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I, Proletari din toate țările, uniți-vă!

cintela
Congresul al IV-lea

tineretului
al cooperației de consum

Organ Central al Uniunii Tineretului

niștri ai R. P. Romîne adus 
congresului de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri.

Prin aclamații și aplauze în
delungi, participanții la con
gres și-au exprimat dragostea 
față de Partidul Muncitoresc 
Romîn, față de Comitetul său 
Central, in frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

In numele congresului Și

membri și 35 de supleanți, pre
cum și Comisia de cenzori.

In continuare, ședința a fost 
condusă de tov. Emil Pătruică, 
președintele Uniunii regionale 
Oltenia.

Congresul a adoptat în una
nimitate proiectul de hotărîre.

In încheierea lucrărilor con
gresului s-a adus la cunoștința 
delegaților și invitaților că 
prima sa ședință Consiliul 
Uniunii centrale a cooperati
velor de consum a ales Comi
tetul executiv, compus din 
tovarășii: Constantin Ma
teescu, președinte, Constan
tin Filoreanu, Filip Geltz, Mi- 
ron Serban, Francisc Tapoș, 
vicepreședinți, Ion Vetrineanu, 
secretar, Tudor Angliei, Va
lentin Bota, Ion Buftea, lla- 
rion Covași, Ion Chico, Con
stantin Dumitrescu, Ștefan 
Kocsis, Emilian Lustig, Ion 
Neamțu, Savin Niculescu, Emil 
Pătruică, Ion Smedescu, Ion 
Sîrbu, Dumitru Țubic, Albert 
Vila, membri. Comisia de cen
zori a ales ca președinte pe 
tov. Ionel Munteanu.

Participanții la congres au 
adresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne

La discuțiile asupra proiec
telor au luat cuvîntul tovarășii 
Nicolae Ganeț, președintele 
Uniunii regionale Galați, Ion 
Marcu, președintele cooperati
vei de consum din comuna 
Dragoș Vodă, regiunea Bucu
rești, Ștefan Kocsis. președin
tele Uniunii regionale Mureș- 
Autonomă Maghiară. Simion 
Bulceag. președintele coopera
tivei de consum .din comuna 
Marginea, regiunea Suceava, și 
Alexandru Buican, președin-

Miercuri s-au încheiat lu
crările celui de-al IV-lea Con
gres al cooperației de consum 
din R. P- Romînă.

In ședința de dimineață, pre
zidată de tov. Ion Buftea, 
președintele Uniunii regionale 
Banat, la discuțiile de la pri
mele două puncte ale ordinei 
de zi au mai luat cuvîntul to
varășii Eugen Alexe, vicepre
ședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, și Constantin 
Dumitrescu, președintele Uni
unii regionale Dobrogea.

Delegații și invitații au as
cultat saluturile aduse con
gresului de M. V. Aganin, 
membru în conducerea Uni
unii centrale a cooperativelor 
de consum din Uniunea Sovie
tică, și Ho Min Ha. reprezen
tantul Uniunii centrale a coo
perativelor de aprovizionare- 
desfacere din R.D. Vietnam.

Congresul a aprobat apoi în 
unanimitate activitatea Con
siliului Uniunii centrale a coo
perativelor de consum și a Co
misiei de revizie.

La punctul trei al ordinei 
de zi, tov. Miron Serban a pre
zentat raportul la proiectul de 
statut modificat al Uniunii 
centrale, uniunilor regionale și 
raionale (interraionale) și la 
proiectul de statut-model mo
dificat al cooperativei de con
sum.
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Gata pentru 
recoltare

S.M.T. și G.A.S. din regiunea 
Ploiești au terminat revizuirea și 
repararea utilajelor agricole pe 
care le vor folosi la recoltarea 
păioaselor și executarea arătu
rilor de vară. Pe lîngă mașinile 
existente, S.M.T. au fost dotate 
cu încă 244 combine iar pînă la 
începerea recoltării ele vor mai 
primi alte 228.

în prezent, combinerii, bato- 
zarii și ceilalți lucrători care vor 
mînui aceste mașini urmează 
cursuri de specializare organizate 
pe lîngă fiecare unitate. Pentru 
terminarea într-uu timp cît mai 
scurt a lucrărilor agricole dc 
vară vor fi luate o serie de mă
suri, printre care extinderea me
todei de recoltare a griului în 
două faze, 
schimburi 
și batoze, 
de vară ] 
ele.

, organizarea în două 
a lucrului 
executarea 
paralel cu

Mecanizatorii din stațiunile de 
mașini și tractoare din regiunea 
Brașov au terminat într-un timp 
mai scurt decît cel prevăzut re
vizuirea și repararea combinelor 
și a altor mașini necesare în 
campania de recoltare, au pregă
tit ” ' ' •' '
au 
cu 
în 
Ei

atelierele mobile de reparații, 
luat măsuri pentru asigurarea 
piese de schimb și carburanți 
timpul recoltării păioaselor. 
revizuiesc și repară acum ul

timele batoze. La S.M.T. Agnita, 
unde munca a fost organizată pe 
brigăzi și echipe, în ateliere do
tate cu utilaje moderne, repara
țiile au fost terminate în între
gime.

u

a

l Pe un șantier de locuințe din 
(Pitești. Cei patru tineri — 
(Ion Cioacă, Ristea Oneață, 
(Dumiiru Angelescu și Mir- 
J cea Vlad — zidesc o nouă 
( tinerețe bătrînului oraș.

I L Foto : S. VIOREL

al

ÎNCHEIEREA
LUCRĂRILOR

tele Uniunii interraionale Con
stanța.

Congresul a aprobat în una
nimitate proiectele discutate 
și a recomandat cooperativelor 
să adopte în adunări generale 
proiectul de statut-model mo
dificat al cooperativei de con
sum.

In continuare, ședința a fost 
condusă de tov. Constantin 
Mateescu.

Delegații și invitații au pri
mit cu mare însuflețire salu
tul C.C. al P.M.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi-

cooperatorilor de pe întreg cu
prinsul țării, tov. Constantin 
Mateescu a mulțumit din toată 
inima conducerii de partid și 
de stat pentru cuvintele însu- 
flețitoare adresate, pentru a- 
precierea dată activității coo
perației de consum, care con
stituie un puternic imbold în 
dezvoltarea și îmbunătățirea 
muncii acestei organizații de 
masă.

Congresul a ales apoi prin 
vot secret Consiliul CENTRO- 
COOP, alcătuit din 135 de (Agerpres)

Salutul C.C. al Partidului Muncitoresc Romin, 
al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 

prezentat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
Către
Congresul al IV-lea al cooperației de consum din R. P« Romînă

Dragi tovarăși,

entru îndeplinirea 
și depășirea sar-

, cinilor de plan ce 
ne revin anul a- 
cesta, o atenție 
deosebită am a- 
cordat-o folosirii

cît mai depline a mașinilor și 
utilajelor. Calculele făcute, în 
urma unui studiu temeinic, au 
dovedit că 78 la sută din sporul 
de producție se poate realiza 
pe seama folosirii mai depline 
a utilajului.

Principala rezervă pe care 
ne-am propus s-o folosim pen
tru ridicarea indicilor de uti
lizare a mașinilor a constitui
t-o îmbunătățirea continuă a 
organizării muncii. Din. expe
riența proprie, cît și a altor 
secții de prelucrări mecanice 
din alte uzine, rezultă că o 
mașină cu proprietăți tehnice 
superioare nu poate produce 
pe măsura capacității ei dacă 
funcționează în cadrul unui 
proces de producție insuficient 
de bine organizat.

în buna organizare a muncii, 
maiștrii au un cuvînt greu de 
spus. 50 la sută din maiștrii 
secției noastre sînt tineri. 
Pentru a înțelege influența pe 
care organizarea mai bună a 
muncii o are în folosirea în
tregii capacități a utilajului, 
voi da un exemplu, 
maistru 
conduce 
ducție 
prezent 
nă. Pe baza graficului de ur
mărire a urgențelor face . re
partizarea lucrărilor ținînd 
seama atît de complexitatea 
lor, cît și de gradul de înzes
trare tehnică a mașinii și pre
gătirea profesională a munci
torului. Se îngrijește apoi ca 
fiecare loc de muncă să fie 
aprovizionat cu materialele ne
cesare. La începerea lucrului 
este prezent întotdeauna prin
tre mașini, supraveghind de

regulă realizarea primelor 
piese de către fiecare munci
tor. în felul acesta, asigurînd 
o asistență tehnică concretă, 
maistrul ajută direct munci
torii să execute lucrări de 
bună calitate. Asemănător 
procedează majoritatea maiș
trilor de la noi.

Cît de important este ca 
maistrul să acorde întreaga 
atenție organizării mai bune a 
procesului de producție se 
poate vedea din următoarea 
comparație: la mașinile unde

Rezerve de creștere 
a productivității 
muncii în secțiile 

de prelucrări 
mecanice

Tînărul 
Francisc Takacs care 

sectorul II de pro- 
este întotdeauna 

mai devreme în uzi-

este maistru Francisc Takacs, 
indicele de utilizaret este în
totdeauna mai mare cu 10— 
12 la sută decît la ceilalți, 
productivitatea muncii fiind 
în medie superioară cu 8 la 
sută față de cifra planificată.

Nu este mai puțin adevărat 
că aceasta depinde 
dul cum fiecare 
respectă normele 
ganizări, 
de care 
ceastă 
exemplu echipa de frezori 
condusă
Pascu. Toți cei 9 componenți 
ai echipei, prețuind fiecare 
minut, își pregătesc din timp 
sculele și dispozitivele, își or
ganizează cu grijă locul 
muncă. Procedînd astfel, 
realizează în fiecare zi 
înaltă productivitate a mun
cii, ceea ce le permite să de
pășească lunar sarcinile de 
plan în medie cu 20 la sută. 
Firește, rezultate asemănătoa-

re obțin și alte echipe din ca
drul secției noastre. Ținînd 
seama de ponderea mare pe 
care o are numărul de mun
citori tineri în secția noastră 
— peste 80 la sută — (și fac 
prin aceasta o propunere or
ganizației U.T.M.) ar fi bine 
dacă în cadrul adunărilor ge
nerale s-ar discuta mai pro
fund asemenea probleme le
gate de folosirea cît mai de
plină a capacității utilajelor.

Preocupați de încărcarea 
corespunzătoare a utilajelor, 
noi am acordat atenția nece
sară și altor aspecte care de
monstrează importanța bunei 
organizări a muncii.

Este deosebit de important 
și felul 
aprovizionarea 
muncă cu materiale 
în această privință greutățile 
pot fi provocate de 
dar și de sectoarele 
sculerul șef din uzină. Lipsa 
de scule și materiale duce la 
diverse improvizații și toate 
laolaltă duc la nefolosirea în
tregii capacități a utilajului. 
S-a ' întîmplat uneori să nu 
primim ritmic din partea tur
nătoriei piesele necesare pre-

ÄI 100-lea sat 
sucevean racordat 

la sistemul energetic 
național

SUCEAVA (de la corespondentul 
nostru). Zilele acestea, muncitorii 
și tehnicienii Întreprinderii de con
strucții și montaje energetice Ba
cău au terminat lucrările de racor
dare Ia sistemul energetic națio
nal a satului Boroaia, raionul Făl
ticeni. Acesta este al 100-lea sal 
din regiunea Suceava racordat la 
sistemul

De la 
cum au 
pină la 
30 sate 
vor primi energie electrică de la 
sistemul energetic național. De a- 
semenea, In 53 de sate din regiu
nea Suceava se fac lucrări de ex
tindere a rețelei electrice.

energetic national, 
începutul anului pină a- 

tost racordate 14 sate, iar 
sfirșitul anului, din cele 
ce se vor electriiica, 28

Introducerea
a asoa tipuri de

La Uzinele „Electroputere” din 
Craiova se acordă o atenție tot 
mai mare activității de concep
ție, în vederea asigurării unui 
înalt nivel tehnic și calitativ 
produselor intrate în fabricație. 
Inginerii uzinei care lucrează în 
serviciile de proiectare, de 
elaborare a tehnologiei și în ce
lelalte servicii tehnice, împletesc 
strîns acțiunea de modernizare 
cu proiectarea noilor tipuri de 
produse. De la începutul anului 
s-au reproiectat și introdus în 
fabricație 20 de tipuri diferite de 
transformatori.

Recent a intrat în fabricație 
transformatorul dc 25 000 kVA 
din seria nouă, modernă, de 
transformatori de forță pentru 
tensiuni mari. Față de lipul fa-

cum este organizată 
locurilor de 

și scule. In practică
furnizori, 
calde și

și de mo- 
muncitor 

bunei or- 
inițiativa 

a- 
de

de însăși 
dă dovadă în 

privință. Iată

de tînărul Petre

boi fabricație 
transformatori
bricat anterior s-a obținut redu
cerea cu o cincime a volumului 
de ulei și cu o zecime a consu
mului de material activ. Lucră
torii din serviciul de concepție 
au definitivat și proiectul trans
formatorului de 31 500 kVA din 
aceeași serie.

Rezultate bune s-au obținut și 
în sectorul unde se produc trans
formatori trifazați de forță și 
autotransformatori de puteri pînă 
la 70 000 kVA.

Trebuie remarcat că Ia noii 
transformatori consumul de ta
blă silicioasă (pe kVA) este în 
medie cu 20 la sută mai mic de- 
cît la tipurile vechi. Ca o con
secință, a scăzut și greutatea lor 
totală cit și prețul de cost.

(Agerpres)

Ing. ARCADIE ATTL 
șeful secției prelucrări 

mecanice
Uzina „Unirea” — Cluj

Pe șantierele de construcție 
noilor blocuri din orașul 
întîlnești zilnic și 
Școala de meserii 
Aci ei își însușesc 
aplică în practică, sub îndrumarea 
atentă a maiștrilor și muncitori
lor, cele învățate la școală. Cei 
42 de elevi de la secția de insta
lații au dovedit multă pricepere 
în executarea lucrărilor, iar cata
logul de practică confirmă că ei 
vor deveni muncitori constructori 
de nădejde.

a 
Breaza 

elevi de la 
din localitate, 

meseria și

Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne transmit un călduros salut ce
lui de-al IV-lea Congres al cooperației 
de consum din Republica Populară Ro
mînă, miiioaneîor de membri ai coopera
tivelor de consum și de credit, tuturor 
lucrătorilor din cooperație.

Acest congres are loc în condițiile 
muncii avîntate a poporului nostru pen
tru înfăptuirea mărețului program al 
desăvîrșirii construcției socialismului, al 
înfloririi patriei, elaborat de Congresul 
al III-lea al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Prevederile planului de șase ani se 
îndeplinesc și se depășesc. în primele 5 
luni ale acestui an, pianul de stat a fsst 
realizat în proporție de 101,8 Ia sută. 
Poporul romîn se poate mîndri cu rezul
tatele obținute în dezvoltarea armonioa
să a economiei, cu ritmul rapid de cre
ștere a producției, trăsătură caracteristi
că tuturor ramurilor economiei noastre 
naționale. Pe baza dezvoltării industriei 
și agriculturii socialiste, a creșterii veni
tului național, se ridică sistematic ni
velul de trai material și cultural al celor 
ce muncesc.

