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Dacă nu „simți lanul De ce in „ultimul moment"?
și nu „asculți

în gospodăriile de stat 
din trustul Constanța se 
cultivă peste 80 000 ha 
cu grîu. La ultima tele- 
conferință organizată de 
Consiliul Superior al 
Agriculturii, tov. Barbu 
Popescu, președintele 
Consiliului agricol re
gional Dobrogea, a co
municat că rezultatele 
obținute de gospodăriile 
de stat de aici nu sînt 
pe măsura posibilităților, 
unele dintre ele nu fo
losesc judicios numărul 
mare de combine pe ca- 
re-1 au la dispoziție. 
Vizitând cîteva unități 
din cadrul trustului Con
stanța, am constatat că 
pînă în seara zilei de 9 iu
lie nu se strînsese recolta 
de grîu decît pe 30 la 
sută din suprafață, adică 
mult sub posibilități.

Există factori din cau
za cărora randamentul 
zilnic pe combină e mai
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Industria ușoara în viitorul cincinal

Alexandru SENCOVICI
ministrul industriei ușoare CUMPĂRĂTORILOR
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în anii șesenalului, ca rezultat 
al aplicării neabătute a politicii 
partidului de industrializare socia
listă a țării, de creștere neîntrerup
tă a bunăstării oamenilor muncii, 
industria bunurilor de consum și-a 
sporit producția și gama de sorti
mente, concomitent cu ridicarea 
nivelului calitativ al produselor, 
întreaga producție a anului 1950 
se realizează 
săptămîni și
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scăzut: pe alocuri, grîul 
culcat de vînturi și ploi 
împiedică mașinile să lu
creze din plin. Dar re
zultatele nesatisfăcătoa
re nu pot fi puse doar 
pe seama acestor factori. 
Sînt numeroase gospo
dării de stat care au 
reușit să recolteze supra
fețe mari, să realizeze o 
productivitate ridicată 
pe fiecare combină. 
Este edificator exemplul 
G.A.S. M. Kogălniceanu. 
unde pînă în seara zilei 
de 9 iulie s-au recoltat 
38,7 la sută din grîu. 
Explicația constă în or
ganizarea temeinică a 
muncii, în buna folosire 
a timpului de lucru. In 
ultimele zile nu s-au de
fectat decît 3 combine 
din cele 41 existente. 
Mecanizatori ca Ion Ol- 
teanu, Ion Gr. Popa, 
Gh. Ciurea ș.a. reușesc 
să recolteze zilnic între

19 000—23 000 kg de grîu 
fiecare, sau chiar mai 
mult. Rezultate bune 
s-au obținut și în gos
podăriile de stat Agigea, 
Ovidiu, Cernavoda, Cio- 
cîrlia etc.

în alte gospodării de 
stat recoltatul griului se 
desfășoară nesatisfăcă
tor din pricina slabei 
organizări a muncii. La 
gospodăria de stat N. 
Bălcescu, la brigada a 
2-a, pe o porțiune de 
cîteva sute de metri, se 
aflau peste 20 de com
bine. Unele erau defec
te, altele nu lucrau pen
tru că era înghesuială 
prea mare, iar altora 
le lipseau sacii. Timp 
prețios . se irosește si 
cu deplasarea mași
nilor de la o solă la 
alta. în ziua cînd am 
vizitat gospodăria, o 
parte dintre tractoarele 
mutate în dimineața

Un asemenea ritm de dezvoltare 
industriei ușoare a fost posibil 

datorită creșterii 
industriei grele, 
construcțiilor de 
ducției chimiei 
cialiste. Din 
vestiții alocate 
s-au construit 
derne, printre 
sticlă de la Sighișoara, Tăbăcăria 
minerală Jilava, Fabrica de con
fecții din Focșani, Fabrica de ace 
de tricotat din Capitală, fabrica de 
încălțăminte „Progresul“-Bucu- 
rești. Totodată, în întreprinderile 
existente s-au construit secții noi: 
unitatea a Il-a de la „Filatura Ro
mânească de Bumbac" din Capita
lă, filatura de fire pieptănate de 
bumbac de la fabrica „Firul roșu" 
din Tălmaciu, sectorul de finisaj 
al întreprinderii „Dacia“-București, 
noua secție a fabricii „7 
brie“-Sibiu.

Realizările obținute de 
vele industriei ușoare se 
înzestrării întreprinderilor cu teh
nică modernă, creșterii productivi
tății muncii și preocupărilor pen
tru îmbunătățirea calității pro
duselor. Datoria noastră este de 
a folosi cu maximum de efica
citate mijloacele puse la dis
poziție de stat, de a fabrica bunuri 
de consum de calitate superioară, 
cu valoare de întrebuințare ridi
cată, corespunzător exigențelor 
sporite ale populației.
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Către sfirșitul preadoles
centei și începutul adoles
cenței, un lucru covîrșitor 
prin importanța lui pentru 
destinul generației mele 
s-a înfăptuit în mod ine
xorabil. O întîlnire decisivă, 
înti-un moment crucial. Re
voluția. Intîlnirea cu parti
dul comuniștilor. La patru
sprezece sau cincisprezece 
ani, începi să crezi (și, în 
consecință, devii capabil 
de a acționa) că experien
ța proprie acumulată în 
copilărie șl în preadoles
centă îți dă dreptul la au
tonomie. Un eminent peda
gog, profesorul Stanciu 
Stoian, scria deunăzi „Con
temporanului' pe marginea 
unui eseu despre autoedu- 
cație, că tocmai acest mo
ment pe care unii îl drama
tizează, și peste care alții 
ar vrea să treacă negîndu-i 
existența, devine crucial în 
viața omului, 
cînd căpătăm 
capacității de 
scopuri, de a 
posibilitățile, de a ne alege 
mijloacele.

respectivă de la brigada 
1 la a 2-a recoltau 
grîul pe tarlalele des
tinate altei grupe de 
combine, lucrau disper
sate, așa încît brigadie
rul nu putea să le aibă 
sub ochi. Pînă la 9 iulie 
gospodăria a recoltat 
doar 23,9 la sută din griu.

O altă cauză a întâr
zierii : numeroasele de
fecțiuni la tractoare și 
combine. „O parte din
tre combinele primite 
de la trustul Gostat Su
ceava — ne spune tov. 
Vasile Hurezeanu, ingi
nerul mecanic al trus
tului Gostat Constanța 
— ne dau mult de lu
cru. Fiind reparate fără 
răspundere, avînd trac
toriști insuficient pregă
tiți, se defectează des".

Radu ATANASESCU

RDe aseară, „Cupa 
Române** la fotbal are o 
nouă gazdă : Clujul. Finala 
dintre „Știința** si „DI- 
namo*'-Pitești a prilejuit o 
întrecere viu disputată. în 
entuziasmul lor, suporterii 
clujenilor l-au ridicat pe 
brațe pe căpitanul echipei 
înainte chiar ca festivitatea 
de decernare a trofeului să 
ii luat sfîrșit. Dată fiind 
împrejurarea, o asemenea 
mică abatere de la protocol 
este scuzabilă.

(Rubrica de sport în pag. III-a)

— Aici se potrivește fai
moasa deviză a lui Pico 
della Mirandola: „de omni 
rescibili" („a cunoaște toate 
lucrurile') — îmi spunea 
profesorul. Momentul aces
ta apare ca rezultat al ex
perienței, spontane sau di
rijate, în condițiile unei îm
pliniri biopsihice. Hotărî- 
toare pentru continuarea 
noii etape, este, se înțe
lege, acumularea de expe
riență suficientă, structura 
și orientarea ca și încadra
rea ei în ansamblul relații
lor sociale. Personalitatea 
omului — încheia profeso
rul — va avea să se afirme 
ca atare în acest cadru.

Iar cadrul în care tre
ceam noi, cadrul acelor ne
repetați ani din istoria ță
rii și din viața noastră, era 
cadrul luptelor revoluționa
re. A opta și a te încadra 
de o anumită parte a bari
cadei devenise pentru ge
nerația mea imperativul a- 
firmării depline. Decisiv a 
fost cuvîntul celor care vor
beau în numele clasei mun
citoare, dînd unui început

de experiență de viață so
luții radicale.

Mă gîndesc la colegii mei 
de generație, acei tineri 
care, purtînd încă salopeta 
albastră a brigadierilor, 
sau abia întorcîndu-se cu 
grupurile de muncitori co
muniști de la reparatul u- 
neltelor și de la explicarea 
printre țărani a politicii 
partidului comunist, înce
peau sa scrie ziarelor și re
vistelor cele ce se cereau a 
fi comunicate unei țari în
tregi, relatările de la
tinguri, de la ciocnirile cu 
forțele reacțiunii, de la ma
nifestațiile de adeziune ale 
întregului popor față de po
litica partidului clasei mun
citoare. Era generația înro
lării hotărîte și nu a expec
tativei, generația acțiunii 
imediate și nu a poziției 
„să vedem cum vor evolua 
lucrurile'.

In entuziasmul nostru ju
venil, alături de Eminescu 
îi puneam pe Păun Pincio 
și pe Neculuță, pe Arghezi 
îl citeam pe nerăsuflate, pe 
Goga îl iubeam și îl bleste
mam în același timp, Baco- 
via și Blaga ne încîntau și 
ne nedumereau totodată, 
iar din Alexandru Sahia fă
ceam o icoană sfîntă 
tîndu-1 cu nesaț 
scrierile noastre, 
dintr-un irezistibil
interior și dintr-o nepotolită 
îndemnare exterioară. Scri
am pentru că nu puteam să 
ne scriem, scriam pentru că 
de pretutindeni ni se spu
nea: „scrie despre asta, ti
nere reporter! Cîntă asta, 
dacă ești poet 1 Povestește 
despre asta, povestitorulel" 
Alături simțeam umărul 
partidului, îndemnul lui 
grav, viguros și, mai presus 
de orice, exemplul lui.

Intervenită într-un
ment decisiv pentru for
marea conștiinței noastre, 
această mare șl neasemuită

Mihai Vi-

Pe meleagurile regiunii Cluj, 
unde vegetația este puțin întîrzia- 
tă, recoltatul a început doar la orz. 
în multe unități agricole lucrările 
se execută într-un ritm corespun
zător. La cooperativa agricolă de 
producție din comuna 
teazu-Turda, lanul de orz nu s-a 
copt uniform, astfel că s-a recoltat 
manual, pe porțiuni. La Că- 
șei, raionul Dej, în două zile a fost 
strîns orzul de pe cele 44 ha, fo- 
losindu-se brațele de muncă de la 
toate brigăzile. La Mirăslău, Uni
rea și Cisteiul de Mureș, raionul 
Aiud, au intrat în lanuri com
binele.

în raionul Turda mijloacele me
canizate funcționează bine, coope
rativele agricole au asigurat pre
gătirile necesare. Se constată însă 
că magaziile bazei de recepție din 
Turda sînt rămase în urmă cu 
amenajarea spațiilor de depozita
re și a drumului de acces.

Cum stau lucrurile în raionul 
Aiud ? Dintr-o situație existentă la

In orice clipă trebuie să cunoști stadiul coacerii griului
Foto : Gh. Amuza
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comitetul raional de partid rezul
tă că reparațiile în S.M.T. s-au în
cheiat, că magaziile pentru depo
zitatul recoltei sînt pregătite, că în 
unitățile agricole totul este pus la 
punct. Dar pe teren se constată că 
nu e tocmai așa. La marginea unui 
lan de 35 ha cu orz de la coopera
tiva agricolă din Mirăslău, stăteau 
în amiaza mare trei, combine. 
Două din ele erau defecte. Uneia 
îi lipsea cauciucul de la o roată. 
Tov. Iosif Varga, vicepreședintele 
cooperativei, ne spune că-i lipsește 
roata încă din vara trecută. Cît 
privește pe tov. ing. Victor Vișa, 
vicepreședinte al consiliului agri
col raional, el ne-a declarat că nu 
înțelege de ce S.M.T.-ul n-a făcut 
reparația pînă acum, mai ales că 
dispune de multe cauciucuri ?.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a) 

întîlnire a dat-sensul ferici
rii generației mele.

Deși treceam pragul a- 
dolescenței într-un moment 
de răscruce a istoriei, deși 
copilăria și preadolescenta 
acumulase o experiență le
gată de lumea dinainte de 
revoluție, noi am crescut și 
ne-am format ca oameni în 
anii victoriei puterii popu
lare și ai construirii socie
tății socialiste. Această 
realitate unică, în continuă 
ascendență calitativă, ne-a 
devenit cadrul determinant, 
unica și deplina posibilita
te de realizare a datelor 
noastre personale. Ea ne-a 
hrănit setea de a cunoaște 
și de a înțelege, ea ne-a 
dat răspuns la întrebări, ea 
ne-a călit forțele. Realitatea 
revoluției și a primilor ani 
ai construcției socialiste a 
fost pentru noi ca laptele 
mamei și laptele aceata nu 
se uită și nu se trădează.

Plecarea primului ministru 
al Republicii Somalia

Pe aeroportul
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala primul ministru al Repu
blicii Somalia, Abdirazak Haji 
Hussein, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române, Ion Gheorghe 
Maurer, a făcut o vizită oficială 
în țara noastră.

Primul ministru a fost însoțit de 
Ahmed Yusuf Dualeh, ministrul 
afacerilor externe, Ahmed Shire 
Egal Lawaha, șeful de cabinet al 
primului ministru, Hassan Nur 
Elmi, ambasadorul Republicii So
malia în Tanzania, și alte per
soane oficiale.

