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O ACȚIUNE
DE ZILE
DE ORE

Un
răspuns
prompt

e tovarășul Victor Nanu, vicepre
ședinte al Consiliului agricol raio
nal Drăgănești-Vlașca, l-am lntîl- 
nit la centrul de raion, cu totul în- 
tlmplător. Și aceasta pentru că 
toată lumea, fără nici o excepție, 
era plecată pe teren.

•—> 'Mline dimineață (adică la 27 iunie) sau 
poimîine vom începe campania la grîu, orz... 
Așa că aici în birou nu prea am mai avea ce 
face...

— Tocmai în legătură cu secerișul ram 
ruga să ne răspundeți la cîteva întrebări. Ce 
suprafață aveți de recoltat și în cit timp cre
deți că va fi terminată această campanie ?

—■ Numai grîu avem de recoltat de pe 21 000 
de hectare. Din acestea 18 000 ha. plus 1 200 ha. 

de alte păioase vor fi recoltate cu combinele. 
Cu secerătorile-legători ale S.M.T. și mijloa
cele proprii ale gospodăriilor colective vom 
strînge recolta de pe restul suprafețelor. După 
plan, secerișul este prevăzut să se termine în 
12 zile. Avînd în vedere măsurile luate credem 
însă că se va termina mult mai repede, adică 
în 8—10 zile.

— Și în ce constau aceste măsuri ?
— In primul rînd, absolut toate mașinile ne“ 

cesare recoltatului se află deacum la brigăzi. 
Pe ogoarele colectiviștilor din raionul nostru 
vor lucra anul acesta 203 combine și 49 de ba
toze, Toate mașinile de recoltat și treierat au 
fost recepționate în cîmp de către inginerii 
G.A.C. și șefii brigăzilor de tractoare. Această 
măsură ne-a fost dictată de necesitatea de a 
preîntîmpina unele greutăți ivite anul trecut 
cînd ne-am trezit în cîmp cu cîteva mașini care 
nu erau în perfectă stare de funcționare. Tot 
pentru a se asigura un ritm intens de muncă, 
fiecare mașină a fost înzestrată cu piesele de 
schimb necesare reparațiilor mici, iar cele două 
S.M.g* care lucrează pe raza raionului nostru

■ 

WiW!

(Continuare in pag. a IV-a)
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Proletari din toate tarile, uniți-vă!

Dezvelirea Bustului
DE MAIȘTRI CHIMIȘTI lui noria

regiunea Suceava

Au îndeplinit
pentru

semestrial

in Țara Moțaior
IM EXCURSIE

8

multă 
din 17 RAHILĂ TRANDAFIR 

corespondent voluntar.

LAZEA TRIFON
activist U.T.M.

I

„construe au efectuat pesta ore de muncă patrio-

șl podarul Constantin Dl-] 
nescu revizuiesc capul hi-] 

draulia al sondei.
Foto : AGERPRES Ì
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1 In curînd, o nouă sondă de ' 
[ la Schela Morenl va pro- Ș 

duca. Brigada condusă de] 
Petre Geană lucrează la ] 
forarea acesteia în secția] 
Bana. Mecanicul Dinu Ispas ] 

Dl-J

S.M.J* care lucrează pe raza raionului nostru au mai amenajat 
două ateliere mobile de reparații în afara celor existente.

— Gospodăriile colective au asigurat oamenii necesari 
deservirea mașinilor ?

— Fiecare G.A.C. s-a îngrijit de acest lucru cu mai 
vreme în urmă. Aceasta ne-a dat posibilitatea ca încă 
Iunie, în două centre (Drăgănești și Gorneni) să facem cu ei de
monstrații practice pe mașini. O remarcă : toți sînt tineri, cei mai 
mulți recomandați de organizațiile U.T.M. Aș vrea să apreciez 
faptul că s-au orientat spre acei tineri care au și experiența anu
lui trecut.

— După cum știm, în raionul dumneavoastră nu a fost încă re
zolvată problema magaziilor destinate special cerealelor. Ce mă
suri s-au luat pentru a se asigura depozitarea în bune condiții a 
recoltei din anul acesta I

— Magaziile existente au fost văruite, dezinfectate... mă rog, 
pregătite. E drept însă că ele încă nu ajung. Și atunci am trecut 
la folosirea provizorie a unor construcții noi destinate în special 
sectorului zootehnic, cărora li s-au făcut pregătiri speciale.

— Intr-adevăr, am văzut că la G.A.C; „înfrățirea'’ din comuna 
Bila, în afara celor 3 magazii s-au amenajat special și construcțiile 
zootehnice. Foarte mulți tineri au participat la curățirea radicală 
ce s-a făcut, fetele în special au asigurat văruitul, iar împreună 
cu colectiviștii mai vîrstnici, tinerii au ajutat să se aștearnă un 
strat de carton asfaltat și bineînțeles să se dezinfecteze. La fel 
s-a procedat și în celelalte gospodării colective ?

— Da. In orice caz, prin gospodăriile pe unde am fost, tovarășii 
din conducerea G.A.C. au avut cuvinte de laudă despre contri
buția tineretului la pregătirea campaniei. Tinerii au ajutat la cusu
tul sacilor, la pregătirea magaziilor, la tot ce buna gospodărire 
cere pentru ca secerișul să se desfășoare în ritm susținut.

P. ISPAS

î
„.și unul care întîrzie

n gospodăriile colective din 
raza orașului Cluj se des
fășoară intense pregătiri 

pentru apropiata campanie de re- 
coltare a celor aproape 10 000 de 

$ hectare însămînțate cu păioase. 
Vor fi mobilizate toate forțele 

$ pentru ca secerișul să se termine 
în cel mulț 10 zile. Toate cele 43 

ll de combine sînt gata să intre în 
jj lan, iar cele 37 de batoze pot în- 
H cepe și azi lucrul. Pentru execu- 
II tarea în mai puțin de două săp- 
)l tămîni a arăturilor de vară, gos- 
ll podăriile colective din raza ora- 
l> șului vor fi deservite de încă a- 
II proape 30-40 de tractoare noi 
(( care urmează să fie primite în a- 
ll ceste zile.
(! Consiliul agricol orășenesc a a- 

jutat fiecare gospodărie colectivă 
să-și stabilească planuri concrete

BLOCURI
ȘI FLORICRAIOVA (de la corespondentul nostru).La numeroasele spații verzi și locuri de recreere existente în orașul Tg. Jiu, în acest an s-au adăugat altele noi. în fața Lacului tineretului a apărut încă din primăvară o mare grădină împodobită cu zeci de ronduri cu flori și peste 500 de plopi piramidoidali, (canadieni). Maidanul de lîngă clădirea pompierilor s-a transformat în- tr-o frumoasă grădină cu flori care împodobește noul cvartal de locuințe de pe bulevardul Republicii. Aici s-au dat în folosință, în primăvara aceasta, peste 80 de apartamente și nu peste mult timp cetățenii orașului Tg. Jiu ‘ vor mai primi alte 80 de apartamente la blocurile ce se ridică pe strada Unirii. La capătul străzii Victoria se ridică zveltă silueta viitorului Palat al telefoanelor, iar în curtea C.A.M. o nouă școală de 8 ani îmbogățește peisajul arhitectonic al acestui cartier muncitoresc. Cu fiecare an, vechiul tîrg de pe malul Jiului devine mai frumos, mai tînăr. Și la aceste transformări, o mare contribuție o a- duc tinerii prin importantele acțiuni de muncă patriotică pe pare le întreprind

La Grupul școlar petrol- chimie care funcționează pe lîngă Uzina de superfosfați și acid sulfuric din Năvodari prima clasă de maiștri, 21 de e- levi, și-au susținut examenul de diplomă. în curînd ei se vor prezenta la combinatele și uzinele chimice din țară.

în toamna aceasta, elevii din centrul minier Baia da Ărieș vor învăța într-un nou local da școală. Pînă în prezent au fost terminate lucrările da finisare interioară șl exterioară, s-a a- 
dus o bună parte din mobilier și material didactic. Elevii din centrul minier Baia de Arieș au fost cei mai activi tori*. El 20 000 de tică.

CLUJ (de la corespondentul nostru).— orașul Abrud a avut loc festivitatea dezvelirii bustului lui Horia, unul dintre conducătorii răscoalei din 1784. La festivitate au luat parte reprezentanți ai organizațiilor de partid și de stat regionale, raionale și locale, reprezentanți ai altor organizații obștești, oameni de știință și cultură din orașul Cluj, numeroși oameni ai muncii.Cu prilejul acesta, tovarășul Andrei Anton, secretar al comitetului executiv al sfatului popular al raionului Cîmpeni, a vorbit despre răscoalele țăranilor din anul 1784, despre conducătorii răscoalei, despre sfîrșitul țăranului iobag Horia, în încheiere, echipa artistică a Scolii medii „Horia, Cloșca și Crișan”( din localitate a prezentat un program artistic.
PLOIEȘTI (de la 

corespondentul nos
tru). — Ieri, 28 iunie, 
au părăsit Ploieștiul 
plecînd . intr-o excur
sie de 5 zile 62 de ti
neri fruntași în mun
cile patriotice. Ei vor 
vizita Valea Prahovei,

O nouă

Brașov, Lacul Roșu și 
Bicaz. Alte două gru
puri, unul format din 
65 de tineri și altul 
din 35. tot fruntași.în 
acțiunile patriotice au 
plecat pe ruta Brașov, 
Sibiu, Valea Oltului 
si Litoral.

exploatare 

minieră

întreprinderile
din

Colectivele de muncă din 
întreprinderile industriale, de 
pe șantiere și unități economi
ce din regiune au obținut un 
nou succes în întrecerea so
cialistă : realizarea înainte de 
termen a sarcinilor planului 
de producție global și marfă 
pe primul semestru. Intrarea 
în funcțiune a noi secții, mo
dernizarea utilajelor și creș
terea productivității muncii 
au permis să se obțină peste 
plan de la începutul anului și 
pînă acum produse în valoare 
de peste 35 000 000 lei. Econo
miile peste plan realizate în 
primele 5 luni ale anului se 
cifrează Ia peste 15 milioane 
lei, adică mai mult de 75 la 
sută din angajamentul anual. 
Fruntași în întrecere sînt co
lectivele de muncă ale între
prinderii miniere Vatra Bor
nei, Combinatului de indu
strializare a lemnului Suceava, 
ale întreprinderilor forestiere.

(Agerpres)

în regiunea Maramureș, pe Valea Ilbei, a luat 
ființă o nouă exploatare minieră pentru minereuri 
neferoase. Aceasta este a doua unitate minieră 
intrată în producție în această regiune în anii 
șesenalului. Noua exploatare asigură o cantitate 
de minereu egală cu producția întregului au 
1938, realizată de minele din Baia Sprie, Cavnio 
și Băiuț, la un loc. Mina, care dispune de im4 
portante rezerve de minereu, este înzestrată cu 
utilaje moderne de înaltă productivitate : per
foratoare cu coloană telescopică, mașini de în
cărcat, locomotive Diesel electrice,

(Agerpres)
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„Scinteli tineretului? 
pentru regiunea Clu]

Sezon la Mamaia

TEHNICA- l/BUm- VA

desene și le trimit co- Aprecierea răspunsuri- face prin punctaj. De a început o nouă edi- concursului, publicîn-

de acțiune și să facă o repartiza
re judicioasă a forțelor de mun
că în scopul asigurării unui ritm 
susținut la recoltat. în G.A.C. 
Pata, Cojocna, Mera, Chinteni 
s-au pregătit sacii necesari, s-au 
reparat carele și căruțele care 
vor transporta neîntrerupt boa
bele și paiele, s-au dezinfectat 
magaziile pentru depozitarea ce
realelor, amenajîndu-se compar
timente speciale pentru sămînță. 
în toate G.A.C. din raza orașulpi 
au fost pregătiți pînă acum 6 130 
de saci, s-au reparat 570 de care 
și căruțe, s-au amenajat 29 de 
magazii pentru depozitarea ce
realelor. De asemenea, s-au sta
bilit locurile și sînt în curs de a- 
menajare ariile pentru treieriș, 
dintre care multe sînt electrifi

cate pentru a se putea lucra în 
două schimburi.

Pregătirile pentru strîngerea Ia 
timp și fără pierderi a recoltei 
nu se desfășoară însă în același 
ritm în toate gospodăriile colec
tive din raza orașului Cluj, deși 
timpul este destul de înaintat. De 
pildă, Ja Feleac, Baciu, Gheor- 
gliieni încă nu 8-a asigurat un 
număr suficient de saci, nu au 
fost stabilite și amenajate toate 
spațiile pentru depozitarea cerea
lelor.

La rezolvarea operativă a aces
tor amănunte, care au însă un rol 
însemnat în buna desfășurare a 
campaniei, o contribuție impor* 
tantă o pot aduce organizații
le de bază U.T.M. Este bine ca 
tinerii să fie mobilizați acum la 
curățirea, văruirea și dezinfecta-

îî 
?! 

rea acelor construcții gospodărești ?! 
care vor servi temporar oa maga- ?! 
zii. Fetele pot ajuta la repararea îi 
tuturor sacilor mai vechi, comple- î! 
tîndu-se astfel numărul necesar îi 
pentru transportul operativ al ?! 
boabelor la bazele de recepție și ii 
la magazii. în același timp, este ?! 
nevoie ca organizațiile de bază ?! 
U.T.M. să mobilizeze un număr ?! 
mai mare de tineri la amenajarea ?? 
ariilor, pentru ca treierișul să nu ?! 
întîrzie nici o clipă. ?!