Satul nostru, în care s-au statornicit 
definitiv relațiile de producție socialiste, 
cunoaște profunde prefaceri înnoitoare. 
Țărănimea muncitoare se bucură de aju
torul frățesc al aliatului său de nădejde,' 
clasa muncitoare, de ajutorul puternic al 
statului demorcat-popular. Folosind din 
plin acest ajutor, țărănimea colectivistă 
luorează cu spor în gospodăriile colecti
ve, obținînd recolte tot mai bogate. 
Cresc continuu veniturile bănești ale ță
rănimii, oamenii muncii de la sate se 
hrănesc și se îmbracă incomparabil 
mai bine decît în trecut, viața lor devine 
tot mai confortabilă. Numai în ultimii 
trei ani, industria noastră socialistă a 
pus la dispoziția oamenilor muncii de la 
sate, prin rețeaua cooperației de con
sum, mărfuri în valoare de peste 35 mi
liarde de lei. Țărănimea noastră se 
bucură tot mai din plin de binefacerile 
științei și culturii, ale traiului civilizat.

Răspunzînd acestui sprijin puternic, 
multilateral, țărănimea muncitoare se 
străduiește să sporească producția agri- 
colă-marfă, pentru îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării oamenilor muncii 
de la orașe cu produse agro-alimentare.

Succesele obținute în grandioasa operă 
de făurire a vieții noi, socialiste, oglin
desc justețea politicii marxist-leniniste a 
Partidului Muncitoresc Romîn, pe care 
eroica noastră clasă muncitoare, harnica 
țărănime colectivistă, intelectualitatea o 
urmează neabătut, cu nețărmurită în
credere, ca pe propria lor politică.

„Cooperația de consum — a arătat to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la pre
cedentul dv. congres — are de îndeplinit 
un important rol economic, social și cul- 
tural-educativ în viața țărănimii și a sa
telor ; ea aduce o contribuție importantă 
la dezvoltarea legăturilor economice din
tre oraș și sat, la întărirea alianței mun- 
citorești-țărănești, la construirea socia
lismului”.

Așa cum a reieșit și din lucrările a- 
cestui congres, cooperația de consum, 
îndeplinindu-și rolul încredințat de 
partid, și-a dezvoltat continuu activita
tea. Creșterea producției industriale și a- 
gricoie a creat condiții tot mai prielnice 
cooperației de consum pentru îmbună
tățirea aprovizionării cu mărfuri a popu
lației sătești. Este grăitor faptul că numai 
în primele 5 luni ale anului acesta, s-a 
desfăcut prin 
mărfuri egal 
anul 1953.

Lărgind legăturile economice cu mase
le țărănimii, aplicind sistemul stimulativ 
de contractări, cooperația de consum a 
adus un aport însemnat la valorificarea 
producției agricole, Ia aprovizionarea tot 
mai bună a populației orășenești cu pro
duse agro-alimentare și a industriei so
cialiste cu materii prime de proveniență 
agricolă.

Pe baza îmbunătățirii întregii sale ac
tivități, cooperația de consum și-a con
solidat situația financiară ; este un succes 
demn de relevat faptul că în prezent 
toate organizațiile ei sînt rentabile, iar 
marea majoritate a cooperativelor se 
autofinanțează.

Partidul și guvernul acordă toată pre
țuirea muncii rodnice desfășurate de mi
lioanele de membri și lucrători ai coope
rației de consum și Ie transmit de Ia a- 
ceastă tribună calde felicitări și urări de 
noi succese.

cooperative un volum de 
cu cel realizat în întreg

Tovarăși,

La munca entuziastă a întregului no
stru popor participă în mod activ și coo
perația de consum, largă organizație de 
masă a țărănimii, care cuprinde în pre
zent peste șase milioane de membri.

Tovarăși,

Din numeroasele intervenții ale dele- 
gaților și invitaților, care au luat cuvîn
tul la congres, se desprind bogate învă
țăminte ce vor fi de un mare folos în 
întreaga activitate a cooperației noastre 
de consum. Fără îndoială că dezbaterile 
acestui congres vor constitui un puternic 
îndemn pentru membrii cooperativelor, 
lucrătorii din organizațiile cooperatiste, 
de a munci cu perseverență pentru în
lăturarea lipsurilor care mai dăinuie în 
activitatea cooperației, pentru continua 
ridicare a nivelului acestei aotivități.

întărind neîncetat legăturile cu masele 
de cooperatori, cu întreaga țărănime, or
ganele cooperației trebuie să folosească 
din plin marile rezerve ce 
intensificarea schimbului 
dintre oraș și sat.

Dezvoltarea permanentă 
noastre socialiste creează posibilități 
sporite de achiziționare a produselor a- 
gro-alimentare.

îmbunătățind relațiile economice cu 
gospodăriile colective, cooperativele de 
consum vor trebui să dea o atenție deo
sebită valorificării surplusului de pro-

există pentru 
de mărfuri

a agriculturii

duse agricole ale țăranilor colectiviști, 
ale întovărășiților și țăranilor individuali 
din localitățile de munte. In acest scop, 
este necesar ca organele cooperației să 
stimuleze, prin contracte și învoieli re
ciproc avantajoase, gospodăriile țărănești 
în dezvoltarea producției agricole și vîn- 
zarea ei prin cooperative.

Sporirea veniturilor bănești ale țără
nimii, creșterea nevoilor sale de consum 
pun în fața cooperației sarcina de a îm
bunătăți aprovizionarea populației să
tești cu mărfuri variate și de bună ca
litate, conform cerințelor locale. O mai 
mare atenție decît pînă acum trebuie 
acordată aprovizionării centrelor munci
torești din mediul rural, exploatărilor fo
restiere, precum și satelor mai îndepăr
tate și de munte.

Prin unitățile de desfacere ale coope
rației de consum să pătrundă la sate un 
număr tot mai mare de cărți, care să 
satisfacă setea crescîndă de cunoștințe 
și cultură a țărănimii noastre.

Lărgirea și modernizarea rețelei maga
zinelor de desfacere, a unităților de ali
mentație publică, de prestare a servicii
lor în mediul sătesc, promovarea unor 
forme noi, civilizate, de deservire a popu
lației trebuie să constituie o preocupare 
de seamă a uniunilor cooperativelor de 
consum, a tuturor lucrătorilor din coo
perație.

Chezășia succesului în întreaga activi
tate a organizațiilor cooperației este 
atragerea tot mai largă a maselor de 
cooperatori la conducerea cooperativelor, 
cultivarea în rîndurile lor a simțului de 
răspundere pentru buna gospodărire a 
avutului obștesc, pentru îndeplinirea sar
cinilor economice de către fiecare unitate 
în parte.

Partidul și guvernul vor acorda și în 
viitor tot sprijinul necesar cooperației de 
consum, pentru ca aceasta să-și îndepli
nească din ce în ce mai bine roiul ce-i 
revine în dezvoltarea legăturilor eco
nomice între oraș și sat, în întărirea a- 
lianței dintre clasa muncitoare și țără
nime.

Statul nostru militează cu consecvență 
pentru triumful principiilor coexistenței 
pașnice, pentru pace și colaborare in
ternațională. Cooperația de consum din 
țara noastră este chemată să-și aducă și 
pe viitor contribuția Ia promovarea a- 
cestei politici de pace și prietenie între 
popoare, întărind colaborarea frățească 
cu organizațiile cooperatiste din celelalte 
țări socialiste, dezvoltînd legăturile cu 
cooperatorii din întreaga lume și militînd 
pentru lărgirea Alianței Cooperatiste In
ternaționale.

Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliul de Stat și Con
siliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne își exprimă ferma convingere că 
masele membrilor cooperatori și lucră
torii din cooperație vor munci cu abne
gație, alături de întregul nostru popor, 
pentru înfăptuirea mărețului program 
de der.ăvîrșire a construcției socialiste, 
pentru întărirea și înflorirea scumpei 
noastre patrii.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri al R. P. RomîneGIL MÄRÄCINEANU 

profesor(Continuare în pag. a IlI-a)

tiviști.
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Solemnitatea înmînării
unor decorații

■
Lr v.
Iz \

& 'ÆgsK

Printr-un decret al Consi
liului de Stat al R. P. Romîne 
s-a conferit „Ordinul Muncii” 
clasa ă IlI-a și „Medalia Mun
cii” unui număr de aproape 
600 de lucrători din coopera
ție cu prilejul celui de-al 
IV-lea Congres al cooperației 
de consum, pentru merite deo
sebite în muncă și pentru ac
tivitate îndelungată.

La solemnitatea înmînării
— 
n fa JPrașilele executate bine și la 

timp au făcut ca la gospodă- j 
ria colectivă din Coteana, j 
regiunea Argeș, porumbul { 
să crească repede și viguros. J 
„Vom avea, deci, o recoltă ) 
bună" — le spune inginerul j 
Marin Radu celor trei colec- )

„Ordinului Muncii”, care a 
avut loc miercuri la Palatul 
R. P. Romîne, au luat parte 
tovarășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Con
stantin Mateescu, președintele 
CENTROCOOP și alți condu
cători ai cooperației 
sum.

Tovarășul Ștefan 
după ce a înmînat 
distincții, a felicitat
pe cei decorați în numele C.C. 
al P.M.R., al Consiliului de 
Stat și guvernului, a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej personal și le-a urat să
nătate, fericire și noi succese 
în muncă.

în numele celor distinși a 
răspuns tovarășul Ion Buftea, 
președintele Uniunii regionale 
a cooperativelor de consum 
Banat.

de con-

Voitec, 
înaltele 

călduros

(Agerpres)



Adăposturi bune
și ieftine

nul acesta numărul taurinelor 
proprietate obștească a sporit, 
față de 1962, cu aproape 200, al 
ovinelor cu peste 200, al păsărilor 
matcă cu 800. Aceasta a impus 
construirea unor adăposturi co
respunzătoare. încă din luna

ianuarie am hotărît să construim două graj
duri pentru cîte 50 de bovine și două mater
nități 
cut la 
trebuit 
nitățile 
trebuie 
ieftine.
semnată măsură folosirea materialelor locale. 
La punctul Pleșa există o carieră cu piatră 
multă și bună. în gospodărie avem oameni 
care se pricep la făcutul și arsul cărămizii. 
Stuful de pe baltă este foarte bun pentru 
acoperiș. Analizînd mai bine devizele, ne-am 
zis : „de ce să nu construim mai ieftin, de ce 
să nu folosim aceste resurse ?”

Din calculele pe care le-am făcut a rezul
tat următoarea situație. Dacă am fi cumpărat 
cărămida (80 000 de bucăți), așa cum era pla
nificat. am fi plătit 36 000 de lei, fără trans
port. Făcînd-o însă la noi, ne costă doar 
12 800 de lei. Apoi înlocuind țigla cu stuful, 
cheltuim numai 2 600 de lei. în Ioc de 24 200 
de lei. Folosirea pietrei din carieră ne aduce, 
de asemenea, o mare economie de bani. Nu e 
mai bine, mai economic așa ? Am procedat în 
consecință. Am eșalonat, mai întîi, toate lu
crările în timp. Toți cei 54 de membri ai bri
găzii de construcții cunosc precis ce au de 
făcut. Ajutați și de alți colectiviști, vor reuși 
să facă la timp adăposturile. Și acest ajutor 
îl primesc ori de cîte ori e nevoie, mai ales 
din partea tineretului, pentru că organizația 
de bază U.T.M. și-a luat cîteva angajamente 
concrete în această privință. De exemplu, în
tr-o singură zi 76 de atelaje însoțite de 100 
de tineri au adus 78 mc de material lemnos

pentru 400 de porcine. Și am tre- 
treabă. După deviz, grajdurile ar fi 
să ne coste 120 800 de lei, iar mater- 
aproape 50 000 de lei. Adăposturile 
să fie trainice, dar în același timp și 
Iată de ce ne-a preocupat într-o în-

din pădurile Băcești și Scînteia — material 
necorespunzător pentru fabricile de cheres
tea, dar foarte bun pentru trebuințele noa
stre. în alte zile, numeroși tineri colectiviști 
au curățat mărăcinii lemnoși de pe izlaz, au 
scos cioatele de pe o coastă defrișată mai de 
mult și le-au transportat la cuptoare pentru 
a fi folosite la arderea cărămizii. Alții, în 
zilele cînd nu se poate lucra la cîmp, ajută 
la scosul și transportul pietrei din carieră.

Deci. în direcția aceasta au fost concentrate 
multe forțe. Care este situația. în ce stadiu 
se află construcțiile noastre zootehnice ? Cu 
banii economisiți în felul arătat — circa 
90 000 de lei — am ridicat două hale pentru 
cîte 1 000 de păsări, neprevăzute în plan, dar 
necesare. Acestea sînt gata încă de acum o 
lună. De asemenea, am amenajat 4 tabere 
de vară pe pășune. Planificată era doar ma, 
necesare însă erau toate. Și le-am făcut. Graj
durile sînt ridicate pînă la acoperiș, iar ma
ternitățile sînt la fundație. Locul din apropie
rea sediului gospodăriei colective este un a- 
devărat șantier. Aici se ridică toate con
strucțiile amintite. Puțin mai la vale se con
fecționează cărămizile. S-au făcut pînă acum 
11 000 de bucăți. Restul de cărămizi vor fi gata 
la începutul lunii iulie, astfel că se va putea 
trece fără întîrziere la zidit. Mai avem însă 
nevoie de material lemnos pentru uși și fe
restre. pe care nu-1 putem confecționa din 
resurse proprii. Ar fi bine dacă consiliul a- 
gricol raional ne-ar da fără întîrziere repar
tiția necesară.

După socotelile noastre, lucrînd în ritmul 
în care am început, toate construcțiile plani
ficate vor fi gata în prima jumătate a lunii 
septembrie, astfel că animalele proprietate ob
ștească vor fi adăpostite la iarnă în condiții 
corespunzătoare.

GHEORGHE PARFENE
brigadier zootehnic la G.A.C. din 

comuna Tansa, regiunea Iași

Pășunile naturale
bine îngrijite și folosite■

-aIn vacanță

e timpul verii, cel 
mai consistent și 
mai ieftin nutreț 
este iarba de pe 
pășunile naturale. 
Gospodăria noa
stră colectivă din 
comuna Recaș, re

giunea Banat are 214 hec
tare de pășune- Cu cițiva 
ani în urmă nu obțineam de 
aici decit 3 000—4 000 de kilo
grame de masă verde la hec
tar, ceea ce, firește, era mult 
prea puțin. Am început insă 
aplicarea unui complex de mă
suri agrotehnice care ne-au 
răsplătit eforturile cu un spor 
de 4 000—5 000 de kilograme 
de iarbă la hectar. Faptul a- 
cesta ne-a permis ca, anul tre
cut, de exemplu, timp de cinci 
luni să facem economie de lu
cerna, trifoi, porumb furajer, 
borceag din care ne-am creat 
importante rezerve.

Anul acesta vrem să obținem 
cel puțin 10 000 de kilograme 
de masă verde de pe fiecare 
hectar de pășune. Pentru a- 
ceasta continuăm complexul 
de lucrări de întreținere care, 
ca să dea rezultate bune, tre
buie desfășurat continuu.