La plecare, pe aeroport, oaspeții 
au fost salutați de președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Române, Ion Gheorghe Maurer,

T E L E G

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.
BUCUREȘTI

Părăsind frumosul pămînt al României, după o ședere foarte plăcută 
și de neuitat, doresc să exprim încă o dată Excelenței Voastre și prin 
Dv. guvernului și poporului român cea mai sinceră, recunoștință a dele
gației mele pentru cordiala și călduroasa primire și ospitalitatea ce ni 
s-a acordat în cursul scurtei, dar foarte interesantei noastre vizite.

Sînt pe deplin convins că vizita noastră și convorbirile rodnice, ce 
le-am avut intr-o atmosferă de absolută sinceritate și bunăvoință, vor 
constitui temelia unei viitoare colaborări trainice, în toate domeniile, 
între țările noastre care au multe puncte de vedere comune.

Primiți, d-le președinte, expresia înaltei mele considerațiuni.
ABDIRAZAK HAJI HUSSEIN 

Prlm-minlstru al Republicii Somalia 
De la bordul avionului.

Două tinere surori
ale 
locomotivei 
DIESEL

Căile ferate au reprezentat pînă 
nu de mult ultimul bastion al mașinii 
cu abur, al locomotivei cu abur. 
In vremea noastră, și în dome
niul tracțiunii feroviare motorul cu 
ardere internă, în diferitele variante 
constructive ale locomotivelor Diesel 
electrice, mecanice, hidraulice — cu
cerește un loc de frunte, Motivul: com
parativ cu locomotivele Diesel, loco
motiva cu abur pare un fel de „Flă- 
mînzilă' și „Setilă’ transpuși pe plan 
tehnic. Din fiecare tonă de cărbune 
consumată, se folosesc în mod util 
doar 50—60 de kg. Principala su
perioritate a locomotivei Diesel o 
constituie randamentul ei de 4—5 ori 
mai mare decît al predecesoarei 
sale, Există și alte mari deosebiri. 
Locomotiva cu abur trebuie să se ali
menteze cu apă la fiecare 80—100 
km, pe cînd locomotiva Diesel poate 
să parcurgă cîteva mii de kilometri 
fără a-și completa rezerva de apă. 
O locomotivă Diesel parcurge o dis
tanță de 3—6 ori mai mare decît 
una cu abur fără a se realimenta. 
Locomotiva cu abur pierde în fie
care zi pentru „toaleta' proprie — 
aprovizionarea cu combustibil, apă, 
nisip, uleiuri — între 2—2,5 ore ; lo
comotiva Diesel poate fi pusă la 
punct în mai puțin de 30 de minute.

în afară de puternicele locomotive 
Diesel electrice (produse de „Elecfro- 
putere’-Craiova), care circulă pe ma
gistralele țării, la uzinele „23 Au
gust’se fabrică în serie de mai mulți 
ani locomotive Diesel mecanice de 
120 C.P. La aceeași uzină s-a în
ceput și fabricarea locomotivelor Die
sel hidraulice de 350 și 700 cai pu
tere. Prima locomotivă de 350 C.P. 
a trecut cu succes probele de exploa
tare pe linia de cale ferată îngustă 
ce leagă cariera de piatră de la Bi- 
caz-Chei cu Fabrica de ciment de la 
Bicaz, unde a înlocuit nu una, ci două 
locomotive cu abur. Aceasta a fost 
posibil datorită faptului că are o vi
teză mai mare și necesită un timp 
mai redus pentru întreținere și ali
mentare. Consumul de combustibil 
convențional este, comparativ, de 7 
ori mai mic (locomotiva cu abur con
sumă combustibil și atunci cînd stă I).

Locomotivele Diesel hidraulice de 
350 cai putere se construiesc pentru 
ecartament îngust, au o viteză de 
35—50 km pe oră și vor ti folosite 
în economia forestieră, pe șantiere 
de construcții, cariere, mari combina
te industriale. în rețeaua C.F.R., ele 
Dot fi utilizate pentru traficul de 
mărfuri și persoane pe liniile de cale 
ferată îngustă.

Cît privește sora ei mai mare, lo
comotiva de 700 cai putere, ea are 
o viteză de 35—70 km pe oră și ur
mează să fie utilizată în special la 
manevre în gări, triaje, pe liniile 
uzinale ale marilor combinate și șan
tiere, pentru trafic pe liniile secun
dare.

Familia Diesel își sporește astfel 
numărul membrilor, contribuind la 
modernizarea transporturilor feroviare,

Al. PLAIEȘU

Bănoasa
Gogu Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, de membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale.

Erau de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, precum și studenți 
somalezi aflați la studii în țara 
noastră.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Primul ministru al Republicii 
Somalia, împreună cu președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Române, au trecut în revistă gar
da de onoare aliniată pe aeroport. 
Un grup de pionieri a oferit flori 
oaspeților. (Agerpres)

RAMĂ

INSTANTANEE

NU ȘTIE
SĂ ÎNOATE...

După ce părăsește Capitala, 
șoseaua asfaltată o ia peste 
cîmpuri spre Alexandria, du- 
cînd voioasă mașini, motoci
clete și biciclete, valuri de oa
meni infierbîntați care adul
mecă în aerul încins umeda 
răcoare a Argeșului. Iată și 
rîul tăind drumul, clipind ar
gintiu din valurile repezi, a- 
demenind spre sine mulțimile 
și resfirîndu-le pe malurile 
împădurite, pe insulițele cli- 
soase, pe tăpșanele umbrite 
de sălcii, Vn restaurant cu 
mese din tablă de acoperiș și 
scaune cu picioare de lun
gimi diferite — pe care 
stai ca pe o spinare de dro- 
mader — e înfipt ca punct 
de popas în coasta șose
lei. Un ospătar nădușit pă
zește melancolic polobocul cu 
sticle în care, din cînd în 
cînd, se toarnă inutil apă cu 
căldarea — cum făceau, pe
depsite de zei, fiicele lui Da- 
naos, după ce și-au ucis băr
bații.

— Dă un lichid rece, frate...
— Numai vin, dar nu vi-l 

recomand. Mulți s-au plîns 
după aceea.

— Atunci un sifon.
— Apă minerală.
— Foarte bine!
— Un leu cincizeci costă 

numai dînsul.
Ce marcă o fi? Sticla n-are 

etichetă și surprizele în acest 
domeniu sînt uneori cam săl
cii.

— De ce vă interesează? 
Dumneavoastră beți eticheta 
sau... Vedeți, doar că-l ținem 
destul de ferit.

— N-aș vrea să fie vreo apă 
medicinală...

— N-are nimic. E „Căciu- 
lata". N-o amestecați cu vi
nul, că nu-i de efect. Dar sim
plu merge.

Totuși n-o încercăm. Ospă
tarul își mută ofensat papio
nul și ne trimite evaziv spre 
pădurice. Mai e un bufet și a- 
colo. După un kilometru de 
cărare colboasă, de pe care te 
tot salvezi prin salturi în tu
fișuri, împins și claxonat de 
motociclete și automobile, a- 
jungi intr-o poiană cu baracă 
verzuie.

Se poate lua o masă, fruga
lă: ficat de vacă prăjit, „Eu
genia", ca desert, și suc de 
fructe. Fiind extrem de întu
necat (ficatul) și foarte unsu
roase (eugeniile) se optează 
evident pentru apa gălbuie, în 
care esența plutește nedesluși
tă si lînoasă.

...în fiecare duminică, mii 
de oameni se duc la ștrandul 
de la Buda și se bucură sin
cer de plajă și baie. Numai 
cîte un cîrcotaș rătăcit caută 
papură în restaurantele limi
trofe ca. să-i afle nodurile 
proastei deserviri. Pesemne 
că nu știe să înoate...

V. SILVESTRU
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Ce este o gazetă de uzină ? O cronică vie, pasionantă, scrisă la tempera
tura furnalelor, în trepidația șantierului sau în liniștea concentrata din fața pupi- 
trelor de comandă ale marilor combinate chimice O oglinda în focarul căreia se 
concentrează viața clocotitoare a colectivelor fabricilor, uzinelor, șantierelor pa
triei, un seismograf sensibil care înregistrează prompt tot ce este nou și înaintat 
și, în același timp, surprinde operativ lipsurile, anacronismele ce se mai mani
festă în procesul de producție sau în mentalitatea oamenilor.

Adevărate „purtătoare de cuvînt* ale comitetelor de partid și ale comite
telor sindicatelor, concentrînd în jurul lor mii de corespondenți voluntari, prin 
care se face auzit glasul opiniei publice din fabrici și uzine, aceste gazete au 
un rol mobilizator în înfăptuirea sarcinilor de plan, urmăresc și stimulează între
cerea socialistă, popularizează, dezbat, sprijină, prin cuvîntul tipărit, îndeplinirea 
însemnatelor obiective pe care partidul le pune în fața industriei noastre.

Ziare mici cu răspunderi mari în întreaga țară apar 50 de asemenea ziare, 
într-un tiraj total de circa 680 000 de exemplare lunar. Folosind prilejul oferit re
cent de organizarea la Consiliul Central al Sindicatelor a unei consfătuiri cu 
redactorii responsabili ai gazetelor de uzină din țară, redacția noastră a invitat 
la o discuție despre munca lor pe cîțiva dintre ei.

Un generator 

de energii — 
proiectele 

de Directive
Profundul interes cu 

care oamenii muncii dez
bat proiectele de Directive 
ale Congresului al IV-lea 
al partidului se reflectă 
puternic în paginile gaze
telor de uzină.

Publicăm sistematic — ne 
spune Nicolae Har bă. dă, re
dactor responsabil al gaze
tei „Tractorul"-Brașov — 
rubrica „însuflețiți de mă
rețele perspective", în care 

ZIARE MICI 
CU RĂSPUNDERI

MARI
• Un seismograf dar și ceva in plus ® Alo redacția? Poftiți și pe la noi
• Critica declanșează nu numai fulgere • Ce altitudine poate atinge 
conștiința ? • Diamantele trebuie șlefuite

muncitori, maiștri, precum 
și factori de răspundere în 
conducerea și organizarea 
producției își spun cuvin- 
tul asupra prevederilor 
proiectelor de Directive, fac 
propuneri judicioase pentru 
îmbunătățirea muncii, își 
exprimă hotărîrea de a în
făptui importantele sarcini 
ce revin uzinei noastre. La 
rubrica „în întîmpinarea 
Congresului partidului", 
am consemnat recent ieși
rea de pe banda de mon
taj a tractorului cu seria 
150 000. succesele remarca
bile ale otelarilor și forjo
rilor din uzină.

în aceste zile, cînd se 
desfășoară întrecerea însu
flețită în întîmpinarea 
Congresului — ne-a relatat 
Daria Kuhta, de la gazeta 
„Viața uzinei" — Uzinele 
„23 August"-București — 
■muncitorii solicită adeseori 
redacția. într-o zi, în redac
ție a sunat telefonul : „Ve- 
niți la noi în secție, am dat 
opt tone de utilaje peste 
plan pentru Combinatul de 
la Galați" ; altă dată am 
fost invitați să scriem des
pre un agregat livrat îna
inte de termen Hidrocen
tralei „Gbeorghe Gheor- 
ghiu-Dej" de pe Argeș. 
Așa a apărut reportajul 
„Spre locurile de start ale 
constelațiilor" — scurtă 
cronică a muncii cazangii
lor din echipa comunistu
lui Miron Nicolae.

Redacția: Cum proce
dează gazetele de uzină 
pentru a face cit mai 
bine cunoscute și însu
șite de către colectivele 
de muncitori, tehnicieni, 
ingineri liniile de dez
voltare conturate de 
proiectele de Directive 
pentru ramura și uzina 
în care muncesc, sarci
nile lor specifice ?

Claudian Păunică. redac
tor responsabil al gazel ei 
de uzină „Metalurgistul", 
Vulcan-București: Noi fo
losim forme vii, mobiliza
toare — graficele, casetele 
— înfățișînd cifrele esen
țiale ale creșterii producției 
atît în ramura noastră — in
dustria constructoare de 
mașini — cît și în uzină. 
Căutăm, de asemenea, ca 
prin cicluri de articole, tcrl- 
>orl. să îndreptăm aten
ția spre obiectivele sta
bilite tn Directive. Probteme- 

le principale ale producției 
în uzina noastră, in primul 
rînd cele legate de îmbună
tățirea calității produselor, 
creșterea productivității mun
cii, progresul tehnic, se află 
continuu tn centrul atenției 
gazetei.

Secretul 
prestigiului: 

combativitatea, 

eficacitatea
Comparam mai sus ga

zeta de uzină cu un seis
mograf. Dar comparația 

este exactă numai pe ju
mătate : seismograful înre
gistrează, în timp ce gaze
tarul trebuie să aibă în 
plus capacitatea de a inter
veni în desfășurarea vieții. 
Intervenția operativă, în pro
blemele majore, tratarea lor 
cu competență, în cunoștință 
de cauză, spiritul combativ
— iată secretul eficienței și 
al prestigiului gazetei. A- 
ceastă idee a fost argu
mentată de participan
ta la consfătuirea noas
tră prin însăși experiența 
muncii lor

Ion Palamiuc, gazeta de 
uzină „Șantierul roșu" — 
Șantierul naval Galați: 
Cred că articolele izolate, 
„unicate" — ca să spun așa
— chiar dacă sînt inspirate 
de o temă importantă, au 
mai puține șanse de a pro
voca un răsunet puternic. 
Cu o floare nu se face pri
măvară. Mi se pare mult 
mai eficientă suita de arti
cole pe aceeași temă, 
oglindind, desigur, situații 
și aspecte diferite. Gazeta 
noastră a urmărit, de pil
dă, în numeroase articole 
obiectivul de mare însem
nătate prevăzut în proiec
tul de Directive — îmbu
nătățirea calității produse
lor. tn rubrica permanen
tă ..Pe itinerarul calității" 
am combătut anumite prac
tici care zădărniceau ade
seori eforturile pentru fi
nisarea superioară a nave
lor — de pildă, neglijenta 
unor echipe de instalatori, 
mecanici, tîmplari care, 
executînd partea proprie 
de lucrări, deteriorau ceea 
ce făcuseră alții înaintea 
lor Materialul publicat a 
avut ecou, s-au luat mă
suri pentru evitarea unor 
asemenea situații în viitor, 
ceea ce ne-a dat și nouă 
satisfacție.