Și pe aceste căi tinerii eole»- ]] 
tiviști vor contribui la strîngerea 
la timp și fără pierderi * recol- ?) 
tei.
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Priviți-1 ochii, zîmbetul, fața plină de lumină. Totul reflectă bucuria unei recolte 
bogate. Și snopul acesta ridicat spre 
soare de către tînăra colectivistă Floarea 
Hodivoianu din G.A.C. „Toporu“, va fi 
așezat lîngă alții, în clăile făcute cu 
grijă, dar și cu grabă, pentru a lăsa loc 
tractoarelor să înceapă cîntecul viitoare

lor recolte.
Foto : S. VIORF.L

Foto : AGERPRES

inovatorilor“în fiecare marți, la cabinetul tehnic al Fabricii de țevi din Roman se analizează inovațiile propuse de lamino- riști. Această zi, ei au denumit-o „ziua inovatorilor". Pe lista inovatorilor apar mereu nume noi. Ștefan Trăista- ru, Pavel Alexandru, Gheor- ghe Ciobanu și ing. Puia Săn- descu sînt noii inovatori ai întreprinderii. Ajutați îndeaproape de inovatori cu experiență, consultînd lucrări tehnice de specialitate care le stau la dispoziție la bibliotecă, ei au făcut propuneri de inovații valoroase care acum se aplică în producție. Din cele 80 de inovații propuse în acest semestru, 42 au și fost aplicate în producție. Economiile ante- calculate care se obțin de pe urma lor se ridică la peste 400 000 de lei.Din 1958, data intrării în funcțiune a întreprinderii, și pînă acum, au fost aplicate peste 500 de inovații care au adus economii postcalculate de peste 7 200 000 lei. (Agerpres)
moșim

.-/intre muncitoarele eviden
țiate de la „Bumbăcăria Ro- 
mină” din Jilava se numără 
și tînăra Florica Vlad din 

secția flyere
Foto: AGERPRES j

a Fabrica de rulmenți din Bîrlad se desfășoară de mai mulți ani un concurs permanent pentru citirea și studierea literaturii de specialitate. S-a utilizat această cale de pătrundere a noutăților tehnice în uzină pornindu-se de la ideea că studierea temeinică a cărții tehnice de către masa largă a muncitorilor, maiștrilor și inginerilor, constituie fără îndoială un mijloc eficient de îmbogățire a cunoștințelor. Așa cum au arătat pe bună dreptate mulți participanți la discuția ce se poartă în „Scînteia tineretului“, rolul cărții tehnice crește nemăsurat de mult în complexul de măsuri ce au drept scop însușirea de către tineri a unei bogate culturi de specialitate. In acest sens la noi în fabrică s-a organizat concursul permanent

intitulat „Verificați-vă cunoștințele tehnice”.în fabrică a fost constituită o comisie de ingineri și tehnicieni care a întocmit regulamentul concursului, formulează întrebările, recomandă bibliografia ce trebuie citită, stabilește exactitatea răspunsurilor etc. La concurs au dreptul să participe toți muncitorii fabricii. Ei citesc literatura de specialitate indicată, își formulează răspunsurile, întocmesc dacă e cazul diverse schițe, misiei, lor se curînd ție a du-se în ziarul de uzină prima serie de întrebări, însoțită de bibliografia necesară. Urmează apoi, la un interval de cîteva săptămîni, a doua serie de întrebări, a treia ș.a.m.d. (în genere, fiecare nouă ediție

a concursului cuprinde cinci sau zece serii).O importanță deosebită în desfășurarea concursului se a- cordă stabilirii întrebărilor fiecărei etape. Au fost cazuri cînd foarte multe întrebări se refereau la folosirea întregii
Mulți dintre tineri au un nivel de calificare ridicat. Ei trebuie să cunoască desigur bine meseria lor, s-o stăpîneas- că la perfecție, dar în același timp este necesar să știe și procesul prin care trece rulmentul începînd cu forjarea

însemnări despre concursul permanent 
pentru citirea literaturii de specialitate 

cq se desfășoară la Fabrica 
de rulmenți Bîrlad

capacități a utilajelor, altele vizau înlăturarea rebuturilor dintr-un loc sau altul de muncă etc. Trebuie arătat, de asemenea, că întrebările la care răspunde cel care participă la concură nu se referă strict la o anumită specialitate. Acesta este un lucru foarte important în producția fabricii noastre.

inelului și terminînd cu ambalarea lui.Prima serie de întrebări din ediția actuală a concursului se referă la regulile principale în stabilirea tehnologiei la mașinile de forjat orizontale, la problemele ascuțirii sculelor de așchiat cu plăcuțe din aliaje dure, la condi-

țiile ce trebuie respectate în îngrijirea anumitor utilaje, la compararea diferitelor metode de rectificare, la dispozitive de fixare etc. Pentru a răspunde corect la toate întrebările, participanții la concurs trebuie să citească cu atenție bibliografia.Aici, recomandarea judicioasă a bibliografiei capătă, firește, un rol primordial. Fabrica noastră are o bibliotecă tehnică bine înzestrată. Comisia de organizare a concursului recomandă de aceea cărți existente în dotarea bibliotecii și în primul rînd cele din literatura de bază (cartea strungarului, a frezorului, forjorului, rectificatorului etc.). Paralel însă se dau spre studiu și se pune un mare accent pe cunoașterea amănunțită « cărții mașinii ca o sursă bună de documentație. Aceasta și pentru a asigura utilajului o întreținere corespunzătoare, dar în mod deose-

bit pentru a-i cunoaște în profunzime caracteristicile, regimurile de lucru, pentru a o folosi la capacitatea ei maximă.Trebuie remarcată popularitatea de care s-a bucurat această formă de citire a literaturii tehnice. Dacă, spre pildă, la ediția din 1961, au fost peste 300 de participanți — în marea lor majoritate tineri, la ediția concursului din 1962 au fost 416 participanți. Comisia pe fabrică a apreciat că cei mai mulți concurențî au dat răspunsuri foarte bune, bine documentate, cuprinzînd diferite schițe, relații matematice etc. Aceasta se datorește desigur și faptului că comitetul de partid a îndrumat organizația U.T.M. să-i sprijine pe tinerii
C. HUȘANU 

redactor-șef al ziarului 
de uzină „Rulmentul“

(Continuare in pag. a IV-a)



PE ȘANTIER
u peste prea multă 
vreme, cînd con
strucția Hidrocen
tralei „16 Februa- 
rie"-Argeș se va 
încheia, cu linii 
zvelte și contururi

precise, trainice, în amintirile 
tinerilor care au lucrat acolo vor 
stărui un baraj robust, puternic, 
o centrală, cîteva galerii be
tonate prin care apa va tre
ce cu sunet lung, vuitor, 
Mîndria celor care au muncit 
pe un asemenea edificiu al so
cialismului, petreeîndu-și pe 
plaiuri argeșene o parte din ti
nerețe, merită de pe acum in
vidiată. Dar, aș zice, poate vor 
trebui invidiate și ceasurile lor 
de răgaz petrecute pe un ase
menea șantier. Timpul liber 
unuj tînăr care a muncit, 
pildă, la înălțarea barajului, 
trebui să cuprindă amintiri 
întîmplări demne 
de o astfel de 
muncă. (Altfel 
spus, organizarea 
timpului liber pe 
șantier să fie la 
înălțimea produc
ției și rezultatelor 
obținute de con
structorii hidrocen
tralei).

Întins, răspindit 
pe o suprafață ane
voie de străbătut 
într-o singură zi, 
șantierul de la Ar
geș pune chiar
de la început
greutăți în îndeplinirea 
sarcini. Un ochi trecînd 
peste peisajul mereu în schim
bare ar fi dezorientat și nu prea 
încrezător în reușită. Și totuși...

Elemente multiple, unele a- 
parent neînsemnate, converg 
spre scopul comun, acela de a 
crea tineretului o cît mai in
structivă și variată odihnă ac
tivă. Să alegem doar cîteva 
dintre ele: de pildă, recenta 
consfătuire a „Gazetei literare 
cu cititorii de la hidrocentrală 
a scos la iveală un interes lău
dabil pentru problemele litera
turii și artei. Programul prezen
tat în cinstea oaspeților scrii
tori de brigada artistică de 
agitație a clubului din Corbeni, 
angajant, viu. combativ și răs
plătit cu aplauze, a demonstrat 
că efortul și timpul pe care ti
nerii artiști amatori le consacră 
brigăzii are utilitate și eficiență.

Tinerii artiști amatori merită, 
de altfel, un spor de prețuire 
pentru modul judicios în care 
își împart timpul liber; mulți 
dintre ei sînt elevi ai școlii se
rale, iar instructorul, M. Peretz, 
este de-acum absolvent. In 
treacăt fie zis — obositelor și 
mult cunoscutelor duete susți
nute de șefi autoritari și subal
terni servili, auzite uneori la 
radio sau la spectacolele for
mațiilor satirice consacrate nu le-ar strica o infuzie de 
umor proaspăt, dezinvolt și di
rect, de factura celui practicat 
de brigada artistică a construc
torilor. Numai că — tot în

ai 
de 
ar 
și

treacăt fie spus — ansamblurile 
artistice din Capitală vizitează 
rar și întîmplător șantierul de 
la Argeș, Jăsînd turneele mal 
ales pe seama orchestrei „Doi
na Argeșului" și a Teatrului de 
Stat din Pitești.

De multă popularitate se bu
cură în rîndul 
tuali „Seara 
tehnicianului", 
tinerii de pe 
atrași de această 
fiindcă pe lîngă schimbul de in
formații tehnice, cu caracter 
profesional, legat de producție, 
care are loc cu acest prilej: 
cadrul „Serii inginerului 
tehnicianului", se desfășoară 
reușite reuniuni dansante.

Și dacă ar fi să mai notăm, 
urmărind posibilitățile de petre
cere a timpului liber la Argeș, 
am consemna deopotrivă cercul 
de artă plastică, excursiile or-

tinerilor intelec- 
inginerului și 

Pe drept cuvînt 
șantier se simt 

activitate,

In 
și 
și

Ceasuri de răgaz

ceasuri
a/e frumosului

acestei în fugă
ganizate în împrejurimile șan
tierului, foarte pitorești, de alt
fel, ieșiri in aer liber mai tot
deauna completate de manifes
tări sportive, meciuri amicale 
de volei și fotbal. (Tînărul in
giner D. Bade seu, de exemplu, 
ocupat îndeajuns cu desfășura
rea cursurilor de calificare, gă
sește totuși timp și pentru or
ganizarea unei susținute activi
tăți sportive Ia șantierul uzinei). 
Tot ca reușite forme de activi
tate cultural-educativă sînt și 
„joile tineretului", manifestările 
cultural-artistice din parcul ti
neretului din Corbeni, el însuși 
rod al muncii entuziaste a tine
rilor pentru înfrumusețarea co
loniei și petrecerea timpului li
ber în condiții optime ș.a.

Chiar la șantiere mai înde
părtate, cum sînt cele de la Vil- 
san, Rîul Doamnei și Cernat 
timpul liber se poate petrece 
vizionînd filmele aduse de două 
ori pe săplămînă de caravana 
cinematografică sau în cluburi. 
Ba chiar, practicînd sportul, 
căci, nu de mult, in mașina cu 
care tovarășul Gras, secretarul 
comitetului U.T.M. de la hidro
centrală grăbea spre „captări", 
se afla și o plasă de volei și

mingea necesară unul șantier 
lipsit pînă acum de activitate 
sportivă în aer liber.

*
O bună parte din acest an, 

dar mai ales anul viitor, capă
tă, tot mai des, denumirea de 
„perioadă de vîrf". Toate sec
toarele vastului șantier pregă
tesc această perioadă și ritmul 
actual al muncii, starea de spi
rit a constructorilor demon
strează că acel timp cu sarci
nile sale noi poate veni, aproa
pe fără griji. Pentru o optică 
neavizată, ca urmare, petrece
rea timpului liber ar trebui^ lă
sată pe planul doi, ca desfășu
rare organizată. Nicidecum. A- 
vînd un plan 
ușor și simplu 
șantierul uzină, de pildă ia tot
odată, și noi măsuri pentru îm
bunătățirea activității cultural- 
educative și, implicit, pentru o 

cît mai variată pe
trecere a timpului 
liber. Acțiunea cu
prinde cadre tehni
ce — unele de con
ducere : astfel, ing. 
Emil Podhorodețki 
răspunde de forma
rea unei echipe de 
teatru, ing. Maria 
Popa de brigada 
artistică de agita
ție etc.

„Perioada de 
vîrf“ nu exclude o 
bună planificare a 
acțiunilor din tim
pul liber, ba chiar, 

cum se vede, o stimulează. Dar 
cum această perioadă urmează 
să se desfășoare pe întreaga 
hidrocentrală, am atrage aten
ția asupra unei mai complete 
organizări a timpului In afara 
producției la „captările secun
dare", șantiere ce trebuie să 
stea în grija atentă a comitetu
lui U.T.M. al hidrocentralei în 
această privință. Ca o simplă 
sugestie, de pildă, s-ar putea ca 
vizionările de filme să fie ur
mate de discuții și comentarii, 
reușind astfel să se creeze pre- 
mizele pentru activitatea unui 
cerc de prieteni ai filmului.

