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In ziua de 24 iunie 1964 a avut loc plenara 
lărgită a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, miniștrii, conducători ai 
unor instituții centrale și organizații de masă, 
primii secretari ai Comitetelor regionale 
P.M.R., șefii secțiilor C.C. al P.M.R., redactori

șefi ai ziarelor centrale, alte cadre de partid și 
de stat.

Plenara C.C. al P.M.R. a examinat propune
rile Biroului Politic al C.C. al P.M.R. privind 
majorarea salariilor la toate categoriile de sa- 
lariați, reducerea unor cote ale impozitului pe 
salarii, creșterea plafoanelor de salarii în func
ție de care se acordă alocația de stat pentru 
copii și a adoptat hotărîri corespunzătoare.

HOTARlREA

cinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului 

de Miniștri al Republicii Populare Romine cu privire la majorarea 

malariilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor cote 

tale impozitului pe salarii și creșterea plafoanelor de salarii 

în funcție de care se acordă alocația de stat pentru copii
Succesele de seamă obținute de oamenii muncii din 

tara noastră, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, în dezvoltarea economiei naționale creează 
condiții pentru luarea unor măsuri de sporire a veni
turilor tuturor categoriilor de salariați.

înfăptuind politica partidului de industrializare 
socialistă a țării, de dezvoltare a agriculturii socialiste, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, țăranii colectiviști și 
ceilalți oameni ai muncii, au obținut realizări impor
tante în toate domeniile economiei noastre naționale, 
în perioada 1960—1962 producția industrială a sporit 
intr-un ritm mediu anual de 15 la sută, ceea ce a făcut 
posibil ca în anul 1963 producția industrială să fie, pe 
ansamblu, cu 74 la sută mai mare decît în anul 1959. 
Calitatea și nivelul tehnic al produselor s-au îmbună
tățit simțitor.

Față de anul 1959, productivitatea muncii în indus
trie a sporit în anul 1963 cu 37 la sută, iar prețul de 
cost a fost redus în măsură însemnată ; numai în anul 
1963 au fost obținute economii de aproape 700 mili
oane lei peste streina planificată de reducere a prețu
lui de cost.

Ca urmare a măsurilor de majorare a salariilor, 
luate de partid și guvern în anii 1960—1962, venitu
rile salariaților au sporit în anul 1963 cu aproape 5 
miliarde lei, în afară de fondurile de salarii alocate 
pentru creșterea numărului de salariați.

în vederea ridicării în continuare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și Consiliul de Miniștri al 
R.P.R. au hotărît să pună în aplicare noi măsuri de 
majorare eșalonată a salariilor, de reducere a unor 
cote ale impozitului pe salarii, precum și de creștere 
a plafoanelor în funcție de care se acordă alocația de 
stat pentru copii.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestor măsuri, 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Ro
mine

HOTĂRĂSC:
I. —Cu privire la majorarea 

salariilor la toate categoriile 
de salariați

ramuri și activități se va face în cursul anului 1965 
pe baza unui grafic ce se va aproba de către Consi
liul de Miniștri, începînd cu ramurile în care nivelul 
salariilor este mai redus în comparație ou alte ramuri.

II. —Cu privire la reducerea 
unor cote ale impozitului

pe salarii
1. Se vor micșora cotele impozitului pentru sala

riile cuprinse între 800 și 1 700 lei lunar.
Reducerea cotelor impozitului pe salarii însumea

ză, la nivelul unui an întreg, 340 milioane lei.

III. — Cu privire la creșterea 
plafoanelor de salarii in funcție

de care se acordă alocația 
de stat pentru copii

1. Plafoanele de salarii tarifare în funcție de care 
se acordă alocația de stat pentru copii se majorează 
astfel:

— salariații cu salarii tarifare de pînă la 2 000 lei 
lunar vor primi alocația pentru toți copiii ;

—- salariații cu salarii tarifare între 2 001—2 500 
lei lunar vor primi alocația începînd de la al doilea 
copil;

— salariații cu salarii tarifare între 2 501—3 000 
lei lunar, vor primi alocația începînd de la al treilea 
copil;

•—• salariații cu salarii tarifare între 3 001—3 500 
lei lunar vor primi alocația începînd de la al patrulea 
copil.

2. Creșterea plafoanelor de salarii în funcție de 
care se acordă alocația de stat pentru copii se va efec
tua cu începere de la 1 august 1964, eșalonat pe ra
muri și sectoare de activitate, concomitent cu majo
rarea salariilor.

Printre colectivele de muncitori care au Îndeplinit sarcinile ide plan pe primul semestru al 
anului 1964 se numără fi cel de ja Ș.anțlețțtl.nasaJ QltWlta; In.’Iotografie: aspect de pe șantier
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Au îndeplinit 
planul semestrial

Cronica 
actualității 

3

Gata pentru 

transportul 

recoltei
Toate cele aproape 1 000 de 

autocamioane și remorci des
tinate transportului recoltei 
de pe ogoarele regiunii Argeș 
au fost revizuite și reparate și 
sînt pregătite pentru începe
rea noii campanii de recoltare. 
Au fost luate măsuri ca la fle
care coloană de mașini să 
existe un atelier-mobil pentru 
executarea reparațiilor cu
rente și accidentale din timpul 
transportului și pentru apro
vizionarea în permanență cu 
combustibil.

Se toarnă elice 

de 4,5 tone
Colectivul turnătoriei de la 

Șantierul Naval din Galați a 
reușit să toarne din alamă 
specială, elicele pentru car
gourile de 4 500 tone avînd o 
greutate în forma finită circa
4,5 tone. Prin această realiza
re tehnică s-a eliminat im
portul acestor produse.

Colectivul șantierelor a 
perfecționat tehnologia de 
turnare a elicelor, astfel in
cit greutatea brută a celei de 
a patra este cu 5 400 kg mai 

I mică decît a primei elice.

1. Se vor majora salariile muncitorilor în medie 
cu 10 la sută. Pentru a se asigura o mai justă corelare 
a salariilor, creșterile se vor acorda diferențiat pe ra
muri și categorii de calificare, între 8 și 12 la sută.

2. Se vor majora salariile personalului tehnic, in
gineresc, economic, administrativ, precum și ale per
sonalului de proiectare, în medie cu 10 la sută.

3. Se vor majora salariile tarifare ale personalului 
de specialitate după cum urmează:

—- ale cadrelor didactice în medie cu 10 la sută ; 
pentru învățători creșterea va fi în medie de 13 la 
sută, majorarea salariilor urmînd a fi mai accentuată 
pentru cadrele cu vechime mai mare în învățămînt;

— ale cadrelor medico-sanitare în medie cu 10 la 
sută ; pentru cadrele medii sanitare creșterea va fi în 
medie de 13 la sută, majorarea salariilor urmînd a fi 
mai accentuată pentru cadrele cu vechime mai mare 
în munca sanitară ;

— ale personalului de cercetare științifică în me
die cu 13 la sută;

— ale personalului din presă și edituri în medie 
cu 10 la sută;

— ale personalului din justiție și procuratură, în 
medie cu 10 la sută;

— ale personalului din domeniul culturii, artei și 
din alte sectoare, în medie cu 10 la sută.

4. Se vor majora salariile cadrelor militare și mi
litarizate din Ministerul Forțelor Armate și Ministe
rul Afacerilor Interne, în medie cu 18—19 la sută, ți- 
nîndu-se seama că salariile acestor cadre nu au cres
cut cu prilejul majorărilor de salarii efectuate în ul
timii ani.

5. Aplicarea majorării salariilor tuturor categorii
lor de salariați se va face eșalonat, începînd cu data 
de 1 august 1964 și încheindu-se în cursul trimestru
lui IV/1965.

Pînă la sfîrșitul anului 1964 se vor majora sala
riile în următoarele ramuri și activități :

— In industria alimentară de la 1 august;
— în industria ușoară de la 1 septembrie ;
— în învățămînt, pentru cadrele didactice din în- 

vățămîntul preșcolar și elementar (clasele I—IV) de 
la 1 septembrie ;

— în industria materialelor de construcții, gospo
dăria comunală și prestările de servicii de la 1 oc
tombrie ;

— în unitățile sanitare, pentru cadrele sanitare 
medii și inferioare de la 1 noiembrie;

— în silvicultură și industrializarea lemnului de 
la 1 decembrie.

Aplicarea majorărilor de salarii pentru celelalte

IV. —Punerea în aplicare 
a măsurilor arătate se va face 

pe bază de hotărîri 
ale Consiliului de Miniștri
Ca urmare a aplicării măsurilor hotărîte, veniturile 

salariaților vor spori cu circa 400 milioane lei în anul 
1964 și cu 3,8 miliarde lei în anul 1965 ; la nivelul unui 
an întreg sporul de venituri va fi de 6,8 miliarde lei.

Traducerea în viață a acestor hotărîri de sporire a 
veniturilor salariaților cere tuturor ministerelor, orga
nelor centrale economice și întreprinderilor să asigure 
măsurile necesare pentru a realiza:

— depășirea prevederilor planului de stat pe 1964 la 
producția industrială și agricolă și obținerea în conti
nuare a unui ritm susținut de creștere a producției în 
anul 1965, pentru a crea în economie un volum sporit 
de mărfuri — mijloace de producție și bunuri de con
sum, de calitatea și în sortimentele cerute de piața in
ternă și la export;

— creșterea continuă a productivității muncii și 
mobilizarea cît mai completă a rezervelor în domeniul 
reducerii prețului de cost al produselor, astfel îneît îm
bunătățirea salarizării să aibă loc concomitent cu creș
terea acumulărilor statului și a posibilităților sale de a 
dezvolta în continuare economia națională în ansam
blul său ;

— continuarea acțiunii de ridicare a calității pro
duselor, element hotărîtor pentru satisfacerea cerințe
lor consumatorilor interni și pentru asigurarea de con
diții competitive pe piața externă.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne își exprimă convingerea că muncitorii, perso
nalul tehnic-ingineresc, economic și administrativ, 
precum și cadrele de specialiști din toate întreprin
derile și instituțiile republicii noastre vor întîmpina 
aceste măsuri de ridicare a veniturilor lor, intensifi- 
cîndu-și eforturile pentru realizarea sarcinilor planu
lui de stat în toate domeniile, sporirea producției și a 
productivității muncii, îmbunătățirea calității produ
selor, reducerea prețului de cost.

Organelor și organizațiilor de partid, sindicale și 
de U.T.M. le revine îndatorirea de a desfășura o inten
să muncă organizatorică și politică în rîndurile oa
menilor muncii, pentru a obține noi succese în înfăp
tuirea politicii partidului și a guvernului de dezvol
tare a economiei naționale, de ridicare continuă a ni
velului de trai material și cultural, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

ORADEA. — Meta- 
lurgiștii de la Uzinele 
,,înfrățirea" au dat 
peste.plan de la înce
putul anului și pînă a- 
cum diferite mașini- 
unelte și alte pro
duse a căror valoare 
întrece cu peste 
i 300 000 lei angaja
mentul luat pînă la 
23 August.

La atelierul de zonă 
C.F.R., întreprinderea 
metalurgică „Ferona- 
jul", Fabrica de binale 
și de construit utilaj 
minier din orașul dr. 
Petru . Groza și al
tele din regiunea Cri- 
șana unde au fost a- 
plicate în procesul de 
producție toate obiec
tivele prevăzute în 
planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice pe 
acest an, s-au realizat 
?i depășit de pe acum 
angajamentele luate în 
cinstea celei de a 20-a 
aniversări a Eliberă
rii patriei.

GALAȚI. — Folo
sind mașinile și utila
jele de mare produc
tivitate, mijloacele de 
transport și organi
zed bine munca, co
lectivul întreprinderii 
de defrișări și destu- 
fizări a realizat pla
nul de producție pe

primul semestru. Su
prafața defrișată de 
colectivul întreprinde
rii în acest an este 
cu peste 1 600 ha mai 
mare față de preve
deri, au fost puse 
la dispoziția G.A.C.- 
urilor 3 500 ha 
din terenurile indi- 
guite. Muncitorii de 
aici au obținut eco
nomii și beneficii 
peste plan în va
loare de 4 600 000 lei.

Cu mult înainte de 
termen au îndeplinit 
planul pe primul se
mestru și docherii din 
portul Brăila. Ca ur
mare a mecanizării 
principalelor operații 
de încărcare, descăr
care și de transport ei 
au obținut o creștere 
a productivității mun
cii de 16,3 la sută și 
o reducere a prețului 
de cost pe tona ma
nipulată cu 6,76 la 
sută față de anul tre
cut.

Muncitorii din in
dustria cimentului 
și-au îndeplinit înain
te de termen planul 
de producție pe pri
mul semestru al a- 
nului. Acest succes 
este rezultatul pune
rii în funcțiune a u- 
nor linii de mare ca
pacitate la fabricile

din Medgidia, Bicaz 
și .Turda, moderniză
rii utilajelor și folo
sirii lor mai eficiente.

Anul acesta au fost 
realizate noi tipuri 
de ciment cu caracte
ristici superioare, 
printre care cimentul 
Rim-200, care la 24 
ore după turnare ca
pătă o rezistență de 
200 kg pe mp. în fe
lul acesta se reduce 
termenul de execuție 
a diferitelor construc
ții. Astfel, în prezent 
se produc 17 tipuri 
de ciment pentru in
dustria de construcții, 
petrolieră și pentru 
alte ramuri ale econo
miei naționale.

Producția de ci
ment obținută în pri
mele șase luni ale a- 
cestui an depășește pe 
cea realizată în în
tregul an 1956.