Redacția : Cum e pri
mită critica de cei vi
zați ?

Aspasia Rugescu, gazeta 
„Portul Constanța" : Une
ori cu... fulgere și tunete. 
Esențialul este însă ca cri
tica noastră să fie argu
mentată, să exprime o opi
nie înaintată, justă. Atunci 
chiar și cei care reacțio
nează vehement nu pot să 
nu-i recunoască temeini- 

cla. Am avut nu de mult 
un caz interesant și sem
nificativ : un inginer cri
ticat în ziar a făcut mare 
tărăboi, a negat adevărul 
afirmațiilor noastre, a în
cercat să răstoarne critica. 
Dar articolul era bine do
cumentat, observațiile în
temeiate și constructive. 
După un timp, inginerul 
și-a recunoscut lipsurile, 
iar acum este unul dintre 
corespondenții noștri activi 
și membru în colegiul re
dacțional... Desigur, critic» 
presupune din partea gaze
tarului, a corespondentului, 
o responsabilitate înaltă, 
principialitate și competență, 
priceperea nu numai de a 
sesiza lipsurile, ci șl de • 
propune soluții pentru înlă
turarea lor.

Cînd redactorul 
primește 
o „lecție"

Condiția ancorării în via
ță, a cunoașterii probleme
lor și a tratării lor compe
tente este existența unui 
larg și activ colectiv de 
colaboratori, de corespon
denți voluntari din toate 
sectoarele întreprinderii.

— Pînă acum cîțiva ani, 
spunea tovarășa Elena 
Opriș. de la gazeta „Elec- 
troputere"-Craiova — mi 
se părea că gazeta s-a năs
cut și va dispărea o dată 
cu mine! O scriam aproa
pe numai eu, de la început 
pînă la sfîrșit. Aceasta 
pînă am primit o... lecție! 
Căutam, într-o zi, o solu
ție interesantă pentru nu
mărul festiv de 1 Mai. 
Iată că vine la mine un 
tovarăș din uzină: „Tova
rășă, am venit să vă dau 
o sugestie în legătură cu 
gazeta de 1 Mai" Și mi-a 
sugerat cîteva idei foarte 
bune, proaspete, izvorî te 
din viața și preocupările 
colectivului. De atunci am 
început să mă sprijin tot 
mai mult, în munca de 
elaborare și de scoatere a 
ziarului, pe corespondenții 
din uzină.

în momentul de față, în 
uzină sînt organizate pos
turi de corespondenți vo
luntari în secțiile-cheie ; 
există, de asemenea, cîte
va colective organizate în 
vederea studierii unor a- 
numite probleme care in
teresează îndeosebi gazeta: 
probleme economice, ale 
vieții de partid, culturale, 
sociale. Avînd la bază un 
plan de perspectivă, ele 
furnizează gazetei mate
riale documentare.

— înainte de a întocmi 
planul numărului următor 
— relata Ion Palamiuc —- 
o zi întreagă umblu de la 
o secție la alta și-i întreb 
pe corespondenții din sec
ții, ateliere ce probleme 
stau în fața colectivului, ce 
aspecte noi au apărut, ce-i 
interesează, ce-i preocupă 
pe cititorii noștri, ce aș
teaptă ei, de fapt, de la 
gazeta șantierului. Și tot 
cu ajutorul coresponden
ților, al colaboratorilor 
realizăm cele mai multe 
dintre articolele care-i in
teresează pe cititori Doar 
aceștia sînt în miezul pro
blemelor vieții. Cine le-ar 

putea cunoaște și trata mai 
bine decît ei ?

Cel mai important este să 
atragem în rîndurile colabo
ratorilor gazetei muncitori cu 
înaltă calificare, tehnicieni, 
ingineri, activiști de partid, 
sindicat șl U.T.M., oamenii 
cei mal competenți, cu bo
gată experiență în muncă și 
cu prestigiu în rîndul colec
tivului uzinei care au în- 
fr-adevăr ceva interesant, 
util de spus. Dîndu-le larg 
cuvîntul în paginile gazetei, 
putem organiza dezbateri, 
schimburi de păreri asupra 
principalelor probleme care 
se ridică în activitatea colec
tivului. Gazeta se manifestă 
astfel tot mai activ ca o tri
bună a ideilor și a experien
ței înaintate.

Consultarea sistematică 
a corespondenților și discu
tarea cu ei a fiecărui ma
terial pe care-1 scriu, atra
gerea lor Ia raiduri-anche- 
tă, organizate de redacție 
— iată mijloace operative 
și totodată stimulative pe 
care le folosim noi în acti
vitatea cu corespondenții 
voluntari.

Punct 
de vedere 
îngust

Sarcina principală, per
manentă, a gazetei de uzi
nă e, indiscutabil, aceea de 
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a oglindi îndeaproape efor
turile muncii creatoare, 
desfășurarea procesului de 
producție în întreprinderile 
și pe șantierele patriei. 
Dar, unele redacții înțeleg 
această sarcină în mod ex
clusivist, îngust, tn pagi
nile gazetei „Vagonuî“-A- 
rad apar, în multe numere 
la rînd, numai articole pe 
teme de producție, ca și 
cînd colectivul de muncă 
n-ar avea și probleme de 
viață, de educație. Viața 
bogată a organizațiilor de 
partid, activitatea lor 
multilaterală, politică și 
educativă, pentru canali
zarea energiilor colectivu
lui spre înfăptuirea prin
cipalelor obiective econo
mice, pentru cultiva? ea 
trăsăturilor morale pro
prii omului nou reprezintă 
o inepuizabilă sursă de 
teme, pe cît de importan
te și actuale, pe atît de in
teresante.

Maria Stoian, gazeta 
„Confecția", Fabrica de 
confecții și tricotaje-Bucu- 
rești: Articolele pe teme 
de viață de partid, pe teme 
educative au un larg răsu
net, determină schimbări 
de comportare în muncă 
și în viață, creează un cu
rent de opinie față de ati
tudini sau năravuri îna
poiate. Citez doar cîteva 
titluri ale articolelor și în
semnărilor pe teme de e- 
ducație pe care le-a publi
cat gazeta noastră; „Te 
vrem om", „Colectivul nu 
tolerează", „Este vinovată 
P. C. ?“ „Respectul față de 
vîrstnici".

Mihai Doraș, gazeta „Con- 
st~uctorul siderurgist"-Ga
lați : Pe șantierul nostru 
lucrează aproximativ 7 500 
de tineri proveniți în mare 
parte din mediul sătesc, 
însușirea unor meserii, a- 
daptarea la condițiile șan
tierului, ale muncii disci
plinate, ridică numeroase 
probleme. Am publicat, în 
mai multe rînduri, portrete 
de tineri fruntași în pro
ducție, tineri care fac efor
turi să-și ridice calificarea 
și știu, totodată, să-și folo
sească în mod util și plă
cut orele libere etc. Con
comitent cu aceste portre
te, au văzut lumina tipa
rului și însemnări satirice 
despre tineri certați cu dis
ciplina. într-un grupaj 
de reportaje intitulat : 
„Biografii contemporane", 
am consemnat cazul u

nui tînăr, fost cioban, 
care la un moment dat a 
vrut să părăsească șantie
rul. Motivul pare greu de 
crezut: era obișnuit să 
vadă lumea de la înălți
me! „Aici parcă mă simt 
apăsat — spunea el. Nu 
văd satele răsfirate pe 
vale, ca de pe muntele 
Zboina". A fost îndrumat 
la o echipă care lucra la 
acoperișul halei, la 40 m 
înălțime, apoi a trecut la 
o schelă de sudori. I 
s-au dezvăluit astfel și 
frumusețile peisajului de 
la noi. Acum, omul s-a a- 
daptat, nu se mai gîndeș- 
te să părăsească șantierul.

îți captivezi 

cititorii ?

li convingi ?
Cum tratăm problemele 

importante din viața com
plexă, diversă a uzinelor și 
șantierelor 1 Prin ce mij
loace ne adresăm cititoru
lui, îi atragem atenția, îl 
captivăm, îl convingem ?

Multe colective redacțio
nale lasă această latură a 
activității lor pe planul al 
doilea. „Avem un plan te
matic bine alcătuit, ne 
orientăm spre aspectele 
fundamentale și asta e 
esențialul.'" — spun unii re
dactori ai gazetelor de 
uzină.

Aceasta înseamnă mult, 
dar nu e totul. Forma de 
prezentare poate pune în 
valoare sau, dimpotrivă, poa
te umbri Ideile, problemele 
esențiale ale unui articol. 
Gazetarul trebuie să pose
de capacitatea de a găsi 
forma cea mai potrivită 
pentru ilustrarea, scoaterea 
la lumină a faptelor pe 
care i le oferă viața. Dia
mantul brut nu are mare 
preț. Prețul i-l dă șle
fuitorul, cel ce știe să va
lorifice în fațete străluci
toare conținutul latent, de 
acumulări geologice, al a- 
cestei pietre.

— Cîți cititori avem I Cîfl 
cititori atrage fiecare articol, 
fiecare reportaj sau însemna
re publicate în gazetă 1 Sînt 
întrebări pe care trebuie să 
și ie pună redactorii gazete
lor de uzină nu numai în mo
mentul cînd trimit manuscri
sele la tipar, ci de la bun 
început, cînd își aleg subiec
tul și forma de tratare.

Mihai Doraș: Mai de 
mult apăreau Ia noi adevă
rate „cearceafuri", mate
riale lungi și lipsite de 
viață. Țin minte că într-un 
astfel de articol, secreta
rul U.T.M. trata o chestiu
ne de educație în mod ab- 
strat, cu citate lungi, iar 
exemplele concrete, și a- 
celca palide, erau expe
diate în vreo 2—3 rînduri. 
Asemenea materiale aveau 
menirea de a fi citite de 
trei oameni : autorul, eu 
(care le dădeam la tipar) 
și corectorul.

Comitetul de partid al 
șantierului ne-a criticat 
pentru asemenea articole 
și de-atunci ziarul a în
ceput să arate altfel ; am 
publicat articole și repor
taje inspirate direct din 
munca și viața constructo
rilor cărora li se adresează 
ziărul.

Claudian Păunică: Prin
tre cititorii gazetei „Meta
lurgistul" eu avut un mare 
succes însemnările satirice. 
Citez cîteva : „Ochiome- 
t.ria“ — critică la adresa 
muncitorilor și maiștrilor 
care nu folosesc sculele și 
aparatele de măsură, „Unde 
ne sînt controlorii" — re
feritor la lipsa de exigență 
a unor controlori de cali
tate și la consecințele 
neglijenței lor, „în delega
ție... spre centrul pămîntu- 
lui" — în care porneam de 
la un cui și ajungeam la 
problema majoră a consu
mului excesiv de mate
riale etc.

Sînt și alte gazete de 
uzină care publică destul 
de frecvent reportaje inte
resante, scrise cu o pană 
vioaie, sub titluri atrăgă
toare, precum și note sati
rice, foiletoane, caricaturi. 
Dar formele publicistice nu 
se reduc la atît. Articolul 

Discuția a reliefat cîteva concluzii utile 
pentru efortul colectivelor redacționale ale ga
zetelor de uzină de a îmbunătăți continuu con
ținutul și forma de prezentare a acestor ziare 
mici cu răspunderi mari. Se impun atenției ci
titorilor, sînt așteptate cu interes acele gazete 
de uzină care:

• au o prezență activă In viața colectivului, se 
orientează, sub îndrumarea comitetelor de par
tid, către problemele majore ale producției;

• tratează problemele cu competență, în mod 
aprofundat;

• dovedesc spirit combativ. Intransigență față 
de lipsuri;

• urmăresc cu perseverență efectul fiecărui 
material publicat ;

• cuprind armonios în preocupările lor, ală
turi de problemele majore ale producției, cele
lalte aspecte importante ale vieții uzinei, pro
blemele muncii cultural-educative;

• folosesc forme gazetărești variate, vii ;
• se sprijină pe un colectiv larg de colabora

tori și corespondenți voluntari capabili să pă
trundă în miezul problemelor, să ofere gazetei 
întotdeauna material de viață proaspăt, intere
sant.

Discuție organizată de 
PAUL DIACONESCU 
GHEORGHE ZAMFIR
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de analiză, de dezbatere 
a unui aspect esențial al 
producției, nu poate fi pă
răsit pe motiv că nu are 
vioiciunea foiletonului. A- 
naliza competentă, profundă, 
dezvăluind cauzele șl efec
tele unui fenomen, incisivi
tatea critică în descoperirea 
lipsurilor sau demonstrația 
solidă a unor păreri, răspun
sul direct, concret al specia
liștilor, al factorilor de răs
pundere In problema abor
dată, pot face dintr-un arti
col de analiză o lectură a- 
trăgăfoare.

Citirea mai multor gaze
te de uzină arată că șa
bloanele, stilul de referat 
și de proces-verbal, mate
rialele plate sau chiar „de 
umplutură" continuă să 
dea tonul în paginile aces
tor publicații. Un articol 
semnat recent în gazeta 
„Portul Constanța" de 
președintele comitetului 
sindicatului este, de fapt, 
un referat sec despre în
trecerea socialistă. Rubrici, 
interesante de altfel, din 
gazeta „Tractorul", poar
tă titluri anoste: „Din 
experiența secțiilor evi
dențiate", „Din activitatea 
serviciilor tehnice". Intr-un 
număr recent al acestei 
gazete, pagina „Calitate su
perioară prin utilizarea 
materialelor plastice" cu
prinde trei articole de spe
cialitate extrase parcă din 
buletinul documentar al 
cabinetului tehnic. N-ar fi 
fost mult mai utilă o 
dezbatere, o anchetă prin
tre muncitori, ingineri, teh
nicieni asupra modului cum 
sînt folosite materialele 
plastice în uzină, expunînd 
sugestiile pentru extinde
rea lor la noi repere etc ? 
Ancheta în jurul unor ches
tiuni principale, arzătoare, 
„la ordinea zilei", este o mo
dalitate gazetărească eficien
tă și foarte apreciată de citi
tori. Gazetele de uzină ma
nifestă destulă timiditate față 
de această formă publicistică.

Comitetul 
de partid 
și ziarul 
uzinei

Fiind organe ale comite
telor de partid și comite
telor sindicatului din în
treprinderile respective, ga
zetele de uzină își pot des
fășura activitatea numai 
sub îndrumarea directă, ne
mijlocită a acestora.

— Comitetul de partid 
din uzina noastră — spu
nea tovarășul Vasile Sandu, 
redactorul responsabil hi 
gazetei „Metalurgistul" — 
uzina „1 Mai"-Ploiești — în
conjoară cu atenție activi
tatea gazetei. Ne bucurăm 
de o îndrumare perma
nentă, planul de activitate 
al gazetei este discutat în 
cadrul comitetului de par
tid, coordonat strîns cu ac
tivitatea acestuia. Primim 
sugestii utile în legătură 
cu îmbogățirea conținutu
lui gazetei întotdeauna 
sîntem chemați la ședin
țele de instructaj organiza
te de comitetul de partid.

Din discuție a reieșit însă 
că unele comitete de par
tid analizează destul de 
rar activitatea gazetelor de 
uzină, lipsind astfel colec
tivele redacționale de un 
ajutor esențial în munca 
lor și lipsindu-se ele însele 
de un instrument eficace 
în muncă.

— De mare folos ne-arfi 
— remarca tovarășa Elena 
Opriș — sprijinul mai sub
stanțial al gazetelor regio
nale, ca și analizarea mai 
des în presa centrală a ac
tivității noastre.

Pe bună dreptate a fost 
criticată, în cadrul discu
ției, tendința unor gazete 
uzinale de a irosi spațiul 
de care dispun, publicînd 
materiale care nu se referă 
la viața colectivului că
ruia se adresează, repro
duced articole din presa 
centrală etc. Comitetelor de 
partid li se cere să ajute 
colectivele de redacție în 
mai buna selecționare a 
materialelor publicate în 
gazetele de uzină, în folo
sirea cît mai rațională și 
mai eficientă a coloanelor 
lor.
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Brașov. In cartierul Gării
Foto : Gh. VlnțllS

PERMANENTA
POEZIEI

Un grup de băieți și fete se 
plimbă prin oraș, istorisind' tre
cătorilor întîmplări din viață, în- 
firipînd cite o amintire, un vis. 
Uneori se așază în cerc, ascultă 
îngîndurați sau rîd împreună. Ia- 
tă-i pe malul apei spinări curbate 
deasupra tirului argintiu care 
curge, probabil, undeva la pi
cioarele lor. Plouă : o fată a des
chis umbrela și se ghemuieș’e 
sub ea, braț la braț cu prietena 
ei. Poezie e peste tot, în picurii 
pe care-i ghicim bătînd darabana 
pe umbrela fetei. în melodia abia 
auzită din depărtare, în sufletele 
acestor tineri care se opresc din 
cînd în cînd în fața noastră și ne 
împărtășesc cîte ceva din minu
nile, din bucuriile și suferințele 
lumii.

Poezia e viață — gîndită, sim
țită, înțeleasă. De aceea în spec
tacolul „Jacques Prâvert" realizat 
de Radu Penciulescu la Teatrul 
Mic, versurile nu au fost „reci
tate", nici „de
clamate", nici 
„scandate"; ele 
au fost comuni
cate și trăite. Să 
nu credeți cum
va că regizorul 
a transformat 
fiecare poezie 
în cîte o fabu
lă dramatizată, pretext de „tea
tru", de montare, de pantomimă, 
de efect scenic. Dimpotrivă, arta 
lui subtilă a fost aceea de a fi 
creat o atmosferă de sinceritate, 
de simplitate, de apropiere reci
procă, și în această atmosferă a- 
micală, degajată, șase actori au 
venit și ne-au spus, cu sensibili
tate, versuri.

în poezia lui Prevert există două 
lumi care se întretaie uneori. Una 
e lumea faptului divers, banal nu
mai în aparență, dar în care — 
la o privire atentă — descoperi 
atîtea drame, atîtea comedii, ciu
date și cutremurătoare. E lumea 
cu războaie, cu morți stupide, cu 
baronese întinse în șezlong pe 
Riviera, cu iubiri destrămate dar 
și cu actul solemn al nașterii 
pruncului în dureri, cu gelozii, cu 
invalizi de război, cu afaceri, cu 
pușcăria prin gratiile căreia so
sește deodată un semn de dra
goste — lumea ou sînge, cu cri
me, cu mizerie, lumea crudă a 
relațiilor capitaliste Și mai este 
în poezia lui Prâvert un univers 
al copilăriei, al inocenței, al fan
teziei. Ca și alți scriitori occiden
tali, autorul caută un refugiu, 
evadează din cînd în cînd în 
închipuire. Universul pueril al lui 
Prăvert, deși plin de farmec și 
umanitate, este desigur o alcătuire 
prea fragilă pentru a căpăta con
sistență — și poetul se întoarce 
curînd pe același pămînt brăzdat 
de nefericiri, unde e atît de greu 
să fii om

Prin aceste două lumi ne-au 
condus, timp de aproape o oră 
și jumătate, interpreții spectaco
lului Ne-au vorbit lapidar, cu un 
umor sec. despre „spălatul rufe
lor" în familia „onorabilă* bur
gheză sau despre gloria „cu pin
teni la călcîie și panglici la man

șon, dar goală pe sub capa de 
hermină' (Vasile Nițulescu) ; 
ne-au vorbit ou o pasiune reținută 
despre dragoste, fără dulcegărie 
și fără afectare (Ion Marinescu) ; 
ne-au vorbit firesc și grav despre 
oameni singuri, despre mormin
tele presărate de război și despre 
robotizarea dragostei (Tatiana 
Ieckel) ; și despre prima iubire si 
despre ziua însorită pe care e 
păcat s-o dai unui patron (Nico
lae Pomoje) ; au evocat sobru tris
tețea despărțirii, și copiii jucîn- 
du-se pe Strada ce poartă numele 
aviatorului căzut în luptă, și pla
neta noastră frumoasă dar plină 
de contradicții (Doina Șerban). 
Spectacolul ne-a relevat o actriță 
cu rare aptitudini pentru poezie : 
Irina Petrescu. La zîmbetul ei, în
tocmai ca în versurile pe care le 
spune, doi și cu doi n-au mai fă
cut patru, patru și cu patru au în
cetat să facă opt. penițele elevilor 
s-au prefăcut în păsări călătoare.

Poezia, așa 
cum știe s-o 
transmită Irina 
Petrescu, este 
imaginație în
drăzneață și 
gîndire profun
dă, emoție și 
inteligență Este 
sarcasm la a- 

dresa Regelui-Soare care pie
re șezînd pe scaunul său cu fun
dul găurit. Este înțelegere a unor 
realități amare, în dialogul cu ie
dul cel mic și nebănuifor. sub un 
cer înnourat. în livada unde pînă 
și o fetiță știe lucruri cumplite,-Mie 
de pildă „că trebuie să n-at 4n- 
credere-n nimic" Este pătrundere 
în misterul existenței unui om oa
recare, pe care-1 vezi pe stradă 
cumpărînd un ziar Este curiozita
te, și durere, și glumă, și filozofie, 
și suferință și nedumerire, și su- 
rîs — cu alte cuvinte poezia este 
viață.

Decorul de bun gust al Iul 
Victor Cupșa a sugerat transpa
rența și lipsa de ostentație a poe
ziei lui Prâvert Reușita traducere 
a versurilor (care păstrează în 
bună măsură muzicalitatea și 
spontaneitatea originalelor) apar
ține lui Gellu Naum Partea muzi- 
cal-coregrafică a spectacolului mi 
s-a părut însă slabă Mjri.yn 
Răducanu. într-o scurtă dar ex
presivă apariție, ne-a lăsat re
gretul că dansul nu a fost mai 
bogat reprezentat Cîteva melodii 
pe versuri de Prâvert au fost exe
cutate cu acuratețe, deși fără prea 
mult sentiment, de Pompilia Stoian, 
în acompaniamentul tactice al Iui 
Adrian lonescu, care a distonat 
flagrant cu restul ansamblului prin 
lipsa de nuanțare și de poezie.

Spectacolul de versuri, al doilea 
pe care Teatru) Mic l-a organizat 
în ultima stagiune — alături de 
inițiativele similare ale altor tea
tre — începe să-și oîștige locul 
meritat în viața noastră artistică. 
In centrul repertoriului trebuie să 
stea, evident, poezia românească, 
populară, clasică și contempora
nă Prima promisiune a lui Pen
ciulescu, în această direcție, este 
o seară Nicolae Labiș.

Andrei BALEANU

PE MARGINEA 
SPECTACOLULUI 

„PREVERT'
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în vitrina clujenilor

din anul 1965, 
Va spori cu 
de țesături, 
tricotaje, cu

„Cupa R. P. Române

>

Fotbalului clujean și celui pi- 
teștean le-a revenit onoarea de a 
susține aseară meciul decisiv al 
popularei competiții dotate cu 
„Cupa R. P. Române". Cum era de 
așteptat, cele două formații („Ști- 
ința“-Cluj și „Dinamo"-Pitești) au 
luptat dîrz pentru victorie, reușind 
într-un fel să repare impresia — 
nu tocmai favorabilă — lăsată în 
campionatul recent încheiat. „Noc
turna" de pe stadionul Republicii 
a revenit fotbaliștilor de la „Știin
ța". Nu fără emoții, însă, în- 
trucît, chiar dacă tabela de marcaj 
țzrăta avantajul clujenilor, pe teren 

'L existat un evident echilibru de 
forțe. în final, piteștenii au atacat 
cu mult curaj, fiind chiar pe punc
tul de a egala.

Pînă ieri, fotbalul clujean a fost 
de două ori prezent în finala tra
diționalei întreceri. De tot atîtea 
ori, însă, a trebuit să cedeze: în 
1933/34 — Ripensiei (cu 5—0), iar 
în 1948/49 — formației bucureștene 
C.S.C.A. (2—1). Acum, în finală 
pentru a treia oară, clujenii n-au 
mai lăsat să le scape ocazia de a 
cuceri trofeul. Chiar de la 
tul partidei s-au avîntat 
Un timp, piteștenii s-au 
bine, cu un efectiv sporit 
de 16 metri, fapt care i-a determi
nat pe studenți să șuteze de la 
distanță. La un atac pe partea 
stingă, clujenii îi pregătesc o minge 
lui Cîmpeanu, cunoscut pentru 
forța șutului. Acesta nu ezită și, 
aflat la vreo 30 de metri de poarta 
piteștenilor, trage puternic. Tînă
rul portar Niculescu prinde min
gea dar o scapă în plasă. Era mi
nutul 12 și „Știința"-Cluj luase 
conducerea cu 1—0. Dinamoviștii 
trec la contraatac, apărătorii clu
jeni fiind nevoiți să facă eforturi 
mari pentru a îndepărta pericolul.

Jocul este rapid, spectaculos, se 
trage mult și periculos. Clujenii, 
mai ales, se dovedesc extrem 
interesați în a ținti poarta 
toate pozițiile. O pătrundere 
lui Ivansuc, urmată de un șut 
traordinar (dar mingea nimerește 
bara) face ca spectatorii să aplau
de puternic. Contraatacurile piteș
tenilor îl pun din nou la încerca
re pe Moguț.

După pauză asistăm la o ofen
sivă mai organizată a echipei di- 
namoviste. Naghi și Țurcan pă
trund, de multe . ori cu dibăcie, 
pînă în apropierea porții clujene. 
Scorul devine însă 2—0 în minu
tul 56. Normal, lovitura liberă de 
la circa 30 
vreo șansă 
lui Ivansuc 
puternic și 
gea trece peste zid), îneît porta
rului Matache — care-l înlocuise 
din minutul 17 pe Niculescu — 
nu-i rămîne de făcut decît să pri
vească mîhnit mingea care se ros
togolește în plasă. Dinamoviștii 
reiau, totuși, ofensiva începută. 
Zece minute după ce primiseră al 
doilea gol, ei înscriu dintr-o ac
țiune aplaudată de public; o centra
re precisă, deși dintr-o poziție di
ficilă, și Țurcan, aflat lîngă poarta 
lui Moguț, înscrie cu capul. Ur
mează cîteva minute de derută în 
rîndurile echipei clujene. Egala- 
rea pare chiar inevitabilă, dar din 
nou Moguț (în minutul 75) salvea-

începu- 
în atac, 

apărat 
pe linia

de 
din 

a 
ex-

de metri n-ar fi dat 
echipei clujene. Șutul 
este însă extrem de 
totodată precis (min-

Caiac—canoe
Duminică au luat sfîrșit la Sna- 

gov campionatele republicane de 
caiac-canoe. Sportivii de la Stea
ua au cucerit 11 titluri, iar cei de 
la Dinamo 8. La caiac simplu mas
culin (500 m) victoria a revenit lui 
C. Antoniu (Dinamo) în 1’59’’, iar 
pe distanța de 1 000 m lui A. Con- 
țolenco (Steaua) cu 3’57”2/10. 
Proba de caiac simplu feminin 
'500 m) a scos în evidență forma 
bună a Hildei Lauer (Steaua) — 
2’14”8/10. S. Ismailciuc s-a clasat 
pe primul loc la canoe simplu 
(500 m). Foarte atractivă a fost 
lupta dintre echipajele Steaua și 
Dinamo în proba de ștafetă 4x500 
m (caiac simplu). A cîștigat Stea
ua, realizînd timpul de 8’12”5/10.

ză cu o intervenție de ultim mo
ment.