Dar nu-i suficient să întreții 
bine pășunea, ci s-o și folosești 
rațional. In urma măsurilor 
luate de consiliul de conduce
re al gospodăriei, am organizat 
anul acesta două tabere de 
vară unde am scos tineretul 
taurin. Animalele tinere, ca și 
cele adulte, de altfel, au aici 
din abundență hrană consis
tentă. Pășunatul de-avalma nu 
este însă nici practic, nici eco
nomic. De aceea am instruit 
din timp îngrijitorii in legătu-

ră cu scoaterea animalelor pe 
pajiște pe categorii de verstă. 
Totodată, pășunea a fost par
celată ; pe măsură ce se con
sumă iarba de pe o parcelă, vi
tele sînt mutate pe alta. în 
urma lor, îngrijitorii de ani
male curăță resturile vegetale 
neconsumate, taie buruienile 
și împrăștie pe întreaga supra
față must de grajd (40 la sută) 
diluat în apă (60 la sută). în- 
grășămînt care stimulează dez
voltarea rapidă a masei verzi.

Pe lîngă aceste măsuri, a- 
cum, în 
văzută o 
ticiparea 
lectiviști 
radicală 
ieni și 
mușuroaielor 
între timp.

Ce rezultate practice obți
nem ca urmare a acestui com
plex de lucrări ? O abundență 
de nutrețuri care, pe de o par
te ne permite organizarea în 
condiții optime a taberelor de 
vară pentru tineretul taurin, 
iar pe de altă parte ne favori
zează economisirea furajelor 
cultivate, din care ne creăm 
rezerve.

La aceasta mai adăugați fap
tul că. numai din sporul de 
2 000 de kilograme de iarbă la 
hectar vom putea hrăni pe timp 
de cinci luni un efectiv de 57 
de capete vită mare.

Iată, așadar, de ce acordăm 
o atenție deosebită întreținerii 
și folosirii raționale a pășuni
lor naturale.

luna iunie, este pre- 
largă acțiune cu par- 
tuturor tinerilor co- 

pentru încă o curățire 
a pajiștilor de burtr 
pentru împrăștierea 

ce s-au format

Ing. IOAN NICHITA
G.A.C. din comuna Recoș, 

regiunea Banat

Strungarul Vasile__________ ____ Teodorescu 
de la Uzinele „Timpuri Noi" din 
Capitală, lucrează la corpul 
pompelor de idei S.D. 25. Or- 

"ganizîndu-și temeinic munca, el 
'îșî depășește zilnic sarcinile de 
plan cu 5 la sută și realizează 
produse de cea mai bună cali

tate.
Foto : AGERPRES

---- •-----

în curind bucureștenii vor avea 
prilejul să vadă pe ecrane noi fil
me documentare realizate de Stu
dioul cinematografic „Al. Sahia“.

Realizatorii filmului „4 000 de 
trepte spre cer" — regizor Titus 
Mesaroș, operatorul Petre Gheor- 
ghe și scenaristul Pompiliu Gîl- 
meanu — au surprins cîteva mo
mente semnificative din activitatea 
șantierului hidrocentralei „16 Fe
bruarie“ de pe Argeș. Filmul a fost 
prezentat în premieră pe țară în 
fața constructorilor hidrocentralei. 
Regizorul Al. Boiangiu și operato
rul W. Goldgraber consemnează în 
documentarul „Casa noastră, ca o 
floare" aspecte pozitive și negative 
ale modului in care sînt îngrijite 
de locatarii lor apartameutele din 
noile blocuri de locuințe. O .altă 
producție a studioului, filmul do
cumentar în culori „Itinerar...“, re
unește ca intr-un veritabil album 
valoroase opere din Galeria de Artă 
Universală a Muzeului de Artă al 
R.P.R. (Agerpres)

-----o-----

imprimări închinate
creației enesciene

Rapsodiile
în procesul afirmării persona

lității creatoare a lui Enescu, 
cele două rapsodii marchează e- 
tapa în care, sintetizînd cuceri
rile valoroase dobîndite de com
pozitorii noștri înaintași, el reu
șește să ridice prelucrarea cînte- 
celor populare romînești la ni
velul muzicii universale.

Compusă în anul 1901, Rapso
dia f-a redă o succesiune de ima
gini din viața poporului. Prin 
verva ritmică și prin străluci
toarea culoare orchestrală, Rap
sodia ne apare ca un minunat

aleile parcului 
Vasile Roaită din 
Pitești intilnești 
deseori grupuri de 
elevi care ajută la 
curățirea și îngri
jirea florilor. De 

cîteva zile, însă, numărul lor 
a sporit, și aproape toți se în
dreaptă grăbiți spre insula din 
parc. Aici se află o clădire și 
fiecare elev, ca un bun gospo
dar, ajută la amenajarea ei. 
Se fac reparații, se lucrează 
ghirlande, lozinci, fotomontaje, 
panouri etc: Din litere tăiate 
cu grijă s-au închegat două 
cuvinte care vor sta toată va
canța pe frontispiciul acestei 
clădiri : - „Clubul elevilor1*. 
După animația care domnește 
de pe acum aici, se vede 
că clubul din parc va constitui 
punctul de atracție în vacanță! 
în sala spațioasă se vor insta
la mese pentru șah, tenis, o bi
bliotecă volantă și va rămîne 
spațiu și pentru organizarea 
unui program artistic sau reu
niune. Toate acestea numai în 
cazul cînd plouă. Baza activi
tății se va desfășura afară, în 
mijlocul naturii. La c'ițiva 
pași, curg apele Argeșului, iar 
pe maluri se întinde plaja. 
Pentru iubitorii sportului în 
apă mai există și un bazin de 
înot și lacul. Terenul de sport 
cu pistă de alergare, estrada 
deja construită, natura însăși 
te îmbie la o vacanță plăcută 
și activă. în locuri atît de fru
moase nu se poate desfășura 
decît o activitate tot atît de 
atrăgătoare și interesantă. Și 
de aceasta comitetul orășenesc 
U.T.M. s-a ocupat cu multă a- 
tenție. împreună cu colectivul 
de elevi și profesori care va 
îndruma activitatea clubului, 
pentru a asigura un program 
bogat, variat s-a hotărît con
sultarea elevilor tuturor școli-

lor din oraș în cadrul unor a- 
dunări 
făcut 
ca : 
partid și 
pozioane 
cale (Viața 
ge Enescu, 
etc), concursuri „Drumeții ve
seli“ pe teme de cosmonautică 
și sport, organizarea unui curs 
de dans, excursii, vizite etc. 
Mulți elevi s-au arătat dornici 
să facă parte din formația de 
dansuri și brigada artistică a 
clubului, precum și din echipe
le sportive. în program s-au 
mai prevăzut numeroase ac
țiuni comune cu tinerii munci
tori din oraș, seri literăre „E- 
roul meu preferat“, activități 
sportive, acțiuni de înfrumu
sețare a orașului, întîlniri, vi
zite la gospodăriile din apro
piere. Organizarea în aceeași 
zi de curs a două-trei acțiuni 
paralele va da posibilitatea tu
turor participanților la club 
să-și petreacă timpul după pre
ferințe. în timp ce pe lac se 
desfășoară o întrecere cu băr
cile, la cercul de dans se fac 
primii pași de vals, pe terenul 
de sport se joacă volei, iar 
alții fac drumeții.

Șl pentru pionieri anul aces
ta se pregătește o surpriză 
frumoasă. Pe lîngă cele 5 ta
bere locale, se va înființa, pe 
malul rîului Doamnei, o tabă
ră în corturi cu serii de cîte 
4-5 zile. Convorbirile cu temă, 
jocurile sportive, băile de soa
re, înotul, învățarea de cînte- 
ce pionierești — toate celelalte 
activități care se vor desfășura 
aici vor avea un farmec deo
sebit.

deschise. Astfel s-au 
propuneri numeroase 

întîlniri cu activiști de 
de stat — sim- 
literare și muzi- 
și opera lui Geor- 
Mihail Sadoveanu

Expoziție
a materialelor didactice

La Școala medie 
mixtă nr. 124 din Ca
pitală s-a deschis zi
lele acestea o expozi
ție a materialelor di
dactice utilizate in 
școlile de cultură ge
nerală din raionul V. 1. 
Lenin.

Expoziția cuprinde 
nuri mult de 1 000 ma
teriale didactice. Inte
resante sînt exponatele 
de traforaj, timplărie, 
lăcătușerie, machetele 
de mașini-unelte, pre
cum și modul de ilus
trare a procesului teii-

nologic de execuție și 
funcționare a telefonu
lui. ■

Panourile Scolii me
dii nr. 22 „Gh. Lăzăt" 
prezintă, printre altele 
demonstrdjii practice 
valoroase la lecțiile 
„Legea lui Öhm apli
cată la curentul alter, 
nativ“ și „Clmpul mag. 
netic al curentului Ii- 

. niar și circular".
Obiectele de lucru de 

mină și gospodărie 
executate de eleve in
cintă pe vizitatori. 
Printre acestea se allă

diferite articole de 
îmbrăcăminte ți deco- 
raliunl pentru interioa
rele locuințelor țesă
turi, lele de mese, 
șervetele cu motive na
ționale și altble.

Silit expuse, de ase
menea jocuri didacti
ce originale, reușite 
planșe și picturi re- 
prezenllnd personaje 
din basmele populare, 
necesare grădinițelor 
și caselor de copii.

(Agerpres)

heorghe Tomozei 
este un creator de 
viziuni poetice. In
tenția sa este de a 

I realiza un spațiu 
I tooetic alături și 
<jflerivînd din date

le celui oMectiv, adaptat par
ticularități®! unui tempera
ment prohod original. Cînd 
reușește, senzația este de ne
contenită mișcare, cu dese mo
mente de dinamism ardent.

tablou sonor al veseliei și exube
ranței populare.

Rapsodia a ll-a este scrisă în a- 
nul 1902. Avînd la bază cîteva 
melodii din folclorul lăutăresc, 
lucrarea evocă momente din tre
cutul istoric al poporului în ima
gini de o puternică expresie ar
tistică.

Bucurîrtdu-se de o caldă și 
convingătoare interpretare din 
partea orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu”, dirijată de maestrul 
George Georgescu, ambele rap
sodii enesciene apar ca modele 
de înaltă măiestrie în tratarea 
muzicii populare.

VASILE DONOSE

Sensul tensiunii înalte, cu 
irupții și explozii de vi
talitate („Azi toate crengile 
ard, în explozii de flori / azi 
fluviile cîntă" ; „Abia acum ne 
pîlpîie în palme, solemn, gigan
tic, / bobul de grîu: / cel mai 
perfect monument / întruchi- 
plnd străvechiul nostru Pă- 
mînt" i „e clipa de-nceput, a 
primăverii / și-n ramuri suie 
frunzele fierbinți / și ard pă
duri, în flăcări verzi, de ape,
/ în clipa de-nceput, a primă
verii..." i „O, de-aș putea, cînd 
mă-mpresoară anii / șî vise 
mor, ca stelele în rîu, / iubirea 
s-o veghez, precum țiganii / își 
sting și-n somn cuțitele la 
brîu...°) nu se limitează la oa- 
recari note specifice elanului 
juvenil, ci exprimă condiția 
primordială a poeziei: sensibi
lizarea valorilor de preț din fe
nomene și lucruri, acele valori 
pe care doar receptivitatea 
specifică talentului autentic le 
poate descoperi dintr-o infinită 
varietate. Lui Tomozei îi este 
străin universul static, contem-

Tineri muncitori de la Uzinele „Electroputere” din Craiova în vizită Ia Muzeul de Artă din oraș
Foto : S. VIOREL

„Aplauze pentru
orchestra bucureșteană“

„Muzica este una din como
rile cu r--n Romln1- ■" poai" 
minări'*, Enescu, artistul care a 
lansat muzica ronunc.i„uă in o. 
bila marilor valori ale artei 
universale, consfințea în aceste 
cuvinte dimensiunile cu toiul 
deosebite ale talentului muzical 
al poporului nostru, dragostea 
cu care își însușește și răspân
dește marile frumuseți ale artei 
sunetelor.

îmi amintesc aceste cuvinte 
ale iui Enescu aici pe aeropor
tul Bănoasa, alături de zeci de 
muzicieni, venifi după numai cî
teva zile de la sosirea Operei 
bucurcștene de la strălucitul ei 
turneu parizian, să întîmpine pe 
alți soliști ai artei noastre 
peste hotare : membrii orche
strei simfonice a Filarmonicii 
bucureștene în frunte cu direc
torul ei George Georgescu sosiți 
din turneul de concerte din 
Austria și Italia.

Avionul a at'erizat. Artiștii 
sînt întimpinafi cu căldură. 
Printre primii care coboară sca
ra avionului este și Mircea Ba
sarab, dirijorul care a condus 
cjleva dintre concertele filar
monicii peste hotare. Pe drum, 
acasă, tînărul șef de orchestră 
îmi împărtășește cîteva din im
presiile despre acest turneu.

— Ne întoarcem dintr-unul 
dintre cele mai interesante tur- 
ne& ale orchestrei noastre, 

1 — Prin ce a fost cif totul 
■deosebit?:

— Am, concertat in

veche tradiție artistică, în fata 
unui public exigent, in condiții 
in care manifestările noastre — 
mă refer in special la concertele 
date in cadrul „Săptăminilor 
festive ale Vienei" — au fost 
prilejul unor confruntări de am
ploare cu reputate formafiuni 
simfonice ale lumii.

— Și rezultatul acestor con
fruntări ?

— A fost în favoarea artei in
terpretative romînești care a cu-

Interviul nostru 
cu artistul emerit 

Mircea Basarab după 
turneul Filarmonicii 
în Austria și Italia

■r » S -
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Modernizarea șoselei nationale Brașov-Sighișoara.
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AURELIA POPESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Argeș

plat cu deliciile unui anume 
soi de romantism desuet prin 
retragere solitară. Totul capătă 
mișcare concretă, chiar cele 
mai abstracte noțiuni ori feno
mene instabile și greu de prins 
în mișcări ordonate. Ziua „se 
năruie", ora fuge cu disperare 
din tiparul său statornicit, cli
pele sînt „goale de sînge", ae
rul „se subție" ca o „monedă 
ștearsă", ploaia capătă făptură, 
ea este „bătrîna dactilografă" 
care „bate", ș.a.m.d. Ziua, ora, 
clipa se comportă în universul 
creat de poet precum cele mai 
domestice lucruri, în virtutea 
principiului mișcării absolute. 
Dacă aceste relații dintre no
țiuni, precedate de efortul de a 
le materializa în chip curent, 
ar fi pur și simplu jocuri ale 
fanteziei, dacă n-ar fi integrate 
unei „suprateme" a poetului, 
valoarea lor n-ar căpăta relief. 
Dar ele se subordonează unor 
idei de mare actualitate, la fla
căra cărora poetul arde în cele 
mai izbutite creații ale sale.