IAȘI. — Colectivul 
Fabricii de antibioti
ce din Iași a realizat 
cu 6 zile mai devre
me sarcinile planului 
semestrial.

în urma perfecțio
nărilor aduse proce-' 
sului tehnologic și 
folosirii unor metode 
înaintate, productivi-, 
tatea muncii a sporit,. 
peste prevederi cu

1,11 la sută. în pri
ma jumătate a aces
tui an colectivul fa
bricii p realizat eco
nomii peste sarcinile 
planificate în valoare 
de 900 000 lei, depă
șind cu 100 000 ’ lei 
angajamentul luat în 
cinstea zilei de 23 
August.

BACĂU. — Miercuri, 
unitățile industriei 
locale din regiunea 
Bacău și-au îndepli
nit sarcinile de plan 
la producția globală 
și marfa pe primul 
semestru. tn scopul 
satisfacerii mai depli
ne a cerințelor popu
lației cu bunuri de 
larg consum și cu 
materiale de construc
ții, s-au înființat noi 
secții, a sporit numă
rul sortimentelor. 
Gama produselor ce 
se fabrică în indus
tria locală a acestei 
regiuni se ridică la 
aproape 400. în 5 
luni din acest an, 
productivitatea mun
cii a sporit pe an
samblu industriei lo
cale cu peste 3 la 
suta, au fost obținute 
economii1 și beneficii 
peste plan în valoare 
de 1 572 000 și res
pectiv 1100 000 lei.

Repararea 
vagoanelor 

fără detașarea lor 
din garnitură

Pe cuprinsul rețelei noastre 
feroviare se extinde repararea 
vagoanelor de marfă și călă
tori fără detașarea lor din 
garnitura respectivă.

Pentru efectuarea acestor 
reparații în marile triaje s-au 
constituit echipe complexe 
care sînt formate din lăcătuși 
de revizie, montori de frînă 
și alți lucrători.

Extinderea acestei metode 
avansate de lucru a dus la în
lăturarea manevrelor necesa
re scoaterii vagoanelor defec
te din garnituri, precum și la 
evitarea reparării în mare 
parte a lor în triaje care ar 
fi durat cel puțin 48 de ore. 
Datorită acestor măsuri, în 
prezent în numai o zi se în
lătură imobilizarea a peste 
300 de vagoane.

(Agerpres)

A fost terminată reparația capitală 
la furnalul nr. 7

DEVA (de la coresponden
tul nostru).

Constructorii hunedoreni 
au terminat cu o zi înainte de 
termen, reparația capitală a 
furnalului- nr. 7. Ieri, furna- 

| liștii din echipele lui Hăjdu- 
| cșanu Alexandru și Cszos Lu- 
, dovic au elaborat prima șar- 
1 jă de fontă. Prin reparația 
I efectuată s-a îmbunătățit ra- 
1 dical profilul furnalului dato-

rită modificărilor aduse un
ghiurilor de la cuvă și etalaj. 
în vederea realizării unei mai 
bune distribuții a încărcăturii 
la gura furnalului, s-a îmbu
nătățit aparatul de încărcat, 
iar pentru o mai mare sigu
ranță de exploatare, creuzetul 
furnalului a fost zidit cu 
blocuri carbonice și blocuri a- 
luminoase.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

GHEORGHE GHEORGHIU-DE]

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER

Succese ale
DEVA. Minerii din bazinul Văii 

Jiului au livrat de la începutul a- 
nului centrelor siderurgice cu 
1 100 vagoane de cărbune cocsifi- 
cabil mai mult decît prevedea 
planul. Zăcămintele de cărbune 
cocsificabil din Valea Jiului, con
siderat în trecut inferior și fără 
însemnătate, constituie o sursă im
portantă de aprovizionare a Com
binatului siderurgic Hunedoara și 
a altor uzine similare din țară cu 
cărbune de acest fel.

în anii de după Eliberare, indus
tria de exploatare și valorificare a 
cărbunelui cocsificabil din Valea

minerilor
Jiului a luat o puternică dezvol
tare. A fost redeschisă mina Vul
can lăsată în părăsire de către ca
pitaliști și s-a deschis o exploatare 
nouă la Uricani. S-a dezvoltat și 
modernizat mina Lupeni, iar la 
Călan a fost construită o uzină 
care transformă cărbunele din Va- 
laa Jiului în semicocs — materie 
primă pentru uzinele cocso-chi- 
mice de la Hunedoara și Reșița.

Cocsul fabricat la Hunedoara 
întrunește toate calitățile, el fiind 
utilizat cu rezultate bune In toate 
furnalele.

(Agerpres)

Pe ogoarele colectiviștilor din comuna Sprîncenata, regiunea 
Argeș, porumbul, prășit la timp, se dezvoltă bine 
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Raionul Turda. Ne propu
nem să realizăm un raid prin 
cîteva comune în scopul de a 
desprinde din agenda manife
stărilor cultural-educative — 
bogată pretutindeni în țară — 
file în care organizațiile 
U.T.M. înscriu momente deose
bit de educative pentru tineri. 
Jată cîteva :

Itinerarii 
ala întîlnirilor 

interesanta
La Urca, fiecare duminică 

oferă ceva deosebit. Activită
țile interesante și variate sînt 
o invitafie primită cu bucurie 
de toți tinerii.

Programul duminicii cultu
ral-sportive e la început. Pe 
terenul de sport, 32 de tineri 
(22 băieți și 10 fete) își fac în
călzirea. Peste cîteva minute 
iau startul la ciclism — tre- 
cîndu-și astfel încă o normă 
pentru insigna de polisportiv. 
Fluierul arbitrului deschide 
meciul de fotbal cu reprezen
tativa tinerilor din Triteni.

La scurt interval, la cămin 
toate locurile sînt ocupate. Iu
bitori ai artei amatoare — nu
meroși tineri și virstnici — a- 
sistă la un nou program al 
brigăzii artistice de agitație. In 
„prim plan" hărnicia colecti
viștilor.

In final nu va lipsi dansul. 
...Poșaga. Oră de seară ; la 

cămini 140 de tineri stau în aș
teptare. Peste cîteva minute 
cortina se va ridica : „Cine va 

răspunde cel mai frumos ?' — 
e întrebarea nerostită, dar pe 
buzele tuturor. Și ceilalți par
ticipant — aproape 100 de co
lectiviști mai virstnici — par 
nerăbdători.

— Tema concursului — „Co
muna noastră, ieri și azi“. 
Concurenții să poftească pe 
scenă — invită prezentatoarea.

Importantă ni se pare pre
gătirea concursului. Cum s-a 
procedat ? In urmă cu 3 
săptămîni, comitetul comu
nal U.T.M. (secretar Gligor 
Bega) a întocmit, pentru tine
ri. o tematică amănunțită a 
concursului. Surse bibliografi
ce ? Viața satului. Cea cunos
cută și trăită de ei. Dar si cea
laltă — trăită de părinți; în
scrisă în statisticile de la sfa
tul popular — dar și în nenu
măratele amintiri ale celor 
mai virstnici — amintiri pline 

Agendă culturală turdeană
de durere și obidă. Sub îndru
marea propagandistei E. Popa 
— tinerii, împărțiți pe grupe, 
au început s-adune date. Unii 
au mers la Moș Gheorghe Pîr- 
tilă — cel mai vîrstnic om din 
sat — și l-au rugat să le spună 
cum a trăit cînd a avut vîrsta 
lor. Alții au consultat arhiva 
de la sfat. Mai multi tineri 
i-au rugat pe tovarășii I. Pi
tea. J. Jdeornea și N. Pîrtilă, 
oameni cu experiență de mun
că și de viață, să le vorbeas
că despre momentele impor
tante din istoria comunei în 
cei 20 de ani de la Eliberare. 
La multe din aceste realizări, 
tinerii luaseră parte: la ridi
carea căminului cultural, la u- 
nele lucrări pentru electrifica
re lucraseră cu toții multe ore 
de muncă patriotică.

Munca de cercetare amă
nunțită, pregătitoare a con
cursului. s-a dovedit eficien
tă. Acum, juriul este întrea
ga sală. Și chiar dacă nu răs
pund decît 8 (fiecare organi
zație de bază U.T.M. și-a de. 

semnat doar 2—3 utemiști), 
fiecare tînăr ar ști și să în
trebe și să răspundă.

După concurs a urmat expu
nerea „Realizările obținute de 
poporul nostru, sub conduce
rea partidului, în anii regimu
lui democrat-popular" — ex
punere ținută de tov. Pompi- 
liu Pahonțu, secretar al Comi
tetului raional U.T.M. Turda, 
care a ilustrat, întregind cu 
date pe întreaga țară, dru
mul glorios străbătut de po
porul nostru sub soarele lui 
August 23.

Asemenea activități cu larg 
ecou în mase, cu teme impor
tante, de mare valoare educa
tivă, și-au programat șl alte 
organizații U.T.M. din raionul 
Turda. în luna iulie, în comu
nele Rimetea, Iara, Moldove
nești, Viișoara, Luncani, Boian 
vor avea loc concursuri pe 

tema „Realizări obținute în 20 
de ani de putere populară". 
Pregătirea lor a și început. 
Sprijinite de comitetul raional 
U.T.M., organizațiile din aces
te comune au indicat tinerilor 
bibliografia. Preocupat să asi- 
gure un bogat conținut de idei 
concursurilor, comitetul raio
nal U.T.M. a stabilit comisii de 
organizare în fiecare din co
munele amintite, comisii din 
care fac parte și secretari ai 
comitetului raional U.T.M.

Nu de puține ori, tinerii în
șiși vin cu sugestii, solicită pe 
lîngă programele intrate deja 
în tradiție, organizarea altora 
noi. Amintim cîteva: întîlniri 
cu activiști de partid și de 
stat, simpozioane, jurnale-vor- 
bite, călătorii pe hartă etc. Te
mele : biruințele istorice obți
nute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, în toate 
domeniile de activitate.

în agenda activităților edu
cative pe care utemiștii din ra
ionul Turda și le-au propus să 
le organizeze în întîmpinarea 

aniversării Eliberării am găsit 
înscrise și

320 000 ore 
de muncă patriotică

Coloane entuziaste de tineri 
ce se îndreaptă cu frecvență 
devenită tradiție spre nenumă
rate șantiere ale muncii pa
triotice le-am întîlnit peste 
tot. La Frata am ajuns spre 
seară. Colectiviștii avuseseră o 
zi bună: la porumb, le rămă
seseră doar 10 hectare de pră
șit. din cele 695 ; terminaseră 
de prășit și rărit toată sfecla. 
Inginerul, președintele gospo
dăriei, președintele sfatului 
erau la „operativă**; li se ală
tură Gheorghe Nicoară, din co
mitetul U.T.M. Tinerii hotărî- 
seră să iasă a doua zi cu toții 
la munca patriotică : la cons

trucția școlii, a străzii princi
pale. Stabilite din vreme, o- 
biectivele de muncă patriotică 
se mai cîntăresc o dată: după 
urgență și importanță, după 
forțe și pricepere.

Aflăm că valoarea lucră
rilor realizate pîlnă acum de ei 
prin muncă patriotică trece 
suta de mii. Explicația stă în 
faptul că utemiatii sînt con- 
știenți de importanța lucrări
lor pe care le fac. De altfel, 
semnificația, importanța mun
cii patriotice, contribuția ei la 
educarea sentimentelor patrio
tice au constituit subiectul u- 
nei adunări generale deschise 
a organizației U.T.M. din co
mună.

La Urca, 120 de tineri s-au 
îndreptat într-o duminică spre 
pășunea gospodăriei. Front de 
lucru — 100 de hectare. între
cerea a început fără întîrziere 
și det la început viu disputată. 
Cine a fost cîștigătorul ? Hăr
nicia și entuziasmul tinerilor 
au făcut ca pînă la urmă, cîști- 

gătoareâ să fie... gospodăria ; 
realizat — 100 de hectare.

Despre participarea la mun
ca patriotică a tineretului, or
ganizațiile de partid, conduce
rile gospodăriilor colective au 
numai cuvinte de laudă. Peste 
7 500 de tineri din raion și-au 
propus să realizeze, pînă la 
23 August, 320 000 ore de mun
că patriotică. Valoarea lor se 
cifrează tot în sute de mii!

Locul cîntecului 
și al poeziei

Ca de obicei, băieții și fetele 
din Bolduț s-au adunat la că
minul cultural. Pînă la începe
rea filmului mai este încă vre
me. Veronica Baciu, tînără co
lectivistă prețuită pentru hăr
nicia ei, își încearcă „forțele** 
și ca recitatoare. Simte nevoia 
să spună și celorlalți versurile 

ultimei poezii învățate, „Țării 
mele“, de Mihai Beniuc.

Doar începutul a fost greu. 
Amintindu-și unul de versuri
le lui Eminescu, altul de ale 
lui Arghezi se înfiripă — 
spontan — un adevărat con- 
curs-fulger.

Pasiunea pentru poezie a ti
nerilor din Bolduț este stimu
lată și întreținută prin diver
se forme ale muncii culturale. 
Recitarea e prezentă la serile 
distractive, în programul du
minicilor cultural-sportive, la 
serile literare. La fel și cjn- 
tecele. A devenit un obicei ca 
de trei ori pe săptămînă, ală
turi de coriști, să se adune și 
ceilalți tineri. Astfel, cîntecele 
noi din repertoriul corului 
intră mai lesne în repertoriul 
tuturor tinerilor.