„Perioadei de vîrf" a produc
ției să-i corespundă una simi
lară în găsirea celor mai efi
ciente metode de organizare a 
timpului liber pentru ca tinerii 
constructori ai hidrocentralei 
să-și petreacă și ceasurile efe 
răgaz la înălțimea și frumusețea 
muncii pe care ej o închină, 
aici, pe Argeș, socialismului.

de lucru deloc 
de Îndeplinit,

Sub acoperiș
nou

9Wl'lHll

apropiere a locului lor do muncă. Pe șantier 
își desfășoară activitatea o echipă de dan
suri, o echipă de teatru, un cor, uneori so
liști vocali și instrumentiști, o orchestră de 
muzică populară și ușoară, un grup de con
ferențiari... Pe lingă teatrul în aer liber, pe 
șantier mai sînt 4 cluburi, fiecare dintre ele

Vesti
din raionul

Giurgiu
• Nu de mult în centrul 

țului Giurgiu s-a deschis o 
poziție de artă populară, 
cuprinde peste 240 de

ora- 
ex- 

care 
obiecte 

constînd din fețe de masă, șter
gare, flori artificiale etc. lucrate 
cu multă migală. Cele mai reuși
te obiecte ale expoziției sînt lu
crate de colectivistele Aurica 
Nidelea și Florica Brăgaru din 
Slobozia precum și Florina Băți- 
că, Anișoara Pîrvan din Giur
giu etc.

0 în satul Remus, raionul 
Giurgiu, a avut loc recent o ser
bare cîmpenească îu . cinstea 
fruntașilor recoltelor bogate, la 
care au participat aproximativ 
600 de țărani colectiviști.

La reușita serbării și-au dat 
concursul brigada artistică de a- 
gitație, suita de dansuri, soliștii 
vocali și instrumentiști ai cămi
nului cultural din localitate.

Spectacolul s-a bucurat de o 
bună apreciere din partea colec
tiviștilor participanți, care au a- 
plaudat la scenă deschisă pe ute- 
miștii Elvira Craiciu, Bobircă 
Ilie, Militaru Florica, Petre 
Țone, Țîrcă Florica și alții.

® Din inițiativa biroului Co
mitetului raional U.T.M. Giur
giu peste 160 de ulemiști, colec
tiviști fruntași de la gospodăriile 
din Arsache și Malu au făcut o 
excurBie frumoasă în capitala 
patriei noastre. în timpul călă
toriei ei au vizitat Muzeul de 
istorie a partidului, parcul He
răstrău, noile construcții de pe 
Calea Griviței, șoseaua Giurgiu
lui etc.

Excursia a fost dominată de 
veselie și voie bună,

otografiile alăturate sînt făcute 
într-un ceas de răgaz al con
structorilor de pe șantierul 
marelui Combinat chimic de la 
Craiova. Prima imagine arată 
cît de necesar este ca pe șan
tiere să Be desfășoare o bogată

activitate culturală : teatrul în aer liber cu 
1 000 de locuri era, cu cîteva ore înainte de 
începerea programului, arhiplin. Construc
torii sînt avizi de cultură, lor le place cîn- 
tecul, muzica, dansul, le plac spectacolele 
bune. Meritul organizatorilor culturali, ca și 
al comitetului U.T.M., e că aici a intrat în 
tradiție, a devenit o obișnuință, organizarea 
într-un chip instructiv a timpului liber. Nu 
e o laudă, dar e un simbol : „Chiar dacă 
nu am anunța, să zicem, pentru o simbătă 
că avem program cultural, spunea tovarășul 
Ștefan Angcru, membru în comitetul U.T.M., 
oamenii tot vin. Sînt siguri că vor petrece 
o oră plăcută aici...”.

Și, constructorii chimiști de la Craiova 
găsesc într-adevăr posibilitatea de a-și pe
trece timpul liber chiar acolo, în imediata

într-o simbătă
cu constructorii

craioveni
dotate cu televizoare, 2 cu aparate de pro
iecție cinematografică, tot atîtea biblioteci.

Artiștii sînt în primul rind tot construc
tori : Maria Popescu, o cunoscută solistă, e 
zugrav, Luminița Rădulescu, dansaloare 
bună — e macaragiu, din brigada artistică 
fac parte Ion Pătrașcu și Gh. Istrate, insta
latori, Gigi Mihalcea, zugrav, Viorica Va-

silesca, vopsitor. Dumitru Flore» — zidar. 
Ei își împart timpul în ața fel îneît în fie
care săplămînă fie brigada fie celelalte 
echipe să prezinte constructorilor un spec
tacol (foto 2).

Dar activitatea culturală nu se limitează 
Ia atîta. Săptămînal se organizează discuții 
pasionante pe marginea unor cărți. Peste 
700 de tineri constructori sînt înscriși la 
concursul „Iubiți cartea” — deși, să fim 
sinceri, ar pute» fi și mai mulți 1 — pe șan
tier își desfășoară activitatea 7 echipe de 
volei( tinerii au construit prin muncă pa
triotică 6 terenuri de volei și 2 de fotbal, 
mai activează 3 echipe de fotbal, iar în ulti
mele 8 luni s-au organizat pe șantier 12 
concursuri „Cine Știe meserie, cîștigă”.

Un palmares bogat de activități culturale. 
Membrii comitetului U.T.M. ne-au asigurat 
că asta însă nu e tot ce au avut de spus, că 
în lunile care urmează, organizării timpului 
liber al constructorilor i se va acorda o și 
mai mare atenție.

Foto-text : I. CUCU, E. FLORESCUTITA CHIPER

In vacantă, pictînd (un grup de pionieri din Pitești)

O

Au primit insigna
„Prieten al cărții“

Noua Casă de cultură 
din Piatra Neamț

Foto : O. PLECAN
Comitetul ornant* zației de bază 

U.T.M. de. la între
prinderea de Con
fecții metalice și a- 
parataj e—București 
acordă o atenție 
deosebită concursu- 
lui „Iubiți cartea".

Aducînd, la cuno
ștința tinerilor re
gulamentul con
cursului populari- 
zîn-d cărțile indicata

de bibliografie și 
organizind diverse 
activități în cadrul 
bibliotecii un număr 
tot mai mare de ti
neri s-au înscris la 
concurs.

Acum cîteva zile 20 de tineri din sec
torul cazangerie 
prezentindu-se bine 
pregătiți în fața co
misiei de examinare 
a concursului, au

insigna al cărții”. 
aceștia se 

Gheorghe 
Fior ea

obținut 
„Prieten 
Printre 
numără 
Surugiu,Lupw. Aurel Enache, 
Vasile Radu, Gheor- 
ghe Rușețeanu. Con
stantin Ciupercă Și a Iți.

ION
CHIRCULESCU

tudor

Cartea în mijlocul 
colectiviștilor

In aceste zile o autolibrărte a I.C.R.-ului s-a deplasat în satele și comunele raionului Fetești, spre a face cunoscut colectiviștilor cele mai noi a- pariții în domeniul literaturii li științei.Numai în ultimele 4 zile autolibrăria a vizitat 10 comune în care a organizat ștanduri cu vînzare difuzînd cărți în valoare de peste 34.000 lei. Cele

mai multe cărți au fost difuzate în comuna Făcăieni (3 600 lei). Țăndărei, Gura Ialomiței, Cocargeaua și altele.In continuare autolibrăria s-a deplasat la G.A.S.-urile Pietroiu, Jegălia, Perișoru. Aici cărțile sînt așteptate cu mult interes de către muncitori.
ll. LAURENȚIU 

corespondent voluntar

f
f

H MARGINEA IMPERI Hi 
DEZBATERII

„DESPRE EDUCAȚIA
ESTETICA

A TINERETULUI

mm
DIRIJORILOR FORn^TIlLOR

e harta orașului Pia
tra Neamț se cere 
notată frumoasa ca
să de cultură recent 
inaugurată. Mică bi
juterie arhitectonică 
— in decorul plin de 
frumuseți naturale

ale bulevardului ce unește printr-o 
singură linie, simplu și poetic, cen
trul orașului cu gara.

Locul fostei case de cultură 
poartă astăzi pe umeri greutatea 
Imenselor schele și a primelor 
etaje, ale unui impresionant bloe 
de locuințe. A iost demolată deci 
vechea sală de spectacole, și pe 
schitele arhitectilor, iar apoi aevea, 
mlini sigure au desenat din cără
midă, mortar și sticlă silueta ele
gantă a noii case de cultură.

La ceasurile inserării, cind neo
nul își ia in primire funcțiile prac
tice și poetice, Casa de cultură a- 
mintește de litoralul Mării Negre 
cu care se Înrudește prin frumos.

„Dumbrava minunată" de MihaJl 
Sadoveanu — pe măsuța sălii de 
lectură pentru cei mici — denu
mește parcă acest colțișor gîndit 
ca prin intimitate, confort, bogăție 
de titluri, de coperți viu colorate, 
să ispitească cit mai mul fi copii.

In sala de lectură pentru cel 
mari am găsit, in vecinătatea flo
rilor cărților, florile pămintuîui — 
mulțime de trandafiri albi —• sin
gurii de altfel care tulbură liniștea 
cu parfumul lor tare. In sălile di
verselor cercuri mirosea doar a var 
proaspăt. Aici cortina se va ridica 
abia peste clteva zile.

Astă seară se ridică insă marea 
cortină a sălii de spectacole in 
care peste 600 de spectatori aș
teaptă cu emoție premiera. Un re
flector, o prezentatoare Iuptlndu-se 
cu tracul și.........Baletul Casei de
cultură din Piatra Neamț vă pre
zintă..." Acest simplu anunț emo
ționează.

★
A treia zi de la inaugurarea Ca

sei de cultură, In fata, unei săli 
tot atît de plină și caldă, au citit 
din versurile lor poeții Nina Cas- 
sian, Nicolae Tăutu. Alexandru 
Andrifoiu, Gh. Tomozel.

De unde se vede că succesul d» 
public nu este un accident ci o 
tradifie a manifestărilor Casei da 
cultură din Piatra Neamț mutata 
acum sub acoperiș nou.

VALERIU LAZAROV

I
După părerea mea cursul va I trebui să dea audienților o ie- I rie de temeinice cunoștințe de ■ teorie a muzicii, de armonie I și polifonie, de forme muzica- S le, citire de partituri și dirijat _ coral, precum și o serie del elemente de istorie a muzicii I și de teorie literară. _Să nu uităm în același timp I faptul că pentru Conservator | un asemenea curs ar putea fi _ un laborator experimental I pentru studenți, un mijloc im- | portant de legare a învățămîn- _ tului artistic superior de via-1 ța practică. ->Un asemenea curs poate n constitui de asemenea o i-1 mensă pepinieră de cadre ar- ■ tistice profesionale, o școală a din care vor putea fi recrutați | dirijori de seamă ai estrade- ■ lor noastre. mAm deplina certitudine că 9 prin organizarea și patronarea 8 unei asemenea școli de califi- S care, Uniunea Compozitorilor! va aduce o contribuție sub- 8 stanțială la opera de educa-1 ție estetică a maselor.

I

— Gîndlndu-ne la necesitatea unei asemenea forme de calificare, trebuie să lucrăm cu suficientă operativitate pentru a iniția acest curs încă în acest an. Și pentru a- ceasta există toate condițiile.Conservatorul b’ucureștean are nu numai elementele materiale necesare unei asemenea acțiuni (săli, material didactic, instrumente, o excelentă fonotecă și bibliotecă) ci și un corp didactic cu o înaltă pregătire profesională, cu multă experiență pedagogică, dornic să contribuie la ridicarea calității mișcării artistice de amatori.— Vreți să -ne dați și elemente concrete ale unui asemenea curs ? De pildă, ce discipline artistice ar trebui predate în cadrul acestei „școli” ?— Un grup de specialiști va trebui să întocmească programa analitică ținînd seama atît de nivelul general de pregătire a dirijorilor cît și de cerințele ce se impun în fața conducătorului unei formații artistice.

ducătorilor formațiilor artistice de amatori, în special a dirijorilor de cor — principalii responsabili ai educației muzicale a membrilor ansamblurilor, muzicieni amatori care au practic nevoie de o temeinică pregătire muzicologică, de un înalt nivel de cultură.

I
II
I
I

din sălile Ca-1 
it l/i ir Pi rtin SÌ-®

tis expoziția dea 
pictorilor ama-1 
tate. Aici sînt8

(manifestări menite să contribuie la formarea gustului pentru frumos, la îndrumarea oa- 
ii g menilor muncii spre însușirea i-1 comorilor artei.■ Iată numai cîteva dintre 

vin la expoziție nu- a 
cetățeni, locuitori ai |C < « » în siirri/r-thrxri D TP ■

TALIANU EMIL 
elevExpoziția artiștilor amatori

n biroul de lucru, în preajma a zeci de vestigii ce 
amintesc peste jumătate de veac de intensă activi
tate creatoare, o discuție cu compozitorul Ion Chi- 
rescu, secretar al secției de muzică corală și de 
masă a Uniunii Compozitorilor, nu poate porni de- 
cît pe coordonatele muzicii corale, genul cel mai 
bogat în tradiții al muzicii noastre culte, devenit, în

zilele noastre, prin uriașa mișcare de amatori, un cîmp de ma
nifestare artistică a milioane de oameni.

Artistul poporului Ion Chirescu discută despre muzica co
rală, despre mișcarea de amatori cu ardoarea unui pătimaș în
drăgostit de arta sunetelor, cu pasiunea aceluia care și-a 
dăruit aproape 6 decenii de viață dezvoltării vieții artistice a 
țării noastre, cultivării maselor.— Vreți să discutăm despre acțiunile inițiate de Uniunea Compozitorilor pentru educația estetică a maselor.Ele se cunosc. In ultimul timp Uniunea a organizat și a sprijinit o serie întreagă de

PLOIEȘTI (de la corespon-' 
dentul nostru).

Recent într-una < sei raionale de cultură am Si
naia, s-a deschis expoziția de 
artă plastică a j 
tor) din localitate. ----- -----
expuse peste 70 de lucrări de 
pictură, sculptură și grafică 
militantă. Pictorii amatori înfă
țișează aspecte din munca și g menilor muncii spre însușirea 
viața oamenilor din Valea Pra
hovei.

Zilnic 
meroși < 
orașului Sinaia, vizitatori, pre-

ele ;Organizarea Universităților ______  . . muncitorești de cultură mu- 
cum și oameni ai muncii yeniți 7^ca^ jn care țn ultimii ani, 
aici să-, 
odihnă.

oameni ai muncii veniți | 
■și petreacă concediul de B

■ 4
mii de tineri muncitori au

primit temeinice cunoștințe de teorie a muzicii, de istorie a artei, au căpătat coordonatele necesare înțelegerii muzicii. Aceste universități s-au bucurat de o deosebită prețuire din partea tinerilor.Numai cursurile Universității de cultură muzicală din București — instituție care a dobîndit un rol important în viața muzicală a Capitalei — au fost urmărite în cursul ultimului an de 2000 de tineri; 2000 de oameni care au acum toate condițiile pentru a înțelege, pentru a asimila comorile de frumusețe dăltuite în

operele lui Bach, Beethoven, Enescu...Contribuind la opera de e- ducațle estetică a maselor, U- niunea Compozitorilor a organizat de asemenea în ultimul timp o serie de ale creatorilor noștri în prinderi, în gospodării cole colective, pe marile tiere.
vizite între- agri- ș an

o instituție care să se Îngrijească de formarea, de educarea unui puternic detașament de dirijori de cor din rîndul artiștilor amatori.— Cum credeți că s-ar putea realiza practic un asemenea curs ?— Părerea mea este că o asemenea formă de învățămînt artistic trebuie deschisă sub
Interviul nostru cu artistul poporului ION D. CHIRESCU, secretar 
al secției de muzică corală și de masă a Uniunii Compozitorilor

Foarte mulți compozitori — mulți dintre ei muzicieni de prestigiu în cultura țării — au fost delegați ca îndrumători ai unor echipe artistice de amatori.Lista acestor acțiuni ar putea fi continuată.Trebuie însă să arătăm pe linia pătrunderii artei mase, a educației estetice anerilor, noi nu ne-am preocupat pînă în prezent de un element esențial — ridicarea calificării profesionale a con-

maică în ti

— Ce credeți că s-ar putea face în această direcție ?— M-am gîndit ca noi, conducerea Uniunii Compozitorilor, să inițiem și să luăm sub patronajul nostru educația conducătorilor formațiilor corale prin organizarea unui curs special de calificare.— Nu ar fi un asemenea curs o nouă universitate de cultură muzicală ?— Nicidecum. Nu este vorba aici de un curs de culturalizare, să zic așa, muzicală cl de

egida noastră, a Uniunii, pe lingă școlile de învățămînt muzical mediu sau superior din țară. Cu titlu de experiență aș propune organizarea chiar începînd din toamna a- cestui an pe lîngă Conservatorul din București a unui curs seral de 3 ani pentru dirijorii .formațiilor corale din Capitală.— Credeți că există țiile pentru a se trece acum la o asemenea de învățămînt ?
candide pe formă

IOSIF SAVA



Plenara Consiliului Central al Sindicatelor

plenară, vicepre- prezentat la unele

Fotbaliștii continuă pregătirea...

Ne scriu corespondenții 
noștri voluntari

«canța mult dorită a roșit ! Taberele, cluburile, 
I ștrandurile și pădurile, munții și marea, drumurile 

patriei îi așteaptă pe elevii de toate vîrstele, îrabiin- 
( du-i cu neasemuitele lor frumuseți. Marea problemă 
?. pe care și-o pun acum elevii nu este cum anume 

să-și petreacă zilele acestei vacanțe, ci pentru ce să 
opteze, ce anume să aleagă din programul ei bogat 

și variat. Despre aceste lucruri ne scriu corespondenții noștri 
voluntari, care — operativi ca și în alte domenii ale activității 
tineretului — ne informează cu privire la acțiunile la ©are par
ticipă elevii în aceste v,ile ale începutului de vacanță, ne scriu 
despre manifestările ©ar® vor urma.

.Vacanța e»t® minunat prilej pentru cunoaștere« orașului și 
« raionului în care trăiești, a împrejurimilor sale, a regiunii și 
a minunatei noastre pairii. De aceea, echipați corespunzător, mii 
și mii de elevi, pleacă în drumeții și excursii de mai lungă 
durata, împînzind în aceste zile drumurile patriei. „Elevii de la 
Școala de 8 ani din comuna Satchinez — raionul Sînnicolau Mare
— au făcut o excursie în Timișoara — ne scrie profesorul L. Du- 
najecz. Ei au vizitat Muzeul regional al Banatului, întreprinderi, 
marile magazine, au cunoscut frumosul nostru oraș, cu bogata 
lui viață economică și culturală...” Tot pentru a cunoaște ca
pitala regiunii lor — Galați — au pornit *n excursie și elevii 
Școlii de 8 ani din comuna Irești raionul Panciu. S-au întors 
încîntați de ospitalitatea cu care au fost primiți, de aspectul 
modern al bătrînului oraș de pe Dunăre. Corespondentul nostru 
voluntar Gheorghe loanovici ne informează că aproape 3 500 de 
elevi din raionul Vatra Dornei vor fi antrenați în drumeții și 
excursii în vara aceaBta. Cei mai mul ți vor merge să cunoască 
bătrîna cetate de scaun a Moldovei, Suceava, cu împrejurimii® 
«ale pitorești, cu locurile care evocă istoria poporului nostru, cu 
noile construcții înfăptuite în anii socialismului. Alții vor pleca 
spre Capitală, pe litoral, în celelalte regiuni. Un program turistio 
la fel de bogat este pregătit pentru elevii din raionul Piatra 
Neamț — ne informează operatorul mecanic Teodor Stavăr. 
„Peste 10 000 de elevi — ne scrie corespondentul nostru volun
tar, vor merge la Bicaz, Onești, Borzești, Roman cunoscînd astfel 
frumoasa noastră regiune care trăiește o impetuoasă dezvoltare 
economică și culturală. Alți elevi din Piatra Neamț vor putea fi 
întîlniți pe străzile Bucureștiului și în frumoasele noastre stațiuni 
de pe malul Mării Negre.

Numărul elevilor turiști, din regiunea Iași este impresionant : 
101 150 pionieri și elevi. Corespondentul care ue transmite infor
mația arată că — prin drumeții și excursii de mai lungă durată
— elevii ieșeni și-au propus să cunoască propria lor regiune, 
noile construcții din regiunea Bacău, Capitala, litoralul, zonele 
muntoase etc. DeBpre excursiile la care participă elevii — ne mai 
scriu corespondenții noștri voluntari Gheorghe Florescu din co
muna Tutana — regiunea Argeș, profesorul Paul Isar din Giurgiu, 
Constantin Bunoiu — secretar al Comitetului raional U.T.M. Cra- 
iova și mulți alții.

Dar excursiile formează numai un capitol al bogatului pro
gram de vacanță pregătit cu grijă din vreme de organizațiile 
U.T.M., împreună cu conducerile școlilor. Elevilor din comuna 
Grivița, raionul Slobozia — ne scrie corespondentul nostru vo
luntar Stan Voinea — comitetul comunal U.T.M., împreună cu 
conducerea școlii le-au pregătit un program variat din care nu lip
sesc manifestări sportive și artistice, excursii, concursuri. Ei vor 
vizita incubatorul gospodăriei colective, fermele sale de păsări și 
animale. La cererea elevilor, au fost introduse în planul vacanței 
și acțiuni de muncă patriotică : strîngerea 
fierului vechi etc. Acțiunile pregătite 
petreacă o vacanță plăcută —• încheie 
sa adresată ziarului.

„Noi am hotărît să folosim vacanța 
obiective industriale din oraș și regiune — ne scrie Ionel Gavrilă 
elev la Școala medie nr. 2 din Tulcea. Prima vizită am făcut-o 
la Șantierul naval din localitate. Șantierul, discuțiile cu mun
citorii, i-a impresionat puternic pe elevi...”. „într-o sală din Giur
giu special amenajată, s-a deschis expoziția elevilor de la Școala 
de muzică și artă populară din oraș. Tablourile expuse atrag sute 
de vizitatori, dintre care mulți elevi, dornici să cunoască reali
zările colegilor lor de generație — ne informează un alt cores
pondent. Numeroși corespondenți voluntari ne scriu despre acti
vitățile ce se desfășoară în taberele locale și regionale : întreceri 
sportive, manifestări cultural-artistice, întîlniri cu activiști de 
partid, oameni de știință și cultură, sportivi fruntași, munci
tori etc.

Din scrisorile sosite la redacție aflăm și despre o altă acțiune 
îndrăgită de elevi în vacanță, devenită de «cum tradițională : 
culegerea folclorului. Această manifestare — închinată zilei de 
23 August — se desfășoară în cele mai multe locuri sub forma 
unor ștafete. în regiunea Iași, ne informează eleva Elena Oprea, 
culegătorii de folclor se vor interesa nu numai de cîntece ci și 
de dansuri, versuri populare etc. în cadrul ștafetei, organizată 
cu concursul caselor raionale de cultură, a comitetelor de cul
tură și artă și a Muzeului regional, se vor alcătui albume care 
vor circula prin taberele locale și cluburile elevilor, care vor fi 
apoi supuse unui juriu pentru stabilirea câștigătorilor. Menită să 
antreneze un mare număr de elevi, ștafeta va contribui la cu
noașterea de către aceștia a bogăției noastre folclorice, a fru
moaselor noastre tradiții în această direcție. Despre o ștafetă 
asemănătoare, organizată în raionul Craiova, ne vorbește și un alt 
corespondent voluntar al nostru.

Evident rîndurile de față nu ne permit să cuprindem bogăția 
și varietatea manifestărilor la care participă elevii în această 
frumoasă vacanță. Cu concursul corespondenților noștri voluntari 
vom mai reveni informînd cititorii asupra activităților mai deo
sebite îndrăgite de elevi, organizate cu prilejul vacanței.

spicelor, colectarea 
îi vor ajuta pe elevi să 
corespondentul scrisoarea

pentru cunoașterea unor

Consfătuiri 
privind difuzarea 
și popularizarea 

cărții interregio- din secto- difuzare a la Brașov,
La consfătuirea nală a lucrătorilor rul de edituri și cărții, care are loc participă delegați din regiunile Argeș, Brașov, Dobrogea, Oltenia, Pitești și Mureș — Autonomă Maghiară, ai Oficiilor de difuzare a cărții din cadrul cooperativelor de consum.Consfătuirea analizează stadiul actual al difuzării cărții și măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea acestei activități. Au fost prezentate două referate, unu] din partea Centralei editurilor și difuzării cărții, iar altul din partea Oficiului de difuzare a cărții din CENTROCOOP.Pe marginea referatelor delegații au dezbătut diferite probleme specifice muncii de difuzare a cărții atît, în mediul rural, cît și în mediu] urban. Totodată, a avut loc un rodnic schimb de păreri asupra stadiului actual de popularizare a cărții în regiunile respective.. Delegații iau parte la o serie de acțiuni de difuzare a cărții, organizate în orașul Brașov, și vizitează unități de difuzare a cărții din cadrul cooperației, printre care cele din Codlea, Bran, Tg. Secuiesc, Rupea.A fost întocmit un plan de măsuri menit să asigure o mai bună difuzare a cărții în regiunile respective.

★O consfătuire interregională 
privind difuzarea, și populari
zarea cărții, are loc și la Cluj.La consfătuire participă lu
crători fruntași din librării și 
unitățile cooperației de consum 
din regiunile Banat, Crișa- 
na, Maramureș, Hunedoara și 
Cluj.

La Cîmpul Cetății, unde rlul 
Niraj scapă de strînsoarea 
munților Gurghiului, Ocolul Sil
vic din Sovata a amenajat o 
modernă crescătorie de păs
trăvi. Numai în anul 1962 au fost valorificate aici șase tone 
de păstrăvi peste plan.

Anul acesta oamenii muncii 
venifi la odihnă și tratament in 
stațiunea Sovata au consumat 
peste 3000 de kg. de păstrăvi, 
iar alte apreciabile cantități

(Agerpres)

La cules de romanità

în zilele de 27 și 28 iunie 1963 a avut loc plenara Consiliului Central al Sindicatelor din Republica Populară Ro- mînă. La plenară au participat, în afară de membri și membri supleanți ai Consiliului Central al Sindicatelor, membrii Comisiei centrale de cenzori, președinții consiliilor regionale și ai unor consilii locale ale sindicatelor, activiști cu muncă de răspundere din aparatul C.C.S. De asemenea, au participat reprezentanți ai Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor, Consi-

liului Național al Femeilor, ai ministerelor și organizațiilor economice centrale, directorii unor întreprinderi din Capitală, ziariști.Tov. Martin Isac, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, a prezentat raportul cu privire la activitatea sindicatelor în domeniul întrecerii socialiste, pentru realizarea planului de stat pe 1963,De asemenea, la tov. Elena Lascu, ședințe al C.C.S., a referatul eu priviremăsuri pentru îmbunătățirea

formelor și metodelor de muncă ale organizațiilor sindicale, iar tov. Ludovic Csupor, cretar al referatul definitivă telor șl a lor sociale pe anul 1962 și modul cum au fost realizate prevederile bugetelor respective pe trimestrul I 1963. în cadrul discuțiilor asupra problemelor prezentate au luat cuvîntul numeroși participant!, după care plenara a adoptat hotă- rîri corespunzătoare.

se- C.C.S., a prezentat privind executarea a bugetului sindica- bugetului asigurări-

(Agerpres)

WORT WORT
Foto t V. RANGA

A LUAT FIINȚĂ 
Centrul 

de medicină 
sportivă

Recent a luat ființă 
Centrul de medicină 
Ministerului Sănătății 
rilor Sociale. Sarcina 
acestei noi instituții este aceea de a 
asigura asistență medicală de spe
cialitate și da îndrumare medicală 
a sportivilor. Centrul de medicină 
sportivă desfășoară și o activitate 
de cercetare științifică în acest do
meniu, fiind totodată o bază de în
vățământ pentru noile cadre ale re
țelei medicale de specialitate.

Noua unitate, dotată cu aparatu
ră medicală de înaltă tehnicitate, 
îsi desfășoară activitatea în cadrul 
Complexului sportiv ,,23 August", 
fiind organizată pe secții și servi
cii. Secția de investigații medico- 
sportivă, de exemplu, este compu. 
să din îl servicii de specialitate.

în cadrul centrului au fost repar
tizați medici sportivi care au ur
mat cursul de specializare, fiind 
totodată și antrenori sportiv; de di
ferite discipline.

Pentru ocrotirea sănătății sportf. 
vilor din Capitală mai funcționea
ză un dispensar central special 
pentru sportivi, îar în orașele Bra
șov, Iași. Tg. Mureș și Timișoara 
au fost create dispensare regionale 
de medicină sportivă.

la București 
sportivă al 
și Prevede- 
principală a

Schimb 
de experiențăJoi și vineri în regiunea Do- brogea a avut loc un schimb de experiență cu tema „Extinderea în cultură a plantelor furajere de mare productivitate”, organizat de Consiliul Superior al Agriculturii și Consiliul agricol regional.Au participat președinți de G.A.C., ingineri, medici veterinari și specialiști din cadrul consiliilor agricole regionale și raionale din regiunile Argeș, București. Dobrogea, Galați, Iași. Oltenia. Ploiești și Suceava. Participanții au vizitat sectorul zootehnic și culturile furajere ale G.A.C. din comuna Cumpăna, lotul semincer pentru plante de nutreț al sfatului popular de aici și cîm- purile de experiență pentru culturile furajer« ale stațiunii experimentale Dobrogea. Au fost apoi prezentate referate privind agrotehnica culturilor de plante furajere, organizarea bazei furajere în G.A.C. din regiune, economicitatea introducerii în cultură a plantelor furajere etc.

La întoarcerea fotbaliștilor noștri din Danemarca, unde au 
cucerit un prim succes în preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, am solicitat tovarășului profesor ANGELO NICULESCU, 
antrenor federal, cîteva păreri și concluzii ce se desprind după 
cea dinții confruntare oficială.

— Victoria fotbaliștilor, a- 
preciată în țară ca și în 
Danemarca, confirmă în bună 
măsură succesele formației în 
anterioarele 
ționale.

întâlniri interna-de la Copenhaga o primă etapă a— Meciul a încheiat pregătirii lotului olimpic. începută încă din iarnă, această etapă s-a caracterizat prin subordonarea acțiunilor de pregătire a acestei întîlniri. A- doptînd forma pregătirii centralizate, s-a urmărit să asigurăm jucătorilor o condiție fizică generală, accentuînd în același timp pe însușirea variatelor elemente de tehnică și concepție în joc.Jocurile, cît mai multe jocuri ne-au îngăduit să constatăm capacitatea, posibilitatea de orientare în concepția de joc a selecționabililor noștri. De altfel organizarea a foarte multe jocuri de pregătire și verificare, susținerea unor turnee peste hotare (e- chipele din care provin cea mai mare parte a olimpicilor) ne-au oferit posibilitatea familiarizării jucătorilor cu condițiile unor meciuri dificile. După susținerea întîlnirilor cu Slovan Bratislava, Sarajevo, Flamengo, Universidad Chile și în final cu formațiile R.D.G.

șl Poloniei am constatat o linie progresivă în creșterea potențialului jucătorilor.
— La examenul din 23 iu

nie nu s-au obținut numai note 
bune...— Este adevărat, noi apreciem dintr-un început că _ în meciul de la Copenhaga echipa

șaselea atacant). Koszka n-a dublat corespunzător pe Nun- weiller III (așa cum ne-a dovedit că știe s-o facă în meciurile anterioare), a abuzat de conducerea mingii, si a demonstrat, din păcate, că nu-i convine deloc terenul moale, alunecos. Ne-a surprins și evoluția necorespunzătoare a lui Greavu. Aproape întotdeauna a sosit al doilea la minge, a jucat complicat, excesiv în driblinguri. La loviturile libere, sau când adversarul se afla în careu n-a marcat omul și a
De vorbă cu prof. Angelo Niculescu,

antrenor federal

n-a funcționat integral foarte bine. în repriza întîi, mai ales, apărătorii n-au reușit să dezbrace în cabină si haina timorării, a emoțiilor. Aceasta ne-a adus execuții tehnice imprecise. dezorientare în unele faze de joc. iar uneori, mai grav, unii dintre apărători — îndeosebi Nunweiller III — au părăsit zona de apărare, creînd astfel spații libere propice pătrunderii adversarului. Popa ș-a lăsat adesea atras de adversar în iocul ofensiv, mai mult decît trebuia. Petru Emil n-a reușit să orienteze acțiunile ofensive în adîncime, n-a creat superioritatea numerică în atac (el fiind considerat al

jucat la intercepții. Adversarul său a fost ia un pas să ne înscrie două goluri. Aceste caracterizări ne permit să cotăm sub nivelul posibilităților evoluția apărătorilor în această întîlnire. Evoluția apărării a surprins cu atît mai mult cu cît acest compartiment a jucat excepțional în Polonia.

Spartachiada 
de vară 

a tineretului

talentate. Aceasta, principală problemă de ce la ora actuală media formației este între ani. Se simte însă ne

în regiunea DOBROGEA, Spar* 
tachiada de vară • tineretului a 
antrenat pînă în prezent peste 
110 000 de sportivi, dintre care 
27 000 de fete. Atletismul, gim
nastica, fotbalul, crosul și Ci
clismul se bucură de o largă 
participare. La atletism au con
curat în ultimele două luni â- 
proape 26 000 de tineri de la 
orașe și sate. Au luat extindere 
unele ramuri sportive cu tradiție 
în această parte a țării, cum sînt 
trînta și natația, precum și o 
disciplină nouă : orientarea tu
ristică. în această perioadă, în 
•ațele regiunii au fost organizate 
peste 250 de duminici cultural- 
sportive, ale căror programe au 
antrenat numeroși colectiviști și 
mecanizatori din Basarabi, Ca- 
stelu, Crucea, Năvodari, N. Băl- 
cescu, Niculițel și din alte co
mune.

Prin munca voluntară a mem
brilor asociațiilor sportive ș.i cu 
sprijinul sfaturilor populare, în 
regiunea Dobrogea au fost ame
najate și reamenajate 660 de 
baze sportive simple : terenuri 
de fotbal, volei, handbal, bas
chet, piste de atletism, gropi d® 
sărituri etc.

PE

mai ales din punct de vedere tehnic. Nu ne-a plăcut dintre înaintași Haidu care ne-a părut fricos, fără inițiativă, impresionat prea ușor de galeria daneză. Considerăm evoluția sa un accident.
— în ce fel va fl continuată 

pregătirea olimpicilor, ce mă
suri aveți în vedere pentru în
depărtarea lacunelor semna
late ?— în pregătire se va accentua mai mult decît pînă acum pe jocuri de verificare. La a- ceste jocuri, selecționabilii vor întîlni echipe foarte puternice. Pregătirea se va desfășura în continuare sub formă centrali, zată, periodizînd timpul rămas pînă la revanșa cu fotbaliștii danezi. Componenții echipei continuă deocamdată activitatea la cluburi, unii la un mod mai relaxat, iar alții se află sub îngrijirea medicilor. Cercetăm în continuare posibilitățile întăririi lotului cu elemente tinere, nu-i o vreme vîrstei 22—23voia unor interi de rezervă ca și dublarea centrului atacant. Lotul de tineret este un „spate al frontului”, o nieră a nale. în jucători crare : Avram, considerăm echipa de tineret o formație de sine stătătoare, ci de rezervă directă pentru lotul A. De altfel, de la tineret au mai fost promovați: Pavlovici, Crăiniceanu, Raksi, Nunweiller IV. La ordinea zilei, se află în continuare îmbunătățirea concepției de joc, accen- tuînd creșterea potențialului ofensiv. în aceeași măsură antrenorii lotului dovedesc preocupare pentru îmbunătățirea elasticității, a mobilității echipei. Avem certitudinea că actuala formație poate întîlni adversari de certă valoare, ceea ce ne-ar asigura o experiență mai completă. Spuneam că lotul este destul de tînăr și acumularea experienței este un atribut indispensabil. Socotim că în momentul de față există o bună orientare în pregătirea formațiilor reprezentative. Există șl unele succese care ne arată că munca în colectiv a antrenorilor, sprijinită îndeaproape de biroul consiliului general, de conducerea federației, de jucători. își va da roadele mult așteptate de pasionații fotbalului

VASILE RANGĂ

— Se pare că în acest meci 
Înaintașii au suplinit unele 
sarcini ale apărătorilor.— Atacul este cea mai bună apărare. De asta ne-am convins și la Copenhaga. Atacan- ții noștri au fost net superiori apărătorilor, au jucat în ofensivă, ceea ce ne-a îngăduit să marcăm si trei goluri, să dispunem de multe acțiuni în finalizare (să amintim dintre acestea 16 cornere). Si aici o surpriză. La ultimul meci de verificare, susținut în compania formației „Electronica”, Manolache s-a comportat slalb. A fost introdus totuși în lot, preferat lui Pavlovici, pentru că studentul timișorean este un exemplu de dăruire la antrenamente și chiar în competiții. Manolache se mobilizează foarte bine pentru confruntările internaționale. Si apoi mai era un „amănunt”. Adversarul său direct dispunea de mari calități fizice, forță, atac la om deosebit de comba. tiv, joc excelent cu capul. Pav. lovici evită lupta directă. în joc, Manolache l-a întrecut pe stoper și a creat culoare libere 
pentru Varga și Constantin.

— Cnm ați putea caracteriza 
evoluția aripei Varga—Pârcă
lab ?

fel de pepi- națio- mulți
SCURTreprezentativei acest lot sînt care aspiră la consa- Adam. Voinea. Sorin Suciu. Petescu. Nu

MARIETA VIDRAȘCU

Păstrăvărie

(Agerpres)

modernă

Foto : AGERPRES
BASOV CONSTANTIN 
corespondent voluntar

Pe terenul de volei al Aso
ciației sportive „Minerul" 

din Filipeștil de Pădure

sînt pregătite să ia drumul uni
tăților de desiacere.

Celor 28 de bazine, cu peste 
un hectar de luciu apă, li se va 
adăuga încă unul, cu o supra
față de 2000 de metri pătrafl, 
care se amenajează în anul a- 
cesta și care va contribui sim
țitor la mărirea capacității de 
creștere a păstrăvilor.

— Ziarele daneze au apreciat mult jocul întregii formații, semnalând îndeosebi călită- țile tehnice ale celor doi: Varga, Pârcălab. Cunoscîndu-i mai bine, noi ne așteptam la o comportare mult mai bună,

^“LECTOR.
rin valorificarea critică a moșteni- rii literare a trecutului, revoluția culturală din țara noastră a făcut posibilă apariția u-nor exegeze critice și istorico- literare care, spulberînd straturile de neadevăruri ce fuseseră așternute peste viața și opera Luceafărului poeziei ro- mînești, conturează cu claritate drumul vieții poetului și relevă mesajul real al operei lui. Un mare număr de fapte, de evenimente, de atestate ale lui Eminescu însuși și ale contemporanilor săi, expuse în documente și mărturii, de-abia astăzi scoase la iveală, reconstituie o realitate care a fost și care infirmă teza „subiectivității” mizeriei poetului.Recentul volum masiv„Contribuții documentare la biografia lui Mihail Eminescu”, alcătuit de Augustin Z. N. Pop și Publicat de Editura A- cademiei Republicii Populare Romîne, se înscrie în rîndul acestor valoroase apariții noi, menite să înlăture aprecierile mistificatoare țesute în trecut

în jurul operei genialului poet și, mai cu seamă, să lumineze etape mai puțin cunoscute din viața lui zbuciumată. Astfel, „fără să constituie o biografie lărgită a lui Eminescu”j cum ne-o spune în prefață însuși

proveniți dintr-o »pită de țărani iobagi, precum și a înaintașilor de răzeșie ai Ralucăi Jurașcu — infirmă așa-zisa origină boierească a poetului, altele, menite să schițeze istoria cătunului Ipotești în 1848— 1878, ilustrează, direct sau indirect, tradițiile legate de existența familiei lui Emines- cu pe aceste meleaguri atît de scumpe copilăriei sale.Nu mai puțin impresionante și adînc grăitoare despre unele aspecte ale contradicțiilor so-

gospodăriei din Ipotești, îndeaproape urmărită de organele financiare și administrative ale întunecatului regim de-a- tunci.Edificatoare poetului în care sfîrșitul capitoleaici documente care luminează mai mult relațiile sale cu Veronica Micle, profundul atașament al sorei sale Harieta, ostentația răzbunătoare a ofi-

pentru ținuta și pentru suferințele s-a zbătut pînă la vieții, sînt ultimele ale volumului. Apar

„Contribuții documentare

la biografia lui Mihail Eminescu“

de
autorul lucrării, prin cele 850 de documente cîte însumează, volumul aduce la lumină tot atîtea contribuții monografice despre familia poetului și despre viata lui în diferite momente.Dacă numeroase materiale — acte și hrisoave autentice vorbind despre starea funciară a celor din familia Eminovici,

ciale și politice cîte au stîrnit dezvoltarea capitalismului la noi către sfîrșitul veacului trecut, sînt și documentele care privesc soarta fraților poetului, îndeosebi a celui mai vîrst- nic, doctorantul Șerban Emi- novicl, al cărui tragic sfîrșit din toamna anului 1874, la Berlin, pun în lumină deprimanta scăpătare materială a

cialif.ăților si a păturii suprapuse, sprijinul pe care 1-1 a- cordă socialiștii, tinerii studioși cu idei înaintate, actori și tăreți populari, învățători profesori și, cu deosebire, sile Alecsandri, CreangăSlavici. Sînt aici, de asemenea, restabilite cîteva adevăruri fundamentale privind relațiile Iul Eminescu cu „Junimea”.

cîn-ȘiVa
si

Si tot astfel volumul continuă cu informații prețioase despre întunecatii ani 1887— 1888 petrecuti la Neamț și Botoșani. despre sfîrșitul poetului în casa de sănătate a doctorului Sutu. Documentele sînt uneori însoțite de succinte comentarii ale autorului lucrării de o reală ținută științifică. O- biecții poate trezi introducerea unor elemente destul de cunoscute ca să mai fie necesară alăturarea lor documentelor inedite pe care această carte le pune la îndemâna cititorului. De asemenea, folosirea pe alocurea a unor termeni pretențioși îngreuiază stilul elegant al comentariului (de pildă: „coercitia a lor lui”, „acolada bravurii”, „proces rege- sat”, „suvenirul mamei”, „cva- sirusticitate bătrînească.” „a- fiptul vînzării”, „iubire retroc- tilă” etc.). Ar fi de observat și reproducerea neclară a unor texte, slab executate din punct de vedere tehnic. Editura ar fi trebuit să depună mai multă atenție în această privință.Cu excepția acestor mici deficiențe. volumul de „Contribuții documentare la biografia lui Mihail Eminescu” întocmit de Augustin Z. N. Pop aduce lumină în unele sectoare mai puțin cunoscute din drumul vieții poetului, lărgind astfel^ posibilitățile apariției unei biografii eminesciene exhaustive.
FÄNICÄ N. GHEORGHE

1 Duminică se reia 
campionatul cat A 
de fotbal. In Capita
lă. pe stadionul Re
publicii, se vor des
fășura în cuplaj jocu
rile : Rapid — U. T. 
Arad (orele 16,15) și 
Progresul — Farul

Constanta (orele 18). In (ară au loc 
următoarele partide : Crișana Ora
dea — Știința Cluj; Minerul Lu- 
peni — Dinamo Bacău; Steagul Ro
șu Brașov — Dinamo București; Pe
trolul Pftiești — Steaua și Știinta 
Timișoara — C.S.M.S. Iași. Meciu
rile din țară Încep la orele 18.

• Vineri, la Constanta a avut 
loc rejucarea meciului de iotbal : 
Siderurgistul Gala ti — Progresul 
București, din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei R.P.R.". Jocul s-a 
Încheiat din nou cu un rezultat de 
egalitate : 2-2 (2-0). Conform regu
lamentului, pentru semifinale s-a 
calificat echipa mal tinără Side
rurgistul Galați.

Pină acum, in semifinalele „Cu
pei R.P.R.“ s-au caliiicat C.S.M.S. 
lași, Petrolul Ploiești și Siderurgis
tul Galați. Cea de-a patra semifina. 
listă va ii cunoscută la 4 iulie, 
după desiășurarea jocului Steaua 
— Minerul Baia Mare.

• Duminică seara la Brăila va 
avea loc întilnirea internațională 
de box dintre echipele de tineret 
ale R.P, Romîne și Iugoslaviei,

• Astăzi șl mline se desfășoară 
pe stadionul „Vasil Levski" din So
fia întilnirea internațională de at
letism dintre echipele masculine și 
feminine ale R.P. Romîne și R. P, 
'Bulgaria.

(Agerpres)
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OK. VOINOV REALIZATORUL FILMELOR „CEI TREI DIN
2 PĂDURE” ȘI „LUMINĂ IN ÎNTUNERIC’’ NE PREZINTĂ
6 NOUL SĂU FILM

„AVÎNTUL TINEREȚII"
o producție a studioului „Mosfilm”

' Scenariul : Aleksandr Rekemciuo cu participarea lui 2 
> K. Voinov o
>Cu : Oleg Tabakov, Ada Seremetieva, I. Pereverzev, V. Gra- 2 
[ cev, E. Evstigneev, I. Nikulin 2
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INSTITUTUL POLITEHNIC TIMIȘOARA

ORGANIZEAZĂ
CONCURSURI DE PREGĂTIRE

în vederea examenului de admitere în intervalele t

5 iulie — 4 august ți
5 august — 30 august a.«.

înscrierile se fac la Secretariatele facultăților Mecanică, 
Electrotehnică, Construcții, Chimie industrială și Mecanică 
agricolă.

Informații suplimentare se pot primi zilnic la Secretariatul 
rectoratului, telefon 1106, între orele 7—15.



între 17 și 28 iunie tara noastră a fost vizitată, la invitația Ministerului Economiei Forestiere, de o delegație a Ministerului Silviculturii și Industriei Lemnului din R. P. Polonă, condusă de prof. dr. T. Molenda, adjunct al ministrului silviculturii și industriei lemnului.Vineri, la amiază, delegația a părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie.La plecare, oaspeții au fost conduși de L. Negrea, adjunct al ministrului economiei forestiere, de cadre de conducere din minister.în timpul petrecut în R. P. Romînă, delegația poloneză a Vizitat exploatări forestiere și unități de industrializare a lemnului șl a avut un schimb de păreri în probleme de specialitate ce prezintă interes pentru ambele țări,
★

vineri seara a avut loc în 
Mia Teatrului C.C.S. din Ca
pitală un concert dat în cin
stea Zilei învățătorului. For
mațiile artistice ale clubului 
sindicatelor din învățămînt 
București, corul de copii, co
rul și orchestra cadrelor di
dactice au prezentat un pro
gram muzical.

La concert au participat nu
meroși profesori, învățători și 
elevi.

'■irEa Casa oamenilor de știință din Capitală a început vineri sesiunea de comunicări științifice organizată de laboratorul statistico-matematic din cadrul Institutului de cercetări economice al Academiei R. P. Romîne.

Prof. univ. Manea Mănescu, membru corespondent al Academiei, a vorbit despre importanța calculului economic, acad. Grigore Moisil despre activitatea Institutului de matematică al Academiei R. P. Romîne și a Facultății de matematică și mecanică în domeniul economiei matematice, iar acad. Gheorghe Mihoc despre ideea de dependență în teoria firelor de așteptare.Au mai fost prezentate, de asemenea, comunicări de către cercetători de la Institutul de cercetări economice și Institutul de matematică, cadre din învățămîntul superior e- conomic și de economiști din diferite ministere.Ședința a fost prezidată de Costin Murgescu, membru corespondent al Academiei, director adjunct al Institutului de cercetări economice al Academiei R. P. Romîne.Lucrările sesiunii continuă.
★

La Craiova s-au desfășurat joi șl 
vineri lucrările consfătuirii medi
cale din țară cu tema „Asistența 
obstetrică și ginecologie în mediul 
rural", organizată de Uniunea So
cietăților de Științe Medicale din 
R.P.R. și filiala Oltenia a acestei 
Uniuni.

La 'lucrările consfătuirii au parti. 
cipat medici specialiști și medici 
șefi ai secțiilor de sănătate și pre
vederi sociale de la sfaturile popu
lare raionale, directori de spitale.

Au luat parte, de asemenea, șefii 
catedrelor de obstetrică și gineco
logie, conferențiari și alte cadre 
didactice de la facultățile de Me
dicină din București, lași, Timișoa
ra, Cluj, Tg. Mureș, reprezentanți 
ai Ministerului Sănătății și Preve
derilor Sociale, ai organelor locale 
de partid și de stat. Au fost pre
zentate mai mult de 60 de referate 
și rapoarte.

(Agerpres)

Dezbaterile din Comitetul Special al OJ.II. 
cu privire la Guyana Britanică

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— La 27 iunie, Comitetul spe
cial al O.N.U. pentru studierea 
aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale a 
dezbătut situația din Guyana 
Britanică, unde, după cum se 
știe, elemente aflate în slujba 
colonialiștilor provoacă de cî- 
teva săptămîni grave tulburări. 
In fața membrilor comitetului 
a luat cuvîntul Brindley Benn, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Guyanei Britanice, 
care a înfățișat substratul com
plotului imperialist pus la cale 
pentru a împiedica acordarea 
independenței acestei colonii 
engleze. După cum transmite 
agenția Associated Press, Co
mitetul a hotărît, în ciuda o- 
biecțiilor delegatului S.U.A., să 
trimită în Guyana Britanică un

subcomitet alcătuit din repre
zentanți a cinci țări „pentru a 
căuta, împreună cu părțile in
teresate, cele mai bune mijloa
ce pentru a obține ca Guyana 
Britanică să devină indepen
dentă în timpul cel mai scurt 
posibil". Reprezentantul Marii 
Britanii, Cecil King, după ce a 
afirmat că un asemenea sub
comitet este binevenit pentru 
un teritoriu numai dacă el este 
invitat de puterea administra
toare, a declarat că va informa 
guvernul său asupra hotărîrii 
Comitetului.

Intre timp, după cum trans
mit agențiile occidentale de 
presă, situația din Guyana Bri
tanică continuă să se mențină 
încordată. Bande de huligani au 
încercat să dinamiteze clădirea 
Ministerului Educației din Ge
orgetown și să arunce în aer o

Conferința consacrată desființării

Federației Rhodesiei și Nyassalandului

Verificați-vă cunoștințele
(Urmare din pag. I) concurenți, să analizeze cu prilejul diferitelor adunări generale, felul în care participă ei la concurs, răspunsurile ce le dau la întrebări. In fabrică a fost stabilit un grup de ingineri și tehnicieni care acordă consultații participanților la concurs ori de cîte ori este nevoie. Se înțelege că în acest mod se creează peste tot o atmosferă de studiu și discuții creatoare, de dezbatere amănunțită a diferitelor probleme ale producției.Se poate spune astfel că această formă de răspîndi- re a literaturii de specialitate prin concursul „Veri- ficați-vă cunoștințele tehnice“ interesează în cea mai mare măsură întreaga masă de muncitori. Astfel, chiar dacă nu participă toți direct la concurs, prin faptul că ziarul de uzină publică la un anumit interval răspunsurile la întrebări, a- ceasta contribuie firește la lărgirea orizontului lor de cunoștințe, constituie un îndemn de a citi cartea tehnică.Conducerea întreprinderii noastre a stabilit, de asemenea, diferite stimulente pentru cîștigătorii concursurilor din secțiile cu numărul cel mai mare de participanți.Interesul de care se bucură această formă de răspîndire a

cărții tehnice, eficiența pe care ea o are în procesul de producție se vede de altfel în succesele obținute de fabrica noastră. Rezultatele anului 1962 au adus astfel Fabricii de rulmenți-Bîrlad, diploma de întreprindere evidențiată pe ramură de producție în întrecerea socialistă. Anul acesta constructorii de rulmenți și-au îndeplinit în mod ritmic, lună de lună planul de producție la toți indicii, dînd pînă în prezent peste pian mai mult de 9 200 de rulmenți. De asemenea, în lunile care au trecut de la începutul anului și pînă a- cum peste 300 de tineri și-au ridicat categoria de încadrare tarifară și nu se poate să nu vedem în aceasta și un rezultat al concursului amintit, al faptului că el a stimulat dorința tinerilor spre o perfecționare continuă în meseria ce și-au a- les-o.In viitor, cantitățile de rulmenți fabricați la Bîrlad vor trebui să crească considerabil. Sarcina aceasta va putea fi îndeplinită prin creșterea necontenită a productivității muncii. Se cere de aceea folosirea tuturor rezervelor interne. Una dintre ele o constituie fără. îndoială ridicarea calificării profesionale unde concursul „Verificați-vă cunoștințele tehnice" își aduce desigur vasta sa contribuție.

SALISBURY 28 (Agerpres). — La 28 iunie, în localitatea Victoria Falls, din Rhodesia de sud, s-a deschis conferința care urmează să dezbată problemele legate de desființarea Federației Rhodesiei și Nyassalan- dului.Este semnificativ că federația colonialistă a fost creată în anul 1953 în aceeași localitate de pe malul fluviului Zambezi.La conferință participă primul ministru adjunct și ministrul pentru problemele Federației Africii Centrale al Angliei, Butler, primul ministru al Rhodesiei de sud, Field, reprezentanții guvernului de coaliție al Rhodesiei de nord, Kenneth Kaunda și Harry Nlcumbula, precum și primul ministru al Federației, Roy Welensky. Din partea guvernului african al Nyassalandului participă doar trei observatori.în concepția reprezentanților britanici această conferință, care ar urma să țină aproximativ zece zile, nu va putea, chipurile, să rezolve toate problemele legate de desființarea federației. De aceea ei preconizează constituirea unor comisii de lucru care urmează să pună în aplicare abia în cursul lunilor viitoare hotăririle conferinței.După cum s-a mai anunțat oficialitățile britanice nu ar fi dispuse să accepte desființarea oficială a federației înainte de sfîrșitul acestui an sau începutul anului viitor.In comunicatul dat publicității cu privire la tratativele premergătoare conferinței care

au avut Ioc Ia 26 iunie în a- ceeași localitate, reprezentanții Rhodesiei de nord au cerut însă cu fermitate dizolvarea imediată a federației, subliniind că constituirea comisiilor preconizate de Anglia nu ar face decît „să prelungească lucrurile“. Ei au arătat că în cursul săptă- mînii viitoare va avea loc o nouă întrevedere cu Butler în vederea discutării noii constituții a Rhodesiei de nord.Reprezentanții Rhodesiei de nord cer, de asemenea, crearea cit mai curînd posibil a unei comisii de tranziție care ar urma să-și asume puterile guvernului federal și să transfere a- tribuțiile ministerelor federale celor 3 teritorii care au compus federația.Potrivit aprecierii observatorilor, problemele Rhodesiei de sud vor cîntări greu în cursul lucrărilor conferinței.Conferința de la Victoria Falls va trebui, de asemenea, să rezolve o serie de probleme practice importante ca : soarta celor 35 000 de funcționari federali, soarta armatei federale considerată ca una din cele mai bine echipate din Africa, administrarea căilor ferate, și a importantului baraj de la Kariba, precum și datoria publică de 281 milioane lire.S-a anunțat că în cursul zilei de duminică în localitatea Livingstone de pe celălalt mal al fluviului Zambezi, va avea loc o demonstrație a populației a- fricane în cadrul căreia vor lua cuvîntul conducătorii africani ai celor două Rhodesii.

stație de transport a energiei 
electrice. Pe străzile capitalei 
patrulează trupe britanice des
pre care agenția Associated 
Press scrie că, în ciuda inci
dentelor și atacurilor cu dina
mită, nu au intervenit.

Intr-o scrisoare adresată zia
rului „New York Times", și pu
blicată la 28 iunie, primul mi
nistru al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, a subliniat că 
„există dovezi convingătoare 
că greva din țară nu are un ca
racter economic, ci politic, fiind 
inspirată de opoziție și de ele
mente afaceriste care se opun 
programului guvernului de re
forme sociale și economice. Li
derii sindicatelor, cunoscuți ca 
ostili guvernului, continuă Ja
gan, au fost pregătiți de Insti
tutul american pentru dezvol
tarea muncii, pentru a răsturna 
guvernul Guyanei. Serafino 
Romauldi, directorul acestui in
stitut, și-a manifestat deschis 
opoziția față de guvernul țării“. 
Primul ministru al Guyanei a 
subliniat, de asemenea, că „o- 
poziția incită fățiș Ia violențe, 
și atît opoziția cît și liderii sin
dicali refuză să se ajungă la 
un acord, în speranța că guver
nul britanic va suspenda con
stituția și va amina acordarea 
independenței".

Sosirea lui N.S. Hrușciov 
la BerlinBERLIN 28 (Agerpres)’. — La 28 iunie, N. S. Hrușciov, prim- secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., cu soția, a sosit la Berlin într-o vizită de prietenie cu prilejul aniversării a 70 de ani de la nașterea lui Walter Ulbricht, secretar al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R.D.G.La aeroportul Schonefeld, N. S. Hrușciov a fost întîm- pinat de Walter Ulbricht și alți conducători ai Partidului Socialist Unit din Germania, de membri ai guvernului Republicii Democrate Germane, șefi ai ambasadelor și legațiilor acreditați în capitala R.D.G.Walter Ulbricht a salutat pe oaspete, urîndu-i bun-venit în capitala R. D. Germane.în cuvîntul său de răspuns, N. S. Hrușciov a mulțumit pentru urările adresate.De la aeroport, oaspeții s-au îndreptat spre piața primăriei din Berlin, unde a avut loc un mare miting. în numele locuitorilor R.D.G., N. S. Hrușciov a fost salutat de Friedrich Ebert, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., primarul general al Berlinului.Primit cu vii aplauze, a luat apoi cuvîntul N. S. Hrușciov.

Evenimentele dinHANOI. ■— După cum transmite agenția vietnameză de informații, referindu-se la agenția „Eliberarea“, în mai a.c. patrioții din Vietnamul de sud au efectuat 657 operațiuni militare împotriva detașamentelor de pedepsire americano-die- miste, în cursul cărora un mare număr de soldați diemiști au fost omorîți sau răniți. 96 diemiști au fost luați prizonieri. In afară de aceasta a fost do- borît un avion cu reacție, au fost distruse 20 vehicule militare și a fost capturată o mare cantitate de arme, muniții și echipament militar. In aceeași perioadă, relatează agenția „E- liberarea“, 630 de soldați diemiști au trecut de partea poporului.
SAIGON 28 (Agerpres). — 

Corespondentul agenției Reu- 
ter relatează că situația cre
dincioșilor budiști din Vietna
mul de sud continuă să se în
răutățească, amenințînd să re- 
izbucnească criza religioasă 
care abia a luat sfîrșit la 16 
iunie, în urma acordului ce a 
intervenit între guvern și 
înalții preoți budiști.

Reverendul Thich. Tinh Khiet, 
președintele Asociației genera
le a budiștilor, i-a adresat lui 
Ngo Dinh Diem o scrisoare în 
care îi atrage atenția că după 
16 iunie, cînd a fost semnat a- 
cordul între credincioșii bu
diști și guvern, situația credin
cioșilor se înrăutățește din ce 
în ce mai mult în loc să se 
îmbunătățească, așa cum pre
vedea acordul. Guvernul, se

LJ 4M H11 iii ru
CARACAS. — Venezuela trebuie 

să reia relațiile diplomatice cu U- 
niunea Sovietică, a declarat sena
torul Râul Ramos Jiminez, a cărui 
candidatură la postul de președin
te a fost desemnată de aripa de o- 
poziție a unuia din cele mai mari 
partide ale țării, „Acțiunea demo
cratică". Pentru restabilirea relații
lor cu țările socialiste s-a pronun
țat, de asemenea, Jovito Villalba, 
candidat la președenție din partea 
altui partid, „Uniunea republicană 
democratică“. Ambii candidați cer 
eliberarea deținuților politici, re
stabilirea drepturilor Partidului Co
munist și partidului „Mișcarea re
voluționară de stingă", promova
rea unei politici externe indepen
dente. ,DJAKARTA. Agenția Anta- ra anunță că în seara zilei de 27 iunie președintele Indoneziei, Sukarno, a sosit la Djakarta. El s-a întors dintr-o vizită de mai bine de o lună de zile în Japonia, Austria, Iugoslavia, Italia, Franța și Pakistan.

LONDRA. — După cum relatea
ză ziarul „Financ'ial Times“, anul 
trecut în 'Anglia au iost declarate 
mai multe falimente decît în orica-

Un răspuns prompt...
(Urmare din pag. I)

— Recoltatul propriu-zis a 
început undeva ?

— La Toporu, Răzmirești, To- 
mutești se recoltează orzul și 
s-a început și la grîu.

Am mulțumit tovarășului 
Nanu și iată-ne, peste puțin 
timp la Toporu.

întins pînă în zare, lanul de 
grîu se mișca în adierea ușoară 
a vîntului, ca o chemare. O 
chemare căreia oamenii i-au 
răspuns cu entuziasm. Dovadă : în cinci brigăzi s-a terminat de 
recoltat orzul, iar în brigada a 
Il-a a început secerișul griului. 
Pămîntul a fost darnic cu mun
ca oamenilor. Lanurile de grîu,

bine îngrijite, sînt de o puri
tate impresionantă.

— Cînd ajungem la grîu a- 
vem emoții — ne spunea briga
dierul Ion Bițică. Culegem doar 
pîinea!

— Și am văzut, într-adevăr, 
bucuria în ochii tuturor celor 
întîlniți printre lanurile de grîu. 
Cu mijloacele gospodăriei, nu
mai în două zile, în această 
brigadă s-a strîns grîu! de pe 
douăzeci de hectare. Acum, 
cînd aceste rînduri apar în ziar, 
pe pămînturile din Toporu își 
cîntă cîntecul de vară 14 com
bine și două batoze. Boabele de 
grîu sînt vînturate în mîini și 
privite în lumina soarelui.

— E pîinea. Pîinea nouă.

Tăunul: Republica (bd. Ma- gheru 2), Elena Pavel (bd. 6 Martie 14). Adorabile și min
cinoase : I C. Frimu (bd. 6 Martie 16), înfrățirea între popoare (bd. Bucureștii-Noi), Grivița (Calea Griviței — lingă podul Basarab), Flacăra (Calea Dudești 22), Arta (Calea Călărași 153). Grădina 13 Septembrie (str. Doamnei 9). Tu 
ești minunată: Patria (bd. Magheru 12—14), București

75), Grădina Luceafărul (Calea Rahovei 103). Plaja : Central (bd. 6 Martie 2), Moșilor (Calea Moșilor 221). Program spe
cial pentru copii — dimineața : 13 Septembrie (str. Doamnei 9). Noua prietenă a tatii : 13 Septembrie — după-amiază — (str. Doamnei 9), V. Roaită (bd. 1 Mai 57), Miorița (Calea Moșilor 127). Filme documentare — rulează la cinematograful Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18). Rocco și frații săi (ambele serii) : rulează la cinematograful Maxim Gor- ki (str. 13 Decembrie 5—7) 
Căpitanul Fracasse — cinema-scop : Giulești (șos. Giulești).
Cereomușki : Cultural (piața

(bd. 6 Martie 6), 1 Mai (bd. 1 Mai 322), Gh. Doja (Calea Griviței 80), Ștefan cel Mare (șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu), G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1), Stadionul Di- namo (șos. Ștefan cel Mare), Arenele Libertății (str. 11 Iunie). Lumină de iulie : Magheru (bd. Magheru 29). Tineretului (Calea Victoriei 48), Lumina (bd. 6 Martie 12), Volga (șos. Ilie Pintilie 61). Dracul 
și cele 10 porunci — cinemascop : rulează la cinematografele V. Alecsandri (str. Grigo- rescu 24), Victoria (bd. 6 Martie 7), 23 August (bd. Dimitrov 118), Libertății (str. 11 Iunie

Ilie Pintilie 2). B. cea (bd. Libertății Februarie (bd. 30 Delavran-70—72) 16Decembrie
89). Haiducii din Rio Frio : rulează la cinematograful Alex. Popov (Calea Griviței 137). Tinerii — cinemascop : 8Martie (str. Buzești 9—11).
Bunica Sabella : rulează la ci-nematograful C-tin David (șos. Crîngași 42). Cerul n-are gra
tii: Unirea (bd. 1 Mai 143). 
Colegii : rulează la cinematografele Alex. Sahia (Calea Văcărești 21), Floreasca (str. I. S. Bach 2). Fetele — cinemascop : Grădina Unirea (bd. 1 Mai 143). Omul amfibie: rulează la cinematograful T. Vladimirescu (Calea Dudești 97).

Vietnamul de Sud
spune în scrisoare, nu depune 
nici un fel de efort pentru a 
pune capăt tensiunii; el îl a- 
vertizează pe Ngo Dinh Diem 
că în asemenea situație cre
dincioșii budiști vor fi nevotți 
să reînceapă acțiunile împo
triva guvernului.

Reverendul cere respectarea 
și îndeplinirea prevederilor a- 
cordului din 16 iunie și înce
tarea campaniei antibudiste.

In sprijinul credincioșilor 
budiști reprimați cu asprime 
de Ngo Dinh Diem, s-a pro
nunțat și asociația internațio
nală a juriștilor democrați, 
care la 25 iunie a dat publici
tății o declarație de solidarita
te cu lupta poporului sud-viet- 
namez pentru apărarea liber
tăților, independenței naționa
le și păcii.

New-York. Demonstrație antise-

gregațlonlstă la care au luat 
parte atît cetățeni de culoare 

cît }i albi

Cuvintarea
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I
I
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lui Ben BellaALGER. — La 26 iulie, în legătură cu sărbătorirea Zilei independenței Africii de sud, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriană Democratică și Populară, Ben Bella, a deschis, într-un cadru solemn, Biroul algerian al partidului „Congresul Național A- frican“. Luînd apoi cuvîntul la marele miting de pe stadionul municipal, Ben Bella a subliniat că : , fricii de sud este lupta întregii Africi“ și Algeria va acorda a- jutor multilateral mișcării de eliberare națională a populației din Republica Sud Africană. „Noi, a declarat el, am pregătit un grup studiem teresate acestor nătoare trebuit s-o ducem în țara noastră. Țările africane ne-au cerut ajutor. Noi le vom trimite arme și muniții ",

de ofițeri africani. Noi împreună cu țările in- problema participării ofițeri la lupte asemă- cu aceea pe care a

S-a isprăvit cu plictisitoarea 
reclamă despre „vitrina” de la 
Seul. Au amuțit trîmbițele cu 
tarif fix și în locul frazelor pu
blicitare presa apuseană a în
ceput să publice tot mai frec
vent imagini în tonuri întune
cate ale vieții sud-coreene. Fi
rește relatările ziarelor bur
gheze sînt uneori limitate, ade
vărurile sînt rostite parțial. Gră
itor este însă faptul că realită
țile Coreei de sud nu mai pot 
fi ocolite, că ele îngrijorează 
cercuri influente ale Occiden
tului. „UNITED PRESS INTERNAȚIONAL’’ sesiza că regimul 
sud-coreedn „s-a dovedit a fi măcinat de ineficiență economică și dezordine politică" iar 
drept urmare „la Washington simțămîntul de bază este dezamăgirea". Dezamăgirea de care 
pomenește agenția americană 
este însă cu mult mai profundă

re alt an de după criza din 1932. 
In total, anul trecut au iost Înre
gistrate 4 145 de ialimente. Numă
rul ialimentelor a continuai să 
crească timp de mulți ani.

BRUXELLES. — La Liège a În
ceput colocviul internațional al 
astrolizicienilor la care participă 
peste 150 de reprezentanți din 13 
țări.TOKIO. — Agenția Associated Press anunță din Taipe că Cen Ceng, care deține funcția de „prim-ministru“ în așa-nu- mitul „guvern" ciankaișist, și-a prezentat demisia din această funcție. El și-a justificat demisia prin faptul că „este istovit și deprimat" de „multele probleme grave“ care stau în fața „guvernului“ gomindanist. A- genția Associated Press citează dintre aceste probleme „cum să poată plăti salariile funcționarilor publici, extrem de prost salarizați, fără a dezechilibra trezoreria și a provoca inflația“. Demisia lui Cen Ceng nu a fost acceptată formal, însă Cian Kai-și i-a acordat „primului său ministru" un concediu „de odihnă“.

CARACI. — După Încheierea vi
zitei oficiale de trei zile In Paki
stan a președintelui indoneziei, Su
karno, a fost dat publicității un co
municat comun. în comunicat se a- 
rată că In timpul tratativelor din
tre Sukarno și președintele Paki
stanului, Avub-Khan, au fost dis
cutate problemele situației interna
ționale, situația din regiunea Asiei 
de sud-est și probleme privind re
lațiile pakistano-indoneziene. Cei 
doi președinți și-au exprimat ho- 
tărlrea de a consolida relațiile de 
prietenie și colaborare existente 
Intre Pakistan si Indonezia. Cei doi 
președinți, recunosclnd necesitatea 
Intensificării colaborării dintre ță
rile lor, se pronunță pentru convo.

t------•------

A luat sfîrșit sesiunea 

specială a Adunării 
Generale a O. N. U.NEW YORK. — La 27 Iunie, cea de-a patra sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. a luat sfîrșit. La sesiune a fost examinată problema situației financiare a O.N.U. în lumina raportului prezentat de grupul de lucru pentru studierea problemelor administrative și bugetare ale acestei organizații.

carea cit de curînd a celei de-a 
doua conferințe a țărilor Asiei și 
Africii. Președintele Indoneziei, 
Sukarno, și președintele Pakistanu
lui. Ayub-Khan, își exprimă, de a- 
semenea, hotărlrea de a-și Îndrep
ta toate eforturile în sprijinirea po. 
poarelor Asiei și Africii, care des
fășoară lupta pentru eliberarea lor 
și apărarea drepturilor popoarelor 
la autodeterminare.

LONDRA 28 (Agerpres). — 
In dimineața zilei de 28 iunie, 
membrii „Mișcării pentru a- 
pararea poporului irakian” au 
demonstrat în fața clădirii am
basadei irakiene de la Londra.

Demonstranții. în frunte cu 
studenții irakieni care învață 
la Londra, au cerut încetarea 
războiului împotriva poporului 
kurd și să se pună capăt re
gimului represiv din Irak.

ATENA. — Pentru a eterniza me
moria lui Grigorios Lambrakis, 
luptător pentru pace și democra
ție, ucis de neofasciști, Comitetul 
grec pentru destinderea Încordării 
internaționale și pentru pace a 
hotărlt să instituie premiul Lambra
kis, care va fi decernat activiști
lor pe tărlm obștesc din Grecia și 
din alte țări pentru merite de sea
mă în lupta pentru pace. Comite
tul a adoptat, de asemenea, o ho- 
tărlre cu privire Ia organizarea 
unei expoziții despre viața șl aa- 
tivltatea iul Lambrakis.

Situația din Siria
DAMASC 28 (Agerpres). — 

Presa libaneză din 28 iu
nie subliniază că „situația din 
Siria continuă să rămînă con
fuză”. Citind declarațiile unor 
persoane sosite din Damasc, 
corespondentul agenției Franco 
Presse la Beirut relatează că în 
tot cursul nopții de 27 spre 28 
iunio guvernul sirian și consiliul 
național al comandamentului re
voluției s-au aflat în ședință. în 
cadrul acestei ședințe s-a încer
cat să se soluționeze diferendul 
ce a izbucnit între tendința care 
stăruie ca generalul Hariri, fostul 
ministru al apărării, demis din 
acest post în timp ce lipsea din 
țară, să părăsească Siria, și ten
dința „moderată”, dispusă să 
colaboreze cu el. Din aceeași 
sursă se anunță că alți miniștri 
sirieni și-au prezentat demisia, 
solidarizîndu-se cu Hariri. Prin
tre aceștia se află ministrul agri
culturii, al justiției, al sănătății, 
al finanțelor și alții, numărul 
portofoliilor ministeriale vacante 
ridieîndu-se la șase.

Presa libaneză a transmis, de 
asemenea, o știre potrivit căreia 
„generalul Hariri s-ar afla „are
stat la domiciliu”. Ziarele li
baneze, au anunțat că în rîn- 

dul unităților militare din sudul 
Siriei au avut loc răscoale, ele 
pronunțîndu-se în sprijinul ge
neralului Hariri și al celorlați 
ofițeri înlăturați o dată cu acesta 
de către partidul Baas, care ur
mărește să-și consolideze pozi
țiile în posturile importante din 
armată. Cea mai puternică opo
ziție față de ordinele guvernului 
este semnalată în regimentul 18 
al armatei siriene.

Tot din declarațiilor unor per
soane sosite din Siria la Beirut 
reiese că la 28 iunie poliția a 
organizat percheziții și a operat 
arestări în rîndul „persoanelor 
cunoscute pentru sentimentele 
lor pronaseriste”. Printre arestați 
se află și N. Kassem, fostul vice
președinte al consiliului național 
al comandamentului revoluției 
din Siria, și Aii Bouzo, fost 
membru al Adunării Naționale și 
ministru în prima uniune din
tre Siria și Egipt.

C0NS0: Provocări ale forțelor
reacționare

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). 
— In urma provocărilor din partea 
forțelor reacționare, guvernul Gre- 
eniell din provincia orientală a Re
publicii Congo, format recent, a 
fost nevoit să demisioneze. Cercu
rile reacționare au depus toate 
eforturile pentru a schimba acest 
guvern care se pronunța pentru 
traducerea in viață a ideilor Iui 
Patrice Lumumba, fiu credincios al 
poporului congolez.

Forțele reacționare au organizat 
In acest scop In centrul provinciei 
orientale, orașul Stanleyville, nu
meroase provocări, au folosit uni
tăți militare pentru intimidarea 
populației din provincie. în orașul 
Stanleyville autoritățile congoleze 
au trimis în grabă pe emisarii lor 
printre care și Nendaku, șeful sigu
ranței.

După cum se arată într-o decla
rație a Comitetului de Conducere 

I al organizației de tineret a partidu
lui „Mișcarea națională congoleză“

acești emisari urmăreau „să seme, 
ne panica și dezordine“. La Stan
leyville au fost operate arestări în 
rîndul membrilor „Mișcării națio
nale congoleze11. Asupra deputați- 
lor Adunării Generale și a membri
lor guvernului din provincia orien
tală au iost exercitate presiuni 
grosolane. In urma acestor mași- 
națiuni și represiuni, reacțiunea a 
reușit să înlăture guvernul Green- 
iell.

în prezent la Stanleyville reac
țiunea a instituit un regim de te
roare, căruia i-au căzut victime șl 
membrii iamiliei lui Patrice Lu
mumba, Potrivit știrilor care so
sesc de la Stanleyville, reacționari 
înverșunați au încercat să se răfu
iască cu Paul Lumumba, rudă a 
eroului național al Congoului. Lu
crurile au ajuns pînă acolo îneît 
elementele reacționare au încercat 
chiar să dărîme monumentul ridi
cat în cinstea lui Lumumba, Ia 
Stanleyville.

Sumbre imagini sud-coreene
decît lasă să se întrevadă lapi
dara frază. Pentru că „ine fi- 
ciența economică” reprezintă în 
fapt un faliment economic, un 
bilanț de o gravitate extremă a- 
tît în industrie, cît și în agri
cultură. Iar „dezordinea poli
tică" poate să fie tradusă în 
accentuarea nemulțumirii unor 
pături din cele mai largi ale po
porului sud-coreean, ceea ce 
face ca o eventuală explozie 
populară să nu constituie o 
surpriză.

„Ineficienta economică" în
seamnă, practic, 3 000 000 de 
șomeri și 80 la sută din capa
citățile industriale nefolosite. 
Este o situație ce, poate, nu își 
găsește egal altundeva pe glo
bul pământesc. Numai 10—20 la 
sută din numărul total al fabri
cilor existente lucrează, iar în 
sectorul minier 90 la sută din 
exploatări se găsesc în para
gină. Orașele sud-coreene oferă 
tabloul dezolant al mulțimii șo
merilor care zadarnic așteaptă 
de lucru. Așteptarea aceasta, 
înregistrată deseori pe pelicula 
fotografică, a devenit o expresie 
dezolantă a nefericirii care a- 
pasă viata a milioane de oa
meni. Scria un reporter al a- 
genției americane „UNITED PRESS INTERNAȚIONAL" : „Este foarte greu să găsești de lucru iar acei care sînt anga

jați au salarii foarte mici". Mizeria îl întovărășește pas cu 
pas pe omul simplu din Coreea 
de sud. „Astăzi unul din patru muncitori sud-coreeni nu are de lucru" — recunoaște ziarul „NEW YORK HERALD TRIBUNE'’. Dar țăranii sărăciți ai 
acestei țări pot fi omiși din cal
cul ? Dar tinerii care, ajun- 
gînd la vîrsta cînd ar trebui să 
devină muncitori, găsesc por
țile uzinelor ferecate în fața 
lor ?

Un redactor de la „LE MON-

DE" a poposit în Coreea de sud. 
Să transcriem impresiile sale : „Dacă străbați peisajul sud-co- reean te înfiori în fața celor văzute. Mizeria lucie a milioanelor de locuitori stă față în față în mod dezolant cu luxul orbitor al îmbogățiților, cu dezmățul militarilor străini. 1 500 000 de oameni sînt măci- nați de tuberculoză. Aproape 3 000 000 de oameni n-au de lucru". Să adăugăm acestui ci
tat o cifră transmisă de „UNITED PRESS INTERNAȚIONAL":

Demonstrație a tineretului și studenților sud-coreeni împo
triva regimului antipopular

„ajutorul" S.U.A. pentru Co
reea de sud se cifrează la 6 
miliarde dolari.

Regimul de la Seul a promis 
Îmbunătățirea soartei milioane
lor de sudeoreeni. A promis, a 
anunțat cu costisitoare publici
tate planuri de anvergură 
și... numai atît. Timpul s-a 
scurs, domnii guvernanți se 
ceartă între ei pentru pu
tere, iar soarta sud-coreeni- 
lor a rămas aceeași. S-au pus, 
e drept, în aplicare și unele mă
suri. Este vorba de exportul de 

mînă de lucru ieftină. Zeci de 
mii de familii sud-coreene au 
fost forțate să-și părăsească pa
tria plecînd pe meleaguri stră
ine. Tragedia acestor oameni 
este îngrozitoare.

Valul crescînd de nemulțu
mire populară din Coreea de 
sud poate fi oprit prin clasicele 
represiuni, prin brutalitatea po
lițienească ? Baionetele amenin
țătoare pot face pe oameni să 
uite foamea care-i roade ? La 
aceste întrebări realitatea sud- 
coreeană răspunde negativ.

Ziarul ■ englez „EASTERN WORLD" se referea recent la „situația nemaipomenit de grea din Coreea de sud” și a- 
Urmă că sud-coreenii ajung Ia 
concluzia (necesității unor „schimbări radicale’’. Tocmai de 
aci provine îngrijorarea unor 
cercuri din Occident. Mult lău
data „vitrină” de la Seul este 
un colț de iad de care se ru
șinează chiar și cei care pînă 
mai ieri o zugrăveau în cu
lori trandafirii.

E. O.
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