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a Decada teatrelor dramatice a Extemporal Ia disciplina: 
VACANȚĂ.

DE A • Sport a Celor mai tineri constructori
a Ariciul în duel cu buruienile !

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

cinteia tineretului
Ing. ALEXANDRU BITANG

tn proiectul de Directive cu jafaha te dezraSneu econo
miei naționale în perioada 7966—J9P8 pttaCr* MKMt de tete 
ale planului economic se afli și ^promovarea pnpmmdte teh
nic în toate domeniile de i ~lji Uter exiimterea mecaaMni 

iși automatizării, înzestrarea economiei cu tnrtaMB la aiveM 
- tehnicii moderne, în vederea ricficAni peodactraiUCâ Mncă â 
reducerii în continuare a cseităefilar ne t

Grija și atenția pe care o ccrrdâ jenst ' pcuac'.a:-
. cu consecventă a progresului tetmte, a ădrodeeesd mcM te 
producție, cale sigură de creștere a productiv. : 
îmbunătățirii calității și a rettacerii pretukzi de cort. rextecM 
continuarea neabătută a politica sate de ndtatedmteme aa- 
cialistă, concentrarea in mod sfafortee a etaftador aapamtef 
spre ridicarea patriei pe noi culmi uie prapiaateM. la teteac- 
tele de Directive, uzinei noastre O sbd ttaaaoe ametei de am* 
importanță pentru asimilarea unor bidroagmgme de mam ca
pacitate, boghiuri pentru locomotivele eieetrtce magatmle ti 
Diesel etc. Uzina noastră a astmdat și w a*dte te vteamd 
apropiat r.oi tipuri de turbine as stea și MtemriBca de amee 
putere, boghiuri pentru loammUve aa^tetafe i
Diesel-hidraulice și altele. Aceste a^agtet cai* tMtade eae-
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Reperele 
profilării
Ing. ADALBERT BULARCA 

inginer șef — Uzteete „Dmpwi —* *i r ■
In perioada pi annhn cmcteal, mdmboH omhmtem* d* imate 

îi revin sarcini importante pe lâna aaâaSkn naor mă Items de 
mașini și agregate modeme. reaHxate la cei mai wael d 
tehnicii modeme. Contfamod neabitnt și fa xhte snrttert pataci 
de industrializare socialistă a țării, pertădri nortm a «otete fa- 
totdeauna activitatea uzinelor spre cele mei meșam paobfeme de 
producției.

Ca specialist in ramura constrocțîdar de nteifaî aa vxea sa nn 
opresc la prevederile din proiectul de Direct!** care «e irfod te 
atenția maximă care trnraie jr<—*»*« pmnHatefi pte^aarim 
tehnic, la grija pe care treboie s-o aw petena fatsdKcaea ate- 
nicii noi în producție. în această direcție o tepata^ dwetaS •
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Mărci noi de oțel
cu caracteristici

superioare
Oțelarii hunedo- 

reni au asimilat în 
cinstea Congresului 
partidului 10 mărci 
noi de oțel cu carac
teristici superioare, la 
nivelul tehnicii ac
tuale. Tehnologia de 
elaborare a acestora 
a fost concepută de 
specialiștii combina
tului. Printre noile 
mărci se află oțelul 
beton precomprimat, 
de mare rezistență,

cele destinate fabri
cării de discuri pen
tru grape și a altor 
piese ți utilaje pen
tru agricultură, pre
cum și pentru fabri
carea de țevi sudate 
și țevi de mare pre
siune, a căror pro
ducție, așa cum pre
vede proiectul de Di
rective ale celui de-al 
IV-lea Congres al 
partidului, va crește

simțitor în anii ur
mători.

Siderurgiștii de la 
Hunedoara realizează 
acum mai mult de 
170 de mărci de oțe
luri. A sporit mult și 
calitatea metalului 
destinat fabricării de 
rulmenți, sape cu 
role, burlane de forat 
la mari adîncimi și 
altor mașini și insta
lații care necesită o 
mare rezistență.

Strunguri românești
cu comandă - program

de 
la

» -.t-AșajCum reiese din proiectele 
de Directive, industria construc
toare de mașini din țara noastră 
trebuie să asigure aproape 2 > 
din totalul de mașini, instalații ? 
utilaje cu care vor fi înzestrate 
celelalte ramuri ale ecorzme. 
naționale. O importantă contri
buție la realizarea acestei sardii. 
puse de partid o are asimilarea 
de mașini și agregate de inait 
randament. Orientarea dată de 
partid pe linia specializării prin
cipalelor întreprinderi construc
toare de mașini a creat condiți: 
pentru creșterea productvită^i 
muncii, îmbunătățirea calitâtu 
produselor, a permis introduce
rea progresului tehnic intr-un 
ritm rapid. Specializarea între
prinderii noastre în fabricarea de 
mașini unelte cu sculă fixă a per
mis ridicarea performanțeior 
tehnice a agregatelor, lărgirea 
gamei de tipodimensiuni în func
ție de cerințele beneficiarilor in
terni sau externi. In ultimii ani 
activitatea de asimilare de strun
guri noi a crescut foarte mult. 
Anul acesta producem 9 tipuri 
de strunguri, printre care 4 ti
puri de strunguri revolver prevă
zute cu comandă-program.

Specializarea 
de lansare a noului

IZVOR

MARTIAN HJCIU

ce. ia •

Angajamentele

înncre /iniei continuie de sîrmă de la Com- 
bumtui mdenugic Hunedoara xait

Constructorii 
mațini-unelte de 
Uzina de strunguri 
din Arad au produs 
prima serie de strun
guri românești cu co- 
mandă-program din 
tipul SRO-40, desti
nate prelucrării piese
lor mici și mijlocii, 
de diferite forme și 
dimensiuni. Strungii- 
-Ițiaiișb "fâufoelă.

rile respective permit 
dezvoltarea unor vi
teze de prelucrare 
cuprinse între 
2 800 turații pe 
nut. Colectivul 
dean a închinat 
Uzarea acestor 
deme mașini automa
te celui de-al IV-l^a 
Congres al partidului 

iun

56— 
mi- 
ară- 
tea
ma-

Tot la Arad se afla 
pe benzile de montaj 
un lot de noi mașini 
de așchlat denumite 
SRO-25, din grupa 
strungurilor revolver, 
pregătindu-se totoda
tă fabricația unor 
tipuri de strunguri de 
mare precizie.

t' ■'
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“ de certitudine
reinnoite-indeplinite

de încredere

GRAIUL
MONUMENTELOR

e.stra majoritatea 
oamenilor, fie ei ti
neri sau bătrini, la
țul înseamnă istorie. 
Curiozitatea turistu- 
*uhn e alimentată 
de cărți de școală, 
de istorie, de volu- 

de amintiri. Fiecare caută la 
Iași imaginea pe care i-au forma
t-o lecțiile. Pe Sărărie se află 
casa care a adăpostit consfătuirea 
in martie 1921 a grupurilor co- 
=zuste in vederea pregătirii pri- 
■rjfui Congres al Partidului Co- 

Afa Romînia,
Mai sus, se găsește fosta re- 

iatțîe a „Contemporanului" lui 
GSerea și Nădejde. Iar la Nico- 
—-a, o casă memorială găzduiește 

fiului clasei muncitoare, 
E- Pmtihe.

Sus, în Copou, se află teiul 
Hi Euiinescu. Sînt străzi și clă
diri care poartă amintirea unui 
trecut istoric cu care ieșeanul se 
mi-.drește. El știa să spună că de 
acolo Mihail Kogălniceanu a ți
nut un celebru discurs politic, că 
fa citare loc s-ar fi aflat hanul 
kri Petre Bacalu, ori că aceea e 

lui Micle, a Veronicăi, Pe

....................... - • i
Locurile istorice, muzeele, casele memoriale cunosc o mare afluență 

de vizitatori din care o bună parte sînt tineri. Au intrat într-o tradiție 
cotidiană vizitele în grupuri sau individuale pe care le fac tinerii 
Ia muzeele și locurile legate de lupta partidului. Fiecare dintre aceste 
vizite constituie emoționante lecții de istorie, ale căror învățăminte 
tinerii le vor purta cu ei în activitatea viitoare. Sînt, de asemenea, nu
meroase case memoriale ale unor oameni de cultură, de știință, muzee 
științifice, monumente ale naturii pe care tinerii doresc să le cunoască. 
Redacția a lost sesizată însă că unele din aceste comori pline de învă
țăminte pentru educarea tinerei generații nu se bucură de îngriiirea 
necesară și, mai ales, nu sînt popularizate și nu au devenit obiective 
obișnuite cum ar fi firesc — ale vizitelor și excursiilor elevilor, ale tine
rilor.

Pentru început am urmărit aceste deziderate Ia Iași, Humulești, 
Mircești, Piatra Neamț și Bacău.

aici, în anii vechi, Junimea își 
ținea celebrele ședințe în care 
„gluma primează" dar în care 
s-au manifestat strălucit Emines- 
cu, Creangă, Maiorescu, Slavici. 
Casa lui Pogor, sediul acestor 
memorabile întruniri, dăinuiește 
și astăzi în Iași. La aceste adunări 
iiterare venea din cînd în cînd și 
Alecsandri. Pe strada ce poartă 
numele poetului, este încă în pi
cioare casa în care a locuit, mar
cată de o placă comemorativă. 
Mai vechi decît toate aceste lu
cruri pot fi altele i Tumul Golia 
ori Trei Ierarhi , acea minune 
arhitectonică.

Existența, așadar, a unor vesti
gii ale culturii noastre îndreptă
țește buna lor îngrijire și O largă 
popularizare, pentru care orice e- 
fort nu e de prisos. Vizitatorul 
lașului e dispus să acorde „nota 
maximă" întreținerii unor case 
memoriale (casa memorială Ilie 
Pintilie, bojdeuca lui Ion Crean
gă) —• monumente de artă cu 
cîteva expoziții (Palatul culturii) 
după cum la fel va proceda în ca
zul cunoscutei Golii ori Trei Ie
rarhi. Dar de la situația aceasta 
sînt și numeroase „abateri" pen
tru care răspunzătoare sînt

primul rind forurile de,cultură' 
ale orașului.

îndrumarea excursionistului 
spre toate aceste locuri pe care 
el le știe, poate din cărți, este 
o întîie și elementară obligație. 
La București, cetățeanul care 
coboară în Gara de Nord are încă 
de aici posibilitatea să capete in- 

■ ' ■ •" • . ■ . ' ■ 1 ’ , ■■
C. SȚĂNESCU 

M. UNGHEANU

(Continuare în pag, a ll-ct)

După împrejurări, timp 
istoric și locuri, cifrele 
pot fi dușmanii sau prie
tenii omului...

Ele pot otrăvi zilele și anii, întuneca bucu
riile, pot răpi somnul și strălucirea ochilor, 
amari zburdălnicia copilăriei, pot oii.': 
pot chinui anii cei din urmă cînd omul trebuie 
să-și privească trecutul in așteptarea trecerii 
celei mari. Cifrele pot fi prezențe chinuitoare 
și invizibile ca și microbii, pot deveni inch:- 
soarea inteligenței și a talentului, ele pot ame
nință din umbră, ca iurtunile ascunse .
un nor mărunt, cenușiu, căruia nu-i dai :~- 
portanță, ele pot deveni zeități tutelare cărora 
oamenii li se închină și le jertiesc cinstea, 
bucuria, familia, uneori patria...

Dar cifrele pot alcătui și simfonii mărețe. :.. 
care să-și răspundă, să se armonizeze, să se 
completeze, ca temele marilor opere care 
cîntă memoria urechilor noastre; ciirele pot :: 
imagini ca într-un film pe care-1 urmărești cu 
răsuflarea tăiată de emoție -, ele pot însemna 
uriașe uzine, păduri îngrijite, universități 
drumuri, holde mănoase și cărți, șosele largi și 
maternități în fiecare colț al țării, oameni să
nătoși, frumoși și liberi, tractoare și săli de 
clasă... Cifrele pot alcătui o poartă prin care 
privești — sigur de visul tău real — viitorul -, 
ele pot să fie îndemn la muncă, la dragoste, 
la creație) simbol al liniștii și încrederii...

Cu acest sentiment tonic, am citit proiectul 
de Directive ale Congresului al IV-lea al 
Partidului Muncitoresc Român cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în perioada

TITUS POPOVICI un- 
ori.
fi- 

ve-

1966—1970, întors de au
rind din străinătate 
de. de nenumărate 
la o caiec. la o 

gară, cu prieteni și cu mai puțin prieteni, a
nit vorba despre „miracolul românesc*. termen 
Încetățenit de acum și legat de Rnntuua. țara 
— pentru foarte multi. pină nu de nr:'t — 
. eminamente agrară*.

Și am mai încercat un sentrmem patern.-, 
(unul din acele sentimente de care ccmen.. au 
nevoie ca de aer și ca de pune pentru a pateu 
mmci. pentru a putea crea, pentru a pmea 
întemeia iamilih pentru a putec naște copai 
sentimentul continuității, rzvor de certuadme 
și de nestrămutata încredere: rnr-am en-.-.- 
in timpul cit a durat lectura nrtiectukn, de 
Conferința Națională a P.CJL din '45— Și par
că printre rindunle care-mi iniit.șcu imoguxe 
patriei mele in următorii dna aru. vedeam ca 
intr-o efigie România lui ’-G, Românie orașe.<: 
in ruine, a cimpurilar pârăginite pe cate creș
teau negre schelete de tancuri și tunuri și-n 
care mormintele celor ce se jertiiseră pentru 
libertatea, independenta *> demnitatea ei erau 
încă proaspete— mi-am amintit de călător.. e 
acelea ingrozf.oare.'care nu se mo: terminau 
in vagoane hirbuite. cu locomotive ciuruite de 
schije și gloanțe de mitralieră. și am citit 
„Tracțiunea Diesel se va extinde, fa afara li
niilor principale la deservirea trenurilor ne li
nii secunadre'- Și mi-am amintit de tot: atu: 
care au trecut de atunci și cum. In fiecare mo-

(Continuare în vag. a ll-a)

Telegramă

•'Agerpres.

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA, 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare 
Române

BUCUREȘTI
Mulțumindu-vă pentru sa

lutul cordial transmis cu oca
zia sărbătoririi celei de-a X-a 
aniversări a primei Conferin
țe de la Bandung, în numele 
poporului și guvernului Repu
blicii Indonezia îmi exprim 
speranța că sărbătorirea va 
constitui o nouă manifestare 
a hotărîrii poporului de a-și 
continua lupta pentru lichida
rea colonialismului și impe
rialismului, împotriva forțelor 
agresive care încearcă să îm
piedice aspirațiile popoarelor1 
spre libertate și pace.

Folosindu-mă de acest pri
lej, urez Excelenței Voastre 
multă sănătate și fericire, iar 
poporului român, pace și 
prosperitate.

SUKARNO, 
Președintele 

Republicii Indonezia



DECADA TEATRELOR DRAMATICE

Teatrul de Stat din Timișoara

„Răzbunarea sufleurului
de Victor Ion Popa

eschiderea actualei 
Decade a teatrelor 
dramatice s-a fă
cut, fericit, sub 
semnul continuării 
unei nobile tradi
ții. încă insuficient

valorificată scenic, dramaturgia 
. românească dintre cele două
I războaie mondiale se cuvine
f cercetată cu mai multă preocu

pare pentru readucerea în lu
minile rampei a unor lucrări de 
lncontesabile merite, ilustrînd 
un proces creator, bogat și di
vers, asupra căruia timpul și-a 
exercitat favorabil opera de se
lecție. Lucian Blaga, Camil Pe
trescu, Alexandru Chirițescu, 
Mihail Sorbul, George Mihail 
Zamfirescu, Ion Luca, Victor 
Ion Popa își așteaptă cu genero
zitate directorii de teatru, regi
zorii, scenografii, actorii care 
să dea viată, din nou, într-un 
climat artistic superior, spre 
care ei au năzuit cu atîta ar
doare, acelor opere, purtînd si
giliul remarcabilei lor persona
lități. Tocmai de aceea, ridica
rea primei cortine a decadei ac
tuale, dezvăluind în luminile 
scenei universul unei lucrări de 
Victor Ion Popa, se cuvine sa
lutată cu toată căldura, și cu 
atît mai mult, cu cit „gluma de 
culise" a inimosului om de 
teatru, vine să sublinieze pu
ternic, prin contrast, profundele 
schimbări care au determinat 
înflorirea mișcării teatrale ro
mânești, cunoscută, apreciată și 
aplaudată azi cu însuflețire și 
peste hotare.

Personalitate teatrală multila
terală, Victor Ion Popa și-a în
scris numele în galeria marilor 
animatori ai scenei românești, 
llustrîndu-și, deopotrivă, talen
tul și pasiunea ardentă în re
gie, scenografie, actorie, si 
dramaturgie. Firește, „Răzbu
narea sufleurului" nu e opera 
cea mai izbutită a scriitorului 
— dar ea îl reprezintă pe omul 
de teatru, pasionat și devotat 
cauzei unui teatru național care 
să oglindească virtuțile unui 
popor atît de înzestrat ca al 
nostru, într-o vreme cînd scena 
românească, subjugată meschi
nelor interese comerciale, era 
invadată de produsele bulevar
dului occidental, cu o mulțime 
de consecințe pentru existenta 
onorabilă a teatrului românesc. 
„Gluma de culise" a lui Victor

Ion Popa, cum observa și Radu 
Beligan într-o însuflețită cro- 
nică-pledoarie, la prima ei 
reprezentație din 1937, „rămfne 
mai ales, de la început, pînă la 
sfîrșit, o satiră ascuțită, vie, a- 
muzantă, a moravurilor noastre 
(de atunci n.n.) dramatice și a 
personajelor ce se agită în cu
lise*. Anecdotica e simplă, ade
seori naiv tradusă scenic, și în 
perspectiva vremii fragilitatea 
piesei te înduioșează. Dar nu e 
mai puțin adevărat că anumite 
situații, replici, creionarea unor 
chipuri, vădesc un autentic ta
lent de teatru, după cum acui
tatea satirei și-a păstrat pros
pețimea și se face recepționată 
de spectator cu satisfacții reale. 
Dramaturgul aprinde un puter
nic reflector în culisele teatru
lui vremii, surprinzînd în vio
lenta fascicolului de lumină, 
moravuri de care teatrul no
stru s-a despărțit și continuă să 
se despartă sensibiL De la di
rectorul de teatru fără nici o 
competentă artistică, interesat 
doar de „succesul de casă- la 
dramaturgul „autohton" care 
scrie „capodopera” de ignorantă 
în franțuzește și și-o joacă ta 
traducerea soției, de la regizo
rul infatuat 
priceperea și 
spatele unor 
materie, la 
torieești, 
și autoritatea despotică pe bra
țul domnului eu bani și mașină, 
pînă la gazetarul fanfaron, „li
ber schimbist", cum ar zice Ca- 
ragiale, întreaga faună teatrală 
a trecutului e adusă de drama
turg în culise și redusă la ade
vărata ei înfățișare, tragicomi
că. Iar acestei lumi viciată și 
vicioasă, i se opune chipul blind 
și spiritul nobil ale modestului 
sufleur, pilduitoarea lui dra
goste sinceră pentru artă și 
pentru viitorul acesteia.

Scriitorul împletește cu haz 
ironia mușcătoare cu lacrima 
duioșiei, făcînd să treacă rampa, 
dincolo de stîngăciile și naivită
țile „glumei", ecoul zbuciumatei 
sale vieți, dăruită în întregime 
pe altarul teatrului românesc pe 
care îl visa cu pasiune, sîntem 
convinși, așa cum îl clădim noi 
astăzi.

ascunzîndu-și 
nechemarea 

nume ilustre 
falsele stele 

rezemîndu-și gloria

Be
ta 
ta

•c-

♦
Spectacolul Teatrului de Stat 

din Timișoara e o realizare me- 
ritoasă și onorează ideea in-

eludării piesei lui Victor Ion 
Popa fn repertoriu, ta orice 
caz. prezenta acestui spectacol 
ta Decadă se justifică, iar in
terpretarea celor două roluri 
principale, argumentează și mai 
evident prezenta sa la Bucu
rești. Regizorul Dan Radu Io- 
nescu. a urmărit cu grijă recon
stituirea atmosfere: vremii, a- 
tent la valorile satiric» aia tex
tului. dar mai puțin preocupat 
ce rezolvarea actoricească a 
unor roluri, care puteau să ducă 
— si au dus din păcate — ia 
șarje exterioare. Deficitar ră
ni ir.» încă și ritmul spectaco
lului care șutea, si trebuia să 
fie mult mai nervos și mai 
trepidant, evirîndu-se astfel nu 
mai lungimi namottvate. sar si 
unele soluții regizorale care 
n-au făcut decit să încarce si 
îngroașe șarja pria apeluri la 
acele mijloace pe care tocmai 
piesa le ironizează. Diatr-o 
distribuție numeroasă și notest 
isega.A am reținut rrerenta 
actorului emerit Gheorghe Lee- 
hu. Actorul î&suCetește roiul 
tai .nea Costică- cu un farmec 
deosebit, cucerind simpatia să
lii prmtr-o interpretare respi- 
rînd. toi timpii I, căldura umauâ. 
bonomia superior iroaică și 
pasiona a personajului pentru 
teatru tatr-o lume ee meschină
rie și ipocrizie.

Un alt rol care se bucură ee 
o interpretare demnă de a fi 
menționată, este al Fetita. Dera 
CMsteg —' care și ta FtriririuT* 
s-a făcut remarcată — trăiește 
cu sensibCitate zbuciumul o**- 
r« absolvente de institut, an 
•n de făcut, eu (TML teta gate 
brutal pnm contact cu lumea 
teatrului pe care o visa, firește, 
altfel Actrița dispune de bo
gate resurse, lasă impresia u>ai 
talent robust și autentic. Inter
pretarea celorlalte persona e 
cuprinde și cîteva momente 
bune, dar decalajul e evident 
față de primii doi actori, ta ro
lurile regizorului de culise si 
Cenu Iorgu, Alex Tenevin s 
respectiv Ștefan Iordânescu. se 
detașează totuși sensibil 1b 
bine.

Scenografia Doinei Aimașu 
Popa, deși pnn aglomerare re
duce simțitor spațiul scenic, 
vădește fantezia reconstituirii 
cu ironie a culiselor teatrului 
particular din trecut

AG£«?*ES

<J de Înot JJinamo' din Capitală sportivi de per formarii 
pentru viitoarele comoet^n ia care vor partxirx

SPORT INFORMAȚIE
ta Ura noastră a sosit o co

con- 
direc-

legație economică turcă, 
dusă de Ozdensir Beuler. 
tor general ta Ministerul Afa
cerilor Externe al Turcie, pen
tru a vizita uzine și întreprin
deri de comerț exterior și a 
avea convorbiri ta legătură cu 
posibilitățile de lărgire a schim
burilor comerciale dintre ce
le două țări.

(Agerpres)

DINU SARARU

• Selecția»»'» de lupte libere a 
.’tMe^i care ee râiteax* 
rist_ze avii: la Constanta 
Om joc. la care lstllnețte echipa 
aeroxei a > P lomâne.

tara, 
al do-

• Șcupa sascu-int de volei 
bvcuresti IntIJnește duaiini- 

<• la frjxeila. In ee! de-a! trei
lea meet aî tmalei „Cupei earn- 
pttaiiet esuepeaf. pe campioana 
1 .’ â_fana. Mbuor Permk. După 
ram m tue. prunul ioc desîățural 
.a Sena a iest câștigai de voleiba- 
.-ș& kc-gari cu 3—1. iar In cel 
ee-a! eeiiea. bucurestesui ou ter- 
mzeai taviagăteri cu același scor. 
CaMva reguawes taiui. peasru 
OeseMMtea lnva»gitoru!ui acestei 
ea. .. Ia cazul clnd fiecare etăi- 
pd aătae o victorie, se dispuți un 
fee ee barai pe ferea aeutru.

fAferfret)

Concursul „ Voii ie Âlecscndri" 
de piese Intr-un act

Central al Sindicatelor
In ziua de 9 iunie a avut 

loc Plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. P. 
Română. Au luat parte ca in
vitați membrii Comisiei cen
trale de cenzori, președinții 
consiliilor regionale ale sindi
catelor, activiști cu munci de 
răspundere în aparatul C.C.S., 
reprezentanți ai presei.

La lucrările plenarei a par
ticipat tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al PM.R.

La primul punct al ordinei 
de zi, Plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor a dezbătut 
proiectul de Directive ale 
Congresului al IV-lea al 
P.M.R., cu privire la dezvolta
rea economiei naționale in 
perioada 1900—1970, proiectul 
ce D-.reetive cu privire la va
lorificarea surselor energetice 
și electrificarea țării în pe
rioada 1955—1975, precum și 
proiectul de Statut al Partidu
lui Comunist Romdn, docu
mente adoptate de Plenara 
C C. al P M-R. din 31 mai^-2 
iunie 1955.

Partieipanții la plenari au 
subliniat însuflețirea ți entu
ziasmul cu care clasa munci
toare, toți oamenii muncii din 
întreprinderi, șantiere, insti
tuții, de pe ogoare, au primit 
•ceste documente de însem
nătate istorică pentru poporul 
nostru și hotărîrea cu care 
colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din între
prinderi traduc in viață anga
jamentele luate In întrecerea 
socialistă in cinstea Congre
sului al IV-lea al partidului. 

însuflețiți de mărețul pro
gram stabilit de partid, pro
gram al înfloririi și prosperi-

tații României socialiste, par- 
ticipanții la plenară și-au ex
primat deplina adeziune față 
de prevederile cuprinse în 
proiectele de Directive, expre
sie realistă a năzuințelor vi
tale ale clasei muncitoare și 
ale întregului nostru popor.

Plenara a adoptat planul de 
măsuri privind participarea 
sindicatelor sub conducerea 
organizațiilor de partid, la 
dezbaterea acestor documen
te cu masele de oameni ai 
muncii și a stabilit sarcinile 
sindicatelor în vederea în- 
tlmpinării celui de-al IV-lea 
Congres al partidului.

Intr-o atmosferă de entu
ziasm, partieipanții la plenară 
au adoptat o telegramă către 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Român în 
care exprimă hotărîrea sindi
catelor de a munci neobosit 
sub conducerea partidului, 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii fn îndeplinirea planu
lui de stat și a angajamentelor 
în întrecerea socialistă în cin
stea Congresului partidului, 
precum și la îndeplinirea mă
rețelor obiective ale noului 
plan cincinal și a planului de 
dezvoltare a energeticii R. P. 
Române.

La punctul 2 al ordinei de 
zi, Plenara C.C.S. a aprobat 
unele măsuri organizatorice. 
Plenara a eliberat din funcția 
de președinte al C.C.S. pe tov. 
Martin Isac, care a primit alte 
însărcinări pe linie de stat. 
Plenara a ales în funcția de 
președinte al C.C.S. pe tov. 
Constantin Drăgan, și în func
ția de secretar al C.C.S. pe 
tov, Gheorghe Petrescu.

(Agerpres)
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ment important al istoriei a 
răsunat limpede, ferm, consec
vent, științific Îndemnul parti
dului nostru, singurul partid din 
istoria atit de zbuciumată, atit 
de tragică de atitea ori a aces
tui popor, care a spus poporu
lui totdeauna adevărul, la greu 
și la 
toate 
toată 
ținută 
nari și nedemni... Mi-am amintit 
de toate sărbătorile noastre, 
clnd poporul muncitor raporta 
partidului său, simplu, tiresc, 
pentru că așa trebuia sd fie, 
pentru că nu se putea altfel: 
Am realizat I Am depășit I

Și am văzut o clipă fn anul 
clnd vor răsuna simplu, 

tiresc, aceleași cuvinte.
Pentru că nu se poate altiel. 

Pentru că așa am fost edueatl 
de la Începutul adevăratei is
torii a României, din vara a- 
ceea fierbinte și de neuitat a 
anului '44 clnd, sub conducerea 
partidului, poporul român și-a 
luat destinul in propriile mtinl. 
Același partid, tranșind odată 
pentru totdeauna cu mascarada 
politică a vechilor șl disprețui
telor partide istorice, n-a făgă
duit nimănui marea eu sarea, 
ei a spus fiecărui om cinstit din 
această țară » „Mă, aceasta este 
realitatea — acestea sînt căile 
de transformare revoluționară 
a ei — căile libertății, belșu
gului și demnității'.

Fiecare an care a trecut d 
adus o nouă confirmare acestei 
politici profund revoluționare și 
patriotice și fiecare an care a 
trecut a cuprins In el decenii. 
$i pentru fiecare om care s-a 
angajat cinstit, cu tot sufletul 
și cu toate puterile sale In acest 
gigantic proces, fiecare an a În
semnat prilej de muncă eroică, 
de Împlinire a personalității 
sale, de lărgire necontenită a 
orizontului spiritual. Și flecare 
an a consemnat unitatea de 
granit a poporului eu partidul, 
unitate care-și găsește expresia 
materială In fiecare nouă clă
dire, In fiecare depășire de nor
mă, in recunoașterea prestigiu
lui de care se bucură astăzi 
România fn lume, fn mîndria și 
sentimentul de adincă și bărbă
tească responsabilitate pe care-1 
simte fiecare membru al parti
dului care a Înscris pe steagul 
său de luptă realizarea visuri
lor celor mai buni fii ai acestei 
țări.

Al partidului care face cifre
le să cinte.

Cu prilejul plecării-definiti
ve din 
Română, 
ordinar , _ _______
R.S.F. Iugoslavia la Bucvmeșri, 
Arso Miiatoviei, a fost primit 
miercuri, 9 iunie, la Consiliul 
de Miniștri de către vicepre
ședinții Consiliului de Miniș
tri: Alexandru Bîrlădeenu. 
Emil Bodnaraș și Alexandru 
Drăghid, iar ta Marea Adu
nare Națională de președinte
le M.A.N., Stefan Vaitec.

Republica Populară 
ambasadorul extra- 

ți plenipotențiar al

» ■
sc

bine, mobilizind ostiei 
resursele sale creatoare, 
nesecata lui energie — 
sub obroc de stdplni ig-

are profilarea și specializarea 
uzinelor pe grupe și familii de 
repere pentru diverse tipuri de 
agregate.

în prezent există în țara noas
tră 3 uzine — Uzinele construc
toare de mașini Reșița, „23 Au
gust" și „Timpuri noi“ care fa
brică motoare termice și compre- 
soare industriale de diferite ca
pacități.

Profilarea celor trei uzine pe 
game de produse a dus la spe
cializarea acestora, la fabricarea 
unor motoare cu parametri teh- 
nico-funcționali, la nivelul celor 
mai bune realizări similare din 
străinătate.

Consider însă că specializarea 
celor trei uzine nu a mers pină 
la capăt. In industria de fabri
care a motoarelor pentru trac
toare și autocamioane s-a ajuns 
la un nivel avansat de speciali
zare datorită extinderii colabo
rării prin profilarea anumitor 
uzine pe repere și subansamble. 
De pildă : Uzina mecanică Sinaia 
execută injectoare și pompe de 
injecții pentru tractor : Uzinele 
de piese și agregate auto Coli- 
bași execută pistoane, segmenți, 
supape, pompe de ulei și benzi
nă etc. pentru tractoare, autoca
mioane și autoutilitare.

O asemenea specializare nu 
s-a realizat in fabricarea motoa
relor industriale. Uzinele cons
tructoare de motoare sint puse in 
situația de a executa singure în
treaga gamă de subansamble și 
repere componente ale motoare
lor cu excepția — la unele mo
toare — a pompelor de injecție. 
Unde duce aceasta ? Jn primul 
rînd la o muncă de concepție și 
de pregătire a fabricației în pa
ralel și insuficient adîncită. în 
al doilea rind, nu pot fi adopta
te întotdeauna soluții tehnologice 
avansate — fiind foarte costisi
toare. în fine, ca consecință — 
calitatea necorespunzătoare a 
unor repere și subansamble.

Se impune, după părerea 
mea, trecerea fabricării unor 
game de repere și subansamble 
la uzinele profilate în acest 
scop. Consider că pistoanele, 
segmenții pină la diametrul de 
140 mm, supapele de motor ai 
trebui executate de către uzina 
de piese și agregate auto-Coli- 
haș. Execuția segmenților peste 
diametrul de 140 mm să fie tre
cută la U.C.M. Reșița, care au 
condiții de specializare în astfel 
de repere. Pompele de ulei și de 
apă ale motoarelor să fie execu-. 
taie tot la Colibaș, iar toate ti-1. 
purile de radiatoare să fie centra
lizate la Fabrica de radiatoare 
Brașov. Și toate tipurile de filtre 
de motorină și ulei pot fi execu
tate centralizat — la uzina nr. 2 

' Brașov, iar filtrele de aer la fa
brica specializată în acest scop 
din Codlea. în același timp, toa
te tipurile de comprespare între 
100 litri pe minut și pînă Ifi 10 
mc pe minut să fie executate la 
Uzinele „Timpuri noi".

Pe ce se întemeiază aceste 
propuneri ?

a) Uzinele șînt prgfilște șj spe
cializate în execuția acestor re
pere și subansamble ; h) au ca
dre de concepție bine pregătite, 
eu experiență, care s-au speciali
zat în acest demeniu; e) au 
reușit să aplice în fabricație so
luțiile tehnologice cele mai avan
sate ; d) sînt înzestrate cu ma- 
șinj și utilaje de marș producti
vitate și specializate pentru aces
te produse. De exemplu : Uzina 
de piese auto si agregate Colibaș, 
folosește la fabricarea supapelor 
de motor o tehnologie foarte mo
dernă care — față de tehnologii
le utilizate la același reper de 
către uzinele „Timpuri noi", 
„U.C.M. Reșița" și „ș3 August" 
— prezintă o eficiență economică 
mare.

în afara avantajelor economi
ce, fabricarea la uzine speciali
zate a acestor produse asigură o 
calitate mult superioară față de 
cea realizată în prezent în uzi
nele nespeeializate.

cu a:e ia niveiyl tehnicii mondiale, reclamă cercetări și studii 
aprofundate și ridică o terie de probleme privind execuția Ier. 
Mai mult, uzinarea lor pe utilaje moderne, prevăzute cg 
comandă-program, implică unele studii, cercetări și experi- 
.toei-d.ri in vederea găsirii ți aplicării celor mai bune regimuri 
de prelucrare.

Toate aceste lucrări necesită un mare volum de muncă de 
C" cedț.'e inginerească. Avem un colectiv de creație valoros. 
To:„s.. datorită numărului Încă insuficient de cadre inginerești, 
liz.re: — care are de rezolvat probleme curente ale producției 
— Ii este greu să realizeze aceste studii și cercetări. De aceea 
proDJn ca la repartizarea inginerilor în producție să se țină 
seama de amploarea Întreprinderilor și a sarcinilor pe care le 
au de rezolvat.

Dupd cile cunosc, există întreprinderi care au un număr 
p»i mare de ingineri in comparație cu uzina noastră și care 
de obseei efectuează lucrări sub caliiictnca lot — simpli dis
peceri ai fnlreprinderilor.

tatracit o aseasenea situație există și in întreprinderile a- 
a.--.....--. M.p.s:en-ui, Industriei Construcțiilor de Mașini, 

propun să sa ia măsuri de către direcțiile generale pentru re
distribuirea unor cadre tehnice din uzinele aflate in 
mari, si unde execută lucrări sub calificarea lor, în 
care au cea mai mare nevoie de asemenea specialiști.

Gradul înalt de tehnicitate al uzinelor constructoare 
sini, ca de altiel și fn celelalte ramuri ale economiei, 
o mai strinsă colaborare intre uzine și institutele de cercetări 
de specialitate, care prin competența lor pot contribui la re
zolvarea operativă a multor probleme. După părerea mea, spe- 
c.ci.s:-! de ina.’tă calificare este necesar chiar și Ia stabilirea 
obiectului supus cercetării. De exemplu, la proiectarea unui 
agregat nou apar zeci și zeci de probleme. Specialistul, care 
posedă cunoștințe temeinice în domeniul respectiv și o vastă 
experiență, poate să stabilească precis căror probleme să li se 
acorde prioritate.

Uzina de construcții de mașini din Reșița și-a creat o tradiție 
bună In ceea ce privește colaborarea cu Institutul politehnic 
din Timișoara, cu bazele de cercetări ale Academiei R.P.R. cit 
și cu alte institute, fn special Institutul de cercetări metalur
gice (I.C.E.M.) și Institutul de cercetări tehnologice pentru con
strucția de mașini (I.C.T.C.M.).

Cu ajutorul acestor institute, la Uzinele din Reșița au fost 
adoptate multe soluții constructive la motoarele Diesel și la tur
bine, care au asigurai o Îmbunătățire considerabilă a vechilor 
tipuri. Astfel toate cele 14 turbine aflate fn funcțiune pe Valea 
Bistriței — aval au fost realizate la nivelul actual al tehnicii 
mondiale, iar locomotivele construite la „Electroputere" — Cra
iova sfnt recunoscute ca mașini realizate la un bun nivel tehnic.

Legăturile uzinelor cu institutele de cercetări și institutele 
politehnice și de specialitate ale Academiei să meargă pină a- 
colo incit specialiștii de aici să fie atrași în activitatea de con
cepție a uzinelor. în acest fel se va crea cadrul prielnic pentru 

accelerarea promovării progresului tehnic, cadru care va sti
mula nemijlocit atit activitatea de cercetare cit și pe ceă de in
troducere a tehnicii noi. Pe baza rezultatelor bune obținute la 
noi fn uzină, și pentru întărirea colaborării dintre știință și pro. 
dudie. consider că este necesară crearea în marile întreprin
deri din tara noastră a consiliilor tehnice-științifice formate din 
oameni de știință, cercetători din institutele de cercetări și de 
lnvătămint superior și specialiști din întreprinderile respective.

Aceste consilii ar contribui, prin activitatea lor, la introduce
rea :-tr-un ritm mai rapid a progresului tehnic în toate intre- 
p-.nder: e. ar constitui un cadru adecvat de iormare. Ia școala 
producției, e tinerilor specialiști și cercetători. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit in orașele mari ca București, Cluj, Iași, Brașov, 
T:m„soara. Galați fi altele există institute tehnice pe profilul 

uzine constructoare de mașini de aici.
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m BUL-r.. eu aptjdxnf Merore. 
Pasee pot ti arezeMaie ta 
. atee r««n0 sau in limbile 
ptnerMttioe națxwiale fi se 
vor tn*t« adresa.- Casa
aa'Mă a epopuleze. 
tiuesnașU. stș. Inpyov w. 21-23. 
sezeanii 30 Daca mâne cu men- 
tmnea -Peatrj coacuis*.

Ter^uml de vtadaie a hscsd- 
n.-ee este 1 septembrie 1965.

P.ee—eme'-.-ul prevede nu
meroase p.-eafc: f: atențiuni ce 
vor h atribuie de un juriu.

(Agerpres)
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formații asupra unor «mm. oase 
memoriale, prin afișe, pesocri in
dicatoare etc.

Recomandarea prm atemenaa 
afișe a locurilor pe care si le 
vizitez» eel sosrt, nu e potiWd 
ți în gara orașului Iași?

încercând si aflăm locuri dintre 
cele numite mai sus ne-a fost 
greu s-o facem pînă când am gă
sit o listă a lor, bogată, la Comi
tetul pentru Culturi și Artă al 
orașului Iași. Comitetul pentru 
cultură al orașului, împreună cu 
cel regional nu au nici o posibi
litate de ale face larg cunoscute, 
de a atrage atenția asupra locu
rilor lăsate în părăsire ori de-a 
dreptul dări mate (este cazul casei 
lui Ibrăileanu I) ?

Locuri cum sînt sediile „Con
temporanului” și „Vieții româ
nești" sau al Junimii (casa Po
gor) nu au intrat nici unul în 
raza atenției forurilor de cultură 
ale orașului (noi nu ne propu
nem să facem o indicare com
pletă, a tuturor acestor locuri !). 
Lipsesc în foarte multe locuri 
simplele plăci votive care să sem
naleze trecătorului importanta ca
sei, ori locului pe unde trece. 
Ce măsuri se vor lua pentru ca 
ele să fie cunoscute și. cînd e ca
zul, întreținute în condiții mu
zeale ? în această necesară iniția
tivă ce contribuție pot aduce ti-

GRAIUL
MONUMENTELOR

nani ortșuUn ? (• dator.» Corni- 
talul erășeceM U.T.M. fă hotă- 
raaeă).

Iată acum și o situație neclară, 
fa legătură cu îmbunătățirea în
zestrării Bojdeucăi lui Creangă. 
La propunerile Comitetului regio
nal pentru cultură și artă s-a 
primit un răspuns abia după șase 
luni (din partea Comitetului de 
Stat pentru Cultură ți Artă). Răs
punsul primit sugerează însă o 
altă viziune de organizare, pro- 
punînd o reconstituire etnografică 
completă în locul aspectului de 
pînă acum. Care este soluția po
trivită ? Solicitarea părerii specia
liștilor se impune pentru a se 
trece la definitivarea planului de 
reconstituire.

Indiferent că e vorba de absen
ta unor măsuri de popularizare a 
acestor comori ale lașului, ori de 
defectuoasa întreținere a unora, 
este cazul de a se manifesta, mai 
multă considerație atari locuri le
gate de aspecte dintre cele mai 
valoroase ale culturii noastre. E-

vidențiere» inteligentă a acestora 
o avea în vedere G. Căltnescu a- 
tunei când, în urma unei „Călă
torii de studii" scria : „Orașul e 
curdfat de vechiul jeg, descurcat, 
împlinit cu noi clădiri. Orictt m-ar 
atrage pitorescul, admit că aces
ta e drumul adevărat, indicat de 
imperativul progresului, ți că 
mîine cele cîteva puncte cardi
nale istorice se cor desprinde mai 
bine dintr-un Iași modem, indus
trial ți cultural, sistematizat (ără 
rupere cu trecutul".

Propuneri te se cer 
memorate

Nu departe de orașul Pașcani, 
la Mircești, turistul e încîrțtat 
să viziteze conacul marelui bard 
iubitor de soare și aprig dușman 
al gerului, Vasjle Alecsandri. 
Pe lîngă cele două camere 
— cea de lucru și dormito

rul — in alte două sint ex
puse numeroase documente, e- 
diții princeps, hrisoave, reprodu
ceri de epocă — toate neeesitînd 
însă șt explieații mai îndelungi. 
Dar patru luni casa n-a avut un 
ghid incit vizitatorul s-a descur
cat singur, făcînd apel la datele 
memorate din lecturi. Comite
tul de cultură fi artă al orașului 
Pașcani putea evita o astfel de 
împrejurare urgentînd îndeplini
rea măsurilor administrative în 
vederea angajării noului ghid.

Impresionantă e easa lui Ien 
Creangă din Humulești, excelent 
îngrijită, cu uh ghid amabil, a- 
dinc cunoscător al unor date 
etnografice și din viața satului 
(Zahei Grigoriu, strănepot al lui 
Creangă), pe care le pune la dis
poziția vizitatorului curios. Casa 
e întreținută în spirit exact etno
grafic, cu interior autentic, cu ta
vanul jos brăzdat de grinzile 
groase, cuptorul cu prichiei și 
motocei etc. Totul dovedește 
respeet pentru locul nașterii ma-

relui prozator, grija organelor lo
cale și a celorlalte pentru pă
strarea cit mai bună a spiritului 
local de o siguranță arhitectoni
că copleșitoare.

Vizitatorul va avea o mare de
ziluzia cînd, ajuqgînd la Piatra 
Neamț, va intra în casa lui Cali- 
strat Hogaș (orașul e în plină 
construcție, blocuri zvelte se înal
ță peste tot atestînd un dezvoltat 
spirit edilitar, rod al acestor ani). 
Curtea e plină de ierburi și bă
lării, pereții exteriori au crăpături 
mari, locul tot dă impresia unei 
părăginiri regretabile. In interior 
obiectele rămase de la scriitor 
prezentate cu amabilitate de sora 
acestuia — sînt așezate în dezor
dine pe cîteva mese, un dulap, 
etc. Pină cînd va fi perfectată 
reparația prevăzută într-un deviz 
incert și așa nepermis de în- 
tîrziată — erau cu totul posibile 
o serie de intervenții pe plan lo
cal, ignorate însă, după cum se 
vede, de Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă. Este re

erașeie 
uzinele

de ma- 
impune

1

potabil și faptul ei tatr-un ase
mene» eraș frumos, și ea așezare 
și ca împlinire arhitectonică în 
plin curs, comitetul orășenesc 
U.T.M. n-a găsit necesar să mo
bilizase tineretul în cadrul erelor 
de munci patriotică efectuate de 
aceasta, pentru a da casei un 
pect cel puțin acceptabil. 
mai multă inițiativă pe plan 
cal se pot remedia o serie 
stricăciuni eare dau locului 
aspect unt : îngrijirea 
repararea geamurilor și chiar a 
pereților, a gardului exterior, etc. 
Pe cînd vom afla că, pînă la 
reparațiile capitale, tinerii orașu
lui Piatra Neamț au contribuit la 
îngrijirea acestei case memoriale? 
Iată ce serie un vizitator în cae- 
tul de impresii — notăm că nu 
e singurul! — : „Am vizitat mu
zeul după 3 ani. Mă așteptam să 
fi fost efectuate reparațiile. Su
gerez Comitetului de cultură și 
artă să reconsidere problema, de
oarece afluența de turiști e ma
re și trebuie să evităm impresii 
neplăcute într-un oraș reconstruit 
modem" (mai — 1965 ; deci anul 
cînd era aceeași situație e 1962 1). 
—- Ce răspunde Comitetul pentru 
cultură si artă unei astfel de 
sugestii ?

Insfîrșit, o ultimă întrebare, 
Pentru Comitetul de Cultură și 
Artă al regiunii Bacău : ce mă
suri se iau în vederea amenajării 
unei case memoriale „George 
Baeovia" ?

as- 
Cu 
lo
de 
un 

curții.
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Televiziune
JOI 10 IUNIE

VINERI 11 IUNIE
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GHEORGHE GHIȚULICA 
secretar al comitetului U.T.M. 

al Direcției Generale 
Construcții Montaj — 

București

nu văd nici fir de buruiană...
Desene de M. CARANFIL

duminici 
spectacole 
etc. Un

BURUIANA : — Haideți la lucru, suratelor! 
Au zis că mai fac o pauză cîteva zile..

ARICIUL : Insftrștt, s-a hotMt 
teren,

Universitatea tehnică Ia 
televiziune: Automatizări in trans
porturi feroviare: 19,00 jurnalul 
televiziunii; 19,20 Pentru tineretul 
școlar: Vă place muzica ? I: Dialog 
cu orga, harpa și clavecinul. 20,00 
Săptămîna: 21,00 Avanpremieră:
21,05 Din viața animalelor (XXXI). 
21,35 Muzică distractivă; în în
cheiere: Buletin de știri. Buletin 
meteorologic.

Mai întîi, cîteva aspecte ge
nerale. Clubul elevilor ieșeni 
a fost organizat la Casa de 
cultură a tineretului și și-a 
desfășurat activitatea în două 
etape lunare : 1 iulie — 31 iu
lie și 1 august — 31 august 
în fiecare din aceste etape, 
activitatea clubului a fost în
drumată de un colectiv format 
din 10 cadre didactice de spe
cialități diferite (profesori ce 
literatură română, geografie, 
educație fizică, muzică, științe 
naturale, istorie), cite unul din 
fiecare școală medie din oraș. 
Acest colectiv era condus de 
un director ales dintre cei 
mai buni secretari ai comite
telor U.T.M. din școlile medii.

Pentru fiecare perioadă, 
programul de activitate al 
clubului a fost alcătuit, tinted 
seama în primul rind de su
gestiile elevilor, solicita*: In 
această direcție de către comi
tetul orășenesc U TAL prtn

secretarii comitetelor U.TM. 
ale școlilor. El a fost defini
tivat încă înainte de sfi rarul 
anului școlar. Multiplicat, pro
gramul primei luni de activi
tate a fost afișat înair.’.e de 
data de lâ iunie în fiecare 
școală, făcindu-se totodată 
popularizarea acr.vității du
hului prin stațiile de r*d:o- 
amplifieare ale școhinr. $: 
pentru a doua lună de activi
tate popularizarea s-a făcut, 
de asemenea. din timp. în 
program se arăta, pe zrie. ce 
activitate are loc, la ee oră si 
cine răspunde de desfășurarea 
ei. Astfel elevii știau dmdnte 
ce anume le oferă duhul.

Firește su t-eesul de car* s-a 
bucurat programul cJubchri 
elevilor D găsim. ta prunul 
rted te eocttautul acestuia — 
atrăgător și interesant. Eerii 
au putut merg* în druz»erie la 
Cm.r. la cooperativele agr.mle 
Tameșu. Bhnova șs te i.st»

nea, armonios organizate 
o drumeție la Bîmova a cu
prins, de exemplu, un concurs 
de orientare turistică, jocuri 
sportive, dans și un concurs 
literar.

Atractiv — din păcate nu 
in toată vacanța — s-au desfă
șurat reuniunile, întrucît au 
avut aspectul unor seri de 
învățare a dansurilor moder
ne și s-au bucurat de partici
parea balerinilor de la Opera 
de stat din Iași. Programe ar
tistice, momente distractive și 
concursuri pentru cel mai bun 
solist sau recitator au făcut 
aceste seri de dans și mai plă
cute.

însfirșit, trebuie spus ci 
reușita unor acțiuni din pro
gramul clubului s-a datorat r- 
faptului că erzanizarea lor 
era sarcina eievuer de la o 
anumită școală și aceștia 
neau muită pacune și < 
ziasm organizatoric <en o 
blemă de prerugr- .

Anul acesta nu le ră 
dec. elevilor ieșeni ieri: 
ccr.tmue in

însușite
n această periea- 
dă, se definitivea
ză programele de 
vacanță- La efor
tul școlilor, al ar- 
gantzațiil»r ITM 
de a elabora pla-

| auri de vacanță. 
Interesante, judiciea gtedtact 
reale, avind ea îndreptar do
rințele elevilor, eetațriterie și 
alți factori. Acest lucra Q a- 
firmam și in arUcatnl -Deo
camdată, sugestii*, in care în
fățișam lipsa de 
acestor foruri din 
cău pentru buna 
vacanței. Recent, 
nostru L Tronac 
cu mai mulți tovarăși 
Iași oraș, care se numără 
tre organizatorii vacanței. La 
întrebările: „eu ce ați eoetri- 
buit în vacanța trecută la or
ganizarea ei ?, ee 
vă aduceți anul 
organizarea verii ș 
a primit urmitaarele 
suri:

Agenția O.N.T. Carpall 
f Bacău)

ti O > T -
STAVJÎN

Giifti „Pionir 
ii ani 

df ifiiiiiaie

asuca- 
■tzapi-

Celor mai tineri

„Vaja trecu ti, cumărul elr-.- 
lor turiști a fost nu mare des* 
cu un an înainte. Elevii drresa 
să-ți cunoască patria, fnancseri- 
le ei, realizările dcbind.ta Bn 
ponor.

In ce ne privește. as căutat 
să le satisfacem această Awtațt, 
să le oferim o dt nu: aut va
rietate de trasee. Cele mai at-e- 
ciate excursii au fost pe Valea 
Prahovei, Valea Oltului litoral s 
la obiectivele turistice dm nordul 
regiunii: Bicaz, Lunca Mirces'i 
Cetatea Neamțului, NftnăstrJe 
Agapia, Văratic, Neamț Succes 
a avut, de asemenea, „Turul 
giunii Bacău".

Dar, cred că In domeniul 
rismului, în regiunea Bacău 
și, în primul find, în orașe 
mai sțnt multe de făcut. Să 
gîndim la mulțimea și frumusa- 
țea obiectivelor turistice ale re
giunii și ne vom da seama că 
trebuie să-i îndemnăm pe elevi 
să pornească în drumeție. Do
rim să colaborăm mai susținut 
cu comitetele regional ți orășe
nesc U.T.M., organizațiile

Fescn^zL âe fcj»

bL-1 1. 
nești .Twfcr', 
A-, * CVAnIEZ
— 'rri

B feat xa-
pes.

c&mjm Pirlu Rec« din Bucegi

-•uer-e. argan- zarea muncii într-o unitate depinde de consiliul de con
nate p tn prârci rind ce inginer. Inginerul stabilește pe ce parcele tre- 

: —« să .-treze mapnde agricole și în ce mod, pe ce sole trebuie să 
-ureze membrii cooperativei și cîți. De aceea, în aceste zile specialistul 

să fia nelipsit de la dmp, să îndrume, să asigure asistența tehnică 
lacesară. Ca mai mulți dintre inginerii din raionul Pașcani, prin întreaga 
-- acc-.-.zate, răspund acestor cerințe. Dar, nu toți. La cooperativele agri- 

dm Oțeiari, Vînători, Valea Seacă, Cristești, prășitul a fost făcut pe 
s mici; mașinile agricole nu rint folosite ; prea puțini țărani coo- 
sint antrenați în muncă, iar unii ingineri „cercetează" cîmpul din

Con să-și dea seama, de pildă, de stadiul lucrărilor, de calitatea ace- 
rc.-a, ctun să organizeze munca țăranilor cooperatori, un inginer care e a- 

tot trapul ocupat-, cu rtida. „Ariciul" i-a făcut portretul în plină...

spirala patriei 
r-rastre este un 
vast șantier. Pre
tutindeni se con
struiește. Pe ace
ste șantiere vin a- 
pre-ape zilnic zeci 

de unem din regiunile Bucu
rești. Argeș ți din alte regiuni, 

sînt animați de dorința 
de a deveni zidar., dulgheri, 
fierari befixuștt Majoritatea 
celor care sosesc pe numeroa
sele șantiere ale Bucureștilor 
tint tineri, chiar foarte tineri. 
Abia au trecut de virsta majo
ratului. Mulți dintre ei nu sînt 
încă utemițti. Atenția noastră 
a fort Îndreptată spre această 
categorie de tineri. în scopul 
de a-i ajuta să cunoască poli
tica partidului nostru, rolul și 
scopul organizației U.T.M., să-i 
atragem la activitățile organi
zației noastre. în același timp, 
insă, noi am ajutat organiza
țiile U.T1L să inițieze aseme
nea activități care să trezească 
interesul, să răspundă dorinței 
tinerilor. Organizațiile U.T.M. 
de la întreprinderea de con
strucții montaj, cele de pe 
șantierul de locuințe din Dru
mul Taberei și altele, în cadrul 
unor adunări generale U.T.M. 
deschise, joi ale tineretului au 
invitat activiști de partid și 
U.T.M. care au vorbit tinerilor 
despre politica partidului no
stru, despre rolul organizației 
U.T.M. în educarea comunistă 
a tinerilor etc. La întreprin
derea de instalații montaj și 
izolații, nu de mult, tovarășul 
Alexandru Popa, secretar al 
comitetului de partid a prezen
tat în fața tinerilor expune
rea : „U.T.M., organizația revo
luționară a tineretului din 
R.P.R.". Vorbitorul s-a referit 
în mod deosebit la munca or
ganizațiilor U.T.M., a utemiști- 
lor de pe acest șantier.

Un mare număr de tineri au 
fost încadrați în cercurile de 
studiere a Statutului U.T.M., la 
ciclurile de conferințe. S-a 
încetățenit obiceiul ca la ace
ste cercuri să fie invitați acti
viști de partid, cadre de spe
cialiști care au prezentat expu
neri deosebit de importante. 
Așa, de pildă, tovarășii Ion 
Constantin, secretar al comite
tului de partid de la întreprin
derea de construcții 3, Traian 
Zbora, șeful serviciului plani
ficare de la aceeași întreprin
dere și alții au prezentat ex
punerile : „Marile realizări ob
ținute de poporul nostru în a- 
nii regimului de democrație 
populară", „Pagini din trecu
tul de luptă al partidului" etc. 
în fața tuturor tinerilor care 
studiază în aceste cercuri.

Pornind de la constatarea 
interesului multor tineri pen
tru meseria de constructor, am 
socotit necesar să organizăm 
întîlnirile cu muncitorii con
structori cu o mare vechime 
pe șantier, în care aceștia să

vorbească despre condițiile 
grele de muncă din trecut și 
viața nouă a constructorilor 
din zilele noastre.

Cele mai noi cuceriri în do
meniul construcțiilor au fost 
larg popularizate in rîndul 
constructorilor. Pe șantierele 
din Bd. Muncii, Șoseaua Ciu
rel. Drumul Murgului au po
posit numeroase brigăzi știin
țifice, s-au organizat con
cursuri pe meserii. Comitetul 
U.T.M de la I.C.M. 1, I.C.M. 
3 și altele au organizat întîl- 
niri cu scriitorii Marcel Bres- 
lașu, Constantin Chiriță, Ni- 
colae Tăutu, Ștefan Iureș care 
au vorbit despre dezvoltarea 
literaturii noastre, despre 
creațiile lor. Simpozioanele 
pentru cunoașterea operelor 
marilor noștri scriitori și oa
meni de știință, M. Eminescu, 
M. Sadoveanu, I. L. Caragiale, 
Traian Vuia, au stîrnit tin viu 
interes în rindul tinerilor. De 
asemenea, cu sprijinul specia
liștilor de la Muzeul de artă 
al R.P.R. a fost organizată de 
curind o expunere despre o- 
pera marelui nostru pictor 
Nicolae Grigorescu.

MuJți dintre viitorii ute- 
miști sînt în majoritate abia 
sosiți pe șantier. De aceea 
am socotit că e bine să 
dezbatem cu ei probleme le
gate de educația lor moral-ce- 
tățenească. Teme ca „Profilul 
moral al tînărului zilelor noa
stre", „Comportarea civilizată, 
trăsătură a omului de tip nou", 
„Despre tovărășie, prietenie, 
dragoste" în care exemplele 
au fost luate din viața colec
tivelor respective au avut o 
deosebită influență educativă. 
Aici au fost invitați construc
tori mai în vîrstă, care au 
dat sfaturi tinerilor cum să se 
comporte în viață, cum să șe 
îmbrace, cum să-și chibzu- 
iască salariul etc.

E cunoscut faptul că tinerii 
sînt dornici să cînte, să dan
seze. In acest scop comitetele 
U.T.M. organizează 
cultural-sportive, 
cultural-artistice 
exemplu în această direcție 
poate fi edificator. Din cei 526 
artiști amatori din șantierele 
noastre, peste 450 sînt tineri.

Tot mai des grupuri de ti
neri, în special cei de la 
I.C.M. 1, pornesc în excursie, 
vizitează muzee. Majoritatea 
tinerilor de pe acest șantier au 
vizitat muzeul Doftana, Hidro
centrala „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej", Muzeul de istorie a 
orașului București etc.

Aceste acțiuni și multe al
tele, au făcut ca tinerii să fie 
mereu prezenți la activitățile 
organizației noastre încă îna- 
inte de a fi primiți în U.T.M. 
Datorită acestor acțiuni, numai 
în 5 luni peste 700 de ti
neri constructori au cerut și au 
fost primiți în rîndurile orga
nizației noastre.

Cu trei zile în urmă, în raionul Pașcani, din cele 25000 de 
hectare cultivate cu porumb erau prășite doar 12 500; primo 
prașilă se apropia de sfîrșiț la floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, 
iar pe unele suprafețe, din cîteva unități, începuse prașila a doua. 
Evident, în cooperativele agricole din acest raion lucrările de 
întreținere sînt mult rămase în urmă. Faptul pare surprinzător 
dacă ținem seama că la începutul campaniei membrii consiliului 
agricol raional, împreună cu conducerile S.M.T. Pașcani, Tg. 
Frumos, Jugani și ale cooperativelor agricole, puneau la punct 
un plan operativ, precis, care să asigure buna repartizare și fo
losire a tuturor forțelor și a mijloacelor mecanice de care dispun 
unitățile. S-au stabilit viteze de lucru pe feluri de mașini, viteza 
la prășitul manual etc.

Și... timpul a trecut. In două săptămîni cu vreme frumoasă, 
lucrările au înaintat cu viteză de melc. In nici una din aceste 
zile viteza de lucru planificată n-a fost realizată. Sapele rotative 
au fost folosite doar cu jumătate din capacitatea zilnică; la fel 
cultivatoarele. Numărul țăranilor cooperatori antrenați la prășit 
este încă foarte mic. Așa că, planul a rămas doar pe hîrtie. Care 
este cauza ? Însoțiți de „Arici", am făcut un raid prin cîteva 
din unitățile agricole ale raionului Pașcani. Redăm cele consta
tate, așa cum au fost văzute de „însoțitorul” nostru.

19,00 Jurnalul televiziunii; 19,20 
Aventurile echipajului Val-Virtej: 
„Hieroglifele n-au mărturisit to- 
tul" de Octavian Sava și Till Acs. 
20,00 Realitatea socialistă a patri
ei noastre — izvor de inspirație. 
Masă rotundă cu: Sabin Drăgoi — 
maestru emerit al artei, pictorul 
Spiru Chintilă, scriitorul Pop Și- 
mion. Discuția va fi condusă de 
criticul Al. Oprea. 20,30 Zilele Si- 
ghișoarei; 20,40 Film: „Frumoasa 
și Fiara". 22,10 Atlas folcloric; 
Zona Făgăraș-Sibiu; In încheiere: 
Buletin de știri; Buletin meteoro
logic.



SCLAVIE CU „CONTRACT"z larul nigerian „West African Pilot* a publi
cat de curînd o fotografie, înfățișlnd opt a 
fricanf cu miinile răsucite la spate. Titlul 
fotografiei — „Nigerieni în lanțuri ‘ — n-a 
putut să nu stîrnească, Ia prima vedere, 
mirare. Se știe că Nigeria, fostă colonie bri
tanică, a fost proclamată stat independent 
Încă la 1 octombrie 1960. Cine l-a pus tn 
lanțuri pe acești nigerieni ?

vînători cu ajutorul cănilor poli
țiști se organizează ori de cite 
ori grupuri de muncitori africani 
de pe plantații încearcă să f.e 
reîntoarcă în patija lor — rela
tează „WEST AFRICAN PI
LOT". Orice încercare de a 
adresa o plîngere autorităților e 
considerată complot și are drept 
consecință aruncarea în închi
soare".

O dată, însă, cu creșterea miș
cării de eliberare a populației a- 
fricane băștinașe (aparținind 
populațiilor Bantu și Hausa) au 
cunoscut o intensificare și acțiu
nile zecilor do mii de africani 
prinși în lanțul stăpînilor de sclavi 
din Guineea spaniolă. In mai, anul 
acesta, ieșirea bestială a admini
stratorului unei plantații din Rio 
Muni, Don Perez, a constituit pi
cătura care a făcut să se reverse 
cupa răbdării muncitorilor ni-

„WEST AFRICAN PILOT" 
ne dezvăluie drama a. mii de a- 
fricani menținuți într-o situație 
de semi-sclavie în Guineea spa
niolă.

Situată 
Africii și 
Guineea 
ultimele 
imperiu colonial spaniol de pe 
vremuri. Teritoriul acestei colonii 
este mic : 28 000 km pătrați. 
Din punct de vedere administra
tiv ea e împărțită în două dis
tricte — Fernando Po, din care, 
în afară de insula cu același 
nume face parte și insula Ana- 
bon și Guineea continentală cu
prinzând teritoriul Rio Muni pre
cum și insulele Corisco și Elo- 
beea Mare și Mică. Colonia e 
condusă de un guvernator gene
ral numit de Franco ; centrul ei 
administrativ este portul Santa 
Isabd.

Populația Guineei spaniole este 
de aproximativ 220 000 de oa
meni, în majoritatea lor africani. 
Europenii sînt cu totul 4000, fie 
urmași ai conchistadorilor și ne- _ ___
gu.-tcr.br spanioli de sclavi, iie imposibil să se smulgă din mîinile

asemenea muncitori este foarte 
avantajos și comod, deoarece nu 
există legi care să Ie apere inte
resele. Acești nenorociți devin, 
de fapt, proprietatea deplină a 
plantatorului. Situația lor se deo
sebește prea puțin de cea a scla
vilor pe care neguțătorii de sclavi 
îi vindeau într-un trecut nu prea 
îndepărtat.

O muncă grea de rob, din zori 
pînă noaptea tîrziu ; dormitul în 
niște lagăre aidoma unor închi
sori biciul supraveghetorului.

marocan

pe țărmul de vest al 
pe insulele limitrofe, 

spaniolă este una din 
rămășițe ale vastului
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fața obse 
nali mai 
născuta z 
ciprioie și cea 
la Nicosia. C 
am mai arătat și cu alte p 
lejuri. se situează încă pe po
ziția respingerii, tacite sau di-

nare cosmice 
j-5‘ p«ztru cei 
L ..Gemmi-5' ar 
cni pe concona- 
per si Charges 
etectsa un zbor

din viata 
tineretului 

lumii

dispăruți

s pectacolul a de
venit obișnuit. 
De cîtevâ ori pe 
săptămînă, prin
cipalele străzi 
ale Saigonului 
sînt barate de 
camioane ale ar
matei și poliției

după care urmează o intensă 
desfășurare de forțe. Ge se pe
trece ? Nimic neobișnuit pen
tru saigonezi. Are loc razia 
împotriva tinerilor care refu
ză să se înroleze în armata 
sud-vietnameză. Cei prinși cu 
actele în neregulă sînt ares
tați pe Ioc de poliția mili
tară și trimiși în tabere de 
pregătire militară. Fenomenul 
a căpătat proporții îngrijoră
toare pentru conducătorii re
gimului care duce o lipsă 
acută de militari în lupta îm
potriva forțelor patriotice. Ti
nerii sînt primii care caută, 
prin toate mijloacele să scape 
de serviciul militar într-o ar
mată care apără interese stră
ine. „De ce să fim omorîți 
pentru americani ?“ — a de
clarat unul dintre ei unui co
respondent al ziarului „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE".

Subliniind că subterfugiile 
prin care tinerii sud-vietna- 
mezi caută să scape de înro
larea în armată „au căpătat 
aspectele unei arte, tot mai 
rafinate" ziarul „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" arată 
că „mita, certificate medicale 
falsificate, buletine de iden
titate false, toate sînt folosite 
pentru a-i ține pe tineri de
parte de armată. Tînărul care 
dispune de posibilități cum
pără acte false de la condu
cători de provincii sau distric
te Ia prețuri de-a dreptul as- 
tionotnice, cd merg pînă'la 
100 000 de piaștri (1400 do
lari) Său îfi procură de la me
dici certificate prin care sînt 
declarați inapți".

Dar acestea sînt departe de 
a constitui singurele „meto
de" folosite. „Dacă tînărul nu 
are posibilitatea să cumpere, 
sa cerșească sau să fure ac
tele necesare — scrie ziarul 
—- el poate mitui o oficiali
tate locală pentru a-i elibera 
un nou buletin de identitate, 
în care în fiecare an sînt fă
cute ajustările necesare în ce 
privește vîrsta lui". Una din
tre „cele mai rafinate meto
de" folosite de studenții sud- 
vietnamezi a devenit... căde
rea de examene. Numărul ab
solvenților facultăților a scă
zut astfel într-un ritm îngri- 
jorătar, corespunzător cu 
creșterea cifrei acelora care se 
prezintă complet nepregătiți 
la examene. Este surprinzător 
faptul că în rîndurile cori- 
genților si repetenților sînt 
studenți apreciați și cunoscuți 
de profesori pentru buna lor 
pregătire anterioară. „Dar — 
arată ziarul newyorkez — 
dacă o diplomă universitară 
este necesară pentru ă obține 
un post bine plătit, posesorul 
ei devine automat-tun pentru 
a ii înrolat în .armată". Ceea 
ce, după ctrtn se vede, nu 
surîde deloc studenților sud- 
vietnamezi, care prelungind 
perioada studenției amînă 
momentul recrutării forțate.

Autoritățile de la Saigon 
conștiente de opoziția tinere
tului față de războiul nepopu- 
lar dus împotriva patrioților 
s-au hotărît acum să înăs
prească condițiile în care se 
poate obține scutirea înrolării 
în armată, „A fost elaborat un 
decret care nu mal prevede 
nici un fel de excepții, în 
afara acelora inapți pentru 
serviciul militar — scrie „New 
York Herald Tribune". Tine
rii vor trebui, pe de altă 
parte, să se prezinte la fiecare 
șase luni în fața autorităților 
pentru reexaminarea situației 
lor militare". Unul din pri
mele rezultate ale acestor mă
suri o constituie „dispariția" 
unui număr tot mai mare de 
tineri din orașelo controlate 
de trupele guvernamentale și 
apariția multora dintre ei în 
rîndurile forțelor patriotice 
sud-vietnameze.

P. NICOARĂ

REFL BUCA DOM1 
— Un militai an» 
cheziționind un 
vili pe o strai 

DQrnii

RABAT 9 (Agerpres).— Re
gele Hassan al II-lea a format 
noul guvern al Marocului, in 
care și-a asumat funcția de prim- 
ministru. Din cei 20 de membri 
ai guvernului, 15 au făcut parte 
din vechiul cabinet. Fostul pre
mier, Ahmed Bahnini, nu mai 
face parte din noul cabinet.

Ahmed Taieb Benhima ru
mene în continuare ministrul A-

/n Grecia a provocat ila
ritate știrea că politia 
din Rio de Janeiro a ce

rut să iie căutat și judecat ime
diat Soiocie, autorul piesei 
„Subversive". ,.Electra".

Potrivit presei grecești, lu
crurile s-au petrecut in telul 
următor: in timpul spectacolu
lui „Electra". care avea loc pe 
una din scenele din Rio de 
Janeiro, cunoscuta actriță. Izol
da Oresta, interpreta rolului 
Electrei, s-a indepărtat de la 
text și a dat citire unui apel 
adresat populației orașului de 
a participa la acțiunile de pro
test organizate Împotriva in
tervenției americane in Repu
blica Dominicană, tn sală u 
urmat o furtună de aplauze, 
iar polițiștii care asistau la 
spectacol cu misiunea menține
rii ordinei, au interpretat ape
lul ca iăcind parte din piesă. 
Actrița Oresta a iost imediat a- 
restată. La sediul poliției, 
cei ce au adus-o pe Oresta au 
raportat șefului lor că ea este 
protagonista unei piese sub
versive, numită „Electra", a- 
parținind unui oarecare So
iocie, cu adresa necunoscută. 
Acesta i-a pus actriței următoa
rea întrebare: „Cine este acest 
Sofocle, unde locuiește și unde 
se ascunde A urmat răs
punsul: „Ar ii iost util să știți 
cine este. Unde se ailă ? Nu 
cred că ați dori să mergeți 
după el să-I găsiți’.

facerilor Externe, generalul Mo
hamed Mezziane, ministru al a- 
părării, generalul Mohamed Ouf- 
kim, ministru al afacerilor in
terne. Mohamed Cherkoui a ră
mas in fruntea departamentului 
economiei, în funcția de ministru 
al dezvoltării, iar Ahmed Bala- 
frej a rămas ministru reprezen
tant personal al regelui Hassan 
al II-lea. Printre miniștrii noi 
figurează Mejid Benjelloun, mi
nistrul informațiilor, Ahmed Bah
nini (fratele fostului premier, 
ministru pentru problemele ad
ministrative, Ahmed Laski, mini
strul lucrărilor publice, fi alții.

Pentru a găsi posibilități de îm
bunătățire a situației economice, 
în legături cu care în ultima vre
me s-au manifestat serioase ne
mulțumiri în riadul populației, re
gele Hassan al II-lea a hotărit 
divizarea foitului Miraj 
nomiei fi PmanțeioT in 
muri, irtfUnțind. totodai 
posturi minister

întrevederile

Erhard - Krag

roblema cipriotă 
se află într-un 
stadiu în care păr
țile preferă să 
dezvăluie cît mai 
puțin din pozițiile 
lor. Datorită se
cretului care în
conjoară contac

tele greco-turce, comentatorii 
occidentali se mărginesc să 
facă numai succinte speculații 
asupra conținutului convorbi
rilor de la Atena și Ankara. 
După cum se pare, partea tur
că este cea care insistă în cea 
mai mare măsură pentru păs
trarea unei discreții absolute 
în legătură cu cele discutate. 
Presa apuseană afirmă că 
secretul în care sînt înconju
rate tratativele dintre Grecia 
și Turcia a fost impus datorită 
poziției pe care se situează 
partea cipriotă. După cum se 
știe, oficialitățile cipriote au 
declarat, în repetate rînduri, 
că nici o soluție a problemei 
nu poate fi luată în conside
rare atîta timp cît la tratative 
nu participă și reprezentanții 
guvernului de la Nicosia. A- 
celeași cercuri afirmă că în
trevederile greco-turce nu se 
pot referi decît la relațiile din
tre cele două țări. în această 
ordine de idei, ziarul turc 
YENI GAZETE relata că se
cretul va continua să fie păs
trat pentru a se evita ca ar
hiepiscopul Makarios să joace 
un rol negativ prin divulgarea 
conținutului convorbirilor.

Oricît de bine ar fi păstrat 
secretul, ușile capitonate nu 
au putut reține chiar toate in
formațiile. La urechile indis
crete ale gazetarilor au ajuns,

sau au iost facuie 
știri cu privire la cele discu
tate pînă in prezent. Dat fiind 
că la tratativele desfășurate 
Atena și Ankara nu au P 
ticipat, de regulă, decît ci: 
interlocutori, concluzia st 
pune de la sine. Ziarele 
niene TO VIMA și FI.KPHT- 
HERIA au relatat că Turcia 
a cerut cedarea unei supra
fețe de 1000 km. p. — pe teri
toriul Ciprului sau chiar in 
Grecia — în schimbul accep
tării ideii de Enosis. Presa a- 
teniană susține că guvernul 
grec a respins această cerere

s.'..a automată „Luna-â", 
in Uniunea Sovietică la 

». i$i continuă' zborul spre 
In timpul zborului, cu sta- 

legătura prin radio de 
obtinindu-se date des

ul xiiâtâ, despre 
melor de bord și 
L științifice. Legă- 

statia ..Luna-6* 
sistemele de pe 
ionează normai.

15 (ora Bucu- 
□ Io mata ..Luna-* 
tanță de 230 000 
Lsupra pune tul ui 
estrâ cu cocrdo-

■ :■

oameni care s-au stabilit aici mai 
tîrziu.

Cea mai mare parte a terito- 
nulni Rro Muni e acoperită cu 
păduri tropicale. Clima de pe a- 
ceste meleaguri e puțin prielnic 
pentru eun^ieni, pe care-i in- 
spăimintă în deosebi musca țețe. 
De aceea majoritatea populației 
europene e concentrată pe 
insula Fernando Pa. a că
rei clima e mal btmâ ți al 
calei sol esie ferul. Se crede 
că insula esrr bogată ia zăcă
minte minerale uuie. Coionii po
sedă pe insula, precum și în par
tea teritoriuhu Rio Mani care e 
benă pentru acricuitnră. mar: 
plantații de cafea, cacao, palmi
eri oleagmaș:. Piantatorii spanioii 
scot anaa! de acolo 20000 tone 
de cacao. 10000 tone de ulei de 
palmier. 7 000 tone de cafea. Oa
menii de afaceri spanioli jefuiesc 
ți altă bogăție a acelor ținutur;: 
materialul lemnos foarte t'aloros.

Plantatorii duc lipsă de brațe 
de muncă și ani de-a lîndul c- 
bișnniau să-și trimită agenții în 
țările africane vecine, ademeniri- 
du-i ca minciuni și făgăduieli 
pe africanii cei mai oropsiți, a- 
genții îi aducean Ia Fernando 
Po sau Rio Mnni și dnpă ce-și 
primeau plata conform unui tarif 
stabilit, îi predau plantatorilor 
5Djnioli.

ricanii astfei recrutați, car® se 
ără ca zecile de mii, consli- 

tnie majoritatea forței da muncă 
ații. Numai numărul 

aduși In Guineea 
că de pe timpul țină 
era colonie, se ridică 

A exploata

PIKIWiil■ h'

Dialoguri cipriote

• Drama muncitorilor de 
Guineei spaniole

• Ciini polițiști vînează
• Don Perez și cupa

pe plantațiile

oamem
răbdării

...Practic acestor oameni le este

proprietarilor de sclavi. Cînd ex
piră contractul, africanul constată 
nu numai că n-a câștigat -nimic, 
dar dimpotrivă, s-a înglodat în 
datorii pînă peste cap. El e for
țat să rămînă pe plantație pen
tru o noua perioadă de zece ani. 
Cei mai multi mor în această 
ocnă fără a mai apuca clipa re
întoarcerii în patrie, clipa dobîn- 
dirii libertății.

Autoritățile coloniale au insti
tuit un adevărat sistem de men
ținere, prin teroare, a miilor de 
africani in sani-sdavie. Africanii 
.,recrutați" pe plantații nu au 
voie să-și părăsească locul de 
muncă. Atunci cînd încearcă să 
fugă sînt urmăriți, arestați, schin
giuiri ți „Testituiți" stăpînului 
plantației respective. „Adevărate

gerieni. Administratorul a arun
cat cu cuțitul într-un muncitor și 
i-a tăiat o venă. A izbucnit o 
grevă. Trupele coloniale au ope
rat arestări masive. Zeci de 
„sclavi cu contract" de pe lati
fundiile din Rio Muni șî Fer
nando Po au fost torturați zile 
în șir în închisoarea San Carlos.

Greva a continuat două săptă- 
mînî și, Ia sfârșitul lunii mai, au
toritățile au fost nevoite să elibe
reze muncitorii arestați. Această 
grevă, sprijinită de populația 
băștinașă care se ridică la lupta 
pentru libertate, a arătat că afri
canii recrutați de agenții planta
torilor nu mai vor să se împace 
cu situația de semi-sclavie.

EM. RUCAR
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atoria externă și planul de dezvoltare de 5 ani sînt 
astăzi cele două probleme-cheie ale Argentinei, do 
rezolvarea cărora depinde în bună_ măsură viitorul 
economio și politic al acestei țări, 
este deloc ușoară, avîndu-se în * .
continuă, începînd de la sfârșitul anului 1963, a si
tuației economice a țării. Din cauza acestei înrăută
țiri, guvernul președintelui Arturo Illia se află, de 
multă vreme, în dificultate, în ciuda unui lung șir 

de măsuri pe care le-a luat (dintre acestea, amintim „starea de 
,,ă economică", decretată în februarie anul acesta, măsură 
care guvernul își asuma împuternicirea de a stabili un con

trol riguros asupra producției, distribuției și comercializării tutu- 
bunurilor de uz general, cu «copul „de a combate creșterea 

■ Ia articolele de primă necesitate").
Apelîndu-se 1

I urgență 
prin cai 
r-’ ■ 7

iror bunui 
prețurilor

IzxpvuiK.iu-.se ia uauta iihji 
de credite, cele două instîtuți 
cisl® de anchetă pentru a ai

I
I

___ _ _ analiza situația economiei acestei țări. 
Concluziile acestora n-au fost dintre cele mai o]
B»ncii mondiale și ai F.M.I, au sfătuit guvernu. —------------
Aires s* procedeze urgent Ia refinanțarea datoriei externe și la 
unele măsuri pe plan intern.

Datoria externă (adică totalitatea sumelor pe care țara Ie da
torează diverșilor creditori din afara) a Argentinei se ridică în pre
zent la aproximativ 4 miliarde dolari, dintre care 1,5 miliarde au 
scadență anul acesta și anul viitor. Cea mai mare parte a celor 
4 miliarde dolari este împărțită între S.U.A. și țările „Clubului din 
Paris* format din 11 țări vest-europene și Japonia). „Clubul" a 
fost creat în 1956 cînd guvernul de atunci al generalului Pedro 
Aramburu a reunit pe creditorii săi și a procedat la refinanțarea 
datoriei externe, pentru prima oară de la sfârșitul celui de-al doilea 
război mondial.
O mare parte a 
celor 4 miliarde 
este moștenirea 
datoriilor con
tractate atunci.

Scadența în 
timp de un an 
și jumătate a u- 
nei datorii de 1,5 
miliarde dolari, 
în condițiile cînd 
rezervele monetare

4
țării au atins cel mai scăzut nivel din_______________  ale țării au atins cel mai scăzut nivel din 

istoria economică argentiniană, cifrîndu-se la numai 140 milioane 
dolari, a făcut ca guvernul să ia din cc în ce mai mult în consi
derație eventualitatea refinanțării datoriei externe (adică renego- 
cierea acestei datorii cu creditorii, în vederea prelungirii scaden
țelor . După cum se știe, la venirea sa la putere, guvernul Illia 
s-a pronunțat împotriva oricărei refinanțări, înțelegînd că acest 
lucru va necesita, ca și în alte ocazii, acordarea de concesii 
economice creditorilor (care în asemenea situații caută să . 
cit mai mult). De astădată însă, soluția n-a mai fost respinsă. 
Recent, președintele Băncii Centrale a Argentinei, dr. Felix Eli
zalde, a anunțat oficial hotărîrea guvernului argentinian de a pro
ceda la refinanțarea datoriei externe, în special a scadențelor 
prevăzute pentru 1965—1966. Guvernul de la Buenos Aires, a spus 
Elizalde, dorește ca creditorii să accepte o amînare a i”’’' .'
se oblige ca, în contul datoriilor să cumpere produse argenti- 
niene în cantități sporite.

Concomitent cu planurile de refânanțare, guvernul argentinian 
caută să obțină credite priit intermediul Băncii mondiale și Fon
dului Monetar Internațional în scopul înfăptuirii prevederilor pla
nului de dezvoltare de 5 ani.

Dacă în privința creditelor pentru planul de dezvoltare, Argen
tina a obținut oarecari promisiuni (nu însă prea sigure), încerca
rea de a obține refinanțarea datoriei externe a rămas pînă în 
prezent suspendată, creditorii lăsînd să se înțeleagă că acceptarea 
de către ei a renegocierii depinde de felul cum va acționa gu
vernul argentinian la condițiile lor. Iată unele din aceste condiții: 
să fie dată satisfacție societăților petroliere ale căror contracte au 
fo t anulate în 1963, să fie devalorizată moneda națională (pesosul), 
?â iie eliminat controlul argentinian asupra schimburilor comerci
ale și valutare, să se reducă parțial proiectul guvernamental de 

se adopte măsuri drastice pentru reduce-

el a aeclarat ca 
m va apro- 
acă eonce- 

i schimbul 
a ciprioții 

___ transmite 
P - A" ministru)

S că timp
grecn-turc are 

Enosisul. aririe- 
karios și conducă- 
r cinrioți nu vor 

pa ia ei". Reierirea iui 
sisatea ca mediatorul 
să-și reia misiunea în 
are sâ ccmârme că gu- 
cipriot dorește in con- 
ca rezolvarea proble

mei să fie ma: departe tot de 
O.N.U. și ca discu- 

•rîie să nu se ducă, oficial sau 
neoficial sub egida XA.T.O.

După cum vedem, dialogul 
greco-turc nu este singurul 
care se desfășoară. Observe- 
tarii nu pot ignara implicațiile 
dialogului care se cruce între 
Atena și Ankara. în acest sens 
se acordă deosebită atenție că
lătoriei pe care președintele 

os ar urma s-o eter
ici capitala Grecie:, 
cum afirma unele 

după terminarea con- 
afro- asiatice de ia

I
I
I
I
I creștere a salariilor, să i 

rea deficitului bugetar.

I ■
Iși altele. E drept că o 

înainte de hotărîrea de

I
I
I
I
I
I de a refinanța datoria externă și de a obține credite pentru pla-
• nul economic. In schimb, măsurile adoptate sau numai preconi-

Izate sînt primite cu o neliniște profundă din partea păturilor largi | 
populare care consideră că acestea pot avea drept consecință o 
j nouă creștere s costului vieții, o înrăutățire a nivelului lor de trai.

Unele dintre măsurile cerute au fost deja îndeplinite: devalori
zarea monedei (de la 151 pesos pentru un dolar la 171 pesos pen
tru un dolar), ridicarea tarifelor Ia toate serviciile publice, restruc
turarea întreprinderilor de stat în scopul reducerii cheltuielilor lor 

parte din măsurile de mai sus au fost luate 
__________________ j a se recurge la refinanțarea datoriei exter
ne și, deci, ar putea fi prezentate ca neavînd legătură cu lista 
de condiții puse de „Clubul din Paris" și de Statele Unite. Rămîn 
însă celelalte condiții. Vor fi ele oare îndeplinite ?

Majoritatea observatorilor constată că nici una din măsurile 
cerute de creditori nu este întîmplătoare. Astfel, cererea de elimi
nare a deficitului bugetar ascunde în realitate dorința „Clubului" 
și a S.U.A. ca statul' argentinian să reducă creditele acordate în
treprinderilor de stat pentru a se favoriza prăbușirea acestora în 
favoarea concurenței monopolurilor. „Clubul" și S.U.A. urmăresc, 
de asemenea, restrîngerea creditelor acordate industriei mijlocii 
și mici pentru ca acestea să fie mai ușor înghițite de către marile 
societăți.

In cercurile politice latino-americane se afirmă că nu există 
nici o garanție că guvernul argentinian va reuși în intențiile sale

dreptpe care a 
inacceptabilă'.

Știrea indică cel puțin doi 
lucruri. In primul rînd es 
vorba despre faptul că in cu 
da tuturor dezmințirilor c ‘ 
ciale, negociatorii greci și tu. . 
discută cu prioritate problema 
cipriotă. In al doilea rînd : 
propunerea turcă — in az-.i: 
în care a fost cu adevărat fă
cută — atestă că partea turcă 
a admis ideea Enosisului. An
kara caută să obțină însă com
pensații cu ajutorul cărora să 
poată justifica în fața propriei 
opinii publice eventuala ceda
re a drepturilor de care mai 
dispune în Cipru. Compensa
ția ar urma să fie, însă, de 
natură să permită diplomației

C311Î!Câ' de cîteva secole pe îri- 
egui teritoriu al insulei — 
tre mai plauzibilă ipoteza cu 

caracterul militar al 
Titoriale solicitate, 

în sprijinul acestei *eze mai 
pledează și informațiile mai 
vechi cu privire la cererile 
turcești în sensul existenței 
unei baze militare pe insulă în 
schimbul găsirii unei soluții 
care să satisfacă în mai mare 
măsură cererile Greciei.

Deocamdată, în lipsa unor 
informații oficiale, este greu 
de presupus felul în care vor 
evolua negocierile în cazul în 
care părțile discută într-ade- 
vâr, în momentul de față, rea
lizarea Enosisului în schimbul 
unor compensații teritoriale.

.Qltâ

re m < 
aii te

recte, a oricăror soluții Ia ela
borarea cărora nu au partici
pat și reprezentanții săi. Deși 
nu întotdeauna părerile sînt 
expuse cu cea mai mare clari
tate, dominante sînt declara
țiile în care se cere respecta
rea dreptului poporului ci
priot de a-și hotărî singur 
soarta. Mină în mînă cu aces
tea sînt și declarațiile cu pri
vire la rolul pe care ar trebui 
să-l joace O.N.U. în conti
nuare.

Paralel cu contactele greco- 
turce au loc și întrevederi 
greco-cipriote. în drum spre 
New York, ministrul de exter
ne al Ciprului, Kyprianu, a 
avut întrevederi cu reprezen
tanți ai guvernului grec. So

Makaric 
tueze. 
(după 
prese), < 
ferinței 
Alger.

Deși pentru moment presa 
occidentală păstrează o discre
ție explicabilă, in legătură cu 
problema cipriotă se mai des
fășoară cel puțin încă două 
dialoguri: între unele puteri 
occidentale și Grecia și Turcia.

Cînd va începe dialogul aș
teptat, cel la care să ia parte 
părțile realmente în cauză și 
în primul rînd poporul cipriot?

EUGEN PHOEBUS
ION D. GOIA
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