Pînă la sfîrșitul partidei scorul 
nu mai poate fi modificat, cu toa
te că și o echipă și cealaltă se 
află de cîteva ori în situații favo
rabile. Din păcate, în această pe
rioadă nu toți jucătorii înțeleg 
să-și dispute cu loialitate șansa, 
arbitrul N. Mihăilescu fiind ne
voit si intervină pentru a tempera 
nervii lui Ivansuc, Ilie Stelian, 
Georgescu sau Badea.

Victoria clujenilor este cu atît 
mai meritorie, cu cît a fost obți
nută în fața unei echipe care, în 
etapele anterioare, a eliminat din 
competiție formații redutabile, 
fruntașe ale campionatului. Se știe 
că, după ce au învins cu 2—1 pe 
„Steagul roșu“-Brașov și — prin 
media de vîrstă — pe „Rapid"- 
București (scor pe teren 1—1), di
namoviștii din Pitești au produs 
surpriza competiției (de fapt a în
tregului sezon de primăvară), în
vingînd în semifinale cu 1—0 pe 
„Dinamo"-București, campioană a 
țării și deținătoare a „Cupei".

Finalistele „Cupei R.P.R." au a- 
liniat ieri următoarele formații:

Știința Cluj : Moguț — Marcu, 
Georgescu, Grăjdeanu, Cîm
peanu — V. Alexandru, Neșu 
Szabo, Ivansuc, Adam, Suciu.

Dinamo Pitești: Niculescu 
min. 17 — Matache) — Radu, 
enescu, Ilie Stelian, Badea 
covnicu, Dobrin (din min. 
Țimer) — C. 
Naghi, David.

(din
Sto-
Țîr-

63 —
Ionescu, Țurcan,

Ion DUMITRIU

Juniorii clujeni sînt gata să intervină la minge (fază din finala campio
natului republican de juniori Știința Cluj—Progresul București) 

Foto : M. Andreescu

Noî?a campioană încheierea
republicană de juniori

Campionatul republican al fotba
liștilor juniori a luat sfîrșit ieri pe 
stadionul Republicii. în finală s-au 
întîlnit Știința Cluj și Progresul 
București. Ambele formații cuprind 
în rîndurile lor tineri talentați, cu 
frumoase posibilități de afirmare. 
Unii dintre ei au evoluat în timpul 
campionatului categoriei A, chiar 
în primele formații ale cluburilor lor.

Partida a constituit un spectacol 
fotbalistic antrenant, tineresc. Ju
niorii clujeni s-au dovedit mai pri- 
cepuți decît partenerii lor în organi
zarea jocului la mijlocul terenului 
și în fazele de atac, controlînd în- 
tîlnirea cea mai mare parte din timp. 
Către sfîrșitul jocului cînd, datorită 
eforturilor depuse au început să 
dea semne de oboseală, ei au găsit 
totuși resurse pentru a se apăra cu 
bine și a-și adjudeca partida.

Scorul întîlnirii, 2—0 (1—0) pentru 
Știința, a fost stabilit de S. Bretan 
și Mustețea.

După ultimul gong
seara a-De sîmbăt^ 

maiorii sportului cu 
mănuși sînt în posesia 
listei noilor campioni ai 
țării. Ca și la edițiile 
trecute, tinerii pugiliști 
au servit o replică se
rioasă celor cu o acti
vitate compefifională 
mai îndelungată. Așa 
se face că pe lista 
campionilor au apărut 
pentru prima oară 6 
nume noi : N. Gîju, A. 
Simion, V. Antonio, I. 
Pițu, V. Dobre și Gh. 
Chivăr. Fără îndoială, 
surpriza reuniunii a ofe
rit-o tînărul Gh. Chi
văr, în vîrstă de 19 ani, 
prefilator la Industria 
Sîrmii, fost triplu cam
pion de juniori. El a 
avut o condiție fizică 
superioară în meciul cu 
experimentatul I. Ol- 
teanu, pe care I-a de
pășit în ultimul rund, 
cînd a contraatacat 
eficace. I. Pițu a arătat 
o formă deosebită de- 
posedîndu-l de titlul 
„semimijlociilor” pe C. 
Niculescu. O remarcă 
pentru boxul tehnic 
practicat de V. Anto
nio, N. Gîju și V. Do
bre ca și pentru com
bativitatea exemplară a 
fînărului muncitor

Simion, care pleacă la 
Cîmpulung Muscel cu o 
victorie la puncte în fața 
rutinatului craiovean M. 
Goanță.

în ansamblu campio
natele au corespuns, 
oferind deseori dispute 
dinamice, afracfive. Se 
poate afirma că boxe
rii noștri au mai multe 
înclinații spre boxul 
tehnic, ufilizînd cu pri
cepere întreg arsenalul 
de lovituri. Este o pri
mă recompensă pentru 
federație care, de ani 
de zile, se preocupă de 
acest lucru organizînd 
cursuri speciale cu an
trenorii și oficialii.

La masa presei au 
fost invitați în acest an 
și trei antrenori de pes
te hotare: C. V. Grado- 
polov (U.R.S.S.), șeful 
catedrei de box la In
stitutul central de Cul
tură Fizică din Moscova, 
Natale Rea (Italia), 
trenorul 
Și Poggi, 
junct al 
ne, care, 
au avut la București un 
schimb de experiență 
cu antrenorii noștri 
fruntași, lată ce ne-au 
declarat C. V. Grado- 
polov : „îi cunosc

an- 
echipei Italiei, 
antrenorul ad- 
echipei italie- 
timp de 5 zile,

boxerii români din 1948. 
De atunci și pînă astăzi 
i-am văzut deseori la 
lucru în campionatele 
europene sau Jocurile 
Olimpice. Trebuie să vă 
spun de la bun început 
că ei și-au îmbunătățit 
stilul ; practică un 
box tehnic, înlocuind 
stilul „bătăios" din tre
cut. Dacă se va merge 
în continuare pe aceas
tă linie, atunci fără în
doială 
moașe 
der că 
triumfa 
foarele 
„europene”, 
boxerii români 
i-am urmărit la 
nate, o bună 
mi-au 
Ciucă și Antonio, 
văr este un tînăr 
mari posibilități, 
care trebuie 
cu mare atenție".

Natale Rea : „Aveți 
un public entuziast. Nu 
am văzut încă afîta 
afluență de spectatori 
la o gală de box. 
ceea ce privește 
nica, boxerii români au 
făcut 
plăcut în mod special 
Ciucă, Antonio, 
Chivăr".

veți obține fru- 
succese. Consi- 
boxul tehnic va 
definitiv la vii- 

Olimpiade și 
Dintre 

pe care 
campio- 
impresie 

lăsat în special 
Chi

eu 
dar 

îndrumat

în 
teh-

progrese. Mi-au

campionatelor
universitare
FOTBAL: Galați-Craiova
----------- 5-3

Campionatele universitare la 
jocuri sportive s-au încheiat ieri, 
o dată cu finala turneului de fot
bal. Titlul și l-au disputat echi
pele reprezentative ale centrelor 
universitare Galați și Craiova.

Tricourile de campioni universi
tari au fost îmbrăcate de fotbaliștii 
gălățeni, victorioși cu 5—3 în fața 
formației colegilor lor din Craiova.

Jocul a început într-un ritm viu, 
atacurile succedîndu-se cu repezi
ciune cînd la o poartă, cînd la alta. 
In min. 23, Bîtlan execută puter
nic o lovitură de la 18 m, mingea 
se lovește de zid și ricoșează în 
plasă. 1—0 pentru Craiova. După o 
serie de atacuri bine organizate, 
gălățenii reușesc să egaleze (craio- 
veanul Stoenescu înscrie în proprie 
poartă). Nu trec însă decît două 
minute: Anton și Bovin marchea
ză cîte un gol, astfel că echipa din 
Craiova ia conducerea cu 3-—1. Ju
cătorii din Galați pornesc la atac 
și, în min. 40, după o combinație 
foarte reușită, Neagu concreti
zează : 3—2 pentru Craiova.

Cea de-a doua repriză începe la 
fel de frumos ca și prima. In min. 
46, gălățenii egalează prin Ionescu, 
dintr-o lovitură de la 11 m. Apoi, 
minute în șir asistăm la faze deo
sebit de spectaculoase, echipa gă- 
lățenilor entuziasmînd publicul. 
Golurile 
Abia în minutele 83 și 84, gălățe
nii înscriu de două ori și cîștigă 
partida cu 5—3.

★

Dispute pasionante au prilejuit 
și confruntările formațiilor de vo
lei, handbal, baschet. Cele 14 cen
tre universitare din țară, au fost 
reprezentate de echipe puternice, 
bine pregătite, ceea ce a făcut ca

însă se lasă așteptate.

CLASAMENTE FINALE

LA ÎNĂLȚIMEA EXIGENȚEI CUMPĂRĂTORILOR
Producția globală a industriei 

ușoare va crește în noul cincinal, 
față de realizările 
cu 50—55 la sută, 
la sută producția 
50 la sută cea de 
la sută cea de confecții, cu 50 
sută producția de încălțăminte, 
61 la sută cantitatea de articole 
de sticlărie. Fondurile de inves
tiții, de 2,7 ori mai mari decît 
în perioada 1961—1965, vor fi uti
lizate pentru construirea unor noi 
obiective industriale: o fabrică in
tegrată pentru țesături de bumbac, 
alta pentru țesături de lînă, o țe- 
sătorie de mătase, fabrici de tri
cotaje, de confecții, de încălțămin
te, un mare combinat de sticlărie.

Așa cum se subliniază în proiec
tul de Directive, îmbunătățirea 
substanțială a calității produselor, 
lărgirea sortimentelor și realiza
rea de articole cu finisaje supe
rioare se vor efectua în mare 
măsură în unități noi. In ace
lași timp se vor dezvolta și 
reutiîa un număr înseninat de în
treprinderi existente în vederea 
prelucrării noilor materii prime și 
aplicării proceselor tehnologice a- 
vansate. Va trebui să îmbu
nătățim activitatea în domeniul 
investițiilor, să elaborăm studii 
tehnico-economice cu fundamen
tare științifică menite să asigure o 
eficiență maximă. Dacă avem în 
vedere că astăzi în industria ușoară 
un singur procent de sporire a 
productivității muncii înseamnă 
anual 3 milioane mp țesături de 
bumbac, 700 000 tricotaje, 400 000 
perechi încălțăminte și altele, pu
tem să ne dăm bine seama de im
portanța creșterii productivității 
muncii în cincinal.

Producția modernă, creșterea 
exigenței populației imprimă un 
conținut tot mai larg valorii de 
întrebuințare. Astăzi, prin valoare 
de întrebuințare se înțelege nu nu
mai un grad ridicat de durabili
tate, rezistență la purtare, Ia spă
lare, la lumină, ci și aspectul este
tic ai produselor, legat de un fini
saj corespunzător, o îmbinare ar
monioasă a culorilor și celorlalte 
detalii. Mai sînt întreprinderi 
ca „Textila“-Pitești, „Proleta- 
rul“-Bacău, „Carmen“-București 
care continuă să livreze pro
duse necorespunzătoare calitativ. 
La alte fabrici, produsele de serie 
nu corespund cu mostrele omolo- 

; gate, ceea ce creează greutăți în 
desfacerea lor și duce la formarea 
de stocuri greu vandabile.

Mereu apar noi materiale pe care 
lucrătorii din industria ușoară au 
datoria să le prelucreze aplicînd 
cele mai moderne tehnologii. Va 
trebui deci să deplasăm centrul de 
greutate al eforturilor spre extin
derea tehnologiilor moderne.

Industria ușoară trebuie să do
vedească mai multă operativitate

Marea intilnire
(Urmare din pag. I-a)

30 
cu
56 
la 
cu

în asimilarea producției, deoarece 
articolele apreciate ieri ca avînd 
caracteristici corespunzătoare pot 
fi astăzi depășite de cerințele pie
ței sau de noile posibilități ale teh
nicii. în vederea lărgirii sortimen
telor au fost organizate noi servi
cii, compartimente și colective de 
creație în întreprinderi, iar cele 
existente au fost dezvoltate și în
tărite cu cadre corespunzătoare de 
ingineri și creatori. Totuși, creația 
nu se ridică la nivelul cerințelor. 
Se folosesc încă insuficient moti
vele naționale ca izvor de inspira
ție. Vom pune un accent deo
sebit pe activitatea de creație, 
pentru a lărgi permanent sorti
mentele și a realiza produse la un 
nivel calitativ ridicat.

Desigur, și mașinile ce vor fi in
stalate în noile unități contri
buie la îmbunătățirea calității 
produselor de larg consum. în 
noul cincinal, industria construc
toare de mașini va livra utilaje 
în valoare de circa un miliard de 
lei, printre care mașini de filat cu 
inele pentru filaturile de bumbac 
și lînă, mașini de pieptănat, de 
răsucit, războaie automate de țe
sut bumbac, lînă și mătase. Ele 
trebuie realizate la un înalt nivel 
tehnic, venind astfel în sprijinul 
colectivelor industriei ușoare.

Pentru a cunoaște îndeaproape 
cerințele și gusturile cumpărători
lor, au fost organizate — în co
laborare cu organele comerțului 
— diferite expoziții cu vînzare, 
prezentări de modele, pavilioane 
de mostre, care au contribuit la 
orientarea producției spre produ
sele, sortimentele, modelele cele 
mai solicitate. Unele întreprinderi 
au trimis ingineri, tehnicieni, mun
citori calificați în marile maga
zine, unde au stat de vorbă cu 
cumpărătorii, aflînd astfel nemij
locit cerințele . lor, cit și părerea 
pe care o au despre produsele de 
larg consum. Ca rezultat al preo
cupărilor 
luate, în ____ .... ......
produse de calitate superioară. 
An de 
din aceste produse se înnoiesc, se 
modernizează pentru a satisface 
tot mai bine cerințele populației. 
Concomitent cu perfecționarea co
laborării cu organele comerciale, 
va trebui să îmbunătățim stan
dardele și normele interne, crite
riile de apreciere a calității bunu
rilor de consum, pentru ca acestea 
să reflecte îndeaproape cerințele 
populației și interesele economiei 
naționale.

Realizarea importantelor sarcini 
ale cincinalului necesită, totoda
tă, îmbunătățirea permanentă a 
stilului de muncă, o mare opera
tivitate în activitatea direcțiilor 
generale, un înalt simț de răspun
dere în îndrumarea colectivelor de 
întreprinderi, în vederea bunei 
aprovizionări a populației cu bu
nuri de consum de calitate supe
rioară.

Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase- 
(Grădina Bo *ma) : Concert-spectacd 
prezentat de un ansamblu din R. P» 
Polonă (orele 20).

existente și al măsurilor 
magazine au apărut, noi

an,: cel puțin jumătate

BASCHET — feminin : 1.
București, 2. Cluj, 3. Timi
șoara (au participat 8 echipe) ; 
masculin : 1. —
Cluj, 3. Iași 
11 echipe).

FOTBAL:
iova, 3. București (au partici
pat 10 echipe).

HANDBAL — feminin : 1. 
București, 2. Timișoara, 3. 
Galați (au participat 7 echi
pe) ; masculin : 1. București, 
2. Petroșeni, 3. Galați (au 
participat 14 echipe).

VOLEI — feminin : 1. Bucu
rești I, 2. București II, 3. 
Cluj (au participat 6 echipe) ; 
masculin : I. București I, 2. 
Brașov, 3 București II (au 
participat 12 echipe).

București, 2. 
(au participat

1. Galați, 2. Cra-

Sportul peste hotare
Concursul internațional 
al cicliștilor

® ȘAHISTA ALEXANDRA NICOLAU continuă să conducă în tur
neul internațional de șah de la Briansk. După consumarea a 7 runde, 
ea totalizează 5 puncte (o partidă întreruptă), fiind urmată de Koz- 
lovskaia (U.R.S.S.) 5 puncte, Ranniku și Kislova (U.R.S.S.) 4,5 puncte. 

, în runda a 7-a, Kozlovskaia a cîștigat la Jurczinska, Lazarevici la 
Borisenko și Kislova la Asenova. Nicolau a întrerupt în poziție com
plicată partida cu șahista maghiară Karakaș.

• DUELUL GIMONDI-POULIDOR, din „Turul ciclist al Franței", 
continuă. Sîmbătă, după ce cîștigase etapa a 18-a (contratimp pe 
26,9 km) Gimondi și-a mărit avansul la 1'12" față de Poulidor. După 
etapa de ieri (cîștigată de belgianul Rik van Looy) avansul se men
ține același.

• ATLETUL ROMAN C. SOCOL a cîștigat proba de decatlon a 
„Memorialului Rosicki". Rezultatul său (7433 puncte) constituie un nou 
record republican. Pe locul doi s-a clasat Vasile Mureșan (7 130 
puncte). în cadrul aceluiași concurs, Ana Sălăjan a aruncat la greu
tate 16,15 m, ocupînd locul doi, la 26 cm în urma cîștigătoarei probei 
— Lange (R.D.G.).

•ECHIPA DE SPADA A FRANȚEI a cucerit titlul de campioană 
mondială, învingînd în finală cu 9—5 selecționata Angliei, care eli
minase formația R. P. Ungare. Pe locul trei s-a clasat echipa U.R.S.S., 
iar pe locul 4 reprezentativa R. F. Germane. Pentru semifinalele pro
bei de sabie pe echipe din cadrul campionatelor mondiale de scrimă 
de la Paris s-au calificat reprezentativele R. P. Ungare, U.R.S.S., Ita
liei și Franței. Echipa României a pierdut cu 6—10 la R. P. Bulgaria și 
cu 1—9 la R. P. Ungară.

A cincea ediție a „Cupei Bucu- 
reștiului" la ciclism pe pistă s-a 
bucurat de o participare interna
țională valoroasă.

Proba de viteză, disputată în 
prima zi după sistemul elimina
toriu, a cîștigat-o campionul po
lonez Z. Zajac. în urma acestuia 
s-au clasat Roland van Vlierber- 
ghe, sovieticul S. Kozîi și compa
triotul nostru M. Popescu. De re
marcat că timpul zilei la această 
probă (ll”6/10) l-a realizat, în se
rii, M. Popescu.

Ieri după-amiază, polonezul Za
jac a cîștigat și viteza sistem tur
neu, totalizînd 3 victorii. L-a se
condat D. Popovici (România) — 
cu 2 victorii. Urmărirea pe echi
pe a revenit selecționatei Ceho
slovaciei, iar proba de 1 000 m cu 
start de pe loc — polonezului La
tocha (în l’ir'4/10). Semifondul, 
cu adițiune de puncte, a fost do
minat de cehoslovacul Jiri Daler.

nivelul tehnic al turneelor respec
tive să fie în general ridicat. Pe 
bazele sportive studențești 
„I.M.F." sau „Universitatea", „Po
litehnica" sau „Tei", spectatorii 
bucureșteni au aplaudat în repe
tate rînduri dîrzenia competitori
lor, spectaculozitatea partidelor.

După cum arată și clasamentele 
finale, echipele studențești ale Ca
pitalei au manifestat superioritate 
la majoritatea jocurilor. Victoriile 
lor însă nu s-au conturat întotdea
una cu ușurință. La handbal femi
nin, spre exemplu, echipele Bucu- 
reștiuîui și Timișoarei — neînvin
se în cadrul turneului — au ter
minat la egalitate meciul lor direct 
(6—6), bucureștencele cîștigînd 
titlul pe baza unui golaveraj su
perior. Studenții clujeni (la bas
chet), cei din Petroșeni (la hand
bal), cei din Brașov (la volei) s-au 
numărat, de asemenea, printre 
protagoniștii finalelor campiona
telor universitare.

Acestei realități îi slujim fiecare 
după puterile și măsura talentului 
nostru, dar de fiecare dată nepre
cupețit, total și definitiv, cu entu
ziasm și abnegație.

Salvată de vicisitudinile la care 
au fost supuse generațiile atît de 
hărțuite dinaintea anilor puterii 
populare, chemată să-și spună cu- 
vîntul .și să-și alăture umărul la 
făurirea unei vieți noi — și ce 
altceva mai sublim poate aștepta 
o generație, tînără decît o astfel 
de 
ce treceau pragul adolescenței 
în 1944 ' '
știință ăl 
lare. Ea are 
zeci și patruzeci de ani. 
uit în jur și o 
deni în posturi cheie 
ții noastre socialiste, 
anii de maturitate ai 
clădit prin efortul și 
unui întreg popor. O 
tindeni, pe marile șantiere aie ță
rii, în uzine și pe ogoare, mani- 
festîndu-se în deplinătatea forței 
ei creatoare, și nu-mi pot tăinui 
un sentiment de mîndrie. O sim
plă privire aruncată în urmă, spre 
noi înșine, cei de acum douăzeci 
de ani, spre acei copilandri ieșiți 
cu o experiență atît de crudă, atît 
de amară, din anii războiului, 
chemați de partid la formarea de
plină a conștiinței în marea luptă 
revoluționară din care avea să 
iasă țara de azi, identifică aceas
tă generație cu însăși evoluția 
României. Mai trebuie oare să ne 
întrebăm ce s-ar fi întîmplat cu 
această generație dacă, în acel 
moment crucial din viața ei, n-ar 
fi avut loc marea și neasemuita 
întîlnire cu revoluția și cu înfăp
tuitorul ei —- partidul comunist ? 
Răspunsul cel mai bun îl găsim nu 
în ceea ce ar fi devenit, ci în ceea 
ce a îndeplinit și îndeplinește.

chemare 1 — generația celor

e un produs de con- 
anilor puterii popu- 

astăzi între trei- 
Mă 

văd. pretutin- 
ale societă- 
angajată în 

edificiului 
entuziasmul 
văd pretu-

stau cel puțin zece. Am văzut com
bine care stăteau și la gospodă
riile de stat N. Bălcescu, Grădina 
etc. „In condițiile acestui an, ne-au 
spus cîțiva tractoriști — cînd 
griul are o masă vegetativă foar
te bogată, dacă nu „simți lanul", 
dacă n-ai ureche să asculți combi
na, dacă te lăcomești să tai mai 
mult grîu decît poate duce mași
na, în scurt timp o pui pe butuci". 
în această afirmație e mult ade
văr dar puțini țin seama de ea.

Sînt și deficiențe privind trans
portul griului de la combine și 
preluarea cerealelor la baze. Din 
această cauză, cantitatea de grîu 
ce se depozitează pe arii crește de 
la o zi la alta (în seara zilei de 
9 iulie ajunsese la peste 14 000 tone). 

. Pe lingă eventualele pierderi care 
se pot produce, aceasta provoacă 
blocarea sacilor și, ca atare, com
binele nu pot uneori funcționa cu 
întreaga capacitate.

Mult timp se pierde și Ia bazele 
de recepție. Tov. Ștefan Arighel, 
șeful bazei, ne spune : „Intîrzierile 
semnalate se datoresc în mare par
te proiectării magaziilor construite 
anul trecut. Ele au numai 3 cîn- 
tare de cîte 5 000 kg cu care nu 
putem face față la recepționare".

Toate acestea sînt adevărate. 
La baze există însă și defi
ciențe organizatorice care pro
voacă pierderi de timp. La ora 
cînd am vizitat baza, camioanele 
G.A.S. Grădina descărcau griul în 
locurile rezervate gospodăriei de 
stat Runcu, deși cele prevăzute 
pentru prima erau libere. Din a- 
ceastă cauză, camioanele de la 
Runcu așteptau.

în ultimele zile, conducerea 
trustului Gostat Constanța a ana
lizat, pe centre de gospodării, rit
mul în care se desfășoară recolta
tul și transportul griului- la bazele 
de recepție. Cu acest prilej au fost 
luate o serie de măsuri. Ele trebuie 
aplicate punct cu punct, astfel ca 
ritmul lucrărilor să fie intensificat.

Laleaua neagră — iilm pentru ecran 
panoramic (completare A cui e vina): 
Patria (Bd. Magheru nr. 12—14). In
tilnire la Ischia — cinemascop : Re
publica (Bd. Magheru nr. 2 — com
pletare Spre cer), București (Bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 6 — comple
tare Elevul de serviciu), Stadionul 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — 
completare Spre cer), Arenele Liber
tății (Parcul Libertății — completare 
O călătorie spre inima Reșițel), Gră
dina „Progresul* (Str. Ion Vidu nr. 
5 — completare Elevul de serviciu), 
Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174 — com
pletare Melodiile străzii — cinema
scop), Grivița (Calea Grlvlțel — 
podul Basarab — completare Melo
diile străzii — cinemascop), Modern 
(Piața G. Coșbuc nr. 1 — completare 
O călătorie spre Inima Reșițel). Un 
lucru făcut Ia timp : Luceafărul (Bd. 
1848 nr. 6 — completare Elevul de ser
viciu), Festival (Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej nr. 14 — completare A cui ® 
vina ; rulează șl la grădină — Pa
sajul Eforie), Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.P.R. (Piața 
Scînteii — completare A cui e vina), 
Feroviar (Calea Grivițel nr. 80 — 
completare A cui e vina). Valsul ne
muritor : Carpațl (Bd. Magheru nr. 
29). Cum se reușește în dragoste : Ca
pitol (Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 16
— completare Mîine începe azi ; ru
lează șl la grădină), Floreasca (str. 
J. S. Bach nr. 2 — completare Call 
arabi), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 
155 — completare 180 de zile în A- 
tlantic). Wipnetpu — cinemascop: 
Victoria (Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
7 — completare Drumuri) Pace noului 
venit : Central (Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej nr. 2). Jungla tragică : Lumina 
(Bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 12), Fla
căra (Calea Dudești nr. 22), Grădina 
,,Tomis* (Calea Văcărești nr. 21 — 
completare Sport nr. 3/1965). De doi 
bani violete : Union (Str. 13 Decem
brie ‘ nr. 5—7 — completare La cel 
mai înalt nivel).' Program pentru 
copii : Doina (Str. Doamnei nr. 9 — 
rulează numai dimineața). Umbrelele 
din Cherbourg : Doina. La grădina 
..Doina' rulează Pădurea spînzurati- 
lor — cinemascop (ambele serii). Ol
tenii din Oltenia — Melodiile străzii
— cinemascop — La cel mal înalt 
nivel — 180 de zile în Atlantic — 
Sport nr. 3/1965 : Timpuri Noi (Bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej nr. 18). Nuntă cu 
peripeții : Giuleștl (Calea Giulești nr. 
56 — completare Mîine începe azi), 
Arena circului : Cultural (Piața I. 
Pintilie nr. 2 — completare Pictînd 
natura). Fiul căpitanului Blood — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștii Noi — completare 
Bun gust... gust bun). Miorița (Calea 
Moșilor nr. 127 — completare O că
lătorie spre inima Reșițel). Cînd 
Martin avea 14 ani : Dacia (Calea 
Griviței nr. 137 — comnJetare Pionie- 
ria nr. 3/1965). Neamul Soimăreștilor
— cinemascop (ambele serii) : Buzeșțl 
(Str. Buzeștl nr. 9—11 — completare 
Șopîrle ; rulează șl la grădină), 
Popular (Str. Mătăsari nr. 31 — com
pletare Laminorul de țevi). Alerg 
după o stea : Crîngași (Șos. Crîngașl 
nr. 42). Bădăranii r Bucegi (Bd. 1 
Mal nr. 57 — completare La hotarul 
a două lumi ; rulează șl la grădină). 
Spre culmi : Unirea (Bd. 1 Mal nr. 
143 — rulează și la grădină), Colen- 
tina (Șos. Colentina nr. 84; rulează 
și la grădină). Săritură în întuneric : 
Tomis (Calea Văcărești nr. 21 — com
pletare Sport nr. 3/1965) ; Volga (Șos. 
I. Pintilie nr. 61 — completare 180 de 
zile în Atlantic). Doi băieți ca pîinea 
caldă : Vitan (Calea Dudești nr. 97
— completare Oltenii din Oltenia). 
Scaramouche — cinemascop : Munca 
(Șos. Mihai Bravu nr. 221 — comple
tare Acolo unde Carpații întîIneSc 
Dunărea — cinemascop). Hocheiștii
— cinemascop : Arta (Calea Călărași 
nr. 153 — completare Soare în sticlă). 
Roșu și negru — . mbele Serii : Mo
șilor (Calea Moșilor nr. 221 ; rulează, 
și la grădină). Ianoșik — cinemascop 
(ambele serii) : Cosmos (Șos. Pante- 
limon nr. 89). Animalele : Viitorul 
(Str. M. Eminescu nr. 127 — comple
tare Sport nr. 3/1965), Rahova (Calea 
Rahovei nr. 118 — completare Trei 
grăsuni ; rulează și la grădină). Fe
meia necunoscută : Melodia (Șos. Ște
fan cel Mare, colț str. Lizeanu — 
completare La cel mai înalt nivel). 
Micul pescar — cinemascop : Pro
gresul (Șos. Giurgiului, nr. 3). Oliver 
Twist : Lira (Calea 13 Septembrie nr. 
196 ; rulează și la grădină), Pacea 
(Bd. Uverturii nr. 70—72). Spărgătorul
— cinemascop : Grădina „Vitan* (Ca
lea Dudești). Regina cîntecelor : Gră
dina „Progresul-Parc" (Piața Liber
tății). Bufonul regelui : Grădina 
„Arta" (Calea Călărași nr. 153). Ame
rica, America — ambele serii : Dru
mul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30
— completare Locuința). Astăzi tot 
ce s-a întîmplat : Ferentari (Calea 
Ferentari nr. 86 — completare Zilele 
Sighișoarei). Procesul maimuțelor : 
Cotroceni (Șos. Cotroceni nr. 9).

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19.20 — Pentru tineretul școlar : As
cultați, judecați, dezlegați ! 20,00 — 
Vitrina literară. 20.45 - Spectacolele 
săptămînii. 21,00 — „Douăzeci de mi
nute din timpul dumneavoastră"...
21.20 — Filmul artistic „Mofturi 1900". 
In încheiere : buletin de știri, buletin 
meteorologic

In fotografie : viteziștii au pornit 
in cursă

PRONOSPORT
Concursul nr. 28 din 11

Dinamo Pit.-Știința Clj. (pa
uză)

Dinamo Pit.-Știința Clj (final) 
Progresul-Știința Clj 

pauză)
Progresul-Știința Clj 

final) 
Victoria Criș-C.F.R. 

sebeș
Progresul Reghin-Unio S. Mare (2—6) 
I.M.U.M.-Rafinăria Cimpina 
Minobradul-Minerul Comăn. 
Oltul Rm. V.-Ș.N. Oltenița 
Știința Petroșeni-Progr. Stre- 

haia
Unirea Negrești-Ancora Galați
C.I.L. Gherla-Metalul Copșa

Mică
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(jun.-
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ce in
„ultimul moment"?

Dacă (Urmare din pag. I-a)

nu „simți lanul 
și nu „asculți 
combina

U

într-adevăr, e de neînțeles, dar 
tot de neînțeles este și faptul că 
consiliul agricol raional n-a con
trolat cum se fac reparațiile.

Aceeași grijă ca și recoltatului 
trebuie acordată înmagazinării 
produselor. La Aiud, magaziile ba
zei de recepție sînt curățate, de
zinfectate, puse la punct. 
Unirea abia acum se fac 
țiile de aeraj. Drumul de 
o porțiune de circa 1 km
practicabil. Tov. Elena Popa, se
cretar al Sfatului popular comu
nal din Unirea, ne-a asigurat că 
reparația va începe de îndată ce 
I.R.T.A. va satisface comanda de 
autobasculante pentru transportul 
pietrișului. De ce s-a lăsat o trea
bă ca asta pentru ultimul mo
ment 7

Dar la 
instala- 

acces pe 
este ne-

(Urmare din pag. I-a)

în unele cazuri, aceste a- 
firmații sînt confirmate de faptele 
de pe teren. în altele, se întîmplă 
invers. La G.A.S. Tîrgușor, combi
nele sosite de la Suceava mergeau 
bine ; în schimb se defectau trac
toare ale gospodăriei. Zilnic, din 
cele 71 de combine existente aici

Ieri în țară vremea a fost în gene
ral instabilă șl răcoroasă, cu cerul 
noros. Ploi locale și averse s-au sem
nalat în Dobrogea, Moldova și Tran
silvania. Vîntul a suflat potrivit din 
sectorul nordic, cu intensificări în Ol
tenia, Dobrogea și Moldova. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 10 grade la Miercurea Ciuc și 
24 grade la Băilești și Turnu Măgu
rele. In București vremea a fost ră
coroasă și instabilă, cu cerul mai 
mult noros de dimineață, cînd a 
plouat. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit din sectorul nordic. Tempe
ratura maximă a atins 22 grade.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile 13—14—15 : Vremea continuă 
să se amelioreze, devenind în general 
frumoasă. Cerul va fi schimbător, cu 
înnourări mal persistente în estul țării, 
unde vor cădea averse locale de 
ploaie la începutul intervalului. In 
celelalte regiuni — ploi Izolate. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la potrivit, mai. 
întîi din sectorul nordic, apoi din sec
torul vestic. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, iar maximele între 22 și 32 
grade. în București : vremea în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab. Temperatura în creștere.



UE PESTE HOTARE
Forțele patriotice au atacat 
din nou baza Dong Xoai
H Convoi de 
titanilor ■ La 
ționaie de precauție"

muniții prins într-o ambuscadă a par 
Saigon s-au ordonat „măsuri excep

SAIGON 11 (Agerpres). — Baza 
militară de la Dong Xoai, „scena 
recentei înfrîngeri dezastruoase su
ferită de trupele guvernamentale 
sud-vietnameze“, (Reuter) a fost 
supusă sîmbătă seara unui puternic 
tir de mortiere din partea forțelor 
de eliberare națională. Tot sîmbă
tă, un convoi guvernamental care 
transporta mari cantități de muni
ții a fost prins într-o ambuscadă 
de forțele patriotice între localită
țile Phu My și Baria, la 40 kilo
metri sud-est de Saigon. Unul din 
tancurile care escorta convoiul a 
fost distrus, iar celelalte două au 
fost avariate. Un număr de 16 sol
dați au fost uciși, 17 — răniți, iar 
15 sînt dați dispăruți.

Agenția U.P.I. transmite că du
minică dimineața la Saigon circu
lau zvonuri privind o eventua
lă lovitură de stat. Guvernul 
a ordonat noi „măsuri excepționale 
de precauție", 
nizoană a fost 
larmă.

Jumătate din gar- 
pusă în stare de a-

O „Carte alba"
la Hanoipublicată

La Hanoi a fost dată publicității 
„Cartea albă" a Ministerului 
de Externe al R. D. Vietnam cu 
privire la „Intervenția și agresiu
nea săvîrșită de Statele Unite în 
Vietnam în ultimii 20 de ani".

Pentru soluționarea politică jus
tă a problemei Vietnamului — se 
arată în acest document — este 
necesar să fie recunoscute dreptu
rile naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez: la pace, 
independență, suveranitate, unitate 
și inviolabilitate teritorială ; să fie 
respectate cu strictețe acordurile 
de la Geneva ; toate trupele și în
tregul armament american să fie 
retrase din Vietnamul de sud, iar 
bazele militare să fie lichidate; 
„alianța militară" a S.U.A. cu 
Vietnamul de sud să fie anulată ; 
să se pună capăt politicii de in
tervenție și agresiune ; treburile 
interne ale Vietnamului de sud și 
unificarea pașnică a țării să fie 
rezolvate fără nici un amestec 
străin.

Numai prin recunoașterea aces
tor condiții, se arată în „Cartea 
albă", este posibilă convocarea u- 
nei conferințe internaționale de 
tipul conferinței de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam.

• La 10 iulie, avioane america
ne cu reacție au bombardat o serie 
de regiuni populate și obiective e- 
conomice din R. D. Vietnam. Deo
sebit de bombardată a fost 
capițala provinciei Yen Bai, o 
regiune cu o populație foar
te densă. Au fost doborîte 3 avioa
ne americane. Cu aceasta, numărul 
avioanelor americane doborîte de 
la 5 august 1964 se ridică la 373.

ATiNA Solutionarea „cazului
Garoufalias" nu e încă limpede

Efervescența din viața politică 
elenă se află în atenția observa
torilor, care așteaptă să vadă cum 
va lua sfîrșit conflictul deschis de 
hotărîrea premierului Papandreu 
de a îndepărta din guvern pe mi
nistrul apărării, Garoufalias, și de 
a destitui pe șeful statului major 
al armatei, generalul Ghenimatas. 
După cum se știe, regele s-a opus 
pînă acum acestei hotărîri. Dumi
nică, premierul a fost primit 
de rege. La sfîrșitul audien
ței, Papandreu a declarat co
respondenților de presă că a exis
tat „o deplină identitate de ve
deri privitoare la funcționarea re
gimului". Papandreu a refuzat 
însă să facă vreun comentariu pri
vitor la conținutul convorbirii, de- 
clarînd că va prezenta un raport 
la ședința de luni dimineața a 
Consiliului de Miniștri. El a refu
zat să răspundă întrebării puse 
de ziariști dacă regele a acceptat 
să semneze decretul. Refuzul pre
mierului de a răspunde la această

Lucrările Congresului
mondial al păcii

In cea de-a doua 
lui mondial pentru 
dență și dezarmare, reprezentantul 
Algeriei a dat citire- raportului cu 
privire la eliberarea popoarelor 
aflate încă sub jugul colonial, la 
respectarea suveranității și la apă
rarea ei împotriva, oricărei încăl
cări. In aceeași chestiune a pre
zentat un coraport reprezentantul 
Republicii Dominicane. Primit cu 
multă căldură de asistență, el a 
fost invitat să ia loc în prezidiu 
unde, în aplauzele furtunoase ale 
congresiștilor, a fost îmbrățișat de 
reprezentantul delegației sud-viet- 
nameze. A fost un moment impre
sionant de solidaritate a reprezen
tanților forțelor păcii din lumea 
întreagă cu victimele agresiunii 
imperialiste.

Au mai fost prezentate rapoarte 
în problemele dezarmării generale 
și ale măsurilor parțiale de dezar
mare de către delegațiile Austra
liei și Indiei, în problema lichi
dării rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial de către repre
zentantul Poloniei, raportul dele
gației siriene cu privire la suvera
nitatea economică a națiunilor, 
raportul delegației sovietice despre, 
consecințele sociale și economice 
ale cursei înarmărilor și altele.

Lucio Luzzatto (Italia) a. infor
mat pe delegați asupra 
rilor 
vind 
rilor. 
serii 
exprimat dorința de a lua cuvîntul 
la ședința plenară, prezidiul con
gresului a hotărît să. țină, luni o 
ședință plenară suplimentară. In 
ședința, care a avut loc în noap
tea de sîmbătă a luat cuvîntul 
șeful delegației române, acad. 
A. Joja. El a propus ca, fără 
să se renunțe la regulile adoptate 
anterior, să se acorde posibilita
tea de a lua cuvîntul acelor 
gații care sînt deosebit de 
resate.

Duminică seara comisiile 
greșului și-au început lucrările. 
Delegația română este reprezenta
tă. în fiecare din comisii. La Hel
sinki continuă să sosească partici- 
panți la Congres. Numărul lor a 
trecut acum de 1 300.

Helsinki (prin telefon)
Aurel CERNEA

zi a Congresu- 
pace, indepen-

hotărî- 
adoptate de prezidiu pri- 
ordinea desfășurării lucră- 
în legătură cu cererea unei 
de delegații care și-au

dele- 
inte-

con-

întrebare „permite să se creadă că 
criza nu a fost încă complet rezol
vată" — consideră agenția France 
Presse.
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IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Vietnamul de nud. Prin debar
carea recentă, la Danang, a 
unor noi efective de „pușcaș! 
marini", numărul soldațllor din 
trupele interventionists ameri

cane se ridică la 70 000

Prima promoție de ingineri a 
Universității prieteniei popoare
lor „Patrice Lumumba" din 

Moscova
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Mi După cum s-a mai anunțat, In 
numeroase localități din provin
cia Puglia (Italia), dițmașii, zi- 
lierii, salariațll agricoli („brac- 
cianti") au desfășurat puter
nice acțiuni revendicative. „Brac- 
cianti" au invlns. Ei au obținut 
noi contracte de muncă șl mă

rirea salariilor
te
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Cuvîntarea lui A. N. KosîghlS

VOLGOGRAD 11 (Agerpres). 
Cu prilejul festivității 
Ordinului Lenin 
„Steaua de Aur“ 
Volgograd, A. N. Kosîghin, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a rostit duminică 
o cuvîntare în care a subliniat 
însemnătatea epopeei Stalingra- 
dului și urmările importante s 
care ea le-a avut pentru întregul 
mers al Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei din 1941—1945. 
Referindu-se la unele probleme 
interne, vorbitorul a spus prin
tre altele că industria militară so
vietică se află la nivelul cerut de 
situația internațională și de dez
voltarea actuală a artei militare. 
El a subliniat că coexistența paș
nică a statelor cu orînduiri socia
le diferite corespunde întrutotul 
intereselor tuturor popoarelor. 
Lupta hotărîtă și activă împotri
va aventurilor militare ale impe
rialismului — a spus el — va uni 
popoarele într-o puternică arma
tă, capabilă să creeze o barieyă 
inexpugnabilă în calea unui t«u 
război mondial.

înmînăril 
și medaliei 
orașului-erou

Aniversarea
revoluției mongole

ULAN-BATOR 11 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 44-a ani
versări a revoluției mongole, la 
Ulan-Bator a avut loc duminică o 
paradă militară urmată de o de
monstrație a oamenilor muncii. în 
tribuna centrală din Piața princi
pală a orașului au luat loc condu
cători ai partidului și guvernului 
R. P. Mongole, în frunte cu 
J. Țedenbal, oaspeți străini. Gene- 
ralul-colonel J. Lhagvasuren, mi
nistru pentru problemele armatei 
populare al R. P. Mongole, a rostit 
o cuvîntare. Mitinguri și demon
strații au avut loc și în alte loca
lități ale țării.

S-AU OBOSIT DEGEABA...
Iritat de faptul că o 

serie de ziare americane 
descriu practicile rasiste 
din statul Alabama 
(S.U.A.), guvernatorul sta
tului, Wallace, a hotărît 
să-i „prelucreze" pe zia
riști. Din Montgomery au 
fost expediate 1 700 de 
scrisori adresate directo
rilor de ziare din întrea
ga Americă, care erau 
invitați să se convingă 
personal sau prin inter
mediul trimișilor redac
țiilor respective cum, ara
tă „adevărata față a Ala
bamei". Au răspuns invi
tației 27 de directori de 
ziare și 21 de reporteri, în 
majoritate de la ziare din 
orașe mici, pentru care 
autoritățile locale au or
ganizat un tur de patru 
zile prin Alabama. Pro
babil că ceilalți invitați 
erau dinainte convinși că 
n-au pentru ce să se obo
sească.

Vizita a fost pusă la 
punct cu minuțiozitate. 
Escortați de reprezentan
ții statului major politic 
al guvernatorului și de . practicilor segregaționiste 
cîțiva oameni de afaceri din sudul S.U.A.

locali, oaspeții au fost 
poftiți să viziteze mai a- 
les ceea ce convenea gaz
delor. Programul a fost

Studenți din New York 
demonstrează împotriva

alcătuit în așa fel încît 
ziariștii să poată lua con
tact numai cu persoanele 
stabilite dinaințe de oa
menii lui Wallace, ceea ce 
a provocat proteste în
dreptățite. Walter Mic
kelson, directorul lui 
„Daily Journal" din loca
litatea New Ulm (Minne- 
sotta), a declarat: „Au
toritățile de aici par spe
riate și nu ne lasă să ve
dem și părțile rele".

încoronarea vizitei 
urma s-o constituie în
tâlnirea ziariștilor cu gu
vernatorul. Dar, în locul 
unei gazde, dacă nu ex
cesiv de îndatoritoare, 
cel puțin corecte, zia
riștii au dat de un inter
locutor furibund. Cînd 
un reporter l-a solicitat 
să explice cauzele inci
dentelor rasiale din Sel
ma și din Birmingham, 
guvernatorul i-a tăiat-o 
scurt : „Din ce stat ești 
dumneata ? La voi nu se 
petrec asemenea lucruri? 
De ce vrei să scrii numai 
despre Alabama ?". Iar 
la întrebarea reprezen
tantului unui ziar din

Carolina de nord în legă
tură cu activitatea Ku 
Klux Klanului, Wallace a 
replicat: „Nu știu cîte
grupări are Klanul în 
Alabama, dar din cele ci
tite știu că în 
tru există în 
mai multe".

„Majoritatea
— scrie revista
— au plecat din Montgo
mery convinși că presa 
n-a fost incorectă cu Ala
bama". Directorul ziaru
lui „Republican Eagle" 
din Red Wing (Minne- 
sotta), Phill Daff, a de
clarat : „Dacă Wallace 
vrea cu adevărat ca ima
ginea Alabamei să se 
schimbe, el trebuie să 
pună capăt segregației".

Așadar, vizita n-a fă
cut decît să confirme că 
adevărata față a discri
minării rasiale nu diferă 
în Alabama de cea des
crisă pînă acum. Și or
ganizatorii vizitei și per
soanele care au răspuns 
invitației s-au obosit de
geaba...

După ultimele veriticări, la Nisa, 
„Casa sub mare" a comandoru
lui Cousteau este gata pentru 
lansarea la apă. Data noii curse: 

15 iulie

■i

statul vos- 
orice caz

ziariștilor
„Time"

Z. FLOREA

80 $8 ••

■ <'-
& /

Sesiunea Comisiei 
I de colaborare 
| tehnico - științifică 

româno - bulgară
SOFIA 11 (Agerpres). — La So

fia au avut loc recent lucrările se
siunii a XVI-a a Comisiei de co
laborare tehnico-științifică între 
R. P. Română și R. P. Bulgaria. 
Comisia a examinat activitatea de 
colaborare tehnico-științifică des
fășurată în intervalul de la sesiu
nea a XV-a și a aprobat progra
mul de colaborare pe perioada 
următoare. Protocolul încheiat 
cu acest prilej a fost semnat din 
partea română de Ion Dumitru, 
adjunct al ministrului industriei 
petrolului și chimiei, iar din par
tea bulgară de Pantiu Karapan- 
țev, vicepreședinte al Comitetului 
pentru construcții de mașini. Pro
tocolul prevede ca cele două părți 
să-și transmită reciproc documen
tații și să înlesnească vizite de 
studiu ale specialiștilor pentru cu
noașterea realizărilor t.ehnico- 
științifice în domeniile : construc
țiilor, industriei ușoare, industriei 
petrolului și chimiei, construc
țiilor de mașini, industriei alimen
tare și altele.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-un spirit de prietenie și 
înțelegere deplină. In timpul șe
derii sale în R. P. Bulgaria, de
legația română a vizitat unele în- 
treprinderi și instituții culturale.
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QUITO. în legătură cu demonstrațiile puternice ce au avut loc 
în Ecuador, junta militară a dat publicității un comunicat în care 
se anunță că „principalii instigatori ai demonstrațiilor antiguverna
mentale au fost expulzați din țară". 97 de persoane au fost arestate. 
Comunicatul confirmă, de asemenea, interzicerea ziarului opoziției 
„El Tiempo".

Noroc că durează doar un sezon

SESIUNEA ORGANIZAȚIEI AVIAȚIEI CIVILE INTERNATIONALE

La Montreal se desfășoară lucră
rile celei de-a XV-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației Avia
ției Civile Internaționale (O.A.C.I.) 
— instituție specializată a O.N.U. 
O delegație română participă pentru 
prima dată la lucrările organizației. 
Prezența delegației române a fost 
salutată, în ședința din 9 iulie, de 
către președintele Adunării Gene
rale, C. S. Booth (Canada). Șe
ful delegației române, Sever Scrip-

caru, a arătat că guvernul R. P. 
Române acordă o importanță deose
bită problemelor aeronautice atît pe 
plan național, cît și pe planul co
municațiilor aeriene internaționale. 
Evocînd tradiția pe care o are avia
ția în România, el a amintit contri
buția adusă de reprezentanții avia
ției românești Traian Vuia, Aurel 
Vlaicu și H. Coandă la crearea șl 
progresul aviației mondiale.

în Vietnamul de sud, ultimul ge
neral la modă se numește Cao Ky. 
L-am văzut de 2—3 ori pe acest 
faimos general'la cinema. Altădată 
pilot, generalul e azi prim-mi- 
nistru...

Conducerea războiului și a tre
burilor statului nu l-au împiedicat 
să primească un ziarist de la „Sun
day Mirror" căruia i-a făcut o sur
prinzătoare declarație. într-o du
minică dimineață, englezii au putut 
citi in această gazetă laburistă că 
Ky îl venerează pe Hitler așa cum 
alții îi adoră pe Beatles. ...Dl. Ky nu

este locatarul unui azil de alienați. 
El conduce o tară și aceasta este 
Vietnamul de sud. Acolo omenirea 
trece printr-o mare primejdie. Din 
escaladă în escaladă riscăm să .a- 
jungem ziua unui punct de cădere 
absolut. Este alarmant de a ști că 
la un post de conducere în această 
regiune a globului se află un „fan" 
(admirator) al lui Hitler I Slavă 
domnului, primii miniștri din Viet
namul de sud nu durează decît un 
sezon...

(Dintr-un articol semnat de Frederic 
Grendel în ziarul francez „La Na
tion*).

O festă jucată laburiștilor
După cum s-a anunțat, mărfi 

noaptea guvernul laburist englez a 
fost pus de trei ori în minoritate în 
Camera Comunelor la discutarea 
unor amendamente conservatoare 
aduse legii cu privire la finanțe. 
Punîndu-se de , acord cu liderii 
partidului, cam o sută de deputafi 
conservatori au dat semn, spre mie
zul nopfii, că se retrag la casele lor 
și nu vor mai reveni. Căzînd 
în această cursă, un număr cel 
puțin egal de deputați laburiști 
au vrut să profite și ei de această 
situație, pentru a pleca la casele 
lor, unele aflate departe de parla

ment. Dar conservatorii n-au făcut 
decîf să se ducă pe la prieteni care 
locuiesc în preajma palatului West
minster, de unde puteau fi lesne 
„mobilizați” în caz de urgență.

Așa s-a și înfîmplat. Cu puțin 
înainte de vot, toți deputății con
servatori s-au îndreptat în grabă 
spre Cameră. Luați prin surprindere, 
liderii majorității laburiste au lansat 
în zadar apeluri telefonice urgente 
tuturor deputaților laburiști, inclusiv 
miniștri. Unii s-au dat repede jos 
din pat, dar au ajuns prea fîrziu la 
Cameră. între timp se votase...
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Politia din Seul împrăștie o demonstrație împotriva tratatului privind 
așa-zisa normalizare a relațiilor dintre Japonia și Coreea de sud

LIMA. între detașamentele de 
partizani care acționează în regiu
nile muntoase din Peru și trupele 
guvernamentale trimise împotriva 
lor au avut loc ciocniri puternice. 
De ambele părți au fost semnalate 
pierderi în morti și răniți.

DAR ES SALAAM. Președintele Ju
lius Nyerere a anunțat oficial dizolva
rea Adunării Naționale a Tanzaniei.

BELGRAD. După cum relatează 
agenția Taniug, pagubele provo
cate de inundațiile catastrofale ce 
au avut loc în această primăvară 
în Serbia, Bosnia, Voivodina, Slo
venia, Barania și în alte regiuni 
din Iugoslavia se ridică la suma 
de peste 370 .miliarde dinari. în pe
rioada inundațiilor au fost evacuați 
cca 50 mii de oameni.

CONVORBIRI LA PARIS

PARIS. La cererea miniștrilor a- 
facerilor externe ai Italiei, Olandei 
și Belgiei, care se află la Paris 
pentru a lua parte la sesiunea ex
traordinară a organizației N.A.T.O., 
președintele de Gaulle l-a însărci
nat pe ministrul de externe, Couve 
de Murville, să ia parte la o se
rie de convorbiri. Ele vor fi consa
crate examinării căilor de soluțio
nare a crizei izbucnite în Piața co
mună, ca urmare a eșecului de la 
Bruxelles.

LISABONA. Tribunalul din Li
sabona a condamnat zece persoane 
— un funcționar de stat și nouă 
studenți — la închisoare pe ter
mene între 17 luni și 4 ani și ju
mătate pentru că ar fi membri ai 
P.C. din Portugalia. Tribunalul a 
anunțat totodată că cele zece per
soane sînt private de drepturi po
litice o perioadă de 15 ani.

ADEN. în urma tratativelor din
tre administrația companiei pe
troliere Shell din Aden și munci
torii de la stațiile de distribu
ție s-a ajuns la un acord privind 
încetarea grevei. Acordul prevede 
reprimirea la lucru a celor 120 de 
muncitori concediati, precum și 
majorarea salariilor.

Marțieni sau miraj?
„Marțieni sau miraj" nu

mește agenția Reuter apa
riția miraculoasă a unui corp 
ceresc văzut pentru prima 
oară deasupra Antarcticii de 
către cercetătorii de la bazele 
științifice ale noului continent. 
Acest obiect, neidentificat 
pînă acum, a fost din nou vă
zut sîmbătă deasupra Ame
rica Latine. Agenția de presă 
uruguayană semnalează că 
100 de persoane au observat 
un corp luminos în zbor 
schimbîndu-și culoarea dea
supra regiunii riului Plate. 
De asemenea, marinarii de pe 
cîteva nave chiliene care au 
sosit vineri seara în portul 
Valparaiso (Chile), au declarat 
că acest corp straniu a putut 
fi observat de pe nava lor 
care se afla la 220 de mile sud 
de Santiago de Chile. Marina
rii au confirmat ziariștilor că 
obiectul avea o formă circu
lară de culoare verde-portoca- 
lie, care emitea scîntei albe. 
Același lucru l-au declarat și 
ziariștii de la cotidianul chi
lian „El Mercurio", care pre
tind că au observat acest 
obiect circular la orizont.
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