La Erata, unde numărul ti
nerilor este mult mai mare, 
cadrul de desfășurare a acțiu
nii de învățare a cîntecelor îl 
constituie brigăzile. Prin rota
ție, de două ori pe săptămînă, 
la repetițiile corului sînt pre

zente. pe rînd, cite două orga
nizații U.T.M. pe brigăzi. Mă
sura organizatorică luată de 
comitetul comunal U.T.M. se 
dovedește eficientă: toți tine
rii se bucură de ajutorul cali
ficat al dirijorului.

Dar există un adevăr în
deobște cunoscut: fiecare ac
tivitate valorează atît cît o faci 
să valoreze. în unele organiza
ții U.T.M. din raionul Turda 
acțiunea de permanentizare a 
învățării cîntecului și poeziei 
se realizează — spre nemulțu
mirea tinerilor — destul de 
formal. Un exemplu : Ia reali
zarea ultimelor seri literare 
(închinate creației poeților M. 
Eminescu și G. Coșbuc) la Fra
ta s-a ales calea cea mai co
modă : prezentarea unei re
cenzii (citită de bibliotecară) și 
a 2—3 poezii (tot citite, și tot 
de către bibliotecară). Parcă cu 

tot dinadinsul s-ar fi căutat 
monotonia, lipsa de atractivi- 
tate. Chiar în ultimul moment 
dacă s-ar fi făcut apel la tineri 
ca Vasile Ceneu, Ana Pop, Va- 
sile Negrea — și atîți alți în
drăgostiți de poezie — s-ar fi 
putut organiza un concurs „re
cunoașteți versurile** sau „cine 
recită mai frumos**. S-ar fi o- 
ferit posibilitatea unui număr 
mai mare de tineri să spună 
ce știu, să se verifice cît de 
bine știu, s-ar fi creat climat 
emulației.

Și exemplul nu-i singular. 
Recenta analiză întreprinsă de 
biroul comitetului raional 
U.T.M. a scos la iveală cauza 
acestor efecte nedorite : expe
riența bună a unor organizații 
U.T.M. nu este cunoscută. Deci 
ajutorul trebuie dat în această 
direcție ; și cu cît mai repede, 
cu atît mai în folosul tineri
lor. în organizații U.T.M. ca 
cele din Ciurila. Filea, Rediu 
de exemplu, cu insuficientă 
experiență în organizarea acti
vității cultural-educative, e 

necesar ca ajutorul comitetu
lui raional U.T.M. să se simtă 
nu numai prin indicații, ci mai 
ales prin demonstrarea practi
că a metodelor folosite de ti
nerii din comunele vecine.

...Despre alte activități în
scrise în agenda culturală a 
organizațiilor U.T.M. din raion 
ne-a vorbit tovarășul Pompiliu 
Pahonțu, secretar al Comitetu
lui raional U.T.M. Turda. Am 
aflat, astfel, despre preocupa
rea deosebită ce se manifestă 
pentru organizarea serbărilor 
cîmpenești. Cele 3 organizate 
pînă acum au dovedit că tine
rii sînt dornici să participe la 
aceste adevărate festivaluri ale 
cîntecului, poeziei și jocului. De 
asemenea, excursiile, drume
țiile ; prilej de îmbogățire a 
cunoștințelor pe „viu“ — cum 
se spune — stau în atenția co
mitetului raional U.T.M. Tine
rii din 30 de gospodării colecti
ve (de la Frata, Ceanul Mare, 
Boian, Bolduț etc.) se pregă
tesc să viziteze Expoziția re
gională de mostre de la Cluj. 
Alți 80 de tineri din cîteva co
mune (Luncani, Rimetea, Plă- 
iești, Moldovenești, Frata) au 
solicitat comitetului raional 
U.T.M. să organizeze cu auto
carele O.N.T. o excursie la Mu
zeul Doftana și în Capitala pa
triei. Un număr de tineri frun
tași în acțiunile de muncă pa
triotică vor participa la ex
cursia de șapte zile, organizată 
de comitetul regional U.T.M.. 
la marile obiective industriale 
ale anilor XX. Toate aceste 
prilejuri și altele, nu vor ră- 
mîne numai un bun cîștigat al 
participanților la excursii. Co
mitetul raional U.T.M. și-a 
propus ca la întoarcere să aju
te organizațiile U.T.M. în al
cătuirea unor simpozioane, 
concursuri etc. la căminele 
culturale, în cadrul serilor dis
tractive. Tinerii vor povesti ce 
au văzut; programele vor fi 
completate cu momente poeti
ce și muzicale inspirate din 
frumusețile și bogățiile patriei.

Agenda culturală turdeană 
înscrie astfel pentru tineri ac
tivități bogate în cunoștințe și 
învățăminte.

FLORICA POPA 
ION RUS

Aspect din secția ringuri a în» 

treprinderii textile de lină piep

tănată București

însemnări

Luminile Dîljei

■ u știu cine a fost cu 
inițiativa ca să în
semne pe hartă toate 
minele din țară. Știu 
însă că într-o zL 
harta a fost atîrnată 
la loc vizibil, în clu

bul minei. Mai tîrziu. cineva « 
scris cu litere mari: însurăței și 
Ploștina, localități aproape anoni~ 
me pînă acum pe harta țării noa
stre. Aproape în fiecare zi se mai 
adaugă ceva, iar fiecare însemna
re este însoțită de un desen viu 
colorat. în scurt timp harta a în
ceput să atragă atenția.

Așa se face că într-una din 
zile, în dreptul Petroșanilor a a- 
părut o garoafă roșie. Ori rit ar 
părea de ciudat, puține flori au 
fost înzestrate de oameni cu în
țelesuri atît. de diverse, au prile
juit atîtea comparații și metafore 
— cu garoafele. De data aceasta 
garoafa înseamnă o nouă mină. 
S-a redeschis Dîlja ! Acum 2 ani 
a apărut pe dealurile din vestul 
orașului un șantier complex, unde 
sute de mineri, tehnicieni și ingi
neri lucrau la construcția uneia 
din cele mai moderne mine din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului. 
Construiesc, e un fel de a spune, 
deși acest cuvînt pentru dîljeni 
este sinonim cu reconstrucția. Mi
na Dîlja a fost deschisă cu 5 de
cenii în urmă. Atunci, în 1910, ac
ționarii Societății Salgotarian, au 
mirosit că este rost de cîștig mare, 
și au început să scormonească a- 
dîncurile, cu instalațiile primitive 
de escavații și... gata mina, gata 
încă un mijloc de a stoarce vlaga 
minerilor și o sursă sigură de 
mari profituri pentru capitaliști. 
Așa, sau aproape așa a rămas Dîl
ja timp de două decenii t minerii 
aveau două nopți, una în adine, 
iar alta la ziuă.

Și toate acestea au mers așa 
pînă tn anul 1929 cînd societarii 
au părăsit mina lăsînd ve drumuri 
cute de mineri și familiile lor.

Abia în anii construcției socia
liste, dealurile Diljei au prins via
ță. Mina este un imens șantier. 
Dîljenii raportează cu mîndrie, 
lună de lună, îndeplinirea obiecti
velor stabilite de planuri, bilanț 
din care Iți poți da seama că ei 
aduc, cu fiecare zi, mai aproape 
timpul cînd vor scoate la ziuă pri
mii vagoneți cu cărbune.

Lucrările de redeschidere au a

juns la un stadiu avansat. Schele
le puțului central s-au terminat 
atît la suprafață cît și în adine, 
iar puțul orb nr. 1 e gata pentru 
producție. în sfîrșit, încă o cifră: 
s-a terminat execuția galeriei de 
coastă, pornind de la malul Jiu
lui pe o distanță de 4 km.

încă de la începutul drumului, 
minerii s-au avîntat în marea în
trecere pentru mai mult, mai ra
pid și mai ieftin. Brigada lui De
meter Augustin a realizat într-o 
lună 241 metri înaintare pe o 
galerie dublă, iar ortacii lui Bartha 
Dionisie au săpat și betonat 64 
metri puț de mină într-o lună. 
Recent Demeter a început săparea 
galeriei spre primul ortzont pro
ductiv, pornind de la puțul orb 
nr. 1; brigada lui Bartha Colo- 
man a început săparea puțului orb 
nr. 2.

La Dîlja tehnica noua își spune 
cuvîntul. Pentru prima oară în 
țară la redeschiderea acestei mine 
s-a folosit o instalație complexă 
de săpare și betonare a puțurilor 
de mină, folosirea nodului mobil 
de siguranță și a cofrajului glisant 
— instalație creată de un colec
tiv de ingineri din cadrul Combi- 
natului Carbonifer Valea Jiului 
Petroșani — a permis reducerea 
consumului de lemn și cherestea 
cu peste 2 metri cubi la fiecare 
metru de puț, realizîndu-se econo
mii de 4000 lei pe metru de puț 
săpat și betonat.

In cursul lunii aprilie în gale
ria de coastă s-au terminat pre
gătirile în vederea trecerii de la 
transportul cu locomotive Diesel, 
la cele cu troliu. Se fac intense 
pregătiri montîndu-se — în vede
rea începerii lucrărilor la puțul 
orb nr. 3 — mașina de extracție, 
în exterior, peste apa Jiului a în
ceput construirea podului pentru 
viitorul circuit feroviar, necesar 
transportului producției de căr
bune.

Iată, așadar, cifre și fapte care 
în curînd vor da minei Dîlja stră
lucirea uneia din magistralele ce 
împodobesc minunata salbă cu 
diamante negre a țării noastre. De 
aceea, la Dîlja timpul a început 
să se măsoare în ore, fapte, 
emoții.

Garoafa aceea roșie de pe harta 
noastră are în felul acesta o adîn- 
că semnificație.

C. IONAȘCU

Eleve de la Centrul agricol 
școlar Drăgășanl, regiunea 

Argef la practică

Foto : AGERPRES

Expoziție școlară
La Școala elementară de 8 

ani din comuna Titulești, ra
ionul Drăgănești-Olt s-a des
chis de curînd o bogată expo
ziție de desene executate de 
elevi. Expoziția cuprinde pes
te 250 de planșe inspirate din 
viața nouă a colectiviștilor. 
Cele mai reușite lucrări sînt: 
„Sediul gospodăriei agricole

La Institutul politehnic din 
Brașov, în cele 3 facultăți se 
iau măsurile organizatorice 
necesare asigurării unei prac
tici eficiente, de conținut. Au 
fost stabilite locurile de prac
tică, s-au întocmit detaliat, cu 
concursul specialiștilor din 
uzine, programele de practică. 
In prezent se definitivează 
pînă la amănunt, întregul 
film al desfășurării practicii, 
se întocmesc graficele de pre
zență a studenților la diferi
tele faze ale procesului tehno
logic. Despre măsurile luate 
ne-a vorbit tovarășul confe
rențiar universitar lonescu 
Gheorghe, șeful catedrei de 
tehnologie a metalelor, res
ponsabil cu practica in cadrul 
Facultății de mecanică i
- Mai întîl, ne-a preocupat 

selecționarea îndrumătorilor 
de practică. Din experiența 
anilor trecuți, am înțeles că 
aceasta este una din cerințele 
cele mai importante. Iată de ce 
stabilirea celor 85 de îndru
mători — lucru care s-a tăcut 
încă din toamnă — a fost una 
din preocupările importante 
ale conducerii facultății. Ca 
îndrumători de practică au 
fost recrutați nu numai asis
tenți și șefi de lucrări, ci șl 
conferențiari și profesori — 
cadre competente, cu presti
giu. Cei 300 de studenți din 
anul II și 167 din anul IV, 
care vor face practică în acest 
an, au fost împărțiți pe grupe, 
de fiecare răspunzînd cîte un 
îndrumător. Pentru studenții 
anilor II, înainte de a se trece 
la studierea unei noi operații, 
îndrumătorii vor face o infor
mare teoretică asupra proble
melor ce urmează să fie însu
șite.

Filmul în raionul Buhuși
în anii puterii 

populare s-au con
struit în raionul Bu
huși 33 cinematogra
fe sătești* dotate cu 
aparate de proiecție 
moderne. în luna a- 
prilie a acestui an au 
fost date în folosință 
cinematografe și pen
tru colectiviștii din 
satele Bîrcănești și 
Luncași iar pînă la 
sfîrșitul acestui an vor 
mai fi date în folo
sință încă două cine
matografe. Numai în 
luna aprilie a.c. pla
nul la vizionarea fil
melor de către popu
lația sătească, a fost 
realizat în proporție

de 133 la sută. La 
unele unități ca Ză- 
nești și Roznov .numai 
în trei zile filmul 
romînesc „Tudor" a 
fost vizionat de peste 
3 000 de spectatori. 
Filmul ajută și la îm
bogățirea cunoștințe
lor agrozootehnice ale 
colectiviștilor. Din oc
tombrie 1963 și pînă 
la 1 mai 1964 au fost 
vizionate de către 
colectiviștii din raion 
cincisprezece filme, 
cum ar fi „Despre 
cultura griului", 
„Amplasarea con
strucțiilor zooteh
nice", „Creșterea ani

lași, centru turistic
Numeroasele obiective in

dustriale șl social-culturale, 
precum și vechi monumente 
de artă cum ar fi Palatul 
Culturii. Teatrul Național, 
Muzeul Unirii, Grădina Copou 
cu teiul lui Eminescu, biseri
ca Trei Ierarhi și altele, 
atrag un număr tot mai mare 
de turiști din țară și de peste 
hotare în orașul Iași.

De la începutul anului, ora
șul a lost vizitat de un număr 

colective din comună7’, „Por
tret de colectivist*4, „îngriji
toare de păsări", „La arat“, 
„Pionieri la muncă pe lotul 
școlar**, „Primirea în U.T.M." 
etc.

ION ȘTEFAN 
profesor

Viitorii constructori de mașini
LA PRACTICA

O grijă deosebită a fost a- 
cordată alegerii locurilor de 
practică. Exista pînă acum 
tendința de a repartiza cu 
orice preț studenții la marile 
uzine s,Steagul roșu- și bTrac- 
toruT. Repartizarea însă nu 
era cea mai judicioasă: ducea 
la aglomerarea secțiilor cu un 
număr prea mare de studenți, 
la îngreunarea controlului 
practicii; uneori chiar la stîn- 
jenirea procesului de produc
ție. Acum studenții din anul 
II au fost repartizați la Uzina 
hidromecanică și Atelierul de 
reparat material rulant. Pro
grama prevede pentru ei o 
practică generală de informa
re. Or, aceste uzine oferă toate 
condițiile pentru cunoașterea 
mașinilor, pentru însușirea 
prelucrării prin așchiere, ce
rințe ale programei. Studenții 
din anul IV însă, care vor 
face practică d’e specializare, 
au fost repartizați la „Tracto
rul" și „Steagul roșu". Dacă 
pînă acum aceiași studenți 
efectuau practica într-o singu
ră uzină — și în această pri
vință Facultatea de mecanică 
are o experiență demnă de 
relevat — studenții își vor 
desfășura acum practica în 
mai multe uzine, diferențiat 
după specificul pregătirii lor, 
după specificul fiecărei uzine 

malelor în G.A.C." și 
altele. în urma vizio
nării acestor filme au 
avut loc discuții co
lective în cadrul că
rora s-au discutat 
probleme privind a- 
plicarea normelor a- 
grozootehnice. Secția 
raională de cineficare 
Urmărește activitatea 

căminelor culturale ți- 
nînd o strînsă legă
tură cu directorii de 
cămine culturale ur- 
mărindu-se ca după 
fiecare manifestație 
culturală să fie pro
iectat un film.

MIHAI CHIRIAC

aproape dublu de turiști de 
peste graniță față de perioada 
similară a anului trecut. DORU POPOVICI

Vedere din avion a sectorului zootehnic al gospodăriei agricole de stat din comuna Sînandreî, regiunea Banat. 
Foto: AGERPRES

în parte. Așa, de pildă, stu
denții din anul IV secția teh
nologia construcțiilor de ma
șini, vor studia șasiul de trac
tor la Uzinele „Tractorul", iar 
cabina de camion la „Steagul 
roșu". La fel s-au stabilit lu
crurile și pentru cei de la sec
țiile automobile-tractoare și 
utilaj tehnologic pentru prelu
crarea la cald’. Nicăieri, ope
rațiile de tratament termic nu 
vor putea fi însușite mai bine 

Un nou traseu : 
de la standul de probă, 

la sectorul concepție
ca la „Tractorul" în timp ce 
în probleme de turnătorie 
„Steagul roșu" deține primul 
loc. Această trecere de la o 
uzină la alta care aparent era 
stînjenitoare a fost pusă la 
punct pe baza unui grafic mi
nuțios, judicios întocmit. Ea 
va ajuta pe studenți să-și în
sușească temeinic problemele 
urmărite, să cunoască ulti
mele noutăți tehnice în do
meniul respectiv.

Prime audiții
I rchestra simfonică

a Cinematografiei, 
Ifflw îndrumată cu com- 

petență de Const an- 
tin Bugeanu și-a 

tttttY.rni I I continuat cu succes 
frumoasa inițiativă 

de a populariza creațiile valoroa
se mai puțin cunoscute, ce apar
țin repertoriului clasic și contem
poran. In ultimul său concert, au 
fost înfățișate cu expresivitate, la 
un apreciabil nivel tehnic, inte
resante lucrări ale tinerilor noștri 
compozitori, ca „Arcade" de Au
rel Stroe, Simfonia de cameră de 
Ștefan Niculescu, lied-urile pe 
versuri de Clement Marot da 
Geotge Enescu — în versiunea 
orchestrală a lui Theodor Grigo- 
riu — Concertul pentru pian și 
orchestră de Liviu Glodeanu, și 
lied-uri pentru voce și orchestră 
de Petra Carmen Basacopol.

„Arcade" de Aurel Stroe de
monstrează cu claritate tendința 
autorului de a crea lucrări sim
ple, concise, care să înmănun- 
clteze printr-o izbutită sinteză 
cele mai noi mijloace de expresie 
ale artei muzicale a veacului nos-

Firește, sînt numeroși fac
tori care influențează și de
termină eficiența practieii.

Cuvîntul hotărîtor îl are in
teresul, sîrguința cu care vor 
lucra studenții în timpul celor 
5 și respectiv 8 săptămîni pe 
care și le petrec în uzine. Iată 
de ce dezvoltarea interesului, 
a răspunderii studenților nu a 
fost lăsată numai pe seama 
muncii educative a cadrelor 
didactice sau a organizației

U.T.M. In însăși organizarea 
practicii s-au prevăzut nume
roase măsuri și metod’e menite 
să ducă la ridicarea acestui 
interes, la antrenarea conti
nuă, permanentă a studenților 
pentru folosirea deplină a 
timpului de practică. Astfel, 
valorificîndu-se experiența a- 
nilor trecuți, s-a prevăzut ca 
examinarea studenților să nu 
se mai rezume doar la coloc
viul de la terminarea perioa

ale unor tineri compozitori
tru. „Arcade" pune în valoare pe 
prim plan o gîndire prin exce
lență melodică, de tip modal, de 
largă respirație.

Simfonia de cameră de Ștefan 
Niculescu — pentru 15 soliști — 
se bazează pe principiul clasic al 
temei cu variațiuni continue, 
contrastante, cu puncte culmi
nante judicios gradate.

IN SALA 
DE CONCERT

Interesante sînt, desigur, stilul 
polifonic dens, orchestrația boga
tă cu inedite împerecheri de tim
bre, variația ritmică intensă și a- 
simetrică de tip enescian.

Lucrarea lui Aurel Stroe, sim
plă, este mai directă, mai ușor de 
înțeles chiar la un prim contact, 
în timp ce Simfonia lui Ștefan 
Niculescu ce pune multe probleme 
de ordin tehnic interpreților, im
presionează plăcut pe auditori, 
chiar dacă nu se înscrie în limi
tele unui stil larg accesibil.

dei de practică. Lăsată doar 
la sfîrșit, examinarea studen
ților căpăta de cele mai multe 
ori un caracter teoretic, deși 
era vorba de... practică. De 
aceea în acest an se va folosi 
metoda colocviilor parțiale. 
Acestea vor avea loc după fie
care etapă de practică, în ca
drul fiecărui sector prin care 
vor trece studenții, după fie
care operație sau grupă de 
operații însușite. Examinările 
vor avea un caracter cît se 
poate de concret deoarece se 
vor desfășura în fața mașinii, 
la locul de muncă. De aseme
nea, vor fi însoțite de califi
cative. Studenții vor fi astfel 
stimulați să muncească cu 
mai multă atenție, să mani
feste interes sporit în a ob
serva și reține ceea ce trebuie 
să-și însușească.

S-a renunțat și la încărca
rea studenților cu sarcini care 
ar putea într-un fel sau altul 
să-i distragă de la obiectivul 
major, esențial al practicii. 
Așa, de pildă, pînă acum se 
cerea studenților ca în prac
tică să execute și anumite 
proiecte de an. S-a văzut însă 
că avînd o astfel de sarcină, 
studenții se preocupau mai 
puțin de însușirea cunoștin
țelor practice; în loc să urmă
rească și să studieze aspectele

Ciclul de lied-uri, sugestiv in
titulat „Omagiul vieții" — ver
suri de Eugen Jebeleanu — repre
zintă un evident salt calitativ în 
creația compozitoarei Petra Car
men Basacopol chiar dacă rapor
tul dintre un conținut nou și o 
formă realmente nouă, nu creează 
un perfect echilibru.

Dacă linia melodică nu ne apa
re întotdeauna pregnantă și ar
monia păcătuiește uneori printr-o 
culoare monocromă, orchestrația 
și dinamismul unor părți se im
pun ca fiind reușite și ne arată 
o compozitoare dotată, posesoare 
a unui meșteșug solid.

Concertul pentru pian și orches
tră de Liviu Glodeanu — prezen
tat cu cîteva luni în urmă în pri
mă audiție la Cluj — s-a bucurat 
și în Capitală de un frumos succes, 
datorită unui optimism robust ce 
străbate întreaga compoziție. Lu
crarea este realizată cu un mește
șug evoluat, atît sub aspectul ar
moniei și orchestrației, pline de 
fantezie, cît și al melodiei, origi
nale, cu accentuate trăsături fol
clorice. .

complexe ale procesului de 
producție, ei stăteau mai mult 
în fața planșetei copiind stan
darde sau norme interne. O 
muncă utilă, firește, dar fieca
re lucru trebuie făcut la 
timpul său. Anul acesta, în pe
rioada practicii, studenții se 
vor ocupa numai de proble
mele pe care nu le pot întîl- 
ni decît în timpul pe care și-1 
petrec în uzină.

De la proiect la produsul fi
nit — iată drumul pe care îl 
vor străbate studenții din anii 
mari în timpul practicii. In
cluderea acestui traseu în 
practica studenților, viitori 
constructori de mașini, se im
pune cu necesitate. în cele 8 
săptămîni, studenții vor porni 
de la proiect și după ce vor 
urmări în etape bine stabilite 
întregul proces de producție, 
de la standul de probe se vor 
întoarce din nou la sectorul 
de concepție. Li se va cere ca» 
analizînd comportarea mași
nii, să explice, prin ideile d’e 
concepție, atît calitățile, per
formanțele cît și posibilele 
deficiențe. Vor fi îndemnați 
astfel să caute, să gîndească, 
să apeleze în permanență la 
cunoștințele însușite în facul
tate. Acest lucru va face ca 
practica să capete un plus de 
eficacitate, să dea studenților 
aflați în perioada specializării 
cunoștințe cît mai bogate, să-i 
aducă tot mai aproape de spe
cificul viitoarelor lor răspun
deri. Acesta este, de altfel, și 
scopul practicii.

I. ANDREIȚĂ 
N. ARSENIE



• Ieri la lasl al Re
șița s-au disputat două 
meciuri restanți con- 
tind pestiu campionanil 
cat A de fotbal. La 
Iați, echipa campioauă 
a țării, Dinamo Bucu
rești, practicind ua joc 
rapid șl eficace a obți
nut o categorica victorie 
cu scorul de 5—1 (1-4) 
in medul cu CCMS 
Iași- Au marcat Huldu 
(3). Plrcălab (B « rea. 
pmcllv DOlmunuln jocul 
disputat la Beș-ta 
(deoarece terenul cu- 
deaUor tiuuioreul mie 
suspendat), Știu-ta Ti
mișoara a cștgat cu 
3—1 0—0) In ■-^UToc cu 
Steaua. Cele trei punc
te ale jocului au fost 
marcate de M. Popa. 
Peteceu (autogol) ș 
Raksi.

*
Aistiri, de la ora 

U,45, pe (tadionul Re
publicii, la lumina re

flectoarelor se va des
fășura medul interna
țional de fotbal din
tre echipele Progresul 
Bucurași « Lario Ro
ma. In deschidere la 
ora 18 Rapid va IntUni 
pe Steagul Roșu Bra
șov intr-un joc rmstun- 
ța din cadiul campio
natului cat. A de fotbal

• V^~ — - feminină de

dială, a dispus cu 3—0 
(15—1; 15—1; 15—3) de 
echipa r. d. Germano-

Astări au loc partide
le t RJP X — B. D. Ger
mană șl sm! cluburilor 
din URS2L — RPD. 
Occeeorâ. Echipa Japo
niei ar» ai Eberă.

• SSmh5t5 seara la 
Zafrec echipa seleuțio- 
nată aconvăcă de box a

riac. Arbitru-judecător 
neutru al taUlnlTlI va 
Ui polonezul Fedorowlcz. 
Din partea R-P-R. vor 
oficiu BoumUă și Vasi- 
liu.

• Vineri de la ora 17, 
din dreptul bornei km 
20 a șomlal Bucureștl- 
Pitești. se va da ple
carea in com»tiția in- 
taruațlouală de clclism

volei a B- F . Baniine a 
debutat cu o fr-mnas! 
i^^^ in turneul in- 
teraapacal cure a Ln- 
cepu ieri in sala Arma
tei din Brașov. Volei- 
behsxels noaste au in- 
izucut cu 3—1 (13—15; 
15—9; 15—10; 17-15)
seL d^^Hai din 
URSS In cel da-al 
doilea joc echipa Japo
niei, campioană mon-

(M MMT» W «MQw 
tut meci amical bt com
pania nrhipei Iugosla
viei. Ecb.pa noastră 
a ptrtsit Captala 
miercuri in următoarea 
famuția t C. Cracă, N. 
Puiu. C. BnrnIiuu, M. 
C^Tiiiimm, L Dinu, C. 
Niculeecu- H. Leov, I- 
Monea. Gh_ Negrea și 
V. Mariutan. Antreno
rul echipei eetm Ian ^hi

la cue participă aler
gători de valoare din 
Franța (echipa F-S.G.T-), 
Italla (eChipa UdSPJ 
31 R. P- Romînă (soL 
P-PR-, sel- olimpică a 
RPR- și sel- orașului 
Ploiești)- In prima pro
bă a competiției se va 
desfășura cursa pe m- 
chipa de 100 km can- 
tTucronomatiu. Repre
zentativa țării noastre

va fi alcătuită din C- 
Dumitrescu, G- Moicea- 
nu, L Aidelranu și I- 
Stoica. Din echipa olim
pică fac parte I. Cosma, 
Gh. Bădără, E. Rusu și 
Ft. Gera.

Duminică dimineața, 
pe iuta Ploiești-Sinaia- 
Ploleștl-Bucurmști (186 
km), se va desfășura a 
doua probă a competi
ției internaționale- Sosi
rea va avea loc în jurul 
orei 14,30 în fața Com
binatului poligrafic
Casa Sctatmil-

• Pe velodromul din 
Ruse a început meciul 
internațional deciclism- 
pistă dintre selecționa
tele orașelor București 
și Ruse. Proba de viteză 
(200 m) a revenit lui 
Dm Papavlcl, caia în 
finală l-a învins pe C. 
Volcu.

(Agerpies)

OAMENI DE VEGHE In excursie la Piatra Singu- 
Taildi — Munții HĂGHI- 
MAȘ

Foto: I. IONESCU

Ratificarea utwr acorduri ale R.P.R. 

cu diferite țări

Consiliul de Stat al R. P. 
Romine a ratificat Acordul 
între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia privind 
realizarea și exploatarea Sis
temului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier pe 
fluviul Dunărea.

Consiliul de Miniștri a a- 
probnt Protocolul privind

schimbul de mărfuri pe anul 
1964 între R. P. Romînă și 
R. S. F. Iugoslavia. Acordul 
comercial de durată pe peri
oada 1963—1965 între R. P- 
Romînă și Indonezia, precum 
și hotăiîrile Comisiei mixte 
hldlo-tehulca lomîuo-uugara 
înscrise în Protocolul celei de 
a doua sesiuni ordinare, sem
nat la Budapesta.

Plecarea unei delegații guvernamentale 
a R.P. Romine la Sesiunea Comisiei mixte 

guvernamentale romino-bulgare 
de colaborare economică și tebnico-științifică

O delegație guvernamen
tală a R. P. Romine, condusă 
de Alexandru Bîrlădaanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a plecat miercuri 
după-amlnză la Sofia pentru

a paitlcjpa la Sesiunea Co
misiei mixte guvernamentale 
lomîuo-bulgale de colaborare 
economică și tehnlco-științl- 
flcă.

(Ageipres)

Congresul medical

internațional al F. I. R.

25 iunie — Ziua grănicerilor din R. P. R.
Informații

Centrala telefonică suna in
sistent. Apoi s-a auzit vocea 
sergentului de serviciu.

— Spui că zgomotele vin 
dinspre stufăriș ?... Ești si
gur ?... Bine, am să raportez. 
Continuă să execuți cu aten
ție observarea și ascultarea. 
Dacă e ceva...

Am privit cadranul ceasor
nicului. Trecuse de miezul 
nopții. Se petrecea oare la ora 
aceea tîrzie ceva neobișnuit in 
raionul pichetului ? Din pra
gul ușii am încercat să stră
pung întunericul. Bănuiam, 
dincolo de perdelele lui, pe 
frontieră, prezența grăniceri
lor, care, înțelegând pe deplin 
marea lor răspundere, execută 
cu vigilență trează o veghe 
neîntreruptă. Și numai imagi
nea aceasta este suficientă 
pentru a s^'^'t'i pornirea de a-i 
cunoaște îndeaproape, pe lo
cul de serviciu, acolo unde fie
care participă cu întreaga lui 
ființă la paza frontierei. Iată 
doi dintre ei.

*
SciUîul Crăciun Fior ea ple

case in serviciu la căderea 
uer^ Așadar, trecuseră citeva 
ore de ciad. singur in noapte, 
veghea fUta de teren stabilită 
de coma-.daut Cercetase cu 
aimoe a lmeU de Micimi fi 
Gcvm in executa servicial de- 
pierieatiM de-a lungul 
dnrui cc OKcra spre frontiere. 
La m amil dc se vpL l

însă ca Intr-o situație reală, 
cu vigilență fi hotărîre.

★

eme cana ? AanZ Sas fin de
slu* repede zgomotul tadcpir- 
ku al

ia. Di*

De citeva ore ploaia nu mai 
contenea. Drumurile de fron
tieră se desfundaseră atît de 
mul imcit cizmele intrau în 
aorta pata la glezna. Pe un a- 
snunas timp a plecat in ser- 
rtam- ia sorii d^-minefii, solda
tul M. Xecuta. un militar 
bIu-rU fm de grămctr.

datului Necula o patrulă for
mată din cei mai buni schiori 
ai pichetului. Tocmai atunci 
însă, clapa centralei ce indica 
legătura cu ultimul foișor din 
limita dreaptă, căzu. Era Ne
cula, care raporta comandan
tului de pichet, calm și fi
resc :

— Am ajans la limită, stra
tul de zăpadă este bun, n-<m 
descoperit nici o uimi.

Comandantul ii ordonă să se 
a^posteaeeă ta jowoi fi, abia 
dopa ce se va odihe^ să plee* 
taupm la ps^tet.

Nitarta «g fne pna dfti

AjMMral tMmaaAvMM de 
pndsus mi-a poiMHmt despre el:

Ansă mită tetanl Menta 
e-» 0aaM de tac de două

săpaM. c*eC daedaat. »-a por- 
«st aa tte de • tărie aee-

-L« anoe aed tm 3 as te

3mas er ie «eoaae

• Miercuri seaia s-a îna
poiat în Capitală delegația 
romînă condusă de Ion Mari
nescu, ministrul industriei 
metalurgice, care la invitația 
vicecanceLarului Austriei, di. 
Bruno FlttrlTOAu, a făcut o 
vizită în Austria.

La sosire pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost întîmpinați de Gheoi- 
ghe Rădoi, ministrul indus
triei conrtructiilor de mașini, 
Ștefan Comautiurscu și Mir
cea Popescu, adjuncți ai mi
nistrului industriei metalur
gice,' Frtrr Builacu, secretar 
general la Ministerul Aface
rilor Externe, Vasile Răuță, 
secretar general la Ministerul 
Comerțului Exterior, precum 
și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Fianz It- 
bingei, însărcinat cu afaceri 
ad-inteiim al Austriei la 
București, și membri ai am
basadei.

★

Marți seaia a părăsit Capi
tala îndreptîudu-sr spie Fla- 
ga tov. Tiaian Băiăian, ac
tivist al C.C. al U.T.M., care 
uimează să participe la festi
vitățile ce vor avea loc cu 
prilejul uelri de-a 15-a ani
versări de la crearea organi
zației de pionieri din R. S. 
Cehoslovacă.

★

dan, vicepreședinte al Acade
miei R.P.R., a primit pe repre
zentanții conducerii F.M.O.S. 
și pe șefii delegațiilor țărilor 
participante la sesiunile 
F.M.O.S. Au fost prezenți 
acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei, acad- 
Dumi^rn Dumitrescu, prim-se- 
cretai al Academiei.

în cuisul rllei, oaspeții 
străini au vizitat institute de 
crlcrtărl științifice din Ca
pitală.

★

A apărut
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Mihu D'ragi^'miT — Gîndurl 
despre partid

In ajutorul propa0l^•^^irtului

Gt. Vîlceanu — DazvoltaTaa 
intensivă și multilaterală a a- 
gilculturll

Congresul medical lutaTna- 
IIouiI al F.I.R. și-a continuat 
mlercuil lucrările pe temele t 
Exploiaiea funcțională și te
rapeutică a a■tenlai și îmbă- 
ti^j^nii^i^i^.

Au fost prezentate lefelatr 
de către prof. P. Thyga■an șl 
dr. R. WillangeT (Danemarca), 
dr. C. MayT0una, dr. Ch. Katz, 
dr. L- F. Fichez, dr. R. Sol- 
lldia (Franța), dr. C- Martino 
(Italia), dr. D. Blareviur 
(R. P. F- Iugoslavia), prof. J. 
Bognsr, dr. J. Nowak, dr. S. 
Klodzinski (R. P. Polonă), 
acad- Gr. Benetato, prof. O. 
Sager, prof. M. Maurei, dr. L-

Beruu. dr. I. Dalavici și dr. A- 
Timand (R. P. Romînă).

Au fost prezentate, de a■a- 
manaa, referatele trimise con
gresului de călie prof. C. 
Iliescu (R. P. Romînă) și R. 
Brunet (Franța).

La congres a sosit în cursul 
zilei prof. dr. Ettore Tibaldi, 
vicepreședinte al Senatului 
Italian, președintele Federației 
Internaționale a luptătorilor 
din rezistență, a victimelor și 
dețlnuțiloi fascismului — 
F.I.R.

(As^pies)

• Delegația condusă de 
Janez Vipctnik- secretai fede
ral pentru învățAmlnt și cul
tură al R-S.F. Iugoslavia a 
făcut merii și miercuri o vi
zitA in tară. Oweti ai ora- 
șulai Cluj, membrii delega
ției au vizita Uniwsiiatee

praMti a trecut Xrili ta

Mimuri la amiază a avut 
loc la Ambasada R. P. D. Co
reene o conferință de piesă.

Cu acest piilej ambasadorul 
R. P .D. Coreene în R. P. Ro
mînă, Giăn Du Hoan, a vorbit 
despre aniversarea a 14 ani de 
la dezlănțuirea agresiunii îm
potriva poporului coreean.

★

Miereuii seaia a sosit în 
Capitală pentru a participa la 
lucrările sesiunii Consiliului 
executiv al Federației mon
diale a oamenilor de știință, 
prof. di. C. F- Powell, mem
bru al Societății Regale a Ma
rii Britanii, Laureat al Pre
miului Nobel, președintele 
F.M.O.S.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de acad. Athanase 
Joja, președintele Asociației 
oamenii de știință din R. P. 
Romînă, acad. Ștefan Milcu. 
vlu.ple9adinfte și alți membri 
zi conducerii A-O-S-

La sosire pe aeTopaltul Bă- 
^■0 gu foot pTezenți Tepie- 
z^^ți ai Am^MaeThn Marii 
Britanii in & P Babă

•
>■ aeeseei Mrt a mm Bb- 

said K. AJBV. dJiermi ad- 
jate M GiO1 tar de Artă 
. T^* ta Lo^kiL cate

Stilul de muncă al organelor 
U.T.M.

M. D^^escu — HotărîiUe 
conferinței prind viață: Gh. 
Gaiu — Ajutor diferențiat or
ganizațiilor U.T.M. dinG-AC.; 
P. Meșter — Comitetul orășe- 
na■u și problemele de produc
ție.

Din experiența orga^^ațiilor 
U.T.M.

M. Pop — 71^111 construc
tori își îndeplinesc angaja- 
mentala: S- Voinescu — Ore 
plăcute șl instructive la club; 
M. Popescu — Prietenii arte
lor plastice.

Acțiuni educative 
pentru elevi și pionieri

* * * — La masa rotundă 
— Discuție despre vacanță; 
Prof. FI. Popa — Trăim noua 
istorie a patilel.

----- •-----

Festivalul 
filmului romînesc

aeseă. la
8» aatiral yW.i /«Mal al 
nteate R■iaeei1. • faat

ci^nematografe

•oea MAM4
r.Cwinle i Malef-1 3T>h< ' 
Amw LT*4*e»rv-l

MADAME SANS-GfiNE — film 
pentru ecran panoramic, rulează 
la Patria (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15). DOI COLONEI 
— rulează la Carpați (oiele 10; 12; 
14; 16; 18, 20,15), Capitol (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30; gră
dină ora 20,30), Ciădim Doina 
(oia 21), Floieasca (orele 16; 18,15; 
2Q.30), Miorița (orele 10; 12; 14).
FATA DIN CASA ROȘIE — rulea
ză la Contrai (orele 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Luceafă
rul (oiele 16; 18; 20). FERIGA DE 
AUR — cinemascop, rulează la 
Lumina (orele 10—14 în continua
re, 16; 18,15; 20,30). ASASINUL 
DIN CARTEA DE TELEFON — ru
lează la Republica (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15), Festival
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21), grădină (ora 20,30), Stadionul 
Dinamo (oia 21), Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
Feroviar (orele 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Flamura (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). A 12-a 
NOAPTE — rulează la Doina (oio- 
le 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30),
Program penti-u copil (ora 10). 
CEI TREI MUȘCHETARI — ulna- 
mascop (aBbaIa seill) rulează la 
Bluu1aști (o^le 8.45; 1230; 16.15; 
20) Area |arala 9; 12.45; 16,30; 
20.15) . Fatmaa1nl 23 August (oia 
21i. Modern (orele 9.45; 1330;
17.15- 30 45]. Acele Llb^i^^Utu
tona 21.153 CEI PATRU CÂLU- 
GAkl — iuIm^ la Victoria (arala 
Wt 12- 14; 16. 1R15t 20.15). Co- 
tu&a teta 15JD . 17.45; 20; gil- 
«oI «to^ 20 Jta F^HBtan (o^ 
MA 1KO5; 1915» GTitea Pro
qu —l te 21L CERUL SI MO- 
C3uA — rvieazi La GajCuu
M1S. 1215 1415; 16.15 11.15;
36.^5) . btrEfcida laeie popoaTe 
tonta Mi 16; UJ5. 203R, Taeds 
tarata M 12 14 16 ML15. grid> 
ad ara 29 X*, MOhSEi torefe 10; 
12t 14 M- SB. ». GrMiza Au
rora taia 21). KALOIAN — lutau- 
M U Adaspa t>rtl 15.M , LS ; 
MJ5) FOTO HABER — n*-
tucă la CxiutO (armie 16; 1H-- 20). 
OMUL DIN FOTOGRAFIE - ra
tează Ia GrtUta (arida 10 1215; 
16; 11„15| 2030)- Mâailța (orale 
16.15; 18i0| 20,45). LUMEA CO

MICĂ A LUI HAROLD LLOYD — 
rulează la Bucagi (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20, grădină ora 20,30),
Progresul (orele 15; 17; 19; 21). 
ANACONDA — rulează la Unirea 
(oiele 16; 18,15, grădină oia 20,30). 
LOCOTENENT CRISTINA - ru
lează la Flacăra (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30)- GOLFUL ELENA — 
rulează Ia Vitan (orele 16; 18; 20). 
AVENTURILE UNUI TÎNĂR — ci
nemascop, rulează la Munca (ore
le 15; 18; 21), Viitorul (orele 15; 
16; 21). DACIA (orele 9,30; 11,15; 
15; 18; 21). Grădina Vitan (arrle 
20.30) , Grădini Buzrștl (orrla 
20.30) . DOMNIȘOARA... BARBĂ- 
ALBASTRĂ — rulează la Popular 
(orele 15; 17; 19; 21). LIMUZINA 
NEAGRA — cinemascop, rulează 
Ia Aria (orela 16; 18,15; 20,30). UN 
SUR1S IN PLINA VARĂ — rulea
ză la Mașiloi (orele 15,30; 18, gră
dină ora 20,30), AM AJUNS ȘI 
REGE — rulează la Cosmos 
(oiole 16; 18; 20). FRAȚII
CORSICANI — cinemascop, ru
lează la Calantina (orele 11; 15; 
17.30; 20). CAUZE DREPTE — 
cinemascop, rulează li Volga 
'orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; TL^), Grădina Alta (oia 
20.15). BABETTE PLEACĂ LA 
RĂZBOI — cinemascop, rulează la 
Lira (orela 15; 17; 19), grădină 
(oia 20-30]- TUDOR — cinemascop 
(ambala sorii), rulează la Drumul 
Săill (orela 16; 19,30). TÎNĂRUL 
DE PE VASUL COLUMB — clna- 
muscap- rulează la Faiantaii (orele 
16; 18,15; 20-30].Televiziune
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Val-Vîite] șl pasărea Rac (II) — 
in căutam lui Vil-Vîrtej- în ju
rul aiel 1945 transmisie de la 
stadionul Republicii a meciului de 
inbal dintir „Piogiesul’—Lazia 
Ramu- In pauză sfatul medicului. 
In juiul arai 21-30 „Sîngr vienrz" 
de Johann Strauss. în încheiere; 
Paști televiziunii. Buletin de știri. 
Bolotin motrar^o^lo^glc.tAgarpe*

EMINESCU
4act * capaciMca fcauroe fa

de a servi rebefa- 
—a S*Kâ '.»• CTaîe. a poetu-

Prin procedee 
de lucru moderne
în vederea realizării unoi 

utilaje de tuluala ușoare, la 
Uzinele „Victoria" din Călan 
se folosesc procedee modeme 
de lucru. La producerea lin- 
gotiereloi necesare turnării 
oțelului calmat și uaualmat 
s-a introdus și extins proce
deul de folosire a miezurilor 
metalice în locul celor obiș
nuite. Diept urmaie abaterile 
dimensionale de turnare au 
fost reduse, ini producția de 
lingotiere de calitatea I a 
crescut cu 5 lă sută. La usca
rea foimeloi în care se toarnă 
oțelul s-a extins utilizarea 
lidianțlloi. Pe această cale se 
obțin lunar economii în va
loare de peste 40 000 lei. 
Totodată a fost pusă la punct 
o nouă tehnologie, mult îm
bunătățită, la construcția pîl- 
niiloi de turnare a oțelului li
chid. De curînd, s-a început 
turnarea experimentală a lin- 
gotlrieloi făiă armătură.

(Ageipies)

■■■■a
artei. lae

spus, e 
in tipaTe figs* ^kx o* mame 
poet romln si urata■a el MS 
în intenția aaaer-rint. Wwa 
ȘtaUăuescu. n-a stat o 
nea o!peiația ă=ala■pTă■■llB■l■A 
Pe de attă parie. este eeBBad 
că biog^^ paa^■mi agare 
uer^^^^tarlllar emi^sdbear de 
sem^^^tivă și
iln■triud In «1 mai inai grad 
opera sa. putli.du-•a in uuaiaș 
timp vorbi de o toc atît âe in
tensă trăiTe a ope^ Kn acea
stă cauză, ilustrarea drama t—- 
gică a lui Emineem se i^)^^ 
aproape fatal, de greutatea re
nunțării la momente biografi
ce tot atît de însemnate ca și 
aualaa alese de dramaturg, re
zultatul fiind nu atlt o reali
zare coi^i^lt^'tu^tă unitar cit o 
pioasă avoulTe a unor scene 
din viața lui Eminesc!-

înțelegînd cit se poate de 
bine o atare limitare, îndru
marea de caie a beneficiat 
uolautivnl teatrului botașa-
ueln nici n-a mers pe linia 
realizării exprese a unității 
dramaturgice a spectacolului 

* ~ -se, cum e și firesc, a
supra decupării minuțioase a 

E fiecărei ■uana, a reliefării în

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Idramatur

hA fl> — — » i< dialoc al ge- 
—-a- -c —rii știrile 
aocsaâe u citata sa. Latura

nu îi—a lipsită de farmec firiu
Tt-MTe nesimulată, au^- 

tiul. Ne-a plăcut f^^ mult 
■tLlrur^ ua^r^lor erotice, vă
zute intr-o lumină alb-verzu- 
ie. cdztiid ușor pe știutele ala- 
mente simbolice t teiu^ și 
banca. Reținem, tot ca pe un 
moment axcalaut- dramatismul 
ultimei scaua, aceea în care 
poetul în alb vădește o extra
ordinară concentrare în sme, 
inelt nici o șoaptă a îndelung

Pe scen^ T^^^utrului 
de Stat din Botoșani

cu daa^eb■ra impresionantă a 
lce!stni dialog, urmărită și 
co instruita cu multa autentici
tate uuaaTi- este cea erotică, 
unde interpretul principal 
(Stelim Preda) a și fost bine 
secundat de o Vaionlcă (Ana 
Vlădascn-Alou), subtil cupidă, 
niciodată vulgară, meieu Că
tălină și nu altceva. De altfel, 
dacă ar fi să-i reproșăm ceva 
interpretei lcaastl e tocmai 
uătăIlnlzaraa excesivă, pe a- 
lacnrl, (de exemplu, prima în- 
tllnire în casa Micle) a inter
vențiilor sale. încolo, inter
preta a găsit tonul potrivit, 
■ugerîndu-ne fără apăsări inu
tile natura tarestTă a eroinei,

visatei Varonică nu-i clatină 
impulsul tiranic al creației. 
Lumina, în ciuda diafanizăiii 
cadiului, cade crud, lcompl- 
mind dramatic un epilog ine
vitabil (de altfel, înti-un 
spectacol Emlue■cn nici nu 
vedem cum s-ar putea obține 
acele inexprimabile adîncimi și 
nuanțe de trăire ale poetului, 
dacă nu și piinti-o inspirată 
■ugastia a luminii, factor de 
spectacol în general secundar 
însă de astă dată putînd să 
aibă rol ca atare).

în auaa■tă ■cană, Stelian 
Pieda s-a apropiat cel mai 
mult de rol, de construcția in- 
teiioaiă a acestuia. De-a lun

gul întregului spectacol, inter, 
pretul s-a străduit, în general, 
să facă față rolului dar, s-o 
recunoaștem, dacă pentru dra
maturg a fost greu să aleagă, 
cu atît mai greu pentru lutol 
să realizeze ceea co, în chip 
fllasu- nu i s-a oferit suficient. 
Vrem să spunem că, deasupra 
sugestiilor textului, un inter
pret al aue■tui rol nu se poate 
■ptopIi de el decit în limitele 
unei atitudini pline de reti- 
uența șl modestie. în plus, o 
bogată cultură „de spauilll- 
tate", ldluă nu numai putința 
de a recita frumos (ceea ce 
interpretul face de multe ori) 
dar și acea intuiție intelectua
lă a elevației flguili poetului. 
Prin unele excese de patetism
— sau nepotrivite discursuri
— actorul s-a situat de cHeva 
ori alături de rol, reușind cu 
toate lca■tal o interpretare 
echilibrată, potrivit talentu
lui său. Reținem din interpre
tarea sa (în gauaTaI un l■ame- 
nea rol nici nu poate fi mal 
mult decît o temarală ilustra
re) pe Emlne■cn tînăr, plin de 
entuziasm dai și reținut cu 
subtilitate, precum și cîteva 
dintre episoadele iubiill pen
tru Veronica (la uara, repetăm, 
scenografia — Constantin Rus- 
su și Mircea Nicolau — 
și-a adus o contribuție sub
stanțială).

Potrivit intenției de a se 
sublima dialogul poetului cu 
mediul, lumea în care a trăit, 
cailllți inteipieți au știut să 
se subordoneze — lucru deloc

Actorii STELAN PREDA (Emmescu) și ANA VLĂDESCU- 
ARON (Veronica Micle)

ușor — Luceafărului, în două 
sensuri t rrnllzînd atitudinea 
de pirțulir făiă margini a u
nui Slavici ori Creangă sau 
făcîudu-i zgomotoasă opoziția 
(unii din membrii Junimii, în 
ședințele auestaia], dacă nu 
■ubmiuîudu-1 josnic, precum 
acra jalnică apariție piințim 
fuste, Petrino. Dacă ținem să 
subliniem a atara compoziție 
leglzoinlă, trebuie să spunem 
șl că în chiar interiorul oi eia 
loc pentru mal multă dlfrirn- 
țirie, nuanțare a atitudinilor 
(poate și în afaia textului, pe 
baza unei atitudini culturalo 
mal selective).

No lefrilm îndeosebi la in-

toipioțli rolurilor lui V. Po
gor (Goorga Gheorghiu) I. Ne- 
giuzzl (Gaby Costlescu) șl, 
mal ales. Titu MaiiTosm (Au
rel IonescuL), la cnir ne-a sur
prins plăcut o izbitoare nse- 
mănnia statică cu figura im
portantului critic.

Nici Slavici (Sică Stănoscu), 
caie n-aie o prezență notabilă 
și nici Creangă (Cornellu Re
vent) nu sînt „văzuțl^ de ln- 
teipiețl cu pira multă pătrun
dere (jovialitatea marelui hu- 
mulrștran e încărcată nfrctlv 
de imrnsn lui tristețe, trăsătu
ră ce a scăpat lui Cornoliu 
Rovont, de vreme ca el pur 
șl simplu alternează ipostazele,

novăzlnd pe unu prin cealaltă. 
Așn cimdem că am Ui văzut un 
Creangă mal puțin zgomotos, 
mal puțin masiv — cultlvm- 
du-sa a legendă exagerată — 
dni în primul rînd un altist 
cu nobila conștiință a valorii 
spirituale a poporului pe 
cuim-1 reprezintă. Această ipo
stază asta, ciad, deasupra le
gendei. Olimpian, V- Alr- 
csandrl (Cezar Thoodoiu) in
tră în scenă conform rangului 
său paatic dar pa caro el în
suși nu-1 exagerează. Da unde 
șl nobila modestir a gestului 
său. Interpretul s-a achitat 
conștiincios de această sarcl- 
nă a ralului. Sînt notabile, 
apai, eforturile tutuioi celor
lalți intoipioți dr a înlesni 
publicului evocarea contem
poraneității lui Eminescu, a 
prietenilor modești șl devotați 
precum Chibici, sau a oficiali
tății inconștiente șl insensibi
le ln valoarea națională a 
poetului. De-n dreptul memo
rabilă e ședința notabilităților 
urbei Botoșani în cabinetul 
prefectului, a scenă în cnie 
toți intoiproțll ■tTăIucr■c în 
lelleUniea prostiri șl fățăini- 
doi deloc subtile n unor fi
guri pnică desprinse din trn- 
tiul cainglalrsc (discursuri 
bîlbîite, admonestări în inten
ție onorabile în fapt grosola
ne, gesturi de mare falsitate 
patetică atc).

Aceste scane din viața lui 
Mihni Eminrscu (urmărind 
mal puțin atent procesul urrn- 
^01) prilejuirsc colectivului 
lrtistiu al teatrului din Bo
toșani binemeritatele aplauze 
alo publicului caro, nu de
mult. în cadrul festivităților 
comemorării, s-a oprit cu o- 
moțio în fața vestigliloi ipo- 
trștrnr alo marrlui poet.

C. stanescu
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Vizita delegației romîne 
în Austria

VIENA — Corespondentul A- 
gcrpres, St. Deju, transmite :

Delegația romînă condusă de 
ministrul industriei metalurgice, 
Ion Marinescu, care a vizitat timp 
de trei zile Austria Ia invitația vi
cecancelarului dr. Bruno Pitter- 
mann, a făcut în acest timp vi
zite la întreprinderile etatizate ale 
industriei austriece „Voest" din 
Lmz, „Bohler" din Kapfenberg și 
Siemens Halskiu din Viena.
In cinstea delegației, vicecance

larul dr. Pittermann a oferit o 
masă la hotelul Sacher din Viena.

Membrii delegației au purtat 
discuții CU vicecancelarul dr. Pit
termann și ministrul comerțului și 
reconstrucției, dr. Fritz Bock, pri

vind probleme de interes reciproc 
și pentru o mai intensă colabo
rare.

Ambasadorul R. P. Ranine la 
Viena, Mircea Ocbeană, a oferit 
în saloanele ambasadei o masă în 
cinstea delegației. An participat 
vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, precum fi membri *i 
Consiliilor de conducere din între
prinderi etatizate.

In seara zilei de 24 iunie dele
gația Și-a încheiat vie ta plednd 
spre patrie. Pe aeroportul Sdhwe- 
chat din Viena ompeții romini aa 
fost conduși de vicecancelarul 
Austriei, dr. Bruno Pi nermann, A 
fost de față ambasadorul R. P. 
Romîne la Viena, Mintea Ochean â.

X & Hrwșcior la Goteborg
GOTEBORG 24. — Tri

misul special, C. Alexandroa- 
ie, transmite :

La 24 iunie, delegația so
vietică condusă de N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
care întreprinde o vizita ofi
cială în Suedia, a sosit pe ca
lea aerului la Goteborg. Oas
peții sovietici, însoțiți de pri
mul ministru al Suediei. 
Tage Erlander, au vizitat 
două mari șantiere navale, 
unde se află în construcție 
mai multe nave comandate 
de U.R.S.S. In prezența oas
peților sovietici, pe șantierul

naval Arendai, a last lansa: 
la apă un nou vas frigorifer 
destinat Uniunii Sovietice. La 
mitingul organizat cu acest 
prilej N. S. Hrușciov a rostit 
un discurs.

La prinz. președintele Con
siliului de Miniștri al UJLSLS., 
și persoanele care îl însoțesc 
au fost oaspeții primarului r. 
ai oficialităților orașul-; 
Goteborg.

In timpul mesei N. S- 
Hrușciov și primarul orașului 
au rostit toasturi.

în aceeași zi, delegația «o- 
vietică s-a întors pe calea 
aerului la Stockholm.

. edere ain cenfruJ Londrei

Incidentele I Răsfoind

însemnări

Descoperirea
lui Vorster

din Guyana 
Britanică

GEORGETOWN 24 (Agerpres) 
In Guyana Britanică continuă 
incidentele provocate de bande 
teroriste. Tn legiunea rîului Ma- 
halcony, în cursul unor astfel de 
incidente, au fost omorîți doi oa
meni, iar alțl doi grav răniți. Te
roriștii au incendiat șl 9 case.

Trope engleze care se află 
Guyana Britanică s-au deplasat 
locul incidentelor.

DE TOATE
• Chifle terapeutice
r' pecialiștii bieloruși au pro- 
N put eă st producă chifle 

terapeutice.
Ei au elaborat tehnologia și su 

alcătuit rețeta atfstor chifla cere 
urmează ti conțină vitamina 
și. „D-a \ Aceste substanțe atit de 
necesare organismului uman vor 
fi incorporate în aluat sub formă 
de emulsii cu o oarecare cantitate
de grăsime și cu apă. Fiecare chi
flă cîntărind 50 de grame asiguri 
jumătate din necesarul de vita
mine pe 24 de ore.

• Zăcăminte descaperite
in Marea Nardului

a t inistrul economiei sj Saxo- 
lyl niei inferioare (R.F.G.) a 

anunțat marți ci cercetă
rile unui vas-sondă american in 
Marea Nordului au dus la desco
perirea unor bogate zăcăminte de 
gaze naturale și probabil de pe
trol. Zăcămîniul se găsește în fl- 
propierea insulelor Juist și Bor
kum, la o adincime de 2 925 me
tri, ceea ce, încurajează perspecti
vele unor cercetări internaționale 
iii vederea exploatării lui.

Agenția Reuter anunță că ofi
cialitățile vest-germane au preve
nit toate vasele care trec prin a- 
ceastă regiune de pericolul unor 
posibile explozii.

• Ghizi pufin obisaaiți

Palatul Ducal din Veneția a 
început să pună la dispozi
ția vizitatorilor mici apa

rate sonore portative conținînd o 
descriere a sălilor lui imprimată în 
diferite limbi. Aparatul se numește 
„Tourifon" sau „fonoghid" și

poata H ftJcMit pecrra ie~. tTi 
prngrm-nnUi fa* RKM dr
una aau două pesona făxâ *~i 
raaja pa cri!* ți vtetaîm. Tenul 
este imprimai ©e o bead* ■■gse* 
rid. Tir«torul trfnd pemhfetuea 
de a derianța mu de ■ hHnrif 
după voie apantnl.

Textul este realizat ca rrJabnra- 
rta criticilor de artă, a uncr acn- 
itori, regizori, ■nnrrimi și 
ți coprinde bogate referiri isacnoe. 
crate htenre, anecdote legate de 
obiectele prezentate. ți este *cnc*.- 
oaniiț de muzică cu efecte spe- 
aale.

• Et» ■ erupții

Vulcanul Etna a erupt din 
nou din crateral central 
Exploziile a-an succedat 

într-un ritm intens, arc* 50 pe 
minute, iar din crater s-a ridicat 
o coloană înaltă de fum negro 
și cenușă care a căzut apoi peste 
satele de pe versantul sudic. 
Zgomotul produs de explozii s-a 
auzit pîna la Catania.

• Record de longevitate

Jdministrația irakiană a dat 
publicității rezultatele re- 

* censămîntului populației pe 
anul 1962. Din cei peste 7 mili
oane de locuitori din Irakt 3 339 
sint in vîrstă de peste 200 de ani. 
Recent, postul de televiziune din 
Bagdad a transmis în cadrul unei 
emisiuni un reportaj despre cetă
țeanul Kazem Yousef Khalil, ori
ginar din Nablus (Iordania), care 
este considerat cel mai în vîrstă 
om din lume. El a împlinit 156 de 
ani. In cursul vieții el a fost că
sătorit de 76 de ori. In cadrul e- 
misiunii s-a declarat ci starea fi
zici și mintală a bătrînului Khalil 
este bună.

ția dm țxxa Ja cuf nmsmal ■ 
fost ndxat La rangul de legte. 
Adveraani iparthedolui sint 
vinari sistematic dar, cam remar
ca ,JF MONDE", f imn miile ce 
li se aduc diferi, definițiile 
fund foarte vagi fi elasti
ce. O lege — cea denumi
tă Suppression of communism 
Act“ — lasă la latitudinea auto
rităților să declare drept comu
nist pe orice adversar al rasismu
lui. Iar recenta lege „Sabotage 
Act" permite urmărire* lesnicioa
să * oricăror sud-africani ale ci- 
ror păreri nu concordă cu cele 
oficiale.

Domnul Vorster n-a reușit al 
fie convingător în tentativa sa 
vădit inspirată de obiceiurile avo- 
caților de duzină.

M. RAMURĂ

Campania electorală din S. U. A.
XEW t'j-ii. 24 - —

WJhca Scxaatoo. g=ve=ianxxu 
sufide Pennsyhrarm. care a fe- 
-eșa-t fcăpămria trecură c*g~pa-

m li cMfmvi Moavi rvpattb- 
tx* dr m Fnftani 
.ftsdtdat pwârmiil ai aamda- 
tau d-* optaus »ra£an*a 1* 
Wgdtvi c* hetfcfcta W Catar

. . m decît Goldwater și nu este 
prea cunoscut în afara statului 
ei. Senatorul Barry Goldwater a 

poblicat, de asemenea, o declara-
.e în care salută Tevenirea lui 

Csbet Lodge, dar trece sub tăcere 
*'*- s* în privința candidatu-

. cr prezindențiale.

al dc

b ©e ce-

Schimb de păreri privind
comerțul sovieto-englez

MOSCOVA. — La 24 iunie. 
Alexei Kosîghin, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit pe lordul 
Cromer, guvernatorul Băncii An
gliei, șl Rutham, șeful departamen
tului pentru străinătate al acestei 
bănci.

In timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de păreri în probleme
le dezvoltării în continuare a co
merțului aovieto-englez, precum șl 
în problemele relațiilor dintre 
Banca de atat a U.R.S.S. șf Banca 
Angliei^

La gradina zoologică din Pekin a văzul de curind lumina zilei 
animalul „panda*. „Panda" este un animal rar cate trăiește în 
păduricele de bambus din pro vincia Sicilian, la o altitudine 
de 2800—4000 metri și a fost descoperit de către oameni de 
știință tn 1896. Primul „panda" a fost prins In 1937. In foto 
grafie: tlnărul panda, câțărind u-se lntr-un copac, In grădina 

zoologică din Pekin
Polo: CHINA NOUĂ
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NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Comitetul special ol O.N.U. pen
tru examinarea problemei aplică
rii Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale a adoptat o re
zoluție care cere Marii Britanii să 
fixeze fără întîrziere data acor
dării independenței Guyanei Bri
tanice și să pună în libertate toți 
deținuții politici din această țară.

Se prevede crearea unui subco
mitet format din trei 
care să viziteze Guyana 
și să propună măsuri 
transpunerii în viață a
lor adoptate la Organizația Na
țiunilor Unite în legătură cu a- 
ceastă țară.

Propusă de 11 țări, rezoluția a 
fost adoptată cu 18 voturi pentru, 
trei abțineri și trei voturi contra. 
Potrivit agenției Associated Press, 
Marea Britanie a anunțat că nu 
garantează acordarea unei permi
siuni membrilor subcomitetului 
de a vizita Guyana Britanică.

T a 30 iunie Republica Conge 
| intră în cel de al cincilea 

an de independență ți, in 
aceeași zi, dacă nu se vor întâm
pla evenimente neprevăzute, ulti
mele efective ale trapelor O.N.U. 
vor părăsi această țară. Cum se 
prezintă situația din Congo în 
preajma acestui eveniment? Des
pre aceasta, revista engleza „The 
World Today' scrie următoarele ;

rată de belgieni înaintea inde
pendenței a fost considerată 
numai drept o constituție provi
zorie și revizuirea ei a întârziat 
mult. Guvernul dorea să o revi
zuiască pentru a întări puterea sa 
atit față de provincii cit și față 
de parlament. Legea fundamenta
lă prevede insă că noua constitu
ție poate fi elaborată numai 
parlament și parlamentarii 
arătat clar că nu stnf dispuși

persoane 
Britanică 
necesare 

rezoluții-

Ședința unei comisii

permanente C. A. E. E.
SOFIA 24 (Agerpres). — între 

.22 iunie 1964 a avut loc la 
Sona cea de-a 6-a ședință a Co- 
=jsa permanente C.A.E.R. pen- 
"a coordonarea cercetărilor știin- 
phee și tehnice.

Li ședința comisiei

C ehcsloracia, R.D.G.,
Ungaria și Uniunea So- 

T-.rt:câ.
_a ședință a participat, în cali- 

ui oe observator, un reprezen- 
ut=: al Cubei.

Comisia a discutat modul în 
«:e decurge realizarea planului 

- a principalelor cer- 
:rUn fu Tpfete și tehnice efec- 
--■:e ca țările-membrs ale

• EL Io *nîi 1964—1965. sta- 
ț.ipMe ■ propunerilor la

au parti-
delegați din : Bulgaria,

Polonia,

raportul care va fi prezentat Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. cu 
privire la direcțiile principale ale 
coordonării cercetărilor științifice 
și tehnice pe anii 1966—1970, 
problemele privind colaborarea în 
domeniul informației tchnico-ști- 
înțifice, organizarea la Moscova 
în primul semestru al anului 1965 
a unei expoziții internaționale de 
mijloace mecanizate și automati
zate în domeniul informării teh- 
nico-științifice, precum și alte pro
bleme de colaborare tehnico-știin- 
țifică.

Comisia a adoptat recomandări 
corespunzătoare asupra probeme- 
lor examinate.

Ședința Comisiei a decurg în
tr-o atmosferă prietenească^ de 
deplină înțelegere ți colaborare.

capitala BolivielImagina dinii-izn cor. tr & crSful^ £<z Per.

pe scTirt»pe scurt
PARIS. — Cu prilejul aniversă

rii a 200 de ani de la nașterea 
lui Pierre da Coubertin, inițiato
rul Jocurilor Olimpice modeme, a 
avut loc la Paris o adunare festi
vă prezidată de președintele 
Franței, generalul de Gaulle. La 
această adunare au participat 
Avery Brundage, președintele Co
mitetului olimpic internațional. 
Maurice Herzog, seeretar de stat 
pentru problemele tineretului și 
sportului din Franța, precum și 
alte personalități din Franța și 
străinătate. Luînd cuvîntul, 
Avery Brundage a arătat printre 
altele că „Pierre de Coubertin a 
lăsat lumii un mesaj de pace și 
solidaritate pe care sportul îl 
poate promova'.

După cum s-a anunțat, la aces
te festivități participă din partea 
R.P. Romîne, Aurel Dtirria, pre
ședintele Uniunii de cultură fi
zică și sport.

BELGRAD. — Agenția Taniug 
enunță că în zilele de 23 și 24 iu
nie, la Belgrad a avut Ioc o șe
dință comună a Vecei Federative 
și Vecei pentru problemele econo
miei ale Skupștinei Federative în 
cadrul căreia a fost analizată si
tuația din agricultură. La discuții 
a luat cuvintul un mare număr do 
deputafi, printre care și EdvaTd 
Kardeli, președintele Skupștinei 
Federative. In cuvintul său, el a 
analizat situația actuală din agri

cultură și a indicat măsurile care 
trebuie luate pentru îmbunătățirea 
situației agriculturii.

CAPETOWN. — La Capetown a 
lost anunțată crearea unei noi or
ganizații potrivnice regimului ra
sist ai lui Verwoerd, denumită 
,.Mișcarea de rezistență africană''.

Aniversarea rezistenței 
antifasciste din Italia

MILANO. — La Verbonia s-a 
sărbătorit Împlinirea a 20 de ani 
de la luptele de- rezistență ale 
partizanilor italieni Împotriva fas
ciștilor. . Cu aceasld ocazie a fost 
dezvelit un monument ridicat la 
fondo Tace, locul unde ou fost 
uciși 42 de partizani. Monumentul 
este Închinat celor 1 240 de parti
zani căzuți ln provincia Novara 
în timpul luptei de eliberare. La 
oceastâ Întrunire au participat 
peste 15 000 de persoane.

WASHINGTON. — Casa Albă 
a anunțat că președintele Johnson 
a hotărît trimiterea lui Allen Dul
les, fast director al Agenției cen- 
tiale de informații, în statul Mis
sissippi pentru a conduce ancheta 
în legătură cu dispariția a trei 
tineri studenți, doi albi și un 
negru, care au venit în acest stat 
cu intenția de a participa la cam
pania pentru respectarea drepturi
lor civile. Autoritățile F.B.I.-ului 
au anunțat că mașina celor trei 
tineri a fost descoperită incendiată

d-an n •• cr.« fasa* ri£r. --

circa !5 k» *^c*-«* u Mhă»

a gnuKțst , e .

secretar de Lr:_
lu-. Alexis jc'-uLiin. ••• • 
sador adiuict *! .
Saigon. LLea>eiiya 7*. < -
plomat de cari^ă, tstt i-’. 
principalii arm-L:~ x: porrxi- 
lui în problemele 
to-americene-

Norodom Sianuk 
la Paris

PARIS. — La 24 iun* 1 
la Paris, !ntr-o vizjU c:.: c-
trei zile, prințul Nareoam 
șeful statului cambodgiaa.

Dnpă cum se anunț* d.e Pzrts, 
prințul NoTodom Siannk ti avea 
întrevederi cu președintei* de 
Gaulle și alte oficialități franeexe 
în problema politice, economice si 
militare privind Asia de sud-est.

WASHINGTON. — Subcomite
tul pentru alocații al Camerei Re- 
prezentanților a respins propune
rea președintelui subcomitetului, 
Otto Passman, ca suma de 
3 500 000 000 dolari alocată aju
torului american pentru străină

tate să fie redusă cu 515 000 000 
de lari.

Agenția U.P.I. declară că a- 
reasti hotărire constituie o victo
re pentru președintele Johnson, 

• ir» a cerut ca fondul de ajutor 
r.u fie redus. Subcomitetul nu 

-1 încheiat încă lucrările și este 
7^ lil ca unele mici reduceri să 

-i fie totuși aprobate. Subcomi- 
krmeazJ sd trimită proiec- 

de kgt cx privire la ajutorul 
fcsSțc: străinăteie Comitetului pen- 
. £ slaadii si Camerei care a 
- s r-rr-snri :n cursul aces:<*

Hatărirea studenților 
din Caracas

CULACAS — în cursul um 
.uriatRn r*Cbo televizate. Jesus 
M*r_a B.irsco. rectorul universită
ți da Caucus, a proras;
ci — tor.xztiîe universitare thc 
nintina cu aieuți* plingerile st«- 
d«nlor rrfccttare La apfccam 
-cvJm regulament unrvertitar. Ta

■rra «oestei decorații 5 x*.*ut ak 
j adunare generali * stMueâixLor 
ast 23 bcîiriî si SSHMmde jțTEV* 
de protest început* in urmi cu 
peste zece zile.

PARIS. — Ambasada
h Pins a făcut cunoscut d-nei 
Ngo Dinh Nha ci Depattuastul 
de Stat i-a refuzat viza da inrra-

„Țara se află de cîtva timp din 
nou într-o stare dc impas, fiind 
împărțită între un guvern limitat 
care este silit, din cauza lipsei 
sprijinului popular, să întărească 
măsurile represive și o opoziție 

1 in clandestinitate...
Actualul guvern a fost format 

în august 1961. In forma sa ori
ginală el reprezenta o coaliție în
tre resturile lumumbiștilor con
duși de Antoine Gizenga și grupul 
din Leopoldville, condus de Jo
seph Kasavubu. Postul de prim 
ministru a fost acordat lui Cyrille 
Adoula care era singurul congo- 
lez acceptabil ambelor părți și 
capabil să mențină o balanță în
tre ele. Singurul element major 
care nu a fost inclus în guvern 
în acel timp a fost Maise Chombe 
și sprijinitorii săi care încă sperau 
să consolideze secesiunea Katangăi.

Coaliția nu a dăinuit mult 
timp. In ianuarie 2962, Gizenga a 
fost arestat din ordinul lui Adoula 
și în cursul lunilor următoare 
sprijinitorii lui au fost îndepăr
tați pe rînd din posturile minis
teriale cheie. Rezultatul acestui 
fapt a fost o slăbire a poziției lui 
Adoula și transferarea puterii în 
mîinile unui triumvirat la fel de 
nepopular, alcătuit din ministrul 
de externe, Justin Bomboko, șeful 
siguranței, Victor Nendaka și co
mandantul armatei, Joseph Mo
butu. Această politică a fost re
petata la nivelul provinciilor (cele 
șase provincii inițiale au fost îm
părțite în 21) și toți politicienii 
care erau dispuși sa-1 sprijine pe 
Gizenga an fost împiedicați să a- 
jungă la putere. Astfel, în provin
cia Kwilu (unde forțele politice 
erau împărțite aproape egal în
tre sprijinitorii lui Gizenga și ai 
lui Cleophas Kamitatu, care de
ține un post în guvernul central) 
întregul guvern provincial, sub 
conducerea lui Norbert Leta, a 
fost format din sprijinitorii lui 
Kamitatu. La Luluabourg, popu- 
’ .* ja a fost demis
atunci cînd și-a exprimat spriji
nul față de Gizenga.

... . ^ 3, această politică a adus 
guvernul sub un foc cresdnd din 
partea studenților, partidelor, po- 

’ și parlamentu- 
w . bine organizata 

‘ * ăes Etudiants
„ ) a adoptat re

zoluții în care condamna guver
nul și liderii ei au fost amenințați 
cu arestarea. In septembrie, două 
partida lumumbiste, Mișcarea na
țională congoleză (M.N.C.) și Par- 

__  (P.S.A.) au organizat 
demonstrații la Leopoldville și 
drept rezultat, liderii lor au fost 
... .'______________interzise. In
octombrie, ând exista amenința- 

unei greve generale, liderii 
r mai importante sindicate au 

fost arestați și la Leopoldville 1 
fost declarată starea de urgență. 
Ostilitatea deschisă a parlamentu
lui față de politica guvernului a 
obținut la încăput concesii și, în 
aprilie 2963, într-o încercare de 
a concilia opoziția, Bomboko a 
fost îndepărtat de la Ministerul 
Afacerilor Externe și înlocuit cu 
Auguste Mabika-Kalanda. Cîteva 
luni mai tîrziu însă, Mabika- 
Kalanda a fost demis și parlamen
tul dizolvat.

Una din principalele dispute 
între guvern și parlament în acel 
stadiu a fost cu privire la consti
tuție. Legea fundamentală elabo-

de 
au 
să 

accepte vreo reducere a puterilor 
lor. Dizolvind parlamentul, Kasa- 
vubu a anunțat că va numi per
sonal o comisie care să elaboreze 
noua constituție și aceasta nu va 
fi ratificată de parlament sau de 
adunările provinciale ci prinlr-un 
referendum.

Această hotărire. a silit elemen
tele opoziționiste care, deși se 
opuneau cu tărie guvernului, des
fășurau majoritatea activităților 
lor prin intermediul parlamentu
lui să se revolte fățiș. La începu
tul lui 1964, Ia Brazzaville a fost 
format un Comitet de eliberare a 
Congo-ului (Leopoldville). In pro
vincia Kwilu, unde existența unui 
puternic partid politic nemul
țumirile profunde, ca urmare a 
arestării lui Gizenga, au produs 
resentimente deosebit de puterni
ce, au făcut ca această nemulțu
mire să se transforme într-o răs
coală deschisă.

Toate aceste evenimente au 
contribuit la criza actuală $i în 
acest moment legăturile dintre 
guvern și popor sint inexistente, 
încercările unor miniștri de frun
te de a restrînge prăpastia prin 
crearea unui partid politic pe Sca
ră națională, favorabil guvernu
lui, s-au încheiat printr-un eșec 
răsunător. Drept rezultat, guver
nul trebuie să facă față proble
mei organizării unui referendum 
— și posibil a alegerilor — fără 
un partid politic care să conducă 
campania. Mulți congolezi (și unii 
chiar din rîndul guvernului) recu
nosc că numai Gizenga și spriji
nitorii lui sînt capabili să obțină 
un contact cu masele și mulți, 
în inimile lor, sînt dornici să se 
întoarcă la coaliția din 2961. Dar 
divergențele dintre grupări sînt 
mult mai profunde și mult mai 
grave decît în urmă cu trei ani.

Retragerea trupelor O.N.U., la 
sfirșitul lunii iunie, nu pare să 
aducă vreo schimbare acestor pro
bleme. Pentru unii, aceste trupe 
nu au făcut decît să mențină o 
prezență în Katanga, securitatea 
restului țării constituind răspun
derea congolezilor. Este încă posi
bil ca rămășițele jandarmeriei lui 
Chombe, despre care se afirmă că 
se pregătesc în Angola, să caute 
un prilej pentru a se infiltra din 
nou în Katanga dar aceasta va 
duce mai curînd la lupte grele cu 
armata congoleză decît la o re
înnoire a secesiunii".

Analiza revistei engleze nu are 
în vedeic decît parțial unele eve
nimente care vădesc o creștere a 
înpotrivirii populare față de ac
tuala orientare a autorităților dc 
la Leopoldville. Răscoalele din di
ferite provincii vădesc o amplifi
care a opoziției, o sporire a gra
dului de organizare a forțelor ce 
se împotrivesc actualului guvern 
central. Miercuri s-a confirmat 
oficial la Elisabethville că în ora
șul Albertville, capitala provin
ciei Katanga de nord, puterea a 
fost preluată de un nou guvern 
instalat ca urmare a răscoalei îm
potriva guvernului central congo- 
lcz. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, la Albertville viața 
reintră în normal.

Referindu-se la noul gu
vern creat la Arbcrtville agen
ția Associated Press menționează 
că membrii acestuia sînt sprijini
tori a, lui' Pierre Mulcle, fost mi
nistru al educației în primul gu
vern independent al Congo-ului.

I

re în Statele Unite, în virtutea 
legii potrivit căreia „îi este refu
zată intrarea în S.U.A. oricărei 
persoane care ar putea să se de
dea la activitate împotriva ordi- 
nci publice".

Starea sănătății 
Iui Edward Kennedy

— Starea sd- 
nâtății seaeionhâ Kc~-
nedy, răru! fxîr-irs recast acci
dent de scion, este considerată a 

scKsfddtsșre. H amtini htsd 
: fie imolrihza! :rt pai.

WASHINGTON. — La 
•toeiMon a fost dat pubiicitătn 
texrui comunicatului în legătură 
o Întrevederile între președintele 
-W»jon și primul ministru turc, 

el Inonu.
Comunicatul, conceput în ter- 

îneni generali, declară că cei doi 
oameni de stat au trecut In revistă 
toate aspectele problemei Ciprului. 
Comunicatul precizează că între- 
s eden'ile ,,au scos ln evidență ne
cesitatea urgentă de a se ajunge 
la un acord pentru a găsi soluții 
durabile".

NEW YORK. — Secretarul ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant, a făcut cunoscut 
guvernului Marii Britanii că gu
vernele Ciprului, Greciei și Tur
ciei sînt de acord ca Marea Bri

tanie să participe la forțele Na
țiunilor Unite în Cipru.

Guvernul de la londra, a pre
cizat un purtător de cuvînt al 
O.N.U., a cerat secretarului gene
ral al O.N.U. să obțină cansimță- 
mintul celor trei guverne, deoa
rece, fără acest consimțămînt Ma
rca Britanie ar fi încetat să par
ticipe cu trape la forțele O.N.U. 
:n Gpru.

ADORMI taflM* Presse anunță 
că pin* în prezent, Marea Bri
tanie ți Suedia au acceptat în 
mod oficial menținerea contin- 
scrtt'.rr lor 1* dispoziția foițelor 
Națiunilor Unire în Cipru, al 
căror mandat a fost prelungit cu 
înri trei luni, începînd de la 27 
iunie.

WASHINGTON. - Primul mi
nistru al Greciei, G. Papandreu, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Stavros Kostopoulos, șt de 
alți reprezentanți ai guvernului 
grec, a sosit miercuri la Washing
ton. In cursul după-amiezii, pre
mierul grec a avut o primă în
trevedere cu președintele S.U.A., 
Johnson, cu privire la situația din 
Cipru. Miercuri seara președinte
le Consiliului de Miniștri al Gre
ciei a purtat unele discuții cu 
subsecretarul de stat al S.U.A., 
George Ball.
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