. activist politic ; Ahmed Ca- 
trada, unul din conducătorii mișcă
rii progresiste indiene din R.S.A. ; 
Elias Matsoalede, activist sindical, 
Andrew Mlangheni, muncitor, parti
cipant la mișcarea de tineret; Ho- 
van Mbechi, ziarist. Tuturor 
acestora li se aducea acuza
ția că, făcînd parte din 
conducerea națională a partidului 
Congresul Național African, inter
zis în anul 1960, au desfășurat o 
„activitate subversivă" și prin aceas
ta s-au făcut vinovați de „înaltă 
trădare1. în baza unor asemenea a- 
cuzații fanteziste, acuzații erau ame
nințați cu pedeapsa capitală. Pentru 
a-și atinge scopul, instanța nu s-a 
dat în lături de la cele mai arbitra
re mijloace. Majoritatea martorilor 
acuzării, în afara membrilor poli
ției, fuseseră arestați pe baza unei 
legi reacționare care permite auto
rităților să întemnițeze orice persoa
nă timp de 90 de zile ; ei au fost ți
nuți în închisoare sau au fost sălba
tic torturați, prin șocuri electrice.

Patrioții din boxa acuzaților nu 
s-au lăsat intimidați și au transfor
mat procesul într-un rechizitoriu 
împotriva rasismului. „Mandela și 
prietenii săi — scrie cunoscutul zia
rist algerian Henri Alleg — depar
te de a se dezvinovăți, au susținut cu 
curaj și cu tărie responsabilitatea lor 
în acțiunea eliberatoare...“ Interven
ția lui Mandela, care a durat patru 
ore și jumătate, a fost pătrunsă de 
demnitate, curaj civic, patriotism 
înflăcărat : „Vă vorbește acuzatul 
nr. 1. De la început țin să ripostez la 
afirmațiile autorităților care repetă 
că lupta dusă în Africa de Sud este 
teleghidată din străinătate. Nimic nu

„Vom continua lupta“, afirmă din dosul gratiilor patrioții sud-airlcanl 
condamnați la Pretoria

„Noiluptă, Mandela a declarat : 
combatem louă fenomene care sînt 
în oarecare măsură legalizate in via
ța actuală a Africii de Sud : sărăcia 
și lipsa de demnitate umană, 
lungul existenței mele m-aîn consa
crat luptei poporului african. Am 
luptat contra dominației albe și con
tra dominației negre. Am cultivat 
idealul unei societăți libere și demo
cratice în care ființele umane să 
aibă șanse egale și să trăiască îm
preună în armonie. Acesta este un 
ideal căruia m-am consacrat și pe 
care sper să-l văd realizîndu-se în
tr-o zi. Dar este de asemenea un 
ideal pentru care sînt gata să mor 
dacă împrejurările o cer". încerca
rea de a pune procesul sub semnul 
anticomunismului a primit și ea o 
ripostă energică. „Timp de mai 
multe decenii — a spus Mandela —- 
comuniștii au fost singurul grup .po
litic din Africa de Sud gata să con
sidere pe africani drept oameni, să 
se poarte cu ei de la egal la egal, 
gata să mănînce cu noi, să stea de 
vorbă cu noi, să trăiască și să mun
cească laolaltă cu noi. Prin aceasta 
se și explică faptul că astăzi mulți 
africani sînt înclinați șă. identifice Mandela și tovarășii 
libertatea cu comunismul“.

Datorită curajului de care au dat 
, dovadă, a justeței, cauzei pe care o

_______ I ___ __ fost ț este mai, puțin exact. Pentru ceea ce apărau, acuzații/?și-au cîștigat pe
(12 000 000) are grav de suferit, din arestat în iulie 1962 și condamnat la 

5 ani închisoare pentiu faptul-de a 
fi condus în mai 1961 o grevă de 
trei zile și de a fi plecat apoi din 
țară într-o călătorie prin țările afri
cane. Pe banca acuzaților s-au mai 
aflat Walter Sisulu, muncitor, mem
bru activ al Congresului Național A-

oficiale, scrie ziarul vest-ger- 
„Frankfurter-Rundschau“, în 

în R.S.A., în cadrul a 101 pro- 
politice, 44 persoane au fost

bună dreptate admirația multor 
africani. în ciuda atmosferei exis- 
terite în sală, aceștia:n-au ezitat să-și 
spună părerea. Luînd cuvîntul în 
timpul ultimei ședințe a procesului, 
scriitorul Allan Patön a Vorbit des
pre prestigiul de care se bucură 
Mandela printre africani, adăugind: 
„Sînt mai puțin pesimist decît am

fost în I960, în legătură cu viitorul 
acestei țări și al poporului său”. Era, 
fără îndoială, un ecou al creșterii în
crederii poporului sud-african în for- 

De-a țele sale, al convingerii acestuia că 
în epoca noastră, în ciuda oricăror 
greutăți, lupta de eliberare naționa
lă va izbîndi și în Africa de Sud. în 
fața tribunalului un număr mare de 
africani au manifestat pe toată du
rata pronunțării sentinței, cu pan
carte pe care se putea citi : „Sîntem 
mîndri de conducătorii noștri !“.

Sub presiunea opiniei publice 
mondiale, autorii înscenării de la 
Pretoria au fost nevoiți să bată în 
retragere ; instanța a recunoscut că 
„acuzația de înaltă trădare n-a pu
tut fi dovedită“ și în consecință nu 
s-a pronunțat pedeapsa capitală — 
ceea ce constituie incontestabil un 
succes al luptei pentru apărarea vie
ții acestor patrioți.

Cu toate acestea, asupra vieții lor 
continua să planeze o mare primej
die. Trimiși imediat după pronunța
rea sentinței pe inswla Robben, din 
apropierea orașului Cap, unde se 
află unul dintre cele mai sinistre la
găre de concentrare sud-africane, 

.? săi vor fi în
permanență în primejdia de a fi ex
terminați.

ț ; Oamenii‘muncii din; patria noastră, 
alături de opinia publică mondială 
își exprimă indignarea față de pri
goana demențelor progresiste din 
Republica Sud-Africană și cere ca 
sentința dé condamnare pe viață a 
celor 8 patrioți-să fie anulată și ca 
patrioții sud-africani să fie puși în 
libertate.

Nicolae N. LUPÜ

SCURTE ȘTIRI
DELHI. La 20 iunie, președintele 

Republicii India, S. Radhakrishnan, 
l-a primit pe Anastas Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care, în drum spre 
Indonezia, a făcut o. vizită de două 
zile în India.

ROMA. Grupul parlamentar al Par
tidului Comunist Italian a prezentat în 
Camera deputaților un program pri
vind ridicarea regiunilor mai puțin 
dezvoltate din sudul țării. Programul 
prevede sporirea investițiilor de capi
tal în industria și agricultura acestor 
regiuni, adoptarea neîntîrziată de mă
suri pentru lichidarea șomajului, pre
cum și înfăptuirea unor reforme a- 
grare radicale.

BONN. Agenția Reuter relatează că 
un comitet special al Bundesțagului a 
hotărît în unanimitate să ceară par
lamentului.vest-german ridicarea imu
nității parlamentare a lui Hans Kru
ger, fostul ministru federal al persoa
nelor strămutate și refugiaților, pentru 
a se putea întreprinde cercetări asu
pra activității sale naziste.

BELGRAD. între R. S. F. Iugosla
via și Franța a fost încheiat un acord 
cu privire la colaborarea culturală 
dintre Iugoslavia și Franța pentru ur
mătorii cinci ani. Cele două guverne 
au hotărît, printre altele, să formeze 
o comisie mixtă de colaborare cultu
rală.

MOSCOVA. La 20 iunie a fost sem
nat acordul comercial și de plăți pe 
termen lung sovieto-iranian. Acordul

comercial și de plăți cuprinde peri
oada între 1964—1967. El prevede o 
creștere considerabilă din an în an a 
schimbului de mărfuri sovieto-iranian.

PARIS. Adunarea Națională fran
ceză a adoptat proiectul de lege cu 
privire la alegerile municipale în o- 
rașele cu o populație de peste 30 000 
de locuitori. Conform noii legi, siste
mul reprezentării proporționale este 
complet înlocuit prin sistemul majo
ritar care, după cum se știe, avanta
jează partidele de dreapta. Proiectul, 
de lege a fost adoptat cu 257 voturi 
pentru (majoritatea guvernamentală) 
și 206 voturi contra (comuniștii, socia
liștii și alte grupări).

SPLIT. Un grup de nave militare 
sovietice a sosit în cadrul unei vizite 
oficiale în portul iugoslav Split.

ROMA. La Florența a început cel 
de-al IV-lea „Colocviu mediteranean" 
pe tema luptei împotriva rasismului 
și colonialismului. La colocviu parti
cipă reprezentanți a 20 de țări din 
bazinul mediteranean și din Africa, 
precum și lideri ai mișcării de elibe
rare națională din Angola, Mozambic 
și Republica Sud-Africană.

MADRID. La 20 iunie la Tribuna
lul din Madrid a început procesul in
tentat de autoritățile spaniole scriito
rului E. Ridruejo, învinuit de „propa
gandă ilegală". în cadrul primei șe
dințe, procurorul tribunalului a cerut 
condamnarea scriitorului la trei ani 
închisoare și amendă de 200 000 de pe
setas.
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