Iată exprimată adeziunea or
ganică la aspirațiile „umanită- 
tii-n marș spre stele" : „Fără 
noi, ziua se năruie"... „Fără 
noi, sub mari ciuperci de fum 
I ca o cămașă de zale, groaza 
— oarbă — l s-ar lipi de pielea

șfelk 1« 1

pămîntulul, / tatuată cu fire de 
iarbă". Viziunea de coșmar din 
„Glasul răniților în război" 
exprimă tragismul năzuințelor 
neîmplinite, și se înscrie anto
logic alături de vibrantul „Su- 
rîs al Hiroșimei" al lui Eugen 
Jebeleanu. Universul poetic 
este străbătut de valorile uma
nismul socialist, potențate 
original de un talent autentic.

Pentru Tomozei neliniștile iu
birii sînt viziuni concrete — 
nu doar elanuri proectate liniar 
— construite din coresponden

fii de ploi, rostogolire de les
pezi, I pădure moartă". Clipele 
sînt împovărătoare, „goale de 
sînge". Forța regeneratoare a 
iubirii, postură definitorie a 
„vîrstei sărutului" (a iubirii în 
cele mai diverse ipostaze) rea
șează timpul în tipare normale: 
„ora se cuibărește / în ceasor
nicul de lemn, c.a-ntr-o casă de 
tară I iar stelele se înapoiază, 
într-o cădere spre cer I lîngă 
steaua polară." Altădată, des
părțirea desprinde elemente 
fixe ale spațiului și le pune pe

cerit publicul și critica prin 
înalta cultură a orchestrei, prin 
alcătuirea unor programe de 
profundă ținută artistică.

— Redati-mi itinerariul tur
neului ?

— Filarmonica noastră a în
treprins un turneu de aproape 
trei săptămîni în Austria și Ita
lia. In Austria am participat Ia 
concertele din cadrul „Săplă- 
mîinilor festive ale Vienei ”, re
marcabil eveniment artistic al 
secularului oraș muzical.

Alături de orchestra de ca- 
.ntereț, .-.filarmonica și orchestra 
simfonică din Viena, Orchestra 
Mozarteum din Salzburg, s-au 
produs cu acest prilej renumite 
orchestre europene în fruntea 
cărgra.și-au dat concursul stră
luciți dirijori și soliști 'ca fier
beri von Karajan, Karl Bolim, 
Istvan Kerlesz, Hans Swarow- 
schi, Stanislav Skrowacewski, 
Christa Ludwig, Evelyn Lears, 
Galina Vișnevskaia, Mstislav 
Rostropovici.

Concertele vieneze ale Filar
monicii noastre, sub conducerea 
maestrului G. Georgescu și a- 
vind drept solist pe violonistul 
Ion Voicu au cucerit auditoriul.

„A fost un concert excepțio
nal. Filarmonica din București 
s-a impus la Viena".
„Aplauze pentru George Geor

gescu și Filarmonica bucureș
teană’’.

„Filarmonica din București 
este o orchestră desăvîrșită, cu 
o înaltă cultură a sunetului, 
care posedă toate atributele 
unui ansamblu precis și expre
siv" — iată cîteva dintre apre
cierile apărute în ziarele vie
neze, care conturează din plin 
succesul concertelor noastre 
din capitala Austriei.

După Viena, au urmat o serie 
de turnee în orașele Graz, Linz, 
Innsbruck, Dornbirn, Salzburg, 
precum și la Roma, la radiodifu
ziunea italiană, unde s-au făcut 
o serie de imprimări, la Teatrul 
„Scala" din Milano, la Bologna 
și Sulmona.

Fiecare dintre membrii colec
tivului a plecat In acest turneu

plin de dorința de a contribui 
și de această dată la afirmarea 
artei romînești peste hotare.

Răsfoifi cîteva dintre ziarele 
aduse din Austria și Italia și 
veți vedea roadele acestor stră
danii, vefi înfelege din plin fap
tul că turneul nostru a consti
tuit o strălucită expresie a în
floririi artei romînești, a crește
rii prestigiului ei international: 

„Filarmonica din București — 
scria Die Presse — a consacrat 
primul său concert prezentat în 
marea sală Konzerthaus, muzicii 
lui Prokofiev, Orchestra a fost 
condusă excepțional de George 
Georgescu, dirijor de mare clasă, 
a cărui faimă de proporții mon
diale, ne scutește de elogii su
plimentare.

...In afara celor două lucrări 
orchestrale cuprinse în program, 
am avut ocazia de a asculta în
tr-o interpretare perfectă Con
certul nr. 2 pentru vioară. So
listul Ion Voicu a fost la înăl
țimea Stradivariusului său, re- 
dind totul cu multă virtuozitate 
și profundă muzicalitate: El a 
fost răsplătit cu aplauze furtu
noase, bine meritate...’'
„Fără îndoială, — scria Wiener 

Zeitung — a fost un gest trumos 
faptul că Filarmonica din Bucu
rești a dedicat cel de-al doilea 
concert al său creației lui Bruc
kner... S-ar putea ca această 
manifestare muzicală să contri
buie Ia o nouă apreciere a lui 
Bruckner pe plan international".

Arbeiter Zeitung, österrei
chische Neues Tages Zeitung, 
Neues Österreich, Volksstime, 
Volksblatt, Die Wahrheit, Neue 
Zeit, Salzburger Nachrichten, 
Consemnează arta instrumentiș
tilor romini, dirijorilor și soliști
lor. Aprecieri elogioase găsim 
și în presa italiană pe care am 
reușit s-o vedem pînă acum.

„Orchestra romînească a stră
lucit prin claritatea execuției, 
finețea sunetului, virtuozitatea 
minuțioasă a interpretărilor", 
scrie cronicarul ziarului „II 
Giorno”.

„Sub conducerea impecabilă 
prin concizie și prin unitatea in
terpretării a maestrului Geor
gescu — scrie ziarul „Avan
ii" — orchestra romînească a 
relevat calități deosebite de su
net și a dovedit valoarea in
strumentiștilor săi care denotă 
o pregătire cu adevărat excep
țională".

Ziarul „La Notte" arată că 
impresia publicului la concertul 
Filarmonicii romînești este cea 
a „ascultătorului la un concert 
executat cu un instrument per
fect, cu un adevărat Stradiva
rius".

Succesul recentului turneu al 
orchestrei noastre va fi, lără în
doială, pentru fiecare dintre noi 
un imbold în munca de viitor, 
un îndemn pentru organizarea 
unor manifestări de înaltă ți
nută artistică, un succes care ne 
obligă la continua perfecționare 
a artei noastre.

IOSIF SAVA

ff de Gheorghe Tomozei
cu o viziune folclorică asupra 
iubirii care „mută pietrele din 
loc", micșorează distanțe, une
ori cosmice, pentru a înlesni 
contopirea îndrăgostiților. Prin- 
tr-o subtilă sugerare a imensei 
forțe de acționare de care este 
în stare acest sentiment, cadrul 
obiectiv este supus modificări
lor, se adaptează, ca în lirica 
populară, în vederea satisface
rii tendințelor iubirii pline de 
puritate și prospețime. Poezia 
lui Gh. Tomozei ne apare astfel 
o amplificare substanțială, o

Cra nie a. iitera ră.
țe poetice cu mare valoare su
gestivă. Etica iubirii ardente 
modifică violent cadrul, exclu
de stabilitatea ruginită. Mate
rializarea noțiunilor, pentru a 
putea fi modificate sensibil, 
ține de o deosebită forță de 
transfigurare. Intr-un moment 
de singurătate, în plin impuls 
erotic „ora se năruie" în văz
duhuri, „lăsînd o urmă arsă pe 
cadrane". Senzația timpului 
scurs fără iubită apasă copleși
tor, îneît ora este ,,sflșiată de 
stele-n cădere", „goală de cu
lori, ciutură spartă / turn am«-

goană : „Te depărtezi tăcută, 
în mulțime / rămîne stins al 
umbrei mele rug / și căldări- 
mul fuge după fine / și felina
rele solemne fug". Iluzia de o 
Clipă („Cum umbra mea se 
pierde în mul/ime, / pe calda- 
rîm rămasă, în răscruci, / — și 
caldarîmul fuge după tine — 
fără să vrei, la tine mă a- 
duci...") este prelungită într-o 
mișcare continuă, desfășurată 
amplu și solemn : „orașu-ntreg, 
sub stelele năuce, / fără să știi, 
cu tine l-ai luat".

In fond aici avem de-a-face

potențare orginală a unor vir
tuți ce sînt încă prea puțin ex
plorate și însușite creator de 
alți tineri poeți, care se mul
țumesc cu un indefinit iz popu
lar, fără a depăși însă ori ele
mente de versificație populară, 
ori împrumutul direct al unor 
elemente tradiționale. Esența 
folclorică ține în cele mai izbu
tite creații ale lui Tomozei de 
viziune, și credem că respinge
rea abstracțiilor și gustul pen
tru concretul metaforic, al ma
terializării celor mai subtile 
nuanțe ale ideilor și sentimen-

telor vin din această superioa
ră considerare a virtuților liri
cii noastre populare.

Dilatarea timpului ori a spa
țiului, după ce ele au fost sen
sibilizate, precum și interferen
ța regnurilor, sînt asimilări fol
clorice a căror folosire dă re
zultate uneori excelente, mai 
ales în lirica erotică. Totuși ele 
sînt prezente și în alte locuri 
din volum. Chiar „Neliniște", 
poezie numai parțial izbutită, 
este semnificativă pentru ceea 
ce spunem. Victoria cuceririi 
Cosmosului este „simțită" de 
bătrînul profesor de geografie, 
ea îi produce o adevărată vizi
une. Dar tumultul spațiului in
terior, al microcosmosului, este 
exprimat fără adîncime, dis
cursiv. întrepătrunderea regnu
rilor, în spiritul metamorfozei 
populare de esență mitologică, 
subliniază, în cîteva poezii va
loroase, forța dăruirii unei cau
ze nobile. „Bătrînii de treizeci 
de ani", luptătorii cubani, îm
prumută tăria esențelor vege
tale, poartă „păduri sonore" 
și au forța miraculoasă a vră
jitorilor. Cea mai valoroasă 
creație de această factură este 
fără îndoială „Stradivarius". 
Moartea bătrînului făuritor de 
viori este o metamorfoză lentă,

o dăruire regnului din care 
și-a scos materialul creației lui 
nepieritoare. Elogiul creației a- 
lunecă solemn in mit. Marii 
artiști nu mor și aceasta a înțe
les-o și exprimat-o cel mai 
bine artistul anonim, care l-a 
transformat pe Manole în iz
vor, el însuși simbol al veșni
cei dăruiri. O metamorfoză cu 
rezonanțe mitice stă și la baza 
„Legendei". Apriga sete de via
ță (de iubire în fond) a Kirei 
Kiralina a nemurit-o, trecind-o 
în legendă („Aud suflarea Ki- 
rii-n grîne crude"... „Aud al 
Kirii glas, prin ierbi tăcute"), 
iar amintirea ei s-a transformat 
în cîntec : „Iar trupul Kirii, 
stins în valuri mute / in cîntec 
— fulgerînd — se mai aude".

Asemenea compuneri, adău- 
gindu-le „Tînărul ucis la vîrsta 
sărutului", „Torero", „Sadovea- 
nu la Neamț", „Cîntec și fla
cără". ș.a. -constituie partea 
trainică a volumului, detașln- 
du-se net de alte bucăți în care 
intensitatea emoției este simu
lată, iar imaginea ușor caligra
fiată („Zbor", „Frunze", „Salt", 
„Dedublare" etc.). în acestea 
din urmă pericolul cel mai evi
dent este acela al stilului calo- 
fil (care nu poate înlocui nici
cum substanța poetică). Și în 
ele poetul ne surprinde cu ima
gini sclipitoare, dar senzația 
stăruitoare este de compoziție 
ușoară, înfrumusețată.

CONST. STĂNESCU



densitatea optimă. Ex- 
amănunțit și compe- 
de dăunător este acest 
a propus confecționa-

în 
fi- 
a- 
în

a începutul cam
paniei agricole din 
acest an, în adu
narea generală, a .. 
organizației de ba
ză U. T. M. din 
S.M.T., tractoriștii

din brigada a Vll-a, antrenați 
în întrecerea socialistă, s-au 
angajat să realizeze în acest 
an 700 de hectare de arătură 
normală peste plan, să redu
că prețul de cost pe fiecare 
hantru cu 2 lei și să obțină e- 
conomil de combustibil, lubre- 
fianți și piese de schimb 
valoare de 11 000 lei. Este 
resc, deci, ca îndeplinirea 
cestor angajamente să stea
fața grupei U.T.M. ca sarcină 
principală. în grupă s-a sta
tornicit obiceiul ca la sfîrșitul 
fiecărei decade să se analizeze 
calitatea muncii tinerilor trac
toriști, modul în care sînt în
deplinite angajamentele luate. 
Comitetul U.T.M. a apreciat 
și generalizat inițiativa lui 
Gheorghe Pisău, organizatorul 
grupei, de a invita la aseme
nea dezbateri tractoriști cu 
vechime și experiență în mun
că. Așa, de pildă, comunistul 
Gheorghe Staicu, unul dintre 
cei mai buni tractoriști din 
stațiune, a explicat tinerilor 
cum a folosit tractorul și ma
șinile cu care a muncit pentru 
a obține un randament, sporit.

Se poate înțelege de aici că 
și acțiunilor. întreprinse de 
grupa U.T.M. se datorește fap
tul că tractoriștii din brigada 
a Vll-a au executat pînă acum 
numai lucrări de bună calita
te și în timpul optim. Utemiș- 
tii Vasile Chivu. Dumitru 
Staicu, Ludovic Fodor și alții 
și-au depășit planul cu 45 la 
sută, reducînd, totodată, chel- . 
tuielile ne hectarul- de arătură 
normală cu 5 lei.

Preocuparea pentru ridica- .

rea continuă a calității lucră
rilor 'agricole caracterizează 
toate grupele U.T.M. din bri
găzile de tractoare din stațiu
nea noastră. In brigada de 
tractoare nr. 2, organizatorul 
grupei U T.M. sfâtuindu-se 
cu șeful de brigadă, a ajuns la 
concluzia că pentru îmbunătă
țirea calității lucrărilor tre
buie dată o mai mare atenție 
ridicării calificării tinerilor. 
In acest scop, pe lingă alte for
me s-a inițiat și s-a organizat 
studierea. în colectiv, în cadrul 
brigăzii, a literaturii de specia
litate. Au fost citite; „Cartea 
tractoristului“, „Mașini agrico
le purtate“ etc. Interesant este, 
de asemenea, că atît șeful bri-

DE ORGANIZAȚIE

găzii cit și inginerul S.M.T. au 
fost invitați de grupa U.T.M. 
să vorbească tinerilor, să le 
dea consultații.

Practica ne-a dovedit însă că 
activitatea grupei U.T.M. este 
completă și eficace numai în 
măsura în care se împletește 
strîns cu activitatea organiza
ției U.T.M. din gospodăria co
lectivă unde muncește brigada 
respectivă. Să luăm și în a- 
ceastă privință un exemplu.

în cotnunâ Maltezi lucrează 
brigada a IlI-a de tractoare 
condusă de comunistul Pavel 
Dragu. Grttpa U.T.M. din â- 
ceastă brigadă ia parte activă 
la toate acțiunile întreprinse 
de.organizația U.T.M. din gos
podărie. In adunările generale 
U:T.M„ în consfătuirile de pro
ducție, tractoriștii fac deseori

Să realizăm la fiecare mașină

propuneri interesante, aprecia
te de tinerii colectiviști. Luînd 
cuvîntul într-o adunare gene
rală U.T.M., de pildă, Nicolae 
Neagu, organizatorul grupei 
U.T.M., a sesizat faptul că unii 
tineri colectiviști, la prașila 
manuală, nu păstrează întot
deauna 
plicind 
tent cît 
fapt, el 
rea unor marcatoare, care să 
dea posibilitatea fiecărui tînăr 
să măsoare exact distanța din
tre plante.

Dar. nu numai cu prilejul a- 
dunărilor generale sau al con
sfătuirilor de producție se în- 
tîlnesc tinerii tractoriști și co
lectiviști. Ei sînt nelipsiți de 
la conferințele ce se țin în co
mună, participă la informările 
politice și nu rareori prezintă 
chiar ei asemenea informări ; 
iau parte la activitățile cultu- 
ral-artistice. în brigr.da artis
tică a gospodăriei îi întîlnești 
și pe tractoriștii Ion Voicu, 
Tudor Constantin, Ion Gh. ion, 
cunoscuți acum colectiviștilor 
nu numai ca buni tractoriști, 
ci și ca talentați artiști ama
tori. Alți tractoriști fac parte 
din corul gospodăriei sau din 
echipa de fotbal.

După cum se vede, mecani
zatorii din această brigadă, ca 
și din celelalte, știu să ducă o 
viață bogată, interesantă.

Evident, aprecierea colecti
viștilor pentru calitatea lucră- 

'rilor efectuate constituie bucu
ria cea mai mare pentru ti
nerii tractoriști. Un puter
nic efect mobilizator a a- 
vut și inițiativa organizației de 
partid și a conducerii stațiunii 
de a stimula brigada a Vil-a, 
fruntașă pe stațiune în campa
nia de primăvară. Mecaniza
torii din această brigadă au 
primit un aparat de radio cu 
tranzistori, urmînd că în cu- 
rînd să facă o excursie pe lito
ral și la Bicaz.

Lucrătorii de la l.R.T.A. 11 Giulești din Capitală acordă o deosebită atenție pregătirii parcului 
de mașini care vor fi iolosite la transportul cerealelor. Pînă acum au fost reparate și recep

ționate peste 400 de autocamioane.
Foto : AGERPRES

indici înalți de utilizare
(Urmare din pag. I) aprilie ,de pildă, indicele de 

utilizare a fost superior cu 14 
la sută în comparație cu me
dia realizată anul trecut.

Cele arătate pînă acum 
prezintă numai o parte 
preocupările colectivului

NICOLAE .CHIREA 
secretar al comitetului U.T.M. 

din S.M.T. Fetești
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delegațiile guvernamentale ale 
Republicii Populare Romîne și 
Republicii Socialiste1 Federati
ve Iugoslavia, care s-au des- 
fășurat la Belgrad și la Bucu
rești; în ' spiritul colaborării 
prietenești și al relațiilor de 
bună vecinătate, au fost para
fate Ia București, la 12 iunie 
1963, AcordUl și celelalte do
cumente privind realizarea și 
exploatarea sistemului hidro
energetic și de navigație Por
țile de Fier ne fluviul Dună
rea.

Acordul și celelalte docu
mente au fost parafate de 
președintele delegației guver
namentale romîne, Nicolae 
Gheorghiu, adjunct al minis
trului minelor și energiei elec
trice, și de președintele dele
gației guvernamentale iugo
slave, Bogoliub Stoianovici, 
membru al Vecei Executive a 
Republicii Serbia.

La parafare au fost de față 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, 
Gheorghe Pele. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Ion Craiu, adjunct al minis
trului finanțelor, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe Și Ministerul 
Minelor și Energiei Electrice.

PE SCURT e PEal AnglieiTurul ciclist
în turul ciclist al 

disputat miercuri Ja 
două etape, ambele 
alergătorul romîn Constantin Du
mitrescu, care s-a apropiat lă 5'09" 
de purtătorul tricoului galben, en
glezul Peter Chisman.

Ciclistul romîn Constantin Du- 
mitrescu, transmite corespondentul 
agenției Reuter, a fost ieri. într-o 
formă strălucită. El s-a dovedit cel 
mai puternic nu numai în etapa 
contra cronometrului, ci și în eta
pa pe circuit desfășurată pe un 
traseu muntos, în lungime de 42 
km (10 ture). Antrenat într-o bus
culadă la km. 16, Dumitrescu c 
căzut împreună cu alți cicliști, dar 
cu mult curaj a reluat cursa și în ■ 
turul 7, după o urmărire senzațio
nală, a ajuns din urmă plutonul. 
Apoi, coborînd cu peste 80 km pe 
oră serpentinele foarte abrupte ala

Angliei s-au
Scarborough 
cîștigate de

lucrării. Firește, de pe urma 
acestui lucru a avut de sufe
rit buna organizare a produc
ției la prelucrări, care la rîn- 
dul său a influențat negativ și . _
realizarea ritmică a planului c. stru. Ne dăm seama că ceea ce 

am făcut nu este desigur de- 
ajwns și aici așteptăm un aju
tor mai mare din partea or
ganizației U.T.M., în sensul de' 
a desfășura în rîndul tinerilor 
strungari, frezori, rectificatori 
o asemenea activitate care 
să-i ajute să înțeleagă că teh
nica nouă, procedeele moder
ne de lucru, buna organizare 
a ihuncii nu se pot realiza de- 
cît printr-o bună pregătire de 
specialitate, prin formarea u- 
nei culturi tehnice cît mai 
înalte.

în sectorul nostru de prelu
crări mecanice se pune pro
blema îmbunătățirii continue 
a calității lucrărilor. Deși pro
centul de rebuturi se menți
ne sub limita admisă, el poa- 

. te totuși să mai fie redus. îm
bunătățirea calității constituie 
o însemnată rezervă în cre
șterea indicilor de utilizare a 
mașinilor. Fac această remar
că deoarece în cadrul secției 
avem sectoare unde procentul 
de rebuturi se menține ridicat.

în al doilea rînd, sînt de 
părere că serviciul nostru 
sculer șef trebuie să se 
preocupe mai îndeaproape de 
realizarea la timp a setului de 
dispozitive necesare prelucră
rii pieselor, deoarece în pre
zent se simte această lipsă.

Am încercat să prezint cîte
va probleme legate de expe
riența noastră în folosirea cît 
mai deplină a capacității uti
lajului în secțiile de prelu
crări mecanice. Desigur, creș
terea productivității muncii 
în secțiile de prelucrări meca
nice e legată și de rezolvarea 
altor probleme. Noi ,ne propu
nem să folosim cît mal bine 
toate căile care duc la o pro
ductivitate a muncii cît mai 
înaltă.

în secția de montaj. Acest 
neajuns era generat de faptul 
că secția turnătorie, avînd un ■ 
plan de producție,exprimat în 
tone piese, nu permitea urmă
rirea realizării reperelor în 
ordinea succesiunii executării 
celorlalte operații. începînd 
din acest an, lucrurile fiind 
puse la punct, turnătoria reu
șește să ne trimită, piesele 
conform graficului de produc
ție.

Organizarea temeinică a 
muncii nu este-singura cale 
prin care se poate asigura fo
losirea cit mai deplină a ca
pacității utilajului. Moderni
zarea, construirea de dispozi
tive speciale care, adaptate 
utilajului existent, pot face să 
crească indicii de. utilizare, 
constituie o altă sursă, pentru 
sporirea, randamentului mași
nilor. în această privință, noi 
ne-am îndreptat atenția 
construirea de dispozitive 
să mărească randamentul 
șinilor. Aș aminti cîteva 
realizările făcute în 
direcție. Adaptarea unui port- 
cuțit suplimentar pentru ope
rațiile de retezare și șanfre- 
nare la 70 la sută din strun
gurile paralele, a făcut ca la 
operațiile amintite, producti
vitatea muncii să crească cu 
peste 80 la, sută. înzestrarea 
cu dispozitive de copiat Hi
draulic a șapte strunguri pa
ralele, echiparea mașinilor de 
frezat cu menghine și dispozi
tive de prindere hidraulică 
etc. — lucrări în curs de exe
cuție — permit o mai bună 
folosire a utilajelor.

Datorită executării 
lucrări făcute din fondul 
mică mecanizare, 
folosire a utilajelor vor 
anul acesta simțitor, în

spre 
care 
ma- 
din 

această

acestor 
de 

indicii de 
crește 

luna In drumeție

șoselei, s-â detașat de unul singur, 
repurtind a doua victorie într-o

: singură zi.
Constantin Dumitrescu a ciștigat 

pînă acum trei etape, fiind de 
departe cel mai combativ concu
rent în această competiție.

Clasamentul etapei a 10-a (4 km 
contra cronometrului pe munte) : 
1. C. Dumitrescu (R.P.R.) 5'27'' ; 2.

i Gpyeneche (Spania) 5'27"; 3. Zq- 
■ pala (R. P. Poldnă), 4. Erenozaga ' 

(S’pania) 5'33".; 5. Herger (Elveția) .
I 5'35".

tlasamentulujt etapri a 11-a (42 
, km circuit): • f. C. 'Dumitrescu 

a , (R.P.R.) lh 07*14,7 ; 2. Goyeneche 
ir I (Spania) lh 07’36" și în același 

timp Butler (Anglia), Gaudarias 
j (Spania), Hopkins (Anglia), Zapala 
! (R.P.P.). ; •

Clasamentul general individual 
indintea ultimelor trei etapă : 1.
Chisman (Anglia) 45h T2'41'" ; 2. 
C.> Dumitrescu (R.P.R.) lă 5’09” ; 
3. Herger (Elveția) la 10'18"".

Cele ț’dbuă- etape "'de miercuri 
n- au contat’ în clasamentul .; .pe 
echipe',' astfel că,: Anglia continuă 
să conducă, urmată de R, P. Pdlo-t 
nă și :R. P. Romină. Astăzi, etppa ,f ' păun și D.umitriu. 
a 12-a, Scarborough—‘uu(w«<uya 
(173 km). ț.. Selecționata de cu ■ 6i"ivița Roșie.

(Agerpres) ȘCbășchet (juniori) a Stadionul Di..cm„ 
' '' ■ ' ;; ; .... .....

® „Criteriul euro-. țării noastre se pre- 
peari de juniori’” la 
tenis de masă, care 
se va desfășura în
tre 7 și 11 iulie la

gătește intens în ve
derea primului cam
pionat balcanic re
zervat echipelor de 
juniori, care se va 
desfășura intre 28 
august și 2 septem
brie în R- P. Bulga
ria.

• Finalele primu
lui concurs republi
can de gimnastică 
pentru copii vor 
vea loc simbătă 
la orele 9 și 16, 
sala sporturilor

Duisburg (R.F.G.), 
va reuni jucători, și 
jucătoare din 19 
țări. în vederea a- 
cestei competiții, tir 
nerii jucători . roj . la Floreasca. 
mini se antrenează 
cu intensitate, prinț • Campionatul . _ 
tre cei șeleqționați publican de rugbi 
în lot șe'" află Ma- programează dumi- 
riana Jăndrescu, E- nică în Capitală trei 
leonora Mihalca, întîlniri. Dimineața, 
Hitvesi,' Demian, de la ora 9 pe sta

dionul Unirea, e- 
china'gazdă va juca-"1 'A

a- 
de 
în 
de

re-

Dinamo

găzdui dupa- 
amiază de la ora 16, 
meciurile Steaua — 
Gloria și Dinamo — 
Progresul.

Astăzi,
17,30. pe 
Giulești 
loc

de la 
stadio- 
va a- 

meciul a-

0
ora 
nul 
vea
mical de fotbal din
tre echipele Rapid 
București și Carpați 
Sinaia. Duminică pe 
același stadion, de

la ora 10,30 Rapid 
va susține un joc 
amical -cu Petrolul 
Ploiești.

(Agerpres)

Colegii: Patria (9,30; 11,45 ; 
14; 16,30; 19; 21,15), înfrățirea 
între popoare (15,45; 18; 20,15), 
Gh. Doja (10; 12,30; 16; 18,30; 
21). Plaja: I. G. Fxiițțu (9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,45-ț 21,15 — gră
dină 20), Libertății (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45 — gră
dină 20,15). Draciff Șl cele zece 
porunci : rulează Ta'.Rfepubîi&a 
(9; 11,15; 13,45; 16;'30‘ 19;”21,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20,30). 
Noua prietenă a tatii: rulează 
la cinematografele Magheru 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45 ; 
21), Grădina Progresul (orele
20.30) , Elena Pavel (9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45 — grădi
nă 20,15), Ștefan cel Mare (10; 
12; 14,30; 16,45; 19; 21), Lucea
fărul (15; 17,15; 19,30 —. grădi
nă 20,30). Cereomușki : rulează 
la cinematografele V. Alecsan- 
dri (15; 17; 19; 21), Lumina (ru
lează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amia- 
ză 16; 18,15; 20,30). Grivița
(10; 12; 16,15; 18,30; .20,45), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Giulești (orele 20,15). 
Căpitanul Fracasse 
scop: 
14,30; 
Sahia 
17,45; 
15,15; 
(9,45; 12; 14,15; 
21,15
Patinoarul 23 August
20.30) . Cumpără-ți un 
Tineretului (10; 12;

(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15). Muzicantul orb: Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). A fost prietenul meu : 
rulează la‘ cinematografele Ma- 
?î::n Gortti <15,45; 1B}< 20,15)?16 
Februarie (16; 18; 20). Cerul 
n-are gratii: Giulești (10; 12 ; 
14; 16; 18,15; 20,30), Moșilor

18,15; — grădină 20,30).

Cursuri 
pentru cadre 

didactice
începînd din luna iulie, în 

Capitală ca si în întreaga țară 
se vor desfășura cursuri orga
nizate de institutele de perfec
ționare a cadrelor didactice 
pentru sprijinirea profesorilor 
care vor susține examenele de 
definitivat și gradul II.

In aceeași, perioadă se vor 
ține cursuri regionale de pre
gătire a profesorilor și învăță
torilor care predau obiectul 
„Agricultura” la școlile de 8 
ani din mediul sătesc. In afara 
participării la lecțiile teoretice, 
cursanții vor face și aplicații 
practice pe terenuri agricole. 
In program a fost introdus și 
un ciclu de expuneri în legă
tură cu întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective și de stat.

Din a doua jumătate a lunii 
iulie, Ministerul Învățămîntu- 
lui organizează la Predeal 
cursuri centrale de perfecțio
nare a cadrelor didactice care 
predau literatura romină, eco
nomia politică, socialismul ști
ințific, în școlile de cultură 
generală. Conferințele și lecți
ile vor fi ținute de academi
cieni și cadre didactice univer
sitare.

(Agerpres)

rul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia la București, 
Arso Milatovici, și membri a! 
Ambasadei.

Acordul prevede construirea, 
în comun, în sectorul Porțile 
de Fier a unui sistem hidro
energetic și de navigație, în 
scopul utilizării, potențialului 
hidroenergetic al fluviului Du
nărea și al îmbunătățirii con
dițiilor de navigație în acest 
sector.

Acordul și celelalte docu
mente se bazează pe egalitatea 
participării celor două țări atît 
Ia construirea cît și la exploa
tarea sistemului.

Producția anuală de energie 
electrică a acestui sistem va fi 
de peste 10 miliarde kWh.

Prin îmbunătățirea condiții
lor de navigație în sectorul 
Porțile de Fier, în care condi
țiile naturale pricinuiesc as
tăzi greutăți importante navi
gației. se asigură posibilitatea 
creșterii traficului fluvial 
peste ,4,5 ori față de cel 
tual.

Se prevede că lucrările 
începe în anul 1964 și că 
temui va fi dat complet în 
ploatare în anul 1971.

★

După parafarea acordului, 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, a 
oferit la restaurantul „Pescă
ruș” o masă în cinstea dele
gației guvernamentale a Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, condusă de Bogo
liub Stoianovici, membru al 
Vecei Executive a Republicii 
Serbia.

Au participat Gogu Rădules. 
cu, ministrul comerțului exte
rior, Nicolae Gheorghiu, ad
junct al ministrului minelor și 
energiei electrice, Gheorghe 
Pele, adjunct, al ministrului 
afacerilor'externe, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior. Ion Craiu, ad
junct al ministrului finanțelor, 
Marin Măroiu, adjunct al mi
nistrului transporturilor și te
lecomunicațiilor.

Au luat parte, 
Arso Milatovici, 
R.S.F. Iugoslavia 
mină, membrii delegației gu
vernamentale a R.S.F. Iugo
slavia și membri ai ambasadei.

de 
ac-

vor 
sis- 
ex-

de asemenea, 
ambasadorul 
în R. P. Ro-

(Agerpres)
.0-------

INFORMAȚII
în continuarea vizitei pe 

care o face în țara noastră, 
delegația Uniunii scriitorilor 
finlandezi a fost primită 
miercuri de, Virgil Florea, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
A fost de față Aurel Mihale, 
președintele Consiliului editu
rilor.

zahăr: rulează la cinematogra
ful M. Eminescu (16; 18,15;
20,30). Idiotul: rulează la cine
matograful Ilie Pintilie (16; 
18,15; 20,30 — grădină 20,15). 
Bunica Sabella: Volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina Alex. 
Sahia (orele 20,30). Camelia : 
rulează la cinematograful G. 
Bacovia (15; 17; 19; 21). Impe
riul -soarelui — cinemascop : 
Grădina Unirea (20,30). Noap
tea pe autostradă: rulează la 
cinematografele Olga Bancic 
(15,30; 18—- grădină 20,30), Au
rel Vlaicu (15,30; 18; 20,30).
Haiducii din Rio Frio : Drumul 
Serii (16; 18; 20). Perle negre: 
30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). 
Umbre albe — cinemascop : 
Grădina T. Vladimirescu (ore
le 20,30). Mizerabilii — cinema
scop (ambele serii): Popular 
16; 19,30). Scrisoare de la o 
necunoscută: Grădina Arta (o- 
rel.e 20,15).

la In- 
Galați 
tehno-

★

Miercuri s-a deschis în sala 
„Nicolae Cristea” din Capitală 
Expoziția de scenografie din 
R. S. Cehoslovacă.

1 ★
Miercuri s-a deschis 

stitutul Politehnic din 
consfătuirea pe țară a
logilor din industria navală, 
organizată de Ministerul Me
talurgiei și Construcțiilor de 
Mașini.

Participă specialiști din mi
nister și din institutele de pro
iectări navale, ingineri și ca
dre ale Institutului Politehnic 
din localitate și de la șantiere
le navale din țară.

★

Artiștii Teatrului național 
din Craiova au prezentat 
miercuri în premieră piesa 
în trei acte „Orfeu în infern” 
de Tennessee Williams — a 
șaptea premieră din actuala 
stagiune.

Niciodată : rulează la cinema
tografele 1 Mai (10; 12,15;
15,30; 18; 20,30), Flacăra (16; 
18,15; 20,30). Meșter la toate : 
Cultural (14,30; 16,45; 19;
21,15). Vîrsta dragostei: rulea
ză la cinematograful Alex. Po- 
pov (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15). 
Miracolul lupilor — cinema
scop: 8 Martie (11; 15; 17,30; 
20 — grădină 20,30), Grădina 
V. Roaită (21).. Șapte dădace: 
rulează la cinematograful C-tin 
David (16,30; 18,30; 20,30), Des
coperirea Iui Julian Boli: ru
lează la cinematografele V. 
Roaită (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) , Arta (16; 18,15;, 20,30).
Tinerețea Iui Maiakovski : U- 
nirea (16; 18,15). Mila regească: 
rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (16; 18; 20).
Rocco și frații săi: Munca (16; 
19), B. Delavrancea (10; 16;
19.30) . Moartea în insula de

__  ... cinema-
București (10; 12,15;

16,45; 19; 21,15), Alex.
(9; 11,15; 13.30;
20), Miorița (10,45; 
17,30: 19,45), 23 

16,30;
grădină orele

15,30; 
13; 

August
18,45; 

20,30), 
(orele 

balon: 
______ . .. -, 14; 16; 

18,15; 20,30), Floreasca (15; 17; 
19; 21). Divorț italian: Victoria

Răspuns la un proces-verbal
15■

otul, absolut totul a fost înțeles, cîntărit și hotă- 
rît. Desigur, bibliotecara are dreptate. Aie de
plină dreptate. Bibliotecara e Aneta Hurdubae. 
Cel care îi dă dreptate e Dumitru Manea, secre
tarul comitetului executiv al Sfatului popular din 
comuna Munteni de Sus, raionul Vaslui. Problema 
„complicată" pe care a ridicat-o bibliotecara me

rită atenție, studiu competent.
Ce situație l-a dus pe secretar la asemenea concluzii grave? 

Simplu : la ușa din față a bibliotecii s-a stricat clanța. Pentru 
a lua măsuri de reparare, D. Manea s-a de
plasat personal la fața locului, a făcut prețioa
se constatări și a încheiat un cuprinzător pro- 
ces-verbal. Să-l citim :

„Noi, D. Manea, constatăm:
a) Nu se poate intra în bibliotecă pe ușa din 

lață, fiind clanța stricată, și din această cauză, 
s-a înțepenii

b) camera bibliotecii e necorespunzăloare, 
dulapurile (2) și rafturile (3) ocupînd cei trei 
metri lungime și trei lățime ai încăperii; citi
torii fiind nevoiți să intre, pentru a împrumuta 
cărți, prin șopronul din spate și neîncăpînd In 
bibliotecă decîl cîte doi, în rînd cile unul.

c) Camera a doua mai mare, prin care se intră direct 
șopron poate să fie folosită pentru extinderea bibliotecii 
pentru ca să fie folosită trebuie măturată și in ea trebuie 
tate dulapurile cu cărți (sublinierea ne aparține, n.a.J. 
aceasta se poate face numai după repararea clanței la ușa din
față, a primei camere căci altfel aici nu se poate intra nici 
prin șopron. In felul acesta bibliotecara ar fi nevoită să-și facă 
un „ghișeu" la geam, așa cum am văzut la o tutungerie din 
Vaslui".

Rugăm cititorul șă urmărească atent punctul „c“ din proce- 
sul-verbal pentru a înțelege, complexitatea dilemei în care 
dusese clanța stricată și grija cu care s-au stabilit, toate alter
nativele posibile, eventuale, pentru a se ajunge la :

,,d) ne propunem să luăm f.f. urgente măsuri. Venim singuri 
să le luăm, așa că nu ne mai chemați și așteptați 1“

(Agerpres)

...După această operativă și logică hotărîre, urmează sem
nătura decisă și data : . 1 aprilie,. 1963.,.Deplasîndu-ne la bU 
blioteca amintită a cărei situație a inspirat originalul proces- 
verbal citit mai sus am încercat să constatăm ce s-a făcut, 
încercînd să răspundem scrupulozității și competența pre
zente în procesul-verbal mai sus amintit. Și am consemnat 
următoarele :

a) clanța la ușa din față este tot stricată și ușa tot înțepe
nită.
Ab) camera bibliotecii, aceeași, e tot necorespunzătoare, mo

bilierul tot același; cititorii intră prin camera 
mare (un fel de hol de primire) și încap în 
bibliotecă tot cîte doi, unul în spatele celui
lalt.

c) Camera mare poate într-adevăr fi folosită 
pentru extinderea bibliotecii. De măturat poate 
fi măturată. Rafturile pot fi mutate. Considerăm 
că nu este necesar un ghișeu, cum a văzut D. 
Manea la o tutungerie din Vaslui.

d) F. F. urgentele măsuri au fost f.f. aștep
tate. Cei în drept nu au venit singuri; solici- 
tanții, disciplinați, nu au mai chemat, ci 
teptat.

Înainte de a încheia procesul-verbal de constatară a mo
dului cum s-au îndeplinit sarcinile cuprinse în procesul-verbal 
semnăt de secretarul sfatului popular comunal, am mai a- 
dăugal un punct.

e) totul poate fi rezolvat prin repararea clanței de la ușa 
din față. (De fapt punctul „e“ e o concentrare a complicatului 
proces-verbal inițial).

Și pentru 
datăm iunie 
nica Maxim

Iar pentru 
acest mic și 
nu ne mai chemați, nu ne mai așteptați I'

au aș-

că tot am încheiat acest nou proces-verbal, îl 
1963, și solicităm pe cititoarele Veta Bălu, A- 
și pe bibliotecara Aneta Hurdubae să-l semneze, 
tovarășul Dumitru Manea, confidențial, scriem și 
operativ (l-am dori) p.ș. : „Lupți măsuri urgente,

N. DRAGOȘ 
C. SLAVIC

ÎNCHIDEREA
anului de învăjămînt 
la Universitatea popu
lară de artă plastică

Miercuri, după-amiâză a 
avut loc în Sala Dalles din 
Capitală festivitatea de închi
dere a anului de învățământ 
la Universitatea populară de 
artă plastică. Despre activita
tea desfășurată de cei aproape 
o mie de cursanți — oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții, studenți și elevi — 
au vorbit Iudith Kraus, direc
torul acestei universități, Eu
gen Popa, vicepreședinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici, și 
Dragomir Moisin, membru al 
Biroului Executiv al Consiliu
lui local al sindicatelor. 
Cursanții Ion Boca și Con
stantin Stan și-au exprimat 
mulțumirile pentru bunele 
condiții de studiu create în 
universitate.

în acest an de învățământ, 
după lămurirea noțiunilor ele
mentare ale artelor plastice, 
cei din anul I au audiat pre
legeri despre istoria artei pla
stice romînești, viața și opera 
clasicilor noștri, despre dez
voltarea picturii, sculpturii și 
graficii din țara noastră pe 
drumul realismului socialist.

în programul anului II au 
fost cuprinse mordente impor
tante ale dezvoltării artei pla
stice europene, prezentarea 
celor mâi reprezentative figuri 
de artiști plastici: din istoria 
artei universale.

(Agerpres)
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Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu” București, face j 
cunoscut celor care doresc să urmeze cursurile Facultăților ♦ 
de Agronomie, Horticultura și Medicină veterinară, că in ♦ 
perioada 5 iulie — 1 septembrie 1963, se organizează cursuri » 
de pregătire a candidaților la concursul de admitere. I

Cursurile se vor desfășura în două serii ;

— Seria I-a : de la 5 iulie la 4 august
— Seria a II-a : de Ia 5 august la 1 septembrie.

' înscrierile se fac zilnic între orele 8—14 la secretariatul ♦ 
! Facultății de Agronomie — Bd. Mărăști nr. 59, telefon • 
!■ 18.22.30 — de unde se pot lua și lămuriri suplimentare.I



Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

Intervenția reprezentantului R P. Romine

„Balcanii trebuie să devină
o zonă denuclearizată“

Greva studenților
1

columbieni

GENEVA 12 (Agerpres). — 
Ea ședința plenară din 12 iu
nie, membrii Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare au 
continuat să discute problema 
dezarmării generale și totale 
și, în special, problema dezar
mării nucleare. Au luat cuvîn
tul reprezentanții Cehoslova
ciei, S.U.A.. Romîniei. Canadei, 
Angliei, R.A.U.. Braziliei și U- 
niunii Sovietice.

Șeful delegației R. P. Romî- 
ne, GEORGE MACOVESCU, a 
făcut analiza unor măsuri pre
văzute pentru prima etapă a 
„schiței americane a Tratatu
lui de dezarmare generală și 
totală”.

Referindu-se la una din a- 
ceste măsuri — încetarea pro
ducției de materii fisionabile 
destinate armelor nucleare

George Macovescu a arătat că 
ea nu contribuie la dezarma
rea generală si totală, nu înlă
tură pericolul războiului nu
clear și nu este eficace. Dacă 
ar fi tradusă în viață o aseme
nea măsură nu ar afecta cîtuși 
de puțin marile stocuri 
arme nucleare existente 
lume. Autorii „Schiței’’ nu 
sprijină în concepția lor 
ideea încetării producției
noi arme nucleare, ci, din con
tră, conform acestei concepții, 
procesul fabricării de noi și 
noi arme nucleare ar continua 
nestingherit. Propunerea gu
vernului Statelor Unite tinde, 
de asemenea, spre instaurarea 
controlului asupra întregii in
dustrii nucleare a statelor. 
Controlul s-ar exercita în con
diții în care, potrivit „schiței”

de 
în 
se 
pe 
de

Criza politică flin Grecia
'ATENA 12. — Coresponden

tul Agerpres — transmite: 
Miercuri după-amiază au în
ceput la Atena consultările în 
vederea găsirii unei soluții pen
tru actuala criză politică care 
a luat naștere ca urmare a de
misiei guvernului Karamanlis. 
Regele a avut întrevederi cu 
șefii unor partide politice bur
gheze în vederea constituirii 
unui nou guvern.

Prezentîndu-și demisia, Ka
ramanlis a recomandat forma
rea unui guvern de tranziție, 
dizolvarea parlamentului și or
ganizarea unor noi alegeri.

în eventualitatea în care pro
punerea de a se organiza noi 
alegeri ar fi acceptată, parla
mentul ar urma să fie dizolvat 
la 29 iunie, iar noile alegeri să 
aibă loc la 11 august.

Presa greacă de miercuri co
mentează pe larg cauzele care 
au dus la demisia guvernului 
Karamanlis. Numeroase ziare 
dintre care „To Vima", „Eth
nos", „Athene Daily Post", 
„Avghi”, relevă că una din 
cauzele esențiale ale acestei 
demisii o constituie incidentele

de
se
rea deputatului democrat Lam- 
brakis. Ziarul „To Vima" adau
gă că criza politică care 
naștere „este rodul și 
întregii situații politice 
male din Grecia".

la Salonic care, după cum 
știe, s-au soldat cu asasina-

a luat 
finalul 

ailor-

americane, nu ar avea loc nici 
o măsură veritabilă în dome
niul dezarmării nucleare". în 
fond nu este vorba despre alt
ceva decît despre un control 
prealabil dezarmării, un con
trol fără dezarmare.

La fel de lipsită de semnifi
cație din punctul de vedere al 
dezarmării nucleare, a subli
niat în continuare George Ma
covescu, este și propunerea 
americană privind transferarea 
în scopuri pașnice a unei can
tități de 50 tone de uraniu atît 
de către Statele Unite cît și de 
către Uniunea Sovietică. Nici o 
singură bombă nu ar dispare 
din arsenalul statelor.

La rîndul său. reprezentan
tul U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a 
subliniat că puterile occidenta
le sc pronunță împotriva lichi
dării și interzicerii armei nu
cleare, ceea ce duce la tergi
versarea la infinit a rezolvării 
acestei sarcini care stă în fața 
comitetului.

Reprezentantul S.U.A.. Ch. 
Stelle, a promis că delegația 
S.U.A. își va continua 
rile pentru lichidarea 
ților care stau în fața 
panților la 
dezarmare.

Viitoarea 
tului celor 
14 iunie.

UN ARTICOL AL 
BULGAR PENTRU

PREȘEDINTELUI COMITETULUI
ÎNȚELEGERE ȘI COLABORARE IN 

BALCANI
MOSCOVA 12 (Agerpres.) — 

Președintele Comitetului 
gar pentru înțelegere și 
borare în Balcani, acad. 
Ganovski, a publicat în 
sta „Les Nouvelles de 
cou” un articol intitulat 
cânii trebuie să

tratativele

efortu- 
greută- 
partici- 
pentru

Comite-ședință a
18 va avea loc la

Bul- 
cola- 
Sava 
revi- 
Mos- 
„Bal- 

devină o 
zonă denuclearizată”. în arti
col, șeful delegației bulgare la 
întîlnirea reprezentanților Co
mitetelor pentru colaborare și 
înțelegere reciprocă între po
poarele balcanice arată că „șe
ful delegației romîne, în rapor
tul său, reprezentanții delega
țiilor bulgare și grecești, în dis
cuțiile lor, observatorii din Ci
pru și Italia în intervențiile lor, 
au analizat în detaliu parti
cularitățile specifice ale rela
țiilor dintre popoarele balca
nice, au subliniat în mai mul
te rînduri că politica coexi
stenței pașnice este cea mai 
rezonabilă, cea mai justă poli
tică în Balcani.

Acad. S. Ganovski subliniază 
că „cea de-a IlI-a întîlnire a 
reprezentanților Comitetelor 
pentru colaborare și înțelegere 
reciprocă între popoarele bal
canice a confirmat încă o dată 
că nu există în realitate la 
popoarele și guvernele balca
nice probleme politice, econo-

mice și de altă natură care nu 
ar putea fi reglementate prin 
mijloace pașnice. Pe de altă 
parte, dat fiind pericolul pe ca
re-l prezintă armele termonu
cleare, politica coexistenței în 
Balcani este indispensabilă în 
mod practic Și istoric, șt exi
stă condiții reale pentru în
făptuirea ei atît în Balcani cit 
și în lumea întreagă.

Cea de-a IlI-a întîlnire 
Balcanică, încheie articolul, a 
fost fructuoasă, ea a pus Co
mitetelor balcanice sarcini noi 
în lupta pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără 
arme atomice, într-o zonă a 
păcii.

0 judecată sănătoasă
LONDRA. — în raportul 

anual prezentat acționarilor. 
W. Brown, președintele socie
tății engleze „Glacier Metal 
Company”, s-a pronunțat pen
tru lărgirea comerțului cu ță
rile socialiste. Pentru econo
mia Angliei, a arătat Brown, 
este mai avantajos să întreți
nă relații comerciale cu aceste 
țări, decît cu țările Pieței co
mune. După ce a amintit că 
unele state capitaliste și-au 
extins comerțul cu țările so
cialiste, Brown a cerut guver
nului englez să-și revizuiască, 
de asemenea, politica în sensul 
lărgirii comerțului cu țările 
socialiste.

Agenția France Presse 
transmite că în capitala 
Columbiei, Bogota, si

tuația se menține încordată ca 
urmare a represiunilor poliție
nești împotriva studenților 
participanți la demonstrațiile 
organizate în memoria celor 
11 studenți uciși în urmă cu 9 
ani cînd a fost împrăștiată o 
mare demonstrație studen
țească. Potrivit agenției, stu
denții au declarat grevă la 11 
iunie, cerînd eliberarea celor 
30 de colegi ai lor care sînt 
arestați. Pe străzile Bogotei au 
continuat demonstrațiile stu
dențești în cursul cărora au 
fost incendiate mai multe au
tomobile. S-au produs noi 
ciocniri între poliție și de
monstranți și s-au semnalat 
răniți.

O delegație a studenților din 
Bogota a vizitat pe președin
tele Columbiei, Guillermo 
Leon Valencia, căruia i-a ce
rut demiterea primarului ca
pitalei. Președintele țării a re
fuzat însă să ia în considerație 
această cerere.

WASHINGTON 12 (Ager
pres). — In seara zilei de 11 
iunie, președintele S.U.A., J. 
Kennedy, a rostit un discurs 
radiotelevizat consacrat pro
blemei discriminării rasiale în 
S.U.A. Declarînd că poporul 
american trece printr-o „criză 
morală’’ ca urmare a menți
nerii segregației rasiale, pre
ședintele a subliniat că la 100 
de ani după ce negrii au obți
nut emanciparea de la Abra- 
ham Lincoln „strănepoții 
nu sînt încă liberi”.

Președintele s-a referit 
larg la situația actuală a 
grilor din S.U.A. și a recunos
cut, în legătură cu aceasta, 
că „numai o fracțiune a popu
lației de culoare a S.U.A. are 
posibilitatea de a învăța sau 
de a primi slujbe în gradul în 
care acest lucru este posibil 
pentru alții”. El a declarat că 
negrii reprezintă categoria cea 
mai săracă a cetățenilor ame
ricani și că „durata medie de 
vîrstă a negrilor este cu șapte 
ani mai mică decît a albilor.

culorii pielei, a 
negrul nu poate 
restaurantul pe

Din cauza 
continuat el, 
lua masa în

Noi ciocniri de interese

lor

pe 
ne

care îl dorește, nu poate frec
venta școlile și în unele re
giuni nu are dreptul de vot”.

Kennedy a recunoscut că 
„numeroși copii negri învață 
încă în școli unde domnește 
segregația și că integrarea a- 
cestor școli se desfășoară in
tr-un ritm extrem de încet. 
Acești copii, a arătat el, sufe
ră pierderi care nu vor putea 
fi remediate niciodată”. După 
ce a subliniat că evenimente
le din Birmigham și alte ora 
șe americane au făcut să se 
intensifice lupta pentru drep
turi a negrilor, președintele 
S.U.A. a declarat că „această 
luptă nu mai poate fi ignora
tă în prezent”.

Atrăgînd atenția asupra 
„valului crescînd al nemulțu
mirilor care pune în pericol 
securitatea publică”, președin
tele S.U.A. a declarat în în
cheiere că va prezenta săptă- 
fnîna viitoare Congresului un 
proiect de lege care proclamă 
că „rasa nu are locul în viața 
și nici în fața legilor S.U.A.”. 
In legătură cu aceasta, Ken
nedy a precizat că noua le
gislație își propune să obțină 
lichidarea discriminării rasiale 
pe întreg teritoriul S.U.A.

intre Piața comună și S. LL A.

Aspect de la o

A

I

demonstrație pentru pace și dezarmare desfășurată recent la Glasgow. (An
glia].

sprijinul păcii

Evenimentde din Irak

I

Un acord înrobitor
BUENOS AIRES. — Acordul 

semnat recent la Washington 
între guvernul Statelor Unite 
și Argentina cu privire la noile 
garanții în privința investițiilor 
de capital american în această 
tară a provocat o serioasă ne
liniște și îngrijorare în rîndu- 
rile opiniei publice argentine- 
ne caxe tinde spre o adevărată 
dezvoltare a economiei națio
nale. Acordul cu privire la a- 
ceste „garanții" prevede apă
rarea investițiilor de capital 
american de expropriere, de in
fluența reformelor monetare și 
a altor etventuale măsuri de 
ordin intern. Potrivit acordului, 
guvernul S.U.A. capătă dreptul 
de a prezenta guvernului argen- 
tinean reclamații și cereri în 
numele întreprinderilor ameri
cane care funcționează în Ar
gentina, ceea ce îi dă posibi
litatea să exercite presiuni asu
pra guvernului argentinean.

Ziarul „Buenos Aires Herald" 
publică o declarație a unui 
grup de 24 cunoscuți politicieni 
din țară în care se exprimă 
proteste împotriva noului acord 
înrobitor, deoarece „el repre
zintă un atentat la suveranita
tea națiunii argentinene și va 
avea grave consecințe mate
riale și morale pentru popor".

„Mișcarea în apărarea petro
lului argentinean", în declara
ția dată publicității, a condam
nat, de asemenea, noul acord, 
arătînd că „el urmărește în 
primul rînd să apere interesele 
americane din Argentina",

Șl eza V • • 
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ll iunie, 28 
ale păcii și

LONDRA. — La 
de femei partizane 
dezarmării nucleare din Ca
nada și S-U.A. au sosit la Lon
dra, începîndu-și astfel marșul 
prin țările Europei în sprijinul 
inițiativei O.N.U. de a se or
ganiza Anul Națiunilor Unite 
în numele colaborării interna
ționale.

Delegația se va opri în ora
șele Amsterdam, Copenhaga, 
Oslo, Stockholm, Berlin. Var
șovia. Praga. O etapă impor
tantă va fi vizitarea Moscovei 
în timpul lucrărilor Congresu
lui mondial al femeilor.

ale N.A.T.O. și a chemat po
poarele Asiei și Africii să în
treprindă acțiuni comune pen
tru a transforma Marea Medi
terană într-o mare a păcii, în- 
tr-o mare în care să nu existe 
arma nucleară.

semnat

CAIRO. — Secretariatul 
permanent al Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii a dat publicității la 11 
iunie o declarație în care pro
testează energic împotriva 
dislocării în Marea Mediterană 
a submarinelor nucleare ale 
țărilor N.A.T.O.

Nu încape îndoială, se spune 
în declarație, că dislocarea în 
Marea Mediterană a submari
nelor americane dotate cu ra
chete „Polaris” constituie o 
primejdie pentru popoarele 
Asiei și Africii.

Secretariatul permanent a 
condamnat acțiunile agresive

PARIS. — Miercuri au în
ceput în Adunarea Națională 
franceză dezbaterile asupra 
proiectului de lege guverna
mental cu privire la ratifi
carea tratatului de colaborare 
franco-vest-german,
de generalul de Gaulle și de 
cancelarul Adenauer în luna 
ianuarie a.c. Baza tratatului 
franco-vest-german o formea
ză articolele cu privire la pre
gătirile militare, la colabo
rarea dintre statele majore, la 
producția în comun a arma
mentelor.

Toate acestea implică un pe
ricol grav pentru Franța și 
pentru cauza păcii, ceea ce 
explică importanța pe care 
poporul francez o atribuie ac
tualelor dezbateri din Adu
narea Națională.

Partidele și organizațiile de
mocratice, printre care Parti
dul Comunist Francez, parti
dul socialist-S.F.I.O. și-au fă
cut cunoscută opoziția hotărî-

tă împotriva ratificării trata
tului franco-vest-german. 
Deja, în comisia afacerilor ex
terne, chemată să se pronunțe 
în ce privește tratatul, comu
niștii, împreună cu socialiștii, 
au votat împotriva ratificării.

Mișcarea pentru pace din 
Franța a organizat în ultimele 
zile mai multe acțiuni împo
triva ratificării tratatului. Nu
meroase comitete departamen
tale pentru pace: Seine, Sei- 
ne-et-Oise, Moselle etc. au a- 
dresat o scrisoare personală 
fiecărui parlamentar din de
partamentul respectiv atrăgîn- 
du-i atenția asupra pericolului 
pe care-l reprezintă pentru 
Franța și întreaga lume, 
tatul franco-vest-german.

SYDNEY. — Luînd cuvîntul 
pe aeroportul din Sydney, îna
inte de a pleca în S.U.A., lide
rul Partidului laburist din 
Australia, Calwell, a declarat 
că principalele puteri mon
diale trebuie să depună efor
turi spre a încheia un acord 
care să asigure crearea unei 
zone denuclearizate în emi
sfera sudică. Acesta, a spus 
el, v.a fi un pas înainte pe ca
lea spre obiectivul dorit — de
zarmarea generală.

BAGDAD — La 11 iunie, 
trupele guvernamentale ira
kiene au început operațiile . 
militare împotriva kurzilor în 
nordul Irakului, anunță agen
ția Reuter, referindu-se la 
postul de radio Bagdad. Ope
rațiile se desfășoară în re
giunea orașelor Erbil și Kir- 
kuk. Ele au început după ex
pirarea ultimatumului guver
nului irakian prin care se ce
rea kurzilor să depună armele 
în decurs de 24 de ore. Pre
ședintele Irakului, Aref, con
trolează personal aceste ope
rații, La 11 iunie, însoțit de 
generalul .Amash, ministru de 
război, și de alț'i ofițeri su
periori ai armatei irakiene, 
Aref a inspectat trupele dis
puse în regiunea orașelor Kir- 
kuk și Erbil,

BRUXELLES. Zilele acestea 
a avut loc în Belgia o reuniune 
a miniștrilor de finanțe ai ce
lor 6 țări membre ale Pieței 
comune consacrată discutării 
situației economice în Europa 
occidentală, ca urmare a indi
ciilor de intensificare a pene
trației capitalului american în 
economiile țărilor respective. 
Problema a mai fost discutată 
și la o trecută reuniune a Pie
ței comune, cînd reprezentanții 
francezi au cerut constituirea 
unei comisii de anchetă care 
să cerceteze creșterea influen
ței capitalului american.

La actuala reuniune, la insi
stențele ministrului de finanțe 
al Franței, Giscard d’Estaing, 
s-a hotărît ca comisia execu
tivă a Pieței comune să elabo
reze un raport cu privire la 
participarea investițiilor ame
ricane în diferite ramuri in
dustriale ale țărilor care fac 
parte din Piața comună. Cere
rea Franței — care contravine 
în mod evident intențiilor 
S.U.A. de a-și favoriza expan
siunea capitalului în Europa

occidentală — survine la 
scurtă vreme după ce Piața 
comună a adoptat o altă mă
sură. considerată de Washing
ton contrară intereselor sale, 
și anume sporirea tarifelor va
male la importul anumitor 
produse agricole americane.

După cum subliniază obser
vatorii economici occidentali, 
măsurile de acest fel ale Pieței 
comune și în special atitudinea 
adoptată de Franța nu în
seamnă că „comunitatea” vest- 
europeană a Pieței comune ar 
căuta să ducă o politică inde
pendentă față de S-U.A., ci re
prezintă pur și simplu contra
dicțiile de interese economice 
dintre cercurile marelui capi
tal american și cel francez sau 
vest-german care caută să-și 
asigure avantaje proprii în 
Piața comună. „Franța, rela
tează, de pildă, agenția U.P.I., 
sc teme că interesele sale eco
nomice ar putea fi atinse de 
eventuala controlare de către 
capitalul S.U.A. a anumitor 
industrii vest-europene".

Alt „mär al discordiei66.^
NEW 'YORK. — Presa americană 

și franceză din aceste zile se ocu
pă pe larg de apariția în cadrul re
lațiilor inter-occidentale a unui 
nou „măr al discordiei". Este vor
ba de hotărîrea companiei ameri
cane „Pan American Airways“ 
(P.A.A.) de a comanda 6 avioane 
supersonice de transport de timpul 
„Concorde" societății franceze „Sud

Coreea de Sud: o imagine grăitoare despre mizeria în 
trăiesc masele de oameni ai muncii sud-coreeni — unul din 
numeroasele cartiere de cocioabe care formează cea mai mare 

parte a Seulului

Aviation“ care produce acest nou 
tip de avion în cooperare cu so
cietatea britanică „British Aircraft 
Corporation".

Reacția producătorilor americani 
a fost atît de puternică încit, așa 
după cum informează ziarele ame
ricane, conflictul a depășit cadrul 
îngust al luptei de concurență din
tre monopoluri. însuși președintele. 
Kennedy, într-o cuvîntare rostită 
la Academia forțelor aeriene ame
ricane de la Colorado Springs, a 
ținut să precizeze că Administrația 
nu poate vedea cu ochi buni ac
țiunea „iresponsabilă“
ului, care periclitează supremația 
americană în domeniul transportu
rilor civile aeriene.
că guvernul său va 
proiect american de 
avion supersonic de

a P.A.A.-

El a anunțat 
sprijini orice 

creare a unui 
transport.

Rasiștii din Alabama 
nevoiți să bată 
in retragere

WASHINGTON. — „încer
carea de forță“ care se aștepta 
să aibă loc la 11 iunie la Uni
versitatea din Tuscaloosa (sta
tul Alabama), unde urmau să 
fie înscriși doi studenți de cu
loare, a luat sfîrșit prin în- 
frîngerea rasiștilor albi, con
duși de guvernatorul statului 
Alabama, George Wallace. 
După cum s-a mai anunțat, 
guvernatorul Wallace și-a fă
cut din timp cunoscută hotărî
rea de a împiedica pătrunde
rea oricărui student negru în 
Universitatea din Tuscaloosa. 
în acest scop, el a venit perso
nal în acest oraș și a ordonat 
în același timp concentrarea a 
800 de polițiști și 500 de mem
bri ai gărzii naționale.

Președintele Kennedy a emis 
un decret prin care autoriză 
pe ministrul de război „să 
facă apel la forțele armate ale 
S.U.A. în măsura în care el va 
considera necesar“ pentru a 
pune capăt acțiunilor guver
natorului Același ordin al pre
ședintelui a cerut ministrului 
de război să încadreze în for
țele armate federale o parte 
sau toate unitățile gărzii na
ționale a statului Alabama 
pentru o perioadă nedefinită.

După cum transmite agenția 
Reuter, în după-amiaza de 11 
iunie la Tuscaloosa au sosit 
primele unități ale trupelor 
federale americane. Apoi co
mandantul gărzilor naționale, 
generalul Henry Graham, a 
informat pe guvernatorul Wal
lace că trupele sale nu vor 
mai asculta de ordinele aces
tuia și se află de acum înainte 
sub comanda guvernului fede
ral de la Washington. Univer
sitatea a fost înconjurată de 
trupe și numai după aceea cei 
doi studenți negri s-au putut 
înscrie.

popor spaniol

1

ATENA. — Intre 8-10 iunie 
a avut loc la Atena cea de-a 
doua plenară a Comitetului ad
ministrativ al partidului Uni
unea democrată de stînga 
(E.D.A.). Manolis Glezos, mem
bru al Comitetului Executiv al 
E.D.A., a prezentat raportul 
Comitetului Executiv intitulat 
„Vom bara calea fascismului. 
Pentru victoria democrației și 
normalizarea situației din 
țară“.

Plenara a adoptat rezoluția 
politică.

Participanții la plenară au 
adresat poporului grec un apel 
in care îl cheamă să se uneas
că în lupta pentru înfăptuirea 
transformărilor democratice în 
țară.

rii tuturor piedicilor în ve
derea realizării unității arabe, 
ale cărei baze au fost puse 
Cairo.

la

DAMASC. — La Damasc a 
fost dat publicității comunica
tul oficial cu privire la trata
tivele dintre delegația guver
namentală a Republicii Arabe 
Siria, condusă de generalul El 
Atassi, și delegația guverna
mentală a Republicii Arabe 
Yemen, condusă de mareșalul 
Al Sallal. Delegațiile 
namentale ale Siriei și 
nulul, se subliniază în 
nicat, au ajuns la o 
unanimă în problema lichidă-

VIENA. — Luînd cuvîntul la 
iunie în cadrul unei conferințe 
presă la Viena, Bruno Pittermann, 
vice-cancelarul Austriei și pre
ședintele Partidului socialist din 
Austria, a declarat că partidul său 
nu va recunoaște „în nici un caz" 
hotărîrea Tribunalului administra
tiv care a dat posibilitate lui Otto 
de Habsburg să se întoarcă în Iară. 
El a subliniat că dacă Partidul 
populist din Austria, care se pro
nunță în sprijinul hotărîrii tribu
nalului, nu-și va schimba poziția, 
acest lucea va duce la destrămarea 
actualei toali/ii guvernamentale. 
Pittermann a spus totodată că 
Partidul stcialist din Austria este 
gata să supună problema reîntoar
cerii Iui Otto de Habsburg în 
Austria spre rezolvare unui refe
rendum popular.

11 
de

— Docherii 
au hotărît ca 
iulie să înce- 
încărcare-des-

guver- 
Yeme- 
comu- 
părere

COPENHAGA, 
din Copenhaga 
începînd de la 1 
teze lucrările de
cărcare a navelor avînd la 
bord mărfuri destinate Repu
blicii Sud-Africane.

„Noi, se spune în declarația

docherilor publicată la 12 iunie 
de ziarul „Land Og Folk", vom 
boicota mărfurile Republicii 
Sud-Africane cît timp în Afri
ca de sud va continua discri
minarea rasială".

Docherii din Copenhaga au 
cerut colegilor lor din celelalte 
porturi ale țării să sprijine 
acest boicot.

PNOM-PENH. — Postul de 
radio Pnom-Penh a transmis 
că trupe sud-vietnameze au 
încălcat din nou teritoriul 
Cambodgiei, atacînd un sat 
cambodgian situat la șase ki
lometri depărtare de fron
tieră.

BANGKOK. — La 11 iunie, 
în Tailanda au început mane
vrele militare ale blocului a- 
gresiv S.E.A.T.O., apreciate de 
agenția France Presse „ca una 
din cele mai mari demonstra
ții de forță din această parte 
a lumii de la înființarea aces
tui bloc“. La aceste manevre 
participă aproximativ 25 000 
de ofițeri și soldați din cele 
opt țări membre ale pactului.

Manevrele se vor desfășura 
pe o suprafață de mii de mile 
pătrate, pînă la frontiera cu

Laosul. Observatorii politici 
fac o legătură între aceste ma
nevre și încercările puterilor 
occidentale de a influența si
tuația din Laos.

ANKARA. — Agențiile de 
presă anunță că la 11 iunie 
alți trei miniștri și-au prezen
tat demisiile din guvernul 
turc. Este vorba de Celal Tev- 
fik Karasapan, ministrul pre
sei, publicațiilor și turismului, 
Muhlis Ete, ministrul eco
nomiei și comerțului, și Abdul
hak Cemal Yoruk, ministrul 
justiției. Toți trei sînt mem
bri ai Partidului național re
publican țărănesc, care nu 
mai păstrează astfel în guver
nul Turciei prezidat de Inonu 
decît un reprezentant, Hasan 
Dincer, liderul acestui partid, 
deținînd funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

DAR-ES-SALAM. — La Dar-Es- 
Sa/am au luat siîrșit lucrările gru
pului de lucru însărcinat cu elabo
rarea constituției Federației Atricii 
răsăritene. După cum s-a mai a- 
nuntat, acest grup a fost constituit 
la recenta întîlnire de la Nairobi a 
conducătorilor celor trei state — 
Kenya, Tanganica și Uganda — 
care urmează să facă parte din vii-

toarea federație. Luînd cuvîntul cu 
prilejul încheierii lucrărilor, Tom 
Mboya, ministrul justifici și al pro
blemelor constituționale al Kenyei, 
a relevat că „reprezentanții celor 
trei țări au căzut ele acord asu
pra tuturor punctelor privind vii
toarea constitufie a Federației Afri
cii răsăritene“.

DONEȚK. — Compozitorul 
amator Jose Cabestani, pro
fesor la Institutul Pedagogic 
din orașul Donețk (Ucraina), 
lucrează 
simfonic 
mau, din care a terminat pri
ma parte.

Jose Cabestani este compa
triotul lui Julian Grimau. încă 
de tînăr, el a luptat în rîndul 
armatei populare republicane. 
Tatăl său a pierit în luptele 
împotriva falangiștilor, iar 
fratele său a fost rănit. Elibe
rat de trupele sovietice dintr- 
un lagăr de concentrare fas
cist din Germania, Jose Ca
bestani trăiește de aproape 18 
ani în

la un mare poem 
despre Julian Gri-

Uniunea Sovietică.

YORK. — Rasiștii din 
s-au tăcut vinovat! de o 

transmit 
presă,

NEW 
S.U.A. 
nouă crimă. După cum 
agențiile occidentale de 
Medgar Evers, secretarul din ora
șul Jackson (statul Mississippi) al 
Asociației naționale pentru propă-

lostșirea populației de culoare, a 
împușcat pe la spate în noaptea de 
11 spre 12 iunie, în timp ce se 
înapoia de la o adunare antisegre- 
gationistă.

Puternice incidente s-au produs 
la 11 iunie în cartierul negrilor din 
orașul Cambridge (Maryland) unde 
grupuri de huligani rasiști albi au 
atacat pe negri „în semn de repre
salii“ împotriva demonstrațiilor or
ganizate de populafia de culoare în 
fata clădirii închisorii locale. După 
cum transmite 
Presse, politia a 
ce s-au semnalat 
soane rănite.

agenția France 
intervenit după 
mai multe per-

Federația lo-BRUXELLES.
cală a Uniunii belgiene pentru 
apărarea păcii din stațiunea 
balneoclimaterică Ostende a 
dat publicității o declarație de 
protest împotriva manevrelor 
militare care urmează să aibă 
loc în zilele de 15 și 16 iunie 
în această localitate.

Aceste manevre, se subit* 
niază în declarație, servesc în 
fond la promovarea politicii dc 
război.

RIO DE JANEIRO. — După 
cum s-a anunțat la Rio de Ja
neiro, Santiago Dantas, mini
strul de finanțe al Braziliei, 
a acceptat invitația oficială de 
a vizita Uniunea Sovietică.
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ropunerea Federa
ției Sindicale Mon
diale ca în cursul 
săptămînii de la 7 

, la 15 iunie să fie 
organizate pretu
tindeni Zile ale so

lidarității cu lupta poporului 
spaniol împotriva dictaturii 
franchiste a fost primită cu căl
dură de opinia publică progre
sistă din întreaga lume.

Represiunile revoltătoare din 
Spania franchistă umplu de in
dignare inima oricărui om de 
bună credință și căruia îi este 
scumpă cauza democrației, pă
cii, progresului. Regimul fran- 
chist a transformat țara într-o 
imensă închisoare. Teroarea po
lițienească devine pe zi ce tre
ce mai cruntă. Mii și mii de 
patrioți sînt schingiuiți și asa
sinați. Recent, omenirea a fost 
zguduită de crima odioasă a 
fasciștilor spanioli : asasinarea 
Iui Julian Grimau. Acum, știri 
sosite de la Madrid arată că fas
ciștii pregătesc o nouă fărăde
lege. Ei intenționează să se „ră
fuiască' 
Ramon 
C.C. al 
Spania, 
eroicei 
Asturia.

Valul de represiuni dezlănțui
te de regimul despotic de la 
Madrid reflectă tocmai teama 
disperată a franchiștilor față de 
propriul lor popor, care, sub 
conducerea comuniștilor și-a în
tețit în ultimii ani lupta pen
tru o Spanie liberă, democrati
că, pașnică. Valul de represiuni 
are ca scop să intimideze pe 
muncitorii Barcelonei și pe mi
nerii Asturiei care au desfășu
rat admirabile bătălii de clasă, 
pe toți patrioții spanioli care în 
ultima vreme își unesc tot mai 
mult forțele, se organizează și 
întreprind acțiuni curajoase de 
luptă antifranchistă. „Spania — 
scria recent ziarul sindical fran-

■ cu neînfricatul patriot 
Ormazabal, membru al 
Partidului Comunist din 
unul din organizatorii 
greve a minerilor din

cez „Vie Ouvriere" — a fost 
zguduită în cursul ultimelor luni 
de o mișcare a cărei forță creș
te mereu : greve la zeci de în
treprinderi din țară, tulburări în 
25 de provincii, solidaritatea ac
tivă a țăranilor și intelectuali
lor cu lupta muncitorilor... 
mîntul arde sub picioarele 
Franco".

Lupta poporului spaniol 
bucură de simpatia și solidari
tatea întregii omeniri progre
siste. Acțiuni de protest împo
triva fărădelegilor franchiștilor 
și de solidarizare cu patrioții 
spanioli se desfășoară în toate 
colțurile lumii. în zeci și zeci 
de orașe de pe toate continen
tele se țin aduhări și mitinguri 
în sprijinul luptei drepte, cu
rajoase, a poporului spaniol. La 
Paris a avut loc luna trecută 
conferința specială a reprezen
tanților opiniei publice din ță
rile Europei occidentale pentru 
amnistierea deținuților politici 
și a emigranților politici spa
nioli. Ecouri 
lor inumane 
chiști parvin 
dianele.

La aceste 
și glasul poporului, 
lui nostru. înfierăm 
dă indignare represiunile fran
chiștilor și cerem să se pună 
capăt terorii din Spania, să se 
acorde cțeîndată o largă amnis
tie pentru toți deținuții politici 
aflați în închisorile franchiste. 
Ne exprimăm calda simpatie și 
solidaritate cu lupta invincibilă 
a patrioților spanioli.

Sîntem alături de voi, patrioți 
ai Spaniei. Noi știm că dreapta 
cauză a poporului spaniol va 
triumfa. Așa cum scria tînărul 
poet Jesus Lopez Pacheco :

— „Cum oare o țară de soare 
atîla povară de noapte 
să rabde în inima ei I
Trebuie să vină o zi, 

o altfel de zi.
Trebuie să

Pă- 
lui

se

ale înfierării acte- 
săvîrșite de fran- 
de pe toate meri-

glasuri se adaugă 
al tineretu- 
cu profun-

vină lumina".

I


