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Complexul minier „Leșul Ursului'. Stafia de notație ce

oi a intrat în producție, înainte de termenul stabilit, compiexul 
minier Leșul Ursului — unul din obiectivele principale ale pla
nului șesenal. Această nouă unitate, menită să pună in va
loare minereurile cuprifere și piritoase, va prelucra in prima 
etapă peste 500 000 tone minereuri anual. Complexul cuprinde 
importante obiective industriale printre care mina de la Leșul 
Ursului, situată pe valea riului Bistrița, și uzina de la Tarnița

de preparare a minereurilor, aflată în valea riului Moldova. Legătura dintre 
mină și uzină se face printr-un tunel în lungime de peste 6 km ce străbate 
muntele Aluniș.

La baza construirii acestui obiectiv au stat rezervele importante de 
minereuri puse in evidență in anii anteriari de către unitari de exploatare 
ale Ministerului Minelor și Energiei Electrice și ale Comitetului Geolog.:.

Procesele tehnologice, proiectarea minei și a instalațiilor de la supra
față au fost realizate de specialiști ai institutelor de cercetări și proiectări 
miniere. Lucrările de construcție ale complexului au fost executate de către 
Trustul de construcții și montaje miniere, și Trustul de prospecțiuni și 
exploatări miniere.

Mina de la Leșul Ursului este concepută și construită după principii 
tehnice din cele mai moderne. Încărcatul si transportul minereului in aba
taje și galerii și pe verticală este mecanizat.

La rîndul său, uzina de la Tarnița prezintă si ea o noutate fata de 
celelalte unități de acest fel din țară, prin faptul că este construită in 
trepte. Această soluție tehnică duce la înlăturarea pompării materiei prime 
de la o fază de lucru la alta.

Utilajele uzinei poartă marca unor cunoscute întreprinderi din tară prin
tre care uzinele „Progresul"—Brăila, „Independența* —Sîbin. .Vai»" Srta 
Mare și Uzina mecanică de utilaj minier din Baia-Mare. Dură aprecierea 
specialiștilor noii uzine, ele au fost proiectate si executate la cn înalt oriei 
tehnic si calitativ. Acest lucru l-au confirmat și probele tehnologice care

unii
tehnic și calitativ. Acest lucru l-au confirmat si probele tehnologice 
au decurs în cele mai bune condiții, atingindu-se deja in acest timp 
din parametrii proiectați.

Instalațiile și utilajele realizate, la nivelul tehnicii actuale, cu 
este înzestrat întregul complex minier leșul Ursului, permit realizarea unor 
indici tehnico-economici superiori.
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pentru elaborarea proiectului 
de Constituție

In ziua de 2-4 iunie a_c. a avut loc șe
dința Comisiei pentru elaborarea proiectu
lui de Constituție, aleasă de Marea Aduna
re Națională a Republicii Populare Române.

Ședința a fost prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prim-secretar al Comi
tetului Central al P.M.R., președintele Co
misiei.

In cursul ședinței s-au examinat și adop

tat o serie de propuneri făcute de membrii 
Comisiei, precum și de un grup larg de ju
riști și alți specialiști in vederea îmbună
tățirii textului proiectului de Constituție.

Comisia a adoptat în unanimitate pro
iectul de Constituție a Republicii Socialiste 
România și a hotărit publicarea proiectului 
în presă în cursul săptămînii viitoare.

b dezbatere: PROIECTELE

De la cîmpurile experimentale
direct în producție

ercetarea științi
fică și aplicarea 
rezultatelor ei în 
producție a înre
gistrat progrese 
simțitoare în anii 
noștri și îndeo

sebi după încheierea proce
sului de cooperativizare a a- 
griculturii. Mecanizarea prin
cipalelor lucrări agricole, 
diversificarea continuă a 
sistemei de mașini, punerea 
la dispoziția agriculturii a u- 
nor cantități din ce în ce mai 
mari de îngrășăminte chimice, 
înzestrarea ei cu cadre cu o 
bună pregătire profesională 
au creat condiții pentru lărgi
rea cercetărilor științifice în 
acest domeniu al economiei 
naționale. Totodată, aceste 
transformări, dezvoltarea în 
continuare a producției agri
cole, ridicarea ei pe noi trep
te, pune în fața cercetărilor 
științifice rezolvarea unor 
probleme noi, mai complexe. 
Sarcinile cercetării științifice 
au fost, cu claritate de
finite în proiectul de Di

Ing.
MIHAI CROITORU
cercetător principal la Stați
unea experimentală Siminic, 

vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Oltenia

rective ale celui de-al IV-lea
Congres al partidului cu pri-

vire la dezvoltarea economiei 
naționale în perioada 1966— 
1970. In esență, așa cum 
subliniază proiectul de Direc
tive, direcțiile principale ale 
cercetării trebuie axate pe 
perfecționarea continuă a 
proceselor de producție, pro
movarea progresului teh
nic, valorificarea superioa
ră a resurselor naturale ale 
țării. în agricultură, ca de 
altfel în toate ramurile eco
nomiei naționale, înfăptui
rea acestor prevederi impune 
o colaborare mai strînsă între 
cadrele didactice ale institu
telor de învățămînt superior, 
cercetătorii din stațiunile 
experimentale și specialiștii 
din unitățile agricole. în fond 
este vorba de un proces ce 
trebuie dezvoltat întrucît ase

tineretului
Organ Central al Uniunii

Anul XXI, Seria II. Nr. 5010 4 PAGINI — 25 BANI

Biografii
din marea biografie

chema, ca eUci. la era. Un clo
poțel cere tn două decenii s-a 
mai sport, a mm ruginit, dar care 
păt-cază aproape același sunet pe 
corp i! cunosc cu toții. l-au cm- 
ta pe foștii profesori, pe foștii 
pedagogi, pe meșterul care i-a 
ir.-ățât meserie și i-au poftit la o 
oră de dirigentie. S-a găsit și ca
talogul din ultimul an de uceni
cie ri manele lor au răsunat la 
fel de școlărește, iar in rubrici, 
cupă otita creme, li s-a trecut din 
■on „present* —

Șs. totuși, dartre atîtea intilniri 
asemănătoare la care am partici- 
r_\ aceasta mi s-a părut cu to
tul și cu teiul deosebită.

Bărbați» — care și aici ieșeau

ni l-am desfășurat însă în anii 
socialismului și așa se face ca, 
ieșind în fața „clasei" și reflec- 
tînd la ceea ce am dorit o dată, 
nu ne mai recunoaștem idealurile 
mititele care parcă nici n-au fost 
vreodată ale noastre"...

„Ce-ați dorit să fiți (tovarășe 
Sprinceană, tovarășe Triță, tova
rășe Sandu, tovarășe losif, to
varășe Petcu...)" întreba profe
sorul și tuturor le era greu 
să spună că ar fi îndrăz
nit — prin 1942—1943, cînd erau 
elevi — să viseze la mai muit 
decît asigurarea existenței. '

— „Ce ești acum, tovarășe ? 
întreba din nou profesorul. Mun
citor de înaltă calificare... tehni-

Porțile „Giiviței roșii 
deschis larg. La intrarea a- 
ceslei cetăți industriale s-au 
intiinit două 
țiiie de 
care a 
maturității 
muncii, 
mai 
spre 
mina 
timp
zutncitorimji noastre crescu

tă și educată de partid

din promo- 
ucenici: una

dobindit gradul 
și experiența

cealaltă care Încă 
face primii pași 

tainele meseriei. Dar 
pe cate și-o dau peste 
este aceeași — e mina
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menea legături există, deja, 
ele trebuind însă mai bine 
organizate și cimentate. Pen
tru asigurarea unei legături 
mai strînse între cercetarea 
științifică și producție, în re
giunea Oltenia, sub îndruma
rea biroului comitetului re
gional de partid, s-a format 
un colectiv de specialiști care 
coordonează această activitate.

S-a reușit, astfel, ca elabo
rarea și definitivarea temati
cilor de cercetare ale Institu
tului agronomic ,,Tudor Vla- 
dimirescu" și ale stațiunilor 
experimentale să se facă cu 
participarea directă a unor 
specialiști care lucrează în pro
ducție, în diferite unități agri
cole ; s-au organizat cîmpuri 
experimentale; s-au extins 
schimburile de experiență 
dintre stațiunile experimen
tale și unitățile de producție, 
în regiunea Oltenia sînt acum 
organizate 50 de cîmpuri ex
perimentale în care se studia
ză problemele majore ale a- 
griculturii privind cultura 
plantelor tehnice, a legumelor

(Continuare in pag. a ll-a)

ta tablă ca să raporteze unui to
varăș în vîrstă, fost profesor de 
electricitate, și foștilor colegi des
pre îndeplinirea idealurilor s-au 
aflat într-o oarecare încurcătură. 
Cu toții, dar absolut cu toții, n-au 
mai putut să se refere la planurile 
cu care veniseră ca ucenici, la 
Grivița. Ei sînt dintre ultimele se
rii care — așa cum spunea cine
va acolo — au intrat în școală nu
mai ca să învețe o meserie, ca să 
cîștige „o bucată de pîine“, și nu 
s-a mirat nimeni cînd unul dintre 
ei, care face parte dintre condu
cătorii de azi ai uzinei, inginer 
de profesie, spunea că maxima sa 
dorință — dincolo de cîștigarea 
hranei — fusese în anii de uce
nicie să învețe să cînte la un a- 
cordeon... Iar explicația e sim
plă : „Noi, spunea dînsul, am în
ceput școala în altă vreme, în 
altă societate — cînd nu puteam 
spera mai mult; drumul în viață

cian... inginer... lector universi
tar... director general în minister... 
au venit răspunsurile, lată o for
midabilă realitate: majoritatea 
celor 105 absolvenți din anul 1945 
ai școlii de ucenici de la Grivița 
poartă azi titlul de inginer !

înscrierea la cuvînt a tovară
șului Lică Rotaru, cel care acum 
20 de ani era secretarul organi
zației U.T.C. de la Grivița, a fost 
primită cu aplauze. Tovarășul 
Rotaru era muncitor, absolvise și 
el școala de ucenici și băieții îl 
cunoșteau din curajul cu care se 
lua la harță cu conducerea capi
talistă a uzinelor pentru dreptu
rile muncitorilor, chiar în regimul 
de teroare care exista în timpul 
războiului. Cu inimile pline de 
emoție am ascultat cuvintele 
spuse, am înregistrat mîndria cu 
care își aminteau, toți, de anii 
cînd făceau parte din U.T.C., de 
activitățile inițiate de organizația

U.T.C., sub conducerea organiza
ției P.C.R., activități la care au 
luat și ei parte.

...Majoritatea dintre noi învă
țăm din cartea de istorie despre 
hotărîrea și entuziasmul cu care, 
imediat după 23 August 1944, 
muncitorimea grivițeană ieșea cu 
miile să sprijine acțiunile inițiate 
de partid. „Ei bine, — povestea 
tovarășul Rotaru — aproape toți 
cei care ne aflăm acum aici în 
sală am fost în coloane alături de 
muncitorii Capitalei la aceste ac
țiuni, aproape n-a fost dată la 
care noi să lipsim".

...Noi, cei mai tineri, învățăm 
din cartea de istorie că un călău 
Rădescu a tras în muncitori în 
Piața care acum poartă numele 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“. A- 
tunci cînd s-a tras în muncitori, 
noi eram acolo, în piață, pove
stea fostul secretar al celulei 
U.T.C., U.T.C.-iștii deschideau 
coloana muncitorilor de la Gri
vița".

...Noi învățăm din cartea de 
istorie că, în 1945, cînd masele 
populare, sub conducerea partidu
lui comunist, au înfăptuit reforma 
agrară, mii de muncitori au por
nit să-i sprijine pe săteni ajutîn- 
du-i să-și repare uneltele, să 
lupte împotriva primarilor reac
ționari. Din aceeași perioadă, cei 
ce serbau la Grivița 20 de ani de 
la terminarea uceniciei, purtau 
din mină în mină o fotografie mi
titică, păstrată cu grijă — foto
grafie care-i înfățișa chiar pe ei : 
uteciști fiind au lucrat atunci 
citeva zeci de grape și pluguri 
pe care le-au dus țăranilor din 
comunele Mihăești-Olt (de sus și 
de jos), ajutînd nu numai la pre
gătirea uneltelor, dar și la insta
larea unor conduceri democratice 
în respectivele comune, prezen
tând programe artistice. Era abia 
în martie 19451

EUGEN FLORESCU
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Știința în primele rînduri
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Prof. univ. ION AGÎRBICEANU
membru corespondent al Academiei R.P.R.

Organizarea economică și socială a statului nostru este 
bazată pe principii științifice. Acest lucru a creat posibili
tatea ca toate cuceririle științei să poată fi aplicate în in
dustrie și economie fără întirziere si fără opunere din partea 
unor interese înguste.

Folosește industria noastră acest mare avantaj al statului 
socialist ? Este ea atentă la ultimele realizări ale laboratoa
relor ? Urmărește noile tendințe de cercetare, direcțiile în 
care acestea se îndreaptă și implicațiile care rezultă ? Se 
pregătește pentru a face față tehnicii noi, mereu în schim
bare ? (Mă refer întii la cercetările care promit o aplicare 
imediată, dar nu trebuie uitate nici cercetările fundamen
tale). Răspunsul la întrebările de mai sus cred că ar pune 
in oarecare încurcătură unele direcții de fabrici și uzine de 
la noi.

Fizica pune la îndemina tehnicii metode și materiale noi 
într-o cadență mereu crescindă. în măsura în care acestea 
sînt asimilate •și aplicate repede în industrie putem vorbi de 
folosirea tehnicii noi. Mă gindesc numai la citeva ramuri ale 
fizicii, care în țara noastră pot ajuta industria să ajungă la 
nivel calitativ superior, reducînd în același timp și prețul de 
cost. De exemplu, Institutul de Fizică Atomică a dat un aju
tor important la introducerea unor metode noi de control al 
fabricației, la automatizarea acesteia, la inițierea în tehnolo
gii noi; cu ajutorul radioizotopilor sau cu alte tehnici noi, 
de avangardă, puse la punct în acest institut. Dar posibili
tățile sînt departe de a fi epuizate. Există încă multe fabrici 
și industrii care nu se preocupă de posibilitățile pe care le 
oferă aplicațiile radioizotopilor produși la I.F.A.

(Continuare !n pag. a ll-a)

Ing. MARIO DUMA
șef laborator telemecanică, 

Institutul de proiectări automatizare

In automatizare, progresul tehnic mondial este deosebit de 
rapid ; tipurile de aparate de automatizare care se produc 
se perfecționează continuu — practic la 3—5 ani apar în
noiri radicale ale tuturor sortimentelor. Soluțiile tehnice de 
automatizare devin din ce în ce mai complexe, performan
țele pe care le realizează — din ce în ce mai ridicate.

în munca de cercetare tehnico-științifică în cadrul institu
tului nostru sînt antrenate numeroase cadre tinere care au 
participat cu bune rezultate la elaborarea unor lucrări de 
cercetare, cum ar fi aparatura de telemecanică cu alegere în 
frecvență, pentru diferite domenii de aplicare în care tre
buie condus de la un punct central un mare număr de obiec- 
te dispersate (cu aplicare în curs la cca. 400 sonde de petrol 
și gaze naturale din schelele Moinești, Moșoaia și Copșa 
Mică), strungul cu program imprimat pe bandă magnetică 
(ambele lucrări au putut fi văzute în funcțiune de către vi
zitatorii Expoziției Realizărilor Economiei Naționale din 
1964), dispecerul de cale ferată, care va asigura dirijarea cir
culației trenurilor pe zeci de kilometri de cale ferată ș.a.

După părerea mea, în prezent recrutarea de cadre tinere 
pentru cercetare se face cu mare greutate, datorită obliga
tivității unui stagiu de 3 ani în producție pentru specialită
țile tehnice. Desigur, la inginerii care au în spatele lor un 
număr de ani în producție se constată un orizont tehnic și 
economic mai larg și — foarte important — o disciplină în 
muncă mai ridicată. Dar am constatat și dezavantajele. In
ginerul pierde de regulă contactul cu materiile teoretice de 
bază și cu tehnica de calcul, capătă deprinderea de a solu
ționa problemele empiric. De aceea elemente capabile ajung

(Continuare in pag. a ll-a)



POȘTA 
REDACȚIEI

N. Popescu — Comun» Ne- 
greni, raionul Gilort.

Situația în care unii studenti 
care urinează cursurile fără 
frecventă sînt declarați repe- 
tenti din cauza bolii — a fost 
reglementată de către minister. 
Doriți să știți dacă în acest caz 
vi se consideră examenele pe 
care le-ați promovat în anul 
universitar 1963—1964 cînd ați 
fost declarat repetent sau dacă 
trebuie să le susțineți din nou.

Conform regulamentului de 
examene și colocvii elaborat de 
Ministerul Invățămîntului pen
tru aplicarea Hotărîrii 1052/ 
1962 cu privire la învățămîntul 
seral și fără frecventă — stu
denții bolnavi T.B.C., precum șl 
cei care au fost spitalizați mi
nimum 60 zile într-un an uni
versitar au dreptul să repete 
anul, medical, eu recunoaște
rea tuturor examenelor promo
vate.

Trebuie să vă prezentați la 
conducerea facultății și să de
puneți actele care să dove
dească cauzele și starea sănă
tății dv.

Petcu Constantin — str. Dum
brava 29, Bîrlad

Oficiul National de Turism 
organizează, prin intermediul 
filialelor din regiuni și raioane, 
excursii, în tară și în străină
tate. In legătură cu itinerariul 
și alte amănunte vă propunem 
să luați legătura cu filiala 
O.N.T. din raionul Bîrlad.

Mioara Năstase —■ satul Că- 
tăuti, raionul Rîmnicu Sărat,

Instrucțiunile Ministerului 
Învătămîntului stabilesc: „Toa
te cadrele didactice din mediul

sătesc care funcționează în 
școli din localități izolate be
neficiază de un spor lunar de 
100 lei, sumă ce poate fi acor
dată și cadrelor didactice ne
calificate".

Localitățile și școlile care au 
dreptul la acest spor sînt sta
bilite de secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare raionale.

Vă recomandăm să vă adre
sați secției de învățămînt a 
sfatului popular.

Ursu Gheorghe — Docnecea, 
raionul Reșița

Școala de maiștri pe care o 
absolviți vă dă dreptul să ocu
pați funcția de maistru. Nu pu
teți însă să susțineți examene 
de diferență pentru clasele a 
IX-a și a X-a de Ia școala me
die de cultură generală, deoa
rece în școala de maiștri v-ati 
pregătit pentru profesiunea a- 
leasă și ați făcut puține mate
rii de cultură generală. Așa 
dar, vă puteți completa studiile 
urmînd cursurile școlii medii la 
fără frecventă.

Alexandru Maizel — tehni
cian proiectant U.C.M.-Reșița.

îndeplinind condițiile de stu
dii și vechime, cu recomanda
rea din partea întreprinderii 
puteti urma cursurile serale ale 
unei facultăți din cadrul In
stitutului politehnic Timișoara. 
Conform hotărîrilor în vigoare 
studenții care au reușit la exa
menul de admitere în faculta
te pot fi transferați la cerere 
și în limita posibilităților, în 
întreprinderile sau instituțiile, 
apartinînd aceluiași minister, 
din localitățile în care există 
facultăți cu cursuri serale în 
specialitatea respectivă.

Gradul de automatizare al proceselor tehnologi ce de la Combinatul de Îngrășăminte cu azot 
din Piatra Neamț. este sugerat și de acest panou de comandă de ia Fabrica de amoniac

Informații
joi 24 iunie, președintele Con

siliului de Stat al Republicii 
Populare Române, Chivu Stoica, 
a primit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Statelor Unite ale Bra
ziliei la București, Carlos Jacyn- 
tho de Barros, în legătură cu ple
carea sa definitivă din R. P. 
Română.

★
Tovarășul Gogu Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române, a 
plecat joi dimineața spre Uni
unea Sovietică pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a 
XVIII-a ședințe a Comitetului 
executiv al C.A.E.R., care va 
avea loc la Leningrad.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, 
Petre Blajovici, Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior, 
reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții cen
trale. Au fost de față I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Română, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres).

în vederea construirii noului 

local al Politehnicii 

bucurețtene

Printr-o dispoziție, Consiliul 
de Miniștri a stabilit unele mă
suri în vederea începerii lucrări
lor pentru construirea noului lo
cal al Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
București.

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ambasadorul Japoniei 
in R. P. Română

/ 'aaliMea marilor teme

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Române, Chivu 
Stoica, a primit la 24 iunie 1965, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Japoniei la 
București, Akira Shigemitsu, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Japoniei, Aki
ra Shigemitsu, a relevat că între 
Japonia și R. P. Română au fost 
stabilite legături bune care, în 
ultimul timp, devin din zi în zi 
mai strînse, îndeosebi în dome
niile economic și cultural. Amba
sadorul Japoniei a remarcat că se 
simte extrem de onorat pentru 
faptul de a fi fost numit primul 
ambasador al Japoniei cu reșe
dința la București în momentul 
în care relațiile dintre cele două 
țări se dezvoltă continuu. De 
multă vreme sînt profund impre
sionat, a arătat ambasadorul A. 
Shigemitsu, de faptul că R. P. 
Română are glorioasa tradiție de 
a-și croi singură drumul, că con
ducătorii săi au încredere fermă 
în viitorul patriei lor și doresc cu 
ardoare să dezvolte colaborarea 
internațională cu toate țările lu
mii. în încheiere, ambasadorul Ja
poniei și-a exprimat convingerea 
că Japonia și R. P. Română vor 
putea să-și aducă contribuția la 
dezvoltarea cooperării internațio
nale în avantajul reciproc al am
belor țări și al prosperității lumii 
întregi.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mâne, Chivu Stoica, după ce a 
mulțumit pentru cuvintele cor
diale la adresa R. P. Române, a

arătat că este un prilej de satis
facție să releve că între Republi
ca Populară Română și Japonia 
s-au statornicit relații reci
proc avantajoase în special 
în domeniile economic și 
cultural. Numirea dv. în ca
litate de ambasador cu reșe
dința permanentă la București, 
a spus în continuare președintele 
Consiliului de Stat, reprezintă 
un moment important în dezvol
tarea relațiilor româno-japoneze. 
Relevînd că guvernul român, a- 
nimat de dorința de a întreține 
relații normale cu toate statele, 
bazate pe respectarea indepen
denței, suveranității naționale și 
egalității în drepturi, va promova 
și în viitor strîngerea legăturilor 
dintre cele două țări, președinte
le Consiliului de Stat Chivu 
Stoica, a arătat că există nume
roase posibilități pentru lărgirea 
continuă a relațiilor bilaterale, în 
interesul ambelor popoare, al 
înțelegerii și colaborării interna
ționale.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, preșe
dintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, a avut o convorbire cu 
ambasadorul Japoniei, Akira Shi
gemitsu.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au luat 
parte Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat și Come- 
liu Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe.

Ambasadorul Japoniei a fost 
însoțit de Itaru Maruo, prim-se- 
cretar, și de alți colaboratori ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Cinematografe
Lglțaga neagrâ — film pentru 

ecran panoramic rulează la Patria 
orele (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) . Fiul căpitanului Blood —
cinemascop, rulează la Republica 
(orele 9,45, 11,45, 14, 16,45, 19,
21,15), Festival (orele 9; 11; 13;
15; 171 19; 2l)< Excelsjor (orele 8; 
10,15; 12,30, 14,45; 17; 19,15;
21.30) , completare Miniaturi în
tehnică, Grivița, (orele 9; ti,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), completare 
Miniaturi în tehnică, Modern (ore
le 10; 12; 14; 16; 18; 20). Femeia 
necunoscută, rulează la Luceafă
rul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21). Winneiou — cinemascop, ru
lează le Giuleștl (orele 15; 17,30; 
20, duminică ora 10), Feroviar 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Floreasca (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
De doi bani violete, rulează Ia 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,45; 21), Tomis (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Melodia,
(grele 9,45; 12; 14,15-, 16,30; 18,45; 
21). Joe Limonada — cinemascop, 
rulează la Central, (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Neamul Șoimăreștilor — cinema
scop — anibele serii rulează la 
Lumina (orele 10; 13; 16,30; 20), 
Can-Can — cinemascop, rulează 
la București (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30). Program pen
tru copii, rulează la Doina (ora 10). 
Regina clntecelor, rulează Ia Union 
(orele 13,45; 16; 18,30; 21), Parisul 
vesel — călătorie imaginară — 
rulează la Timpuri Noi (orele 9; 
11; 13: 15; 17; 19; 21). Ne asumăm 
răspunderea, rulează la Cultural 
(orele 15,30; 18; 20,30). Femeia ne
cunoscută, ru)ează la Victoria 
(orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15). Cîntînd In ploaie, ru
lează la Dacia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21). Oliver Twist, ru
lează la Buzești (orele 14,30; 17;
19.30) , Flacăra (orele 15,30; 18;
20.30) . Bine all venit — Baletul 
negru din Senegal, rulează la 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30, du
minica la 10,30), Rahova (orele 15; 
17,30, 20), Cînd Martin avea 14 ani, 
rulează la Cosmos (orele 16; 18; 
20), Nuntă cu peripeții — Noi și 
soarele rulează la Bucegi (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 26,30). Merii sălba
tici, Dincolo de cercul polar, rulea
ză Ia Unirea (orele 16; 18,15). Vese
lie Ia Acapulco — Artiști amatori, 
rulează la Vitan
Fernand cow-boy 
arid românească, 
rița (orele 9,45;

Sport

cu Steaua și Dinamo Pitești cu Steagul

(Agerpres)(Agerpres)

fotbal. In colaborare cu o serie de ziare 
oferi „Cupele campionatului", care vor

desfășoară sistem 
de 26 și 27 iunie.

cu ocazia finalei „Cupei R.P.R." la fotbal, programată pe 
August" din București, într-un cadru festiv vor fi xnmi-

(orele 16-, 18,15).
— Comori de 

rulează la Mio- 
12i 14,15, 16,30;

• Și In acest an, Federația de 
și Interprinderi din Capitală, va 
răsplăti cele mai meritorii comportări ale echipelor, jucătorilor, antreno
rilor și arbitrilor din cadrul campionatului categoriei A.

Luni 28 iunie, la sediul Federației de fotbal va avea loc ședința de 
analiză, organizată pentru distribuirea cupelor.

La 11 iulie, 
stadionul „23 
nate cupele.

• Duminică se încheie campionatul categoriei A la 
fotbal. Stadionul „23 August" din Capitală va găzdui 
ultimul cuplaj al acestei populare competiții in care 
vor evolua fruntașele clasamentului Dinamo București 
și Rapid. în deschidere de la ora 16,15 Rapid București 
întîlnește pe Crișul Oradea după care se va disputa 
partida Dinamo București — Petrolul Ploiești.

Dintre jocurile din tară se remarcă, mai ales in ceea 
ce privește lupta pentru evitarea retrogradării partide

le : Știința Craiova — Progresul București, C.S.M.S. Iași — Farul Con
stanța și U.T. Arad — Minerul Baia Mare. în celelalte două meciuri ale 
etapei se vor intilni Știința Cluj 
roșu Brașov.

ATANASIE TOMA

18,45; 21), Lira (orele 15; 17,15;
19,30).  Cronica unui bufon — 
Pionieria nr. 3/1965, rulează la 
Munca, (orele 16; 18,15; 20,30). 
Casa Ricordi, rulează la Popular 
(orele 10,30; 16; 18,30; 21). Raby 
Matvas. rulează la Arta (orele 16; 
18,15;), Volga (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Gaudea- 
mus Igitur — Șapte secole mai tlr- 
ziu, rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18). Spărgătorul — cinema
scop, rulează la Viitorul (orele 16; 
18,15; 20,30). Ianoșik — cinemascop 
(ambele serii), rulează la Colen- 
tina (orele 16; 19,30), Ferentari 
(orele 16; 19,30), Cronica unei 
crime cinemascop. Colțul prie
teniei, rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15). Asta-i tot ce 
lntimplat — Zilele Sighișoarei, 
lează la Drumul Sării, (orele 
18,15; 20,30), Pacea (orele 16;
20). Arena circului, rulează 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;

între popoare 
20). Animalele 
cineva, rulează 
15; 17; 19; 21). 
cinemascop, ru- 

(orele 9,15; 11,30;

s-a 
ru- 
16; 
18;
la

20,30), Înfrățirea 
(orele 14; 16; 18;
— Petrică și încă 
la Cotroceni (orele 
Marele război - 
lează la Carpati 
13,45; 16).

URMĂRI DIN PAQ. I Au trecut deceniile, și ei au trecut prin multe încercări, toa
te se citesc pe ielele mature. La ie] de tinăr, a rămas insă 

sentimentul prieteniei ți bucuria revederii e nemăsurată...

u filmul 
rul veseliei' 
zentat 
seara, 

| de la 
intrat 
premierelor. Aș

teptat cu mare interes atît de 
public cit și de cineaști, filmul 
lui Manole Marcus, realizat 
după un scenariu de Ioan 
Grigorescu, în colaborare cu 
Manole Marcus, evocă un car
tier al tristeții, al dragostelor, 
al speranței.

„La modul figurat el a exis
tat la marginea fiecărui oraș. 
Concret, a fost cartierul Le- 
metre din București dar pen
tru mine — ne-a declarat 
scriitorul loan Grigorescu — 
este cartierul copilăriei din 
Ploiești. Scriind acest scenariu 
am simțit dorința de a povesti 
cu totală sinceritate, fără a 
face negrul mai negru și albul 
mai alb, un episod luat dintr-o 
realitate veritabilă. Firește, 
faptele rămîn de domeniul 
ficțiunii deși mulți oameni 
care azi sînt, cum am zice noi, 
între două vîrste, își vor re

„Cartie- 
i“ pre- 

miercuri 
festivalul 

Mamaia a 
în perioada

găsi în el lumea anilor adoles
cenței".

Invitat de ziariști să vor
bească despre filmul său, regi
zorul Manole Marcus a sub
liniat că l-a ajutat mult in 
realizarea
asemenea 

filmului faptul ci, 
scriitorului loan 
• copilărit in lu
delor de altă date,

Grigorescu 
mea maha

Festivalul filmului de la Mamaia

locul haosului provocat de 
primejdia fascistă, un grup de 
tineri, copii încă, găseau pu
terea să protesteze în felul lor 
naiv dar eficient împotriva 
teroarei, a violenței, a crime
lor1* *.

periferii ale orașelor și ale 
vieții. „Drama filmului, a con
tinuat el, degajă un optimism 
care ține de o certitudine a 
idealurilor eroilor, de o con
vingere intimă că ceea ce fac 
chiar dacă ii costă viața, feri
cirea este spre binele lor, al 
celor ce vin după et M-a atras 
spre scenariul scris de loan 
Grigorescu ideea că in timp ce 
in lume se pregătea o mașină 
infernală care avea să secere 
milioane de oameni, in mij-

• Amatorii de sport din orașul 
Mangalia vor avea prilejul să ur
mărească o interesantă competiție 
de oină, in care se întîinesc cele 
mai bune echipe din fără. Este 
vorba de jocurile celei de-a IlI-a 
edilii a „Cupei regiunilor’ — com
petiție organizată de Federația de 
oină in colaborare cu Consiliul 
regional U.C.F.S. Dobrogea. Anul 
trecut, trofeul a revenit formației 
Biruinta-Gherăiețti, campioana re
giunii Bacău. La actuala edi/ie, e- 
chipa din regiunea Bacău se va 
intilni cu formațiile fruntașe: Dina
mo București, campioană republi
cană pe anul 1964, C.P.B., Avintul- 
Frasin (Suceava), Minerul Baia 
Mare, A. S. Marea Neagra Con
stanta, Pacea Tițești (Argeș) șl 
Avlntul-Valea roșie (regiunea 
București).

Competifia se 
turneu, in zilele

Filmul realizează o intro
specție in lumea tulbure a 
cartierelor industriale într-o 

epocă de mari frământări so
ciale : fascizarea țării, pregă
tirile pentru război. Acțiunile 
Partidului Comunist cresc in 
amploare, formele de luptă și 
protest sînt tot mai diverse. în 
aceste acțiuni partidul are un 
sprijin puternic în Uniunea 
Tineretului Comunist, precum 
și în rîndurile unei părți a 
intelectualității. Pelicula înre-' 
gistrează momente din istoria 
luptelor revoluționare 
proletariatului român.

Operatorul de imagine A- 
lexandru Intorsureanu a dat 
cu această ocazie un veritabil 
examen artistic. în mina sa 
aparatul de filmat pătrunde 
pînă în cele mai delicate cute 
ale sufletului omenesc. Folo
sirea cu predilecție a planuri
lor apropiate și foarțe des a 
grosplanurilor, mobilitatea a- 
paratului care se substituie 
mișcărilor și stărilor sufletești 
ale eroilor au urmărit obține
rea unei plastici cinemato
grafice expresive.

Însemnătatea „Cartierului 
veseliei" se află și în faptul 
că se adresează în primul rînd 
tinerilor care n-au cunoscut 
decît din amintirile părinților 
trecutul. Pentru tineri acest 
film poate constitui o carte 
deschisă pentru a cunoaște 
o realitate nu numai a triste
ților dar și a marilor lupte 
revoluționare conduse de 
Partidul Comunist, o realitate 
nu prea îndepărtată în timp 
dar la distanțe cosmice de în
făptuirile prezentului socia-

Plenara lărgită a Comitetului de conducere 

al Uniunii Arhitecților consacrată dezbaterii

proiectelor de Directive
In Capitals a avut loc ședința 

plenară lărgită a Comitetului de 
conducere al Uniunii Arhitecți- 
lor, consacrată dezbaterii pro
iectelor de Directive ale celui 
de-al IV-Iea Congres al Parti
dului.

La plenară au luat parte Ni- 
colae Bădescu, președintele Co
mitetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistema
tizare.

Lucrările plenarei au fost 
conduse de prof. arh. Pompiliu 
Macovel, președintele Uniunii 
arhitecților din R, P. Română.

Au luat cuvîntul arhitepțil 
Traian Chițuiescu, Tiberiu Niga, 
Constantin Frumuzache, Marcel 
Locar, vicepreședinte al Uniu
nii Arhitecților, Paul Mihalik, 
Dorel Defour, Cezar Lăzărescu, 
Dan Cristescu (Brașov), Horia 
Maieu, Stan Bortnovschi, Ghe
orghe Dumitrașcu (Constanța), 
Ascanio Damian, vicepreședinte 
al Uniunii Arhitecților, rectorul 
Institutului de Arhitectură „Ion 
Mincu" din Capitală, Ștefan 
Mănciulescu, Pompiliu Maco- 
vei.

Vorbitorii au subliniat impor
tanța istorică a documentelor 
ce vor fi supuse dezbaterii și a- 
probării Congresului al IV-lea 
al partidului, exprimînd profun
da lor satisfacție și mîndrie pa
triotică pentru marile succese 
obținute de poporul român sub 
conducerea partidului și adezi
unea deplină la mărețul pro
gram de dezvoltare a tării, cu
prins in proiectele de Direc
tive. Ei au relevat că succesele 
obținute pînă acum în dezvolta
rea multilaterală a economiei 
naționale sint un puternic im
bold și o bază solidă în activi
tatea de viitor, pentru realiza
rea la un nivel superior a sar
cinilor ce revin arhitecților din 
prevederile proiectelor de Di
rective.

în cadrul dezbaterilor a fost 
subliniată necesitatea ca arhi- 
tecții să dezvolta in continuare 

inițiativa și spiritul lor nova
tor, în activitatea de proiectare 
pentru realizarea unor locuința 
cu un confort sporit, să pună 
în practică cele mai moderne și 
avansate procedee tehnice, să 
prevadă folosirea unor noi și 
mai adecvate materiale de con
strucții, acordînd o grijă deo
sebită soluțiilor de proiectare 
celor mai raționale și mai econo
mice. In proiectarea ansamblu
rilor arhitecturale s-a relevat 
însemnătatea ce o prezintă a- 
daptarea lor la particularitățile 
fiecărei regiuni, aducînd astfel 
contribuții originale la dezvol
tarea arhitecturii româneștt. 
Numeroși vorbitori s-au referit 
la intensificarea activității de 
cercetare științifică în scopul 
industrializării construcțiilor și 
folosirii pe șantiere a unor ma
teriale noi, superioare, la spri
jinirea tinerelor cadre de arhi- 
tecți pentru ridicarea continuă 
a nivelului lor profesional, la 
întărirea colaborării cu ingine
rii și ceilalți specialiști în con
strucții, precum și cu artiștii 
plastici.

Participant!! la plenară au »- 
dresat Comitetului Central gl 
Partidului Muncitoresc Român o 
telegramă, în care se spune, 
printre altele : „Creșterea im
portantă a investițiilor în indu
strie, agricultură, în următorii 
cinci ani, la a cărei realizare 
sînt chemați să-și aducă și ar- 
hitecții, o contribuție de seamă, 
grija deosebită arătată îmbună- 
tătirii în continuare a condiții
lor de locuit, mărețele obiective 
menite a satisface necesitățile 
în creștere în domeniul social- 
cultural deschid noi perspective 
activității creatoare închinate 
progresului poporului nostru. 
Arhitecții își manifestă hotărî- 
rea lor entuziastă de a parti
cipa cu toată însuflețirea Ia tra
ducerea în viată a Directivelor, 
pentru dezvoltarea pe mai de
parte a arhitecturii și urbanis
mului românesc, pentru înflori
rea și propășirea patriei pe dru
mul construcției socialiste".

Prof. univ. ION AGÎRBICEANU
La fel, Institutul de Fizică al Academiei R.P.R. are con

tribuții importante în domeniul semiconductorilor, al plas
mei, în spectroscoape etc. și a dat soluții avantajoase la so
licitările industriei. în materie de spectroscopie, de exemplu, 
metodele de analiză și control pot fi extinse cu folos la multe 
ramuri industriale. Și în acest caz se așteaptă un interes și 
o solicitudine mai intensă din partea fabricilor și uzinelor. 
In aceeași situație sînt, cred, și alte institute de cercetare 
din țară.

Primul lucru care trebuie făcut este să schimbăm această 
mentalitate. Fiecare uzină mai importantă ar trebui să aibă 
cel puțin un birou care să urmărească ultimele rezultate ale 
cercetării fizice aplicative în domeniile care interesează fa
bricația din acea uzină. Acest birou ar avea misiunea să 
prezinte direcției fabricii referate asupra ultimelor noutăți, 
pe plan mondial, să indice avantajele economice și tehnice 
care ar rezulta din aplicarea lor în fabricația uzinei. Același 
birou ar trebui să fie în legătură permanentă cu institute de 
cercetare din țară unde se lucrează în probleme de cercetare 
aplicativă sau chiar fundamentală în domenii contingente cu 
fabricația uzinei. Acest contact cu noul ar determina desigur 
pe conducătorii de fabrici la o mai largă înțelegere a nece
sității de a ține pas cu tehnica nouă, determinată de reali
zările științei.

Ing. MARIO DUMA
în cei minimum 3 ani în procesul de producție în locuri și 
situații din care cu greu se pot desprinde pentru a intra în 
postura de cercetător începător și în orice caz lasă în urma 
lor un gol important — unitatea productivă a învestit în ele 
ani de pregătire pentru locul respectiv.

De aceea consider necesar să studieze căile avantajoase și 
rodnice prin care acei absolvenți care au depus o activitate 
rodnică în producție, să poată fi aduși în Institutele de 
cercetări.

Alături de numeroasele măsuri preconizate, socotesc că și 
rezolvarea acestei probleme va influența pozitiv rezolvarea 
sarcinii privitoare la eficiența cercetării științifice, la îmbi
narea armonioasă a cercetărilor fundamentale eu cele apli
cative așa cum se prevede în proiectele de Directive.

Ing.
MIHAI CROITORU
și îndeosebi creșterea anima
lelor și asigurarea bazei fura
jere. în ultimul timp o 
parte din cadrele Institu
tului agronomic Craiova au 
început studierea amănun
țită a economiei agrare a 
raionului Strehaia și împreu
nă cu specialiștii din unită
țile de producție pun la 
punct, pe baze științifice, pro
filarea de perspectivă a pro
ducției agricole în această 
parte a regiunii Oltenia. Co
laborarea dintre cadrele de 
cercetători din stațiunile ex
perimentale și specialiștii din 
unități a asigurat rezolvarea 
unor probleme curente de 
producție. Anul acesta, de pil
dă, cîțiva cercetători de Ia 
Stațiunea experimentală Si- 
minic împreună cu ingineri 
din raionul Strehaia au stu
diat și pus la punct soluția 
cea mai avantajoasă care asi
gură eficiența sporită a îngră
șămintelor chimice.

Aceste cîteva exemple ple
dează pentru extinderea și în
tărirea legăturii dintre ca
drele din Institutul agronomic, 
stațiunile experimentale și 
specialiștii din unități, le
garea mai strînsă a acti
vității de cercetare de ne
voile reale ale producției agri
cole, subordonarea ei cerin
țelor concrete ale producției. 
Pentru aceasta este necesar 

ca legătura dintre cercetarea 
agricolă și producție să cu
prindă întreaga regiune și nu 
numai un număr de unități. 
Colaborarea dintre specialiștii 
din stațiunile experimentale 
și cei din unități să nu fie 
sporadică, ci să se facă per
manent pe baza unui plan te
matic, pe o perioadă mai în
delungată de timp. Cadrele 
didactice și de cercetare tre
buie să-și fundamenteze re
zultatele obținute în fermele 
didactice sau cîmpurile expe
rimentale pe date din pro
ducție, prin organizarea de lo
turi demonstrative în cele 
mai variate condiții. Numai 
în acest fel rezultatele cerce
tărilor vor servi dezvoltării 
producției agricole.

Cred că ar fi bine ca Ia sus
ținerea dizertației de candidat 
în științe agricole, candidatu
lui să i se ceară ca document 
obligatoriu atestarea din par
tea unor unități de producție 
că măsurile preconizate de el, 
aplicate în cultura mare, au 
dat aceleași rezultate ca și în 
cîmpul experimental. De ase
menea, cercetătorii și cadrele 
didactice care au teme de 
cercetare, începînd cu anul 
trei de experimentare, să or
ganizeze loturi demonstrative 
cu varianta cea mai bună ală
turi de lotul martor în mai 
multe unități cu condiții si
milare pentru a avea certitu
dinea că ceea ce s-a obținut 
valoros a trecut prin verifica
rea producției.

Consider că în acest mod 

cercetarea științifică va servi 
mai bine producția și se vor 
putea stabili raporturi mai 
strînse între foștii profesori și 
actualii ingineri, că cercetă
torii, cadrele didactice cu înal
tă pregătire vor fi antrenați 
cu mai multă eficiență la re
zolvarea problemelor ridicate 
de practica agricolă. Se va a- 
duce în acest mod o contribu

ție însemnată la realizarea 
sarcinilor prevăzute de pro
iectul de Directive ale Con
gresului al IV-lea al partidu
lui privind dezvoltarea pro
ducției agricole în viitorii 
cinci ani.

Biografii din marea 
biografie a patriei

...Noi învățăm din fila de isto
rie a organizației de tineret că 
prima brigadă de muncă patrio
tică denumită „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" a luat ființă la Gri
vița. Bărbații de azi, ucenicii de 
atunci, se găsesc înscriși în listele 
primilor tineri care la chemarea 
partidului au participat la recon
strucție.

...Și mai este un fapt la fel de 
impresionant. In această serie 
aproape nu există vreunul 
care si nu fi înțeles că, 
ceea ce este necesar" pa
triei, poporului — indiferent de 
ce greutăți i-ar sta în față — tre
buie făcut. Sînt întîmplări multe, 
dar cîteva dintre ele merită în 

mod deosebit să fie povestite. A 
fost nevoie ca o parte dintre a- 
cei ucenici — așa cum este și f i
resc — să rămînă și să lucreze 
în uzină, ca muncitori. Elena 
Leonida este azi electrician, Ghe
orghe Leonida este strungar și 
încă alți 10—12 ca ei... A fost 
nevoie ca alții să intre în rîndul 
cadrelor cu calificare tehnică me
die (Ciobanu Marin este azi teh
nician, tot la Grivița). A fost ne
voie de cadre cu înaltă calificare 
(Gh. Ion este azi șeful secției 
construcții metalice a uzinei, sec
ție în care se construiesc marile 
coloane chimice la Grivița). A 
fost nevoie ca o parte dintre to
varăși să lucreze în aparatul de 
partid (Nicolae Iosif, inginer și 
dînsul, este secretarul comitetului 
de partid al Uzinelor „Grivița 
roșie"), alți tovarăși au fost che
mați să lucreze în diferite alte 
munci: tovarășul Rotaru a fost 
dirigintele șantierului de la Bicaz, 
tovarășul Petre Ștefan este lec
tor universitar, alt fost coleg al 
lor este inginerul șef al întreprin
derii de construcții nr. 5, aceea 
care a reconstruit cartierul Gri
vița.

Dar poate că întîmplarea care 
sintetizează cel mai bine hotărîrea 
cu care au răspuns acești tineri 
la chemarea partidului ne-a po
vestit-o tovarășul loan Calotă, 
fostul maistru la predarea mese
riei, al celor ce-și serbau 20 de 
ani de la absolvire. Prin 1944 
unuia dintre acești tineri îi era 
tare frică de avioane, de bombar
damente și, în general, nu era 
de loc o fire milităroasă, „nu știa 

nici să țină pasul în front"... spu
nea maistrul. Ei bine, poate e 
greu de crezut, dar omul acesta 
face azi parte din cadrele de 
conducere ale aviației noastre mi
litare I „într-adevăr, unii din
tre noi — spunea chiar tovarășul 
respectiv — nu ne simțeam a- 
trași de militărie. Dar am cu
noscut țara cînd erau aici arma
tele fasciste și apoi am fost a- 
colo, în piață, cînd Rădescu a 
tras în muncitori. Am înțeles că 
a face parte din forța care să a- 
pere libertatea poporului este o 
mare datorie. Iată de ce — înce
pînd cu pasul și disciplina, pînă 
la tehnica militară cea mai înaltă, 
am învățat totul..."

Da, totul a trebuit învățat: mî- 
nuirea mașinilor, conducerea poli
tică, tehnică și administrativă a 
uzinelor, a raioanelor, a orașelor, 
reconstrucția și construcția țării, 
tehnica apărării libertății. Aproa
pe la toate aceste chemări ale 
partidului seria de absolvenți ai 
școlii de meserii de la Grivița — 
1945 a răspuns „Prezent" în toți 
cei 20 de ani care au trecut de 
atunci.

Aniversând această dată, tova
rășii rămași la Grivița și-au asu
mat rolul de gazdă, au deschis 
larg porțile și coloana foștilor 
ucenici a intrat să viziteze noua 
uzină — azi renăscută și reprofi
lată. Unii mai veniseră s-o vizi
teze, alții se reîntâlneau emoțio
nați cu locurile în care au învă
țat alfabetul meseriei.

...Coloana era aceeași ca acum 
20 de ani. Numai că era o coloa
nă mult mai matură, mai călită.

(Agerpres)

Sâptâmîna 
muzicii 

românești
în întîmpinarea celui de-al 

IV-lea Congres al partidului, 
instituțiile muzicale organi
zează o „Săptămînă a muzicii 
românești", menită să prezinte 
publicului lucrări valoroase 
create în ultimii ani, precum 
și o serie de prime audiții. în 
București, între 30 iunie și 4 
iulie, vor avea loc două con
certe simfonice — ale Filarmo
nicii de stat „George Enescu" 
și Orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii — precum și 
două concerte de cameră 
unul de lieduri și altul de mu
zică instrumentală. Cu același 
prilej vor prezenta concerte 
simfonice de muzică româ
nească toate filarmonicile și 
orchestrele simfonice din țară, 
în afară de acestea, Filarmo
nica din Cluj va prezenta și un 
concert de cameră, iar cea din 
Timișoara un program coral a 
cappella.

Totodată, teatrele muzicale 
din principalele centre ale 
țării vor da spectacole speciale 
cu opere și operete românești 
compuse în ultimii ani.

(Agerpres).



CU 0 SINM PRAȘILA NU UMPLI HAMBARUL
Ploile care au căzut, nu a- 

bundent, dar zilnic, cite puțin 
obligă pe lucrătorii ogoarelor 
din cooperativele agricole ale 
raionului Băilești la organiza
rea riguroasă a muncii și la 
folosirea, în timpul bun de lu
cru, a tuturor mijloacelor me
canice și manuale. Dovada o 
fac cîmpurile; cu mici excep
ții plantele sînt bine dezvolta
te, pămîntul e curățat de bu
ruieni, afinat — sînt condiții 
pentru o recoltă frumoasă. 
Cele 43 de cooperative agri
cole de producție din raion, 
au terminat prașila întîia și 
a doua la toate culturile (un 
volum de lucru efectuat pe o 
suprafață de 50 000 hectare). 
Majoritatea unităților agrico
le socialiste sînt la zi cu lu
crările de întreținere. La coo
perativele agricole din comu
na Bîrza, Cerat, Măceșu de 
Sus, Valea Standului, in ciu
da timpului nefavorabil (ploi 
repetate în timpul zilei) s-a 
efectuat și prașila a treia. Pu
nerea lucrărilor „la zi", în con
cordanță cu stadiul de crește
re al plantelor s-a datorat or
ganizării riguroase a muncii. 
La Măceșu de Sus lucrau 
pe cîmp, cu cultivatoarele, 9 
tractoare. Aici nu „se caută 
teren" (cum vom vedea în alte 
părți). Fiecare mecanizator, cu 
o zi înainte, cunoaște precis 
tarlaua pe care trebuie s-o 
lucreze. Lucrările sint bine 
executate — conform indica
țiilor date de inginer, iar par
celele lucrate ziua sînt recep
ționate seara — de către bri
gadierul de cîmp și brigadie
rul S.M.T.

„Conlucrarea strînsă între 
mecanizatori, brigadieri — 
șefi de echipă, ne spunea tova
rășul inginer EMIL ALEXAN
DRU a permis ca în fiecare oră 
bună de lucru să utilizăm la 
maximum toate forțele, me
canice și manuale. Așa se ex
plică faptul că, deși a plouat 
destul de des (ploile parțiale, 
de scurtă durată, ne hărțuiesc 
zilnic) — am reușit totuși, fo
losind jumătăți de zi, uneori 
chiar ore, să efectuăm la fie
care cultură cîte trei prașile“. 
Aceeași .animație de lucru am 
găsit și la Bîrza. Cimpul udat 
de ploi — inaccesibil tractoa
relor trebuia totuși lucrat (co
operativa agricolă are 1300 
hectare culturi prășitoare iar 
buruienile crescuseră mari). 
Atunci s-a concentrat un nu
măr mai mare de brațe de 
muncă (600) care să prășească 
manual. Ținerii, la propune
rea organizațiilor U.T.M. din 
4 brigăzi de cîmp, au for
mat echipe de cîte doi care 
să lucreze cu cete 26 de prăsi
tori trase de animale. în fe
lul acesta s-a menținut ritmul 
de lucru — de 150 ha zilnic.

Sint insă unități, nu multe 
la număr, în care lucrările 
sînt rămase în urmă.

De ce cooperativele agricole 
din comuna Catane, Rast, A- 
fumați ș.a. au prășit suprafețe 
mici? In planul de lucru al 
campaniei au fost trecute să 
lucreze zilnic cîte 500—-600 de 
oameni dar în cîmp sînt pre- 
zenți mai puțin de jumătate 
din numărul lor. In acest fel 
firește nu se putea realiza vi
teza planificată.

întîrzierea lucrărilor se da- 
torește și faptului că nu sînt 
folosite cu întreaga capacitate 
de lucru cultivatoarele meca
nice. Cele 190 de cultivatoare 
în regim normal de lucru ar 
fi prășit zilnic cîte 5 800 hec
tare. In ultimele două săptă- 
mini, viteza de lucru a cul
tivatoarelor mecanice a 
scăzut la jumătate. Intr-ade
văr a plouat, dar nici în zilele 
favorabile ritmul de lucru 
n-a fost realizat. O cauză este 
că S.M.T. Plopșor, Băilești, 
Segarcea, Birca care deser
vesc cooperativele au retras 
de la hrigăzi — pentru repa
rațiile de campanie de recol

tare pe cei mai buni mecani
zatori. Consiliul agricol re
gional a stabilit ca mecaniza
torii brigăzilor S.M.T. să spri
jine reparațiile în timpul ne
favorabil de lucru în cîmp. A- 
ceastă recomandare a fost fo
losită insă și în zilele bune de 
lucru, așa că o parte însemna
tă din cultivatoare nu au lu
crat fiindcă nu aveau mecani
zatori. Alteori, ca la Negoiu, 
de exemplu se întîmplă ca 
tractoarele — după ce termină 
o parcelă de prășit — să ple
ce la întîmplare — în căuta
rea altor parcele nelucrate, 
fiindcă brigadierii de cîmp — 
nu fixaseră cu o zi înainte, 
conform planului de lucru în 
ce sole trebuia urgentat pră- 
șitul. Până au fost găsite solele 
cu pricina începuse ploaia.

La aceste unități organiza
țiile U.T.M. (mai ales la Bou
reni, Catane, Băilești — unde 
sint foarte mulți tineri) ar pu
tea să aducă o contribuție în
semnată în grăbirea efectuării 
prășituluL Participarea tine
rilor la lucru se face prin ro
tație. Există aici forțe care

nu se folosesc. Planul de mun
că al organizațiilor U.T.M. nu 
se.urmărește îndeaproape. Iar 
faptul că lucrările au rămas 
în urmă n-a constituit o preo
cupare pentru comitetul raio
nal U.T.M. — care ar fi tre
buit să îndrume organizațiile 
de tineret din cooperativele 
agricole spre înfăptuirea a- 
cestor lucrări. Compania de 
recoltare se apropie din zi în 
zi. în unele locuri a și început 
recoltatul orzului. Aceasta so
licită un mare volum de lu
cru. Cum vor fi împărțite a- 
tunci forțele cînd lucrările de 
întreținere se vor suprapune 
cu campania de recoltare ? 
Este necesar ca toate forțele 
mecanice și manuale existen
te în cooperativele rămase în 
urmă să fie utilizate prin pu
nerea la zi a lucrărilor de în
treținere — incit recoltatul 
griului să găsească culturile 
prășitoare curate, fără buru
ieni, iar toate forțele să fie a- 
tunci îndreptate la seceriș.

ION MARCOVICI

Hu-i
concurența Pe tarlalele cooperativei agricole de producție din Scărișoara, raionul Caracal, șe eiectueazâ manual prașila a IH-a la sfecla 

de zahăr. In iotograiie: una dintre echipele brigăzii a V-a condusă de Florea Chirea
Foto : N. STELORIAN

IAȘI (de la cores
pondentul nostru).

Peste 100 de ti
neri din orașele și 
satele regiunii Iași, 
fruntași în munca 
patriotică s-au aflat 
timp de 4 zile in

tr-o excursie prin 
țară. Traseul (Bir- 
lad, București, Hi
drocentrala „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej" 
de pe Argeș, Valea 
Oltului, Sibiu, Bra
șov), au oferit tine

rilor excursioniști 
ieșeni clipe de ne
uitat. Pretutindeni 
ei au admirat pei
sajul minunat, pre
cum și importante 
obiective economice 
și social-culturale.

...Trecuseră vreo două ore 
după miezul nopții. Deodată 
taie cerul un semnal luminos. 
Căpitanul Nicolae Boeriu, co
mandantul pichetului, dădu 
alarma. Primise informații că 
in limita stingă a raionului de 
pază al subunității a fost vă
zut un „individ suspect". A- 
poi, trecu energic la realizarea 
dispozitivului. Cunoscînd bine 
legile graniței, care cer să con
cepi și să prevezi din vreme 
cele mai diferite variante de 
acțiune pentru a asigura suc
cesul operației, atunci cînd 
judecase situația, căpitanul 
Boeriu, presupuse și o eventua
lă incălcare in limita dreaptă. 
El trimise acolo pe doi dintre 
cei mai vrednici grăniceri din 
subordine : soldatul Gheorghe 
Panait și fruntașul Florin 
Voicu.

Noaptea întunecoasă nu-i 
dădea putință soldatului Pa
nait să vadă la o distanță 
prea mare. Semnalul l-a sur
prins cînd era cu pieptul lipit 
de pămîntul mustind de apă. 
îmbrățișa dintr-o privire cîm- 
pia întinsă. Strînse puternic 
arma în mină. Nu se vedea 
nici o siluetă. „Folosește și el 
bine terenul", se gîndi Panait 
și se deplasă rapid spre a-i 
tăia calea celui ce voia să se 
îndepărteze de frontieră. El 
gîndea cu iuțeală: „Dacă o ia 
spre dreapta, acolo unde se 
zăresc luminile, dă de frunta
șul Voicu, care se află la pin-

Ziua 
grănicerilor

de vmă
Ni s-a inlimplat adeseori In o- 

rașe de provincie, la Cluj, la lași, 
la Timișoara sau la Constanta să 
întîlnim la casele de cultură sau 
la cluburi următoarea motivare a 
lipsei de activitate, a lipsei de 
participanți la unele manifestări: 
„Tovarăși ce să lacem, ne fac 
concurență teatrele din oraș, cine
matografele. Ce vreți ! oraș mare, 
multe tentații, multe preocupări".

Și iată, nu de mult am primit la 
redacție o invitație: Întreprin
derea poligrafică „Luceafărul', or
ganiza o sâptăininâ cultural-educa- 
tivă a tineretului.

O discretă carte de vizită, așe
zată pe programul frumos tipărit, 
mărturisea adresa: strada C. Miile. 
Deci, în plin centru ai Bucureștiu- 
lui, Ia clțiva pași de Bulevardul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej' unde se 
înșiră patru, cinci cinematografe, 
iar vizavi, pe aceeași stradă cu în
treprinderea se alia un teatru. Și. 
totuși, în această, săptămînă cultu- 
ral-educativă sala clubului, sala de 
festivități, au fost, seară de seară, ■ 
pline.

Cu emoție, formațiile, artistice 
ale întreprinderii s-au pregătii 
timp îndelungat pentru ca In pri
ma zi a săptămînii, după deschi
derea festivă, să prezinte un pro
gram artistic cit mai frumos și cît 
mai variat.

Ziua a doua, a fost numită 
„Ziua tehnicii noi în poligrafie".

Poezia a lost invitata de onoa
re în cea de a treia zi. Programul 
anunța: recital de poezie „Slavă
partidului".

In după-amiaza cînd cortina se 
trăgea pentru primul act al specta
colului cu piesa „Sonet pentru o 
păpușă" la Teatrul C. 1. Nottara, 
pe stadionul „23 August" se dis
puta un pasionant cuplaj fotbalis
tic bucureștean. Și totuși sala a 
fost plină. Spectacolul „cedat", 
cum se obișnuiește să se spună, 
pentru salariații Întreprinderii
poligrafice a precedat, întilnirea 
cu autorul piesei, Sergiu Părcă- 
șanu.

Ziua a cincea a „Săptămînii 
culturale" a fost „Ziua schimbu
lui de experiență". La ordinea de 
zi —■ calitatea.

Vineri, stadionul Tineretului, 
mesele de șah și ping-pong de la 
clubul întreprinderii, au cunoscut 
atmosfera marilor întreceri .sporii-, 
ve. Protagoniste — echipele de vo
lei, șahiștii și, bineînțeles, fotba
liștii întreprinderii.

Chiar și a doua zi, ultima zi a 
„săptămînii" în sala carnavalului 
auzeai „măștile" comentînd victo
riile de pe stadion.

Dar, un an nu are doar o sin-, 
gură săptămînă. Să nu ne închi
puim că în celelalte zile, în cele
lalte săptămîni și luni activitatea 
clubului de la Întreprinderea „Lu
ceafărul" stagnează. Că aceste 
săptămîni cu programe tipărite 
sînt făcute numai de paradă. Ele 
vin doar ca o încununare, doar ca 
o manifestare mai amplă a unei 
activități care se desfășoară zi de 
zi, săptămînă de săptămînă, cu 
mai puțin fast, cu mai pu/in zgo
mot, dar continuu, și, mai ales, 
urmînd o traiectorie ascendentă. 
E în aceasta și meritul comitetu
lui U.T.M.

Deci, nu-i concurența de vină I

VIORICA GRIGORESCU

SCRISOARE DESCHISA
UNUI VIITOR INGINER

crisorile deschise 
pierd uneori din 
firesc, devin puțin 

! „oficiale" și par 
| adesea „făcute". O 
1 știm. Dar am ales 

formula scrisorii
deschise pentru că răspunsul 
pe care ni-l ceri — „cit mai 
neîntîrziat și mai sincer" — 
neliniștea și emoția privind 
profesiunea pe care ești che
mat s-o alegi (la fel de neîn
tîrziat și de sincer) par să fie 
comune, în cel mai buh sens, 
unui mare număr de tineri a-

"flăți, azi. în pragul devenirii 
lor... studențești.

Pe scurt, deci: Ți-ai visat, 
ani la rînd, să devii construc
torul unor uriașe blocuri-pa- 
late, a unor imense baraje, a 
unor mari magistrale rutiere, 
și, pe neașteptate, surprins și 
nemulțumit de propria gran
dilocvență naivă, inerentă ori
cărui vis, te întrebi (și ne în
trebi) „dacă profesia pentru 
care te-ai pregătit sufletește 
este bine aleasă"... Dacă nu
cumva a devenit o profesiune 
„comună", „lipsită de specta
culos",.. „dacă mai îngăduie 
real afirmarea și, în sfirșit, 
dacă alegînd-o nu vei regreta 
într-o zi...“.

Ei bine, renunțînd la tenta
ția unui răspuns... mai „din 
vîrful peniței" (pe alocuri par
că n-ar fi fost cu totul neme
ritat) hai să vedem împreună 
„cit mai inginerește", ce-i ade
vărat și ce nu... Cu asigurarea, 
firește; că nu vom încerca să 
te convingem... ci doar, să te 
invităm la unele reflecții, ceva 
mai realiste privind viitorul a- 
eestei importante, hotărîtoare 
și neîndoios pasionante profe
sii... La fel de pasionantă, să 
adăugăm, indiferent că vei de
veni un simplu specialist în 
construcții civile (hai să le 
numim pentru moment locu
ințe și nu imense blocuri-pa- 
late); un „simplu" inginer spe

cializat în construcții indus
triale, „un simplu" hidroteh- 
nician, constructor de baraje 
(imense sau mai puțin, noțiu
nea e relativă), un construc
tor, in sfirșit, de căi ferate, 
drumuri și poduri.

Pe rînd, deci, tovarășe viitor 
inginer :

1) nu există inginerie „sim
plă"... (în afara unei simple 
neînțelegeri a ingineriei, pro
fesie prin excelență de con
cepție, de perspectivă, de anti
cipație, de nesfîrșite căutări);

2) nu proporțiile — uriașe, 
ințense, enorme — dau adevă
rata valoare construcției, ci 
soluțiile noi, contribuția ta, 
acel ceva care nu exista pînă 
la tine și l-ai creat— (chiar 
atunci cînd e vorba de un 
bloc de numai 6 etaje, de o 
autostradă de ordinul sutelor 
de kilometri, de un nod de 
cale ferată);

3) nu „singularitatea" profe

siei ti conferă „strălucirea" de 
care ne întrebi, ci niuelul la 
care o realizezi și te înalți 
profesional intr-o competiție 
antrenînd mii și zeci de mii 
de ingineri specialiști.

Cît privește acum speciali
tatea în sine, institutul pen
tru care te-ai pregătit sufle
tește... în afara pregătirii, pro- 
priu-zise, profesionale:

Ai auzit, cu siguranță, de 
marea problemă — pe plan 
mondial — a construcției, de 
locuințe. Populația lumii creș
te, spre anul 2000 vor fi peste 
6 miliarde de oameni, numărul 
de locuințe se va cere dublat 
într-un răstimp record. Țara 
noastră, anțicipînd impor
tanța acestei probleme, o- 
cupă azi unul din primele 
locuri în lume în ceea ce pri
vește ritmul acestor construc
ții. Dar să nu ne oprim numai 
la amploarea construcției. 
Dezvoltarea industrială a țării

a pus pentru prima oară pro
blema construirii sau recon
struirii integrale a unor mari 
orașe. Tot centrul orașelor 
Iași, Ploiești, o mare parte a 
Galațiului, ca să nu mai vor
bim de nenumăratele cartiere 
reconstruite complet ale Bucu- 
reștiului. Și ponderea orașelor 
mari ca număr de locuitori e 
în continuă creștere. Construc
torii se gîndesc de pe acum la 
cele 2 soluții: construcții pe 
înălțime, cu tot mai multe 
etaje, sau crearea unor car
tiere noi, la marginea ~sau în 
afara centurii orașblbr^îÂtofd- 
lul. cu argumentul irfcontesța- 
bil al noilor sale construcții 
ar trebui să-ți dea Și el de 
gîndit. Niciunde și nicic-înd o 
corespondență mai deplină, în
tre artă și tehnică, intre fan
tezie și calcul, între frumos și 
exact, între confort și elegan
ță. Dar am amintit de con
fort... Te-ai gindit vreodată cit

de complicate și de interesan
te sînt toate aceste probleme 
care condiționează, în ultimă 
instanță, viața noastră de fie
care zi ?

Să presupunem, însă, că te 
vor tenta ritmul, amploarea și 
problemele aparte de concep
ție pe care le suscită noile 
construcții industriale. Ei bine, 
am avut prilejul să cunosc pe 
inginerii constructori ai Com
binatului Borzești, ai Termo
centralei Paroșeni, ai noilor 
combinate de îngrășăminte 
chimice. A fi specialist în 
construcții industriale presu
pune o îmbinare armonioasă 
între competență, spirit de or
ganizare, un mare simț al răs
punderii și mult, foarte mult 
romantism. Șantierele îngă
duie acea satisfacție inegala
bilă de a vedea cum „lucrul" 
crește sub ochii tăi, din mîinile 
tale... Dar poate vei deveni 
constructorul unor importante

lucrări hidrotehnice. Bicazul a 
fost începutul, Argeșul — 
treapta a doua. Urmează con
strucțiile de pe Lotru, de la 
Porțile de Fier... Proiectul 
planului energetic de perspec
tivă, indică lucrări de o anver
gură fără precedent în istoria 
țării. Gîndește-te doar la clă
dirile noilor centrale atomice... 
Dar, în sfirșit: poate vei de
veni constructorul unor noi căi 
ferate (te-ai gîndit vreodată la 
trenurile oscilante în stare să 
învingă rezistența căii și vira
jele ?); ponte te vei număra 
printre inginerii care vor con
strui poduri noi și tunele, 
care vor înmulți și dezvolta 
rețeaua de autostrăzi...

Oricare ar fi specialitatea pe 
care ți-o vei alege, oricare ar 
fi facultatea, ți se oferă un 
vast cîmp de activitate. Totul 
depinde de tine. Pentru că 
profesia ta își găsește adevă
ratele coordonate în compe
tența și pasiunea care o struc
turează.

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI 
B-dul Republicii nr. 176 ; tel. 21 47 70.

Facultăți cu secții:
Facultatea de construcții

B-dul Lacul Tei nr. 124.
Cursuri de zi (durata de studii : 5 ani).
Secția : Construcții civile, industriale și agricole.
Cursuri serale (durata de studii: 6 ani).
Secția : Construcții civile, industriale și agricole.

Facultatea de instalații și utilaj
B-dul Republicii nr. 176 și B-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 64 
Cursuri de zi (durata de studii: 5 ani).
Secții : Mașini și utilaj pentru construcții ; Instalații pentru 

construcții.
Cursuri serale (durata de studii : 6 ani).
Secția : Instalații pentru construcții.

Facultatea de hidrotehnică
Str. Matei Basarab nr. 7 ; tel. 21 30 57.
Cursuri de zi (durata de studji: 5 ani).
Secții: Construcții și instalații hidrotehnice ; Hidrotehnică a- 

gricolă.
Facultatea de construcții feroviare, drumul și poduri 

B-dul Lacul Tei nr. 124.
Cursuri de zi (durata de studii : 5 ani).

Secții : Drumuri și poduri ; Construcții și întreținere feroviară 
și poduri ; Geodezie.

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN TIMIȘOARA 
Facultatea de construcții

B-dul Republicii nr. 9 ; tel. 1 14 47.
Cursuri de zi (durata de studii : 5 ani).
Secții: Construcții civile, industriale și agricole ; Construcții ți 

instalații hidrotehnice ; Hidrotehnică agricolă ; Drumuri ți poduri.
Cursuri serale (durata de studii: 6 ani).
Secția : Construcții civile, industriale și agricole. 

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN IAȘI
Facultatea de construcții

Calea 23 August nr. 22 ; tel. 34 00, interior 94.
Cursuri de zi (durata de studii: 5 ani).
Secția : Construcții civile, industriale și agricole; Drumuri și 

poduri.
Cursuri serale (durata de studii : 6 ani).
Secția : Construcții civile, industriale și agricole.

INSTITUTUL POLITEHNIC DIN CLUJ 
Facultatea de construcții

Str. Emil Isac nr. 15 ; teL 61 70.
Cursuri de zi (durata de studii : 5 ani).
Secția : Construcții civile, industriale și agricole.
Cursuri serale (durata de studii : 6 ani).
Secția : Construcții civile, industriale și agrioole.

Dacă te pasionează real ingi
neria, dacă școala ți-a confir
mat din timp aptitudinile, dacă 
vibrezi real la ideea că vei 
contribui la realizarea con
strucțiilor anilor viitori — și 
fără îndoială vibrezi, pentru 
că sînt ale tale — nu ezita 1

Șantierele țării, uzinele — 
multe din ele încă neproiecta
te — te așteaptă. Oamenii vor 
locuințe mereu mai frumoase. 
Învață să le înalți. Apele se 
cer zăgăzuite. Urmează școa
la barajelor. Drumurile țării și 
căile ferate au deopotrivă ne
voie de tine. Nu pregeta. Ca
litatea de constructor al aces
tor ani și drumul multilatera
lei afirmări rămîn dovada în
crederii și a dragostei cu care 
ești înconjurat. Învață să răs
punzi acestei nesfîrșite încre
deri.

DOREL DORIAN

dă. De vine spre pădurice... 
Da-da, s-ar putea ca tocmai în 
această acoperire de teren 
să-și caute un adăpost vremel
nic, apoi să-și schimbe itine- 
rariul... Dacă se grăbește să 
ajungă în comună Soldatul 
Panait își punea felurite ipote
ze, judecind fără răgaz, selec- 
tînd variantele cele mai bune. 
Se deplasă cît mai repede spre 
pădurice. Se ghemui după 
scorbura unui trunchi de co
pac ars de trăznet și se mască 
abil. Nu trecu mult și auzi un 
fîșîit de iarbă. In subunitate, 
militarii, mai vechi în serviciu, 
obișnuiau să-i spună ierbii 
„sonerie grănicerească". Și in
tr-adevăr, „soneria" aceasta 
este un ajutor al grănicerilor. 
Ea le dă de știre că cineva se 
află prin apropiere. Panait 
zări o umbră strecurîndu-se 
spre pădurice. Undeva însă, 
mai în urmă, deosebi o altă 
siluetă. Cine putea fi ? Deduse 
imediat că era un grănicer. 
„Trebuie să fie Țrtcntașul Voi
cu, îl urmărește pe infractor", 
își zise el. La momentul opor
tun soma cu hotărîre. „Infrac
torul" se lăsă în genunchi, a- 
poi o rupse la fugă înapoi. Dar 
fruntașul Voicu, care-i veni în 
ajutor lui Panait, întinse calm 
țeava armei spre „infractor". 
Strînș ca într-un clește de cei 
doi grăniceri, el se supuse de- 
îndată.

Văzînd în noapte semnalul 
care indica „reținerea infrac
torului", căpitanul Boeriu zîm- 
bi cu satisfacție. Reușita apli
cației tactice era o răsplată a 
strădaniei comandantului de a 
le forma, subordonaților săi 
atributele necesare vieții pe 
graniță — dîrzenie, Vigilență, 
ingeniozitate. Iar faptele de
stoinice, generate de p înaltă 
conștiință a datoriei față de 
patria socialistă, confirmă ho- 
tărîrea grănicerilor din pichet 
de a obține în întîmpinarea 
Congresului partidului, pentru 
a treia oară consecutiv, titlul 
de „Subunitate de frunte".

GH CUMPĂTA

ctuala expoziție de 
la parterul C.C.Ș. 
(Bulevardul „Gheor
ghe Gheorghiu- 
Dej") aduce lucrări 
noi ale unor artiști 
amatori cu activi

Spre soare

tate mai îndelungată — am 
zice cunoștințe vechi și pre
țuite — dar și multe lu
crări de „debutanți" de diferite 
vîrste. Mai mult ca oricînd, 
în această expoziție se învede
rează prețuirea față de stră
daniile artiștilor de a dobîn- 
di un meșteșug mai cert, mai 
variat și mai diferențiat, dar — 
fapt nou —- au fost primite și 
lucrări în care — cu mijloace 
mai puțin elaborate și uneori 
chiar cu naivități în expresie, 
dar cu sinceritate și autenticita
te — amatorii aduc viziuni ine
dite.

Referindu-ne la actuala expo
ziție a amatorilor, să semnalăm 
mai întîi realizările unor artiști 
care dovedesc calități proprii și 
totodată însușirea meritorie a u- 
nor mijloace de expresie mai ela
borate, Printre aceștia este Gh. 
Lăiniceanu lăcătuș, Uzinele 
„Grivița roșie" — în vădit progres 
față de manifestările anterioare. 
Peisajul său, cu o pădure în to
nalități gălbui, are viață, sinceri
tate și este construit cu price
pere și simț poetic. Pătru Monea 
— economist — veche cunoștin
ță ,a celor care au urmărit expo
zițiile de amatori, colorist plin 
de forță și lirism, autor al unor 
remarcabile peisaje industriale, 
expune un izbutit portret de fe
meie în tonalități albăstrii, por
tret expresiv, concentrat, vigu
ros. îndatorat o bucată de vre
me viziunilor coloristice ale lui

Ciucurencu, Monea este acum 
mult mai personal, asimilînd bu
nele învățături și trăind direct 
realitatea.

Poate încă prea timid în accen
tele pe care le obține, dar cu 
certe calități și dovedind valo
roase preocupări de compoziție 
ne apare Iosif Mihai — Cercul 
de amatori al Uzinelor „Grivița 
roșie" — autorul secenelor cu 
Muncitori forestieri și Dans în 
Oaș, Pictorul a învățat, de la Iser 
mai ales, cum să folosească linia 
viguroasă și figura simplificată, 
obținînd mișcare, adevăr, carac
tere tipice. îi trebuie în viitor 
mai multă accentuare a expre
siei. Fin desenate și într-un co
lorit cu gingașe rozuri, griuri și 
albastruri sînt cele trei tinere 
din compoziția Bucuriile vieții 
de Iren Nițescu — Școala popu
lară de artă — care expune și 
compoziții cu incrustații în pie
le, dovedind preocupări decora
tive, ce se văd de altfel și în 
uleiurile sale. Am fi dorit o ex
presivitate mai adîncită la perso
najele sale.

Chipul omului nou apare în 
mai multe portrete și compoziții 
cu adevărat merituoase: Bătrină 
musceleancă de Eugenia Pestrea, 
autoare și a unor naturi moar
te, Portretul unei cooperatiste 
de Zenobia Cazan, Portret de 
tînăr de Carmen Mitache și Por
tretul unei femei de Georgeta 
Soare, aceasta, de asemenea, o 
veche cunoștință, mereu în pro
gres, dar acum cu mai puține 
lucrări în expoziție decît alte 
dăți. Grija pentru expresie, pen
tru compoziție, pentru un colorit 
viu și armonios o vădesc toate 
aceste patru expozante. Cu ca-

PICTORII AMATORI
lități de expresie sînt și portre
tele semnate de Natalia Tofan și 
Felicia Popescu.

Numeroase tablouri are în ex
poziție Constantin Burghele — 
inginer — vădind îndelungate 
preocupări de pictor. Peisajul cu 
căpițe de fîn, peisajul pe vreme 
de iarnă și cu reflexe în apă sau 
serviciul de ceai dovedesc pri
ceperea de a desena și compu
ne, chiar cu o siguranță de pro
fesionist, dar coloritul nu este 
totdeauna îndeajuns de viu, pu
ternic, vibrant. Cu o intensifica
re lirică a coloritului, expozantul 
ar putea da la iveală viziuni și 
mai poetice, și mai legate de 
însușirile școlii noastre de mari 
coloriști. Cu intensitate coloris- 
tică învățată de la Luchian, în
tr-o viziune mai simplificată și 
mai concentrată, Ștefan Predoiaș 
— tehnician — emoționează cu 
florile și compozițiile sale. Cali
tăți de evocare poetică a peisaju
lui întîlnim în tabloul semnat de 
Al. Diculescu, pensionar, unde 
reflectarea caselor și arborilor în 
apă are din fluiditatea și fine
țea imaginilor lui Șirato. Cu vi
goare coloristică și bună con
strucție este realizată natura 
moartă a tehnicianului Alexan
dru Tia. Flori sensibil poetizate 
expune și Aglaia Tătărăscu, mer
ceolog, prezentă și cu o candidă

viziune peisajistică a iernii. In 
peisaje au certe reușite și Horia 
Costache — expozant mai vechi 
— și vopsitorul loan Enescu, sen
sibili la variațiunile luminii și fru
musețile naturii. Un interesant 
peisaj industrial expune inginerul 
V. Florin. Notabili sînt în naturi 
statice profesorul Gr. Marica, Ga
briela Vorobiev, Claudia Șerban, 
Ioana Vasiliu și studentul N. Pa- 
naitescu.

ÎNSEMNĂRI
IA 0 EXPOZIȚIE

Bune însușiri pentru desen do
vedește elevul Victor Săndulescu, 
dar marea surpriză la grafică o 
constituie Valentin Popa, un tî
năr funcționar la Romarta. Nu-i 
putem prevedea suflul creator, 
măsura în care s-ar putea dezvol
ta, dar compozițiile sale în de
sen Amintiri din copilărie, înfă- 
țișînd numeroase personaje par- 
ticipînd la o clacă de iarnă la

țară, unde se muncește și se po
vestesc multe, precum și viziu
nea etajată a clădirilor unui oraș, 
văzut panoramic în înălțime, 
ne-au impresionat îndeosebi. 
Valentin Popa are o liniatură 
fină și vie, o excepțională forță 
de compoziție, întrunind zeci de 
figuri umane în mișcare și cu 
trăsături veridice, sau construind 
geometria arhitecturală a unui 
cartier de oraș. Lucrează fără 
umbre și abuz de detalii, ci bi- 
zuindu-se doar pe puterea liniei 
simple și vii, așa cum procedea
ză la noi un Octav Grigorescu 
sau un Benedict Gănescu, iar în 
alte părți Saul Steinberg. Folo
sește procedee „simultaneiste" 
în scena cu personajele de la țară, 
cuprinzînd mult și esențial prin 
mijloace simple și directe. Are 
darul observației și putere de 
imaginație, evocă emoțional și 
gîndește ingenios cînd compune. 
Farmecul viziunilor sale se da- 
torește amestecului de năzuință 
spre exactitate sau precizie și 
de stângăcie autentică, firească 
începătorilor și amatorilor. Este 
prezent și un simțămînt al umo
rului în imaginile sale.

Dar, eu aceasta, am ajuns la 
altă categorie de expozanți. S-ar 
putea ca Valentin Popa să ajun
gă un valoros artist profesionist,

iar alții la fel, dar chiar și din
tre cei care vor rămîne amatori 
unii aduc remarcabile însușiri 
de autenticitate naivă, stîngace, 
dar plină de farmec. Este cazul 
Măriei Linculescu, casieră la 
O.C.L., al peisajelor tînărului fiu 
al expozantei, Nicolae Lincules
cu, membru al Cercului artistic 
al Casei de Cultură „30 Decem
brie". al tabloului Copilărie feri
cită de Olimpia Butucea. Rețin 
atenția peisajele lui C. Stoica, 
Gr. Caraiman, N. Pîrvulescu. Bi
bliotecarul și scriitorul Ștefan 
Fay înfățișează, fără mijloace 
pretențioase, dar cu inteligen
ță, gust, simplitate un inte
rior, care povestește poetic viața 
celor care îl locuiesc. Atmosfera 
se creează nu totdeauna prin mij
loace complicate, ci prin sinceri
tatea trăirii și redării ei. Emoțio
nant în simplitatea și naivitatea-i 
de basm este peisajul cu case pe 
vreme de iarnă al elevului Paul 
Dorofei, în vîrstă de unsprezece 
ani.

Sculptura este mai puțin bo
gată și relevantă. Capete de oa
meni ai muncii expun George 
Crăciun și dr. Eugenia Frîncu, 
dovedind calități de observație 
psihologică, iar nudul feminin 
semnat de Adriana Săvescu are 
căldură umană și o îngrijită con

strucție. Portretul și panourile 
sculptate în lemn ale lui G. Mu- 
cibabici arată pricepere în trata
rea lemnului, în compunerea de
corativă, ca și lucrările în metal 
— compoziții mai elaborate — 
ale medicului Mihail Ghia. Fo
losirea unor materiale noi sau 
în spirit nou atestă panourile de
corative ale lui Mihail Negritu, 
ale Ivonei Nițescu și figurinile 
în plexiglas ale lui Paul Nico- 
lescu-Firu. In ceramică, expune 
un vas de flori frumos zmălțuit 
și cu formă plăcută Omero Oră- 
șanu, mai puțin inspirat în alte 
lucrări.

Regretăm că tocmai artele de
corative, unde amatorii au con
tribuit temeinic la dezvoltarea 
tradiției noastre artistice, sînt mai 
puțin reprezentate în expoziție 
decît pictura și nu totdeauna pe 
linia tradiției noastre populare 
sau în spiritul decorativității con
temporane.

In totul, expoziția artiștilor a- 
matori este bogată, variată și o- 
feră multe satisfacții prin pro
gresele amintite, prin nota de 
mai largă cuprindere a diferitelor 
posibilități și vocații, prin afir
marea unor talente noi. Și mai 
ales prin aerul de autentioă par
ticipare la viul vremii noastre.

PETRU COMARNESCU



Cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la semnarea Chartei Na
țiunilor Unite, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a dat publi
cității un mesaj în care se arată 
că, atunci cînd această organizație 
a fost creată, s-a avut în vedere, 
în primul rînd, menținerea pă
cii, împiedicarea unui nou război.

Relevînd că Națiunile Unite au 
obținut succese importante în ce 
pricește întărirea păcii, secretarul 
general al O.N.U. a spus că or
ganizația a servit drept cataliza
tor pentru reglementarea pașnică 
a divergențelor, a ușurat în mare 
măsură discuțiile și negocierile.

Dar, se arată în mesaj, războiul 
rece a condamnat organizația la 
insucces în numeroase cazuri. 
Slăbiciunile și insuficiența mijloa
celor de care dispune O.N.U. 
pentru menținerea păcii au ieșit 
la iveală atunci cind ea s-a ocu
pat de situațiile în care erau im
plicate una sau mai multe mari 
puteri. In mesaj se relevă că, în 
afara sarcinii de menținere a pă
cii, activitatea OJt.V. s-a con
centrat asupra încurajării progre
sului economic și social în lume, 
iar în acest domeniu s-au obținut 
succese importante.

Națiunile Unite, conchide me
sajul, sînt înainte de toate orga
nizația micilor state, deoarece a- 
cestea au mai multă nevoie de 
O.N.U. Viitorul O.N.U. depinde 
în primul rînd de statele mici, 
de simțul lor de răspundere, de 
independenta lor, de obiectivi
tatea lor, de respectarea prin
cipiilor Cartei.

• Agenția V.N.A. anunță că la 
23 iunie forțele armate nord- 
vietnameze au doborît în regiu
nea Son La, din nord-estul R. D. 
Vietnam, 3 avioane piraterești a- 
mericane care au bombardat și 
mitraliat populația. Această nouă 
victorie a făcut ca numărul a- 
vioanelor americane doborîte de 
la 5 august 1964 și pînă în pre
zent să se ridice la 248.

Președintele Ho Și Min a tri
mis forțelor armate și populației 
din nord-estul R. D, Vietnam, un 
mesaj de felicitare cu prilejul 
doborîrii avioanelor.

FEDERAȚIA MALAYE1Ă. As
pect de la un miting al parti
delor de opoziție, care a avut 
loc de curind la Singapore. 
Participanții s-au pronunțat Îm
potriva politicii duse de parti

dul guvernamental

Foto: U.P.I.

diplomatice cu Franța

Pl
Situația din Algeria

ALGER 24. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite :

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare întrunit sub președinția 
colonelului Houari Bumedienne 
a examinat situația din țară și 
rezultatele convorbirilor pe care 
Houari Bumedienne le-a avut cu 
mareșalul Amcr. reprezentantul 
special al președintelui R-A.U-, 
Gamal Abdel Nasser. care a fă
cut recent o vizită la Alger.

Intr-un comunicat difuzat joi

Noi scăderi la bursa 
new-yorkeză

'■

• La 24 iunie, delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Mongole a vizitat uzina de auto
mobile din orașul Mlada Boleslav. 
Cu acest prilej a avut loc un mi
ting la care au luat cuvîntul A. 
Novotny și J. Țedenbal.

în cuvîntarea sa A. Novotny a 
arătat că a avut un schimb tovă
rășesc de păreri cu membrii dele
gației mongole asupra situației in
ternaționale și a relațiilor dintre 
cele două țări.

SAIGON 24 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Vietnamului de sud, Tran Van 
Do, a anunțat că guvernul său 
a hotărit ruperea relațiilor di
plomatice cu Franța, pe care a 
acuzat-o de a fi acordat „aju
tor direct sau indirect adversa-

firilor Saigonului*  și de a 
„creat confuzie în rinduriie 
forțelor armate sud-vietaa- 
meze".

Interesele Franței in Vietnamul 
de sud urmează să fie reprezen
tate prin Consulate! francez de Ia 
Saigon.

• La bursa din Neic York w 
înregistrat joi un non cal de cin- 
zări de acțiuni, ceea ce a făcut 
ca prețurile m cfrngâ cel mai 
coborit nicei de la începutul a- 
nuîuu Acțium aparțaind unor 
firme turporiazde. printre cere 
Du Pont, General Electric, Bo
eing. Chrysler, Standard Oil of 
Indian, cu inregutrei scăderi aie 
cstnurilcr cu 1 pină la 5 dolari. 
Patricii agenției Associated 
tpecialițtii de bursă au d 
că jriața a foti neimiștiti 
cauza evenimentelor dm V 
ri a unei ecentvalc intensă 
amestecului S.U-A in nceartă 
shax".

se arată că guvernul aigerian a 
hotărit reluarea activității norma
le în țară, inclusiv restabilirea 
legăturilor telefonice și telegrafi
ce. Se precizează că au fost sus
pendate, de asemenea, toate mă
surile restrictive și a fost asigu
rată funcționarea normală a tu
turor serviciilor publice.

Guvernul a examinat, de ase
menea, probleme referitoare la 
pregătirea celei de-a doua Con
ferințe a țărilor din Asia și Afri
ca $i cu privire la cel de-al nouă
lea Festival mondial al tineretu
lui și studenților.

*
Joi a avut Ioc Ia Alger o reu

niune extraordinară a Comitetu
lui de pregătire a celei de-a doua 
Conferințe a țărilor din Asia si 
Africa. După ședință, un purtă
tor de cuvint al ministerului ai
gerian a^ Afacerilor Externe a 
anunțat că reuniunea miniștrilor 
afacerilor externe, programată 
pentru 24 iunie, a fost aminată 
pentru a doua oară, urmînd 
aibă loc la 26 iunie. Inițial
anunțat aminarea cu 24 de ore 
a reuniunii miniștrilor de externe 
dar Comitetul de pregătire, în
trunit din inițiativa delegației al
geriene, a stabilit joi ca reuniu
nea să aibă loc la 26 iunie. Po
trivit aceluiași purtător de cuvînt, 
in vederea participării la reuniu
nea miniștrilor afacerilor externe 
au sosit reprezentanți din 31 de 
state afro-asiatice.
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Locuitorii Parisului au iost ui
miți intilnindu-se cu un cuplu 
de eschimoși imbrăcați in hai
ne de blană in ciuda caniculei. 
Ei sint dansatori excelenți și 
vor prezenta in capitala france- 
ză un spectacol de iolclor. în 
fotograiie: cuplul de eschimoși 

in Piața Concorde

MEMORANDUM 
AL GUVERNULUI 
R.P.D. COREENE

După cum transmite agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană gu
vernul R.P.D. Coreene a dat pu
blicității la 23 iunie un memoran
dum în legătură cu împlinirea a 
15 ani de la începerea războiului 
de agresiune dezlănțuit de Statele 
Unite împotriva Coreei.

în memorandum se arată, printre 
altele, că guvernul R.P.D. Coreene 
susține cu consecventă faptul că 
reunificarea Coreei trebuie să fie 
reglementată de poporul coreean 
fără nici un amestec din afară, 
prin alegeri generale libere ținu
te pe o bază democratică.

Se subliniază, de asemenea, că 
trupele americane trebuie să se 
retragă din Coreea de sud pentru 
ca poporul acestei țări sa poată 
înfăptui liber reunificarea pașnică 
a țării.

• La 24 iunie, la Varșovia a 
avut loc prima ședință a Seimului 
R. P. Polone aî celei de-a patra 
legislaturi. Czeslaw Wycech a 
fost ales mareșal al Seimului, iar 
vicemareșali — deputății Zenon 
Kliszko și Jean Karol Wende.

Seimul a ales pe Edward 
Ochab în funcția de președinte 
al Consiliului de Stat. In aceeași 
ședință au fost aleși vicepreșe
dinții și membrii Consiliului de 
Stat. Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
fost ales membru al Consiliului 
de Stat.

Jozef Cyrankiewicz a fost rea
les președinte al Consiliului de 
Miniștri și a fost însărcinat 
formarea noului guvern.

VIENA — SEDIUL O.P.E.C.

• La Ministerul austriac al Aia- 
cerilor Externe a iost semnat un 
acord privitor la instalarea la Vie- 
na a sediului Organizației țărilor 
exportatoare de petrol — O.P.E.C. 
Organizația negociase anterior cu 
autoritățile elvețiene în vederea 
menținerii sediului acesteia la Ge
neva, dar negocierile au eșuat.

• Acad. Em. Condurachi, se
cretar general al Asociației inter
naționale de studii sud-est euro
pene, care se află la Paris a avut 
o întrevedere cu directorul ge
neral al UNESCO, Renâ Ma- 
heu. Cu acest prilej au fost ana
lizate rezultatele rodnice ale co
laborării dintre UNESCO și 
Asociația internațională de studii 
sud-est europene și perspectivele 
cooperării culturale și științifice 
balcanice în cadrul UNESCO. 
La întrevedere a participat și Va
lentin Lipatti, delegatul perma
nent al R. P. Române la 
UNESCO.

D e cind a schimbat fotoliul de vicepre
ședinte al S.U.A. cu un birou mai modest 
de avocat, Richard Nixon, candidat lipsit 
de succes la postul de președinte al Sta
telor Unite, călătorește. .Anul trecut a fă
cut o vizită in cîteva țări asiatice, la in- 
ceputul acestui an a întreprins o croa
zieră în Europa iar acum se află în 
Mexic. Oficial, ultima călătorie a Ini

Nixon este legată un ,.eveniment familiar. El a 
venit în Mexic împreună cu soția și cu cele două 
fiice ale sale pentru a sărbători „nunta de argint*.

Dar fostul vicepreședinte nu 
este deloc îneîntat cu situația 
lui de „fost*.  Amintirea puterii 
pe care a deținut-o în trecut 11 
împiedică să doarmă liniștit. 
Așa se face că imediat ce a pus 
piciorul pe pămintul mexican. 
Nixon s-a apucat să facă decla
rații politice. Primind pe repre
zentanții presei in apartamentul 
său de la botei, el a considerat 
că este momentul potrivit să 
critice guvernul Mexicului pen
tru poziția adoptată față de in
tervenția militară a Statelor 
Unite in Republica Dominicană 
„Ar fi necesar — a spus el — 
ca această țară (Mexicul — n.r.) 
să-și asume un rol mai viguros 
și să nu se țină la o parte în 
situații dificile cum este cazul 
Republicii Dominicane".

Nixon a exprimat in acest 
fel nemulțumirea onor cercuri 
politice nord-americane fată de 
refuzul guvernului mexican de 
a aproba intervenția Statelor 
Unite și a Organizației Statelor 
Americane la Santo Domingo 
ca și acela de a vota in favoa- 

cane de intervenție din Repu
blica Dominicană.

Declarațiile fostului vicepre
ședinte a j avut insă un ecou 
cu totul neașteptat Ele au 
stimit o furtună de proteste în 
cercurile politice mexicane care 
au cerut expulzarea lui din 
tară. „D-l Nixon ar trebui să 
fie intrebat cu ce autoritate Își 
permite să emită păreri asupra 
unor probleme ce sint numai de 
competența mexicanilor, să le

//NUNTA DE ARGINT"
3dfrnfe si sd hotărî 

opinia! fostul pre 
Mexicului. Lazaro 
.Mexicul — a coat 
a știut să iacă față i 
mai dificile fn apărarea princi
piilor suverandății și auto- 
determinării, bazindu-se in pri
mul rind pe conștiința popu
lară. Țara noastră a prim:! rârJ 
prohmde provocate in trecut de 
țări puternice, la ie! cum se in
timată in prezent in Republica 
Dominicană și cum s-a petrecut 
ieri in alte țări latino-america- 
ne. dar ele m au putui zdrunci
na holărirea mexicanilor ae a 
ti liberi și mdepender.‘,i‘.

„Poporul mexican, reprezen
tat de forțele sale patriotice — 
se subliniază într-o declarație 
a Partidului popular socialist — 
respinge acest nou amestec al 
imperialismului prin intermediul 
unuia dintre cei mai cinici pur
tători ai săi de cuvînt*.  Decla
rația protestează pentru faptul 
că fostul vicepreședinte al 
S.U.A. „a venit într-o țară

pe <

Hă ndentă pentru 
ii și poporului 

nostru norme de conduită inter
națională*  și cheamă la unita
tea tuturor mexicanilor „pentru 
a întări și reafirma politica in
ternațională a Mexicului, pentru 
a condamna manevrele imneria- 

nului împotriva Republicii 
tninicane. pentru a obține ca 

să-și poată alege
guri calea lor proprie*.

și profesorul tim
es Serra Rojas a 
•rea că ,.d-l Nixon 
ibil familiarizat cu 
le politicii noastre 
obiema dominicani

doGtinicaii 
si

Senatorul 
versitar And 

toate aspecte 
externe. In p 
nă — a spus el — tara noastră 
a considerat că este just să afir
me necesitatea respectării abso
lute a principiului autodetermi
nării popoarelor și al neinter
venției unui stat in afacerile 
interne ale altuia*.

Și astfel, Richard Nixon a 
ajuns într-o situație cu totul de 
neinvidiat. Ziarul mexican „EL

DLA*  a publicat în prima pagină 
o știre în care arată că „in 
cercurile politice și parlamen
tare se consideră că prezența 
d-lui Nixon în Mexic nu este 
binevenită'. Potrivit aceluiași 
ziar, senatori, deputați și lideri 
politici au indicat că declarații
le fostului vicepreședinte al 
S.U-A nu pot fi interpretate 
altfel decît ca „un amestec la
mentabil in treburi ce sînt nu
mai de competenta guvernului 
și poporului .Mexicului".

Reacțiile lui Nixon la aceste 
luări de poziție nu au putut fi 
cunoscute. „Fostul vicepreșe
dinte — arată agenția UPJ. — 
nu a putut ii găsit pentru a 
face o declarație'. Probabil 
„efectul*  de bumerang al pri
mei sale declarații pe pămîntul 
mexican îl face să fie mai pru
dent Oricum se poate afirma 
că „nunta de argint*  a lui 
Nixon n-a fost, din cauza scan
dalului provocat, prea agrea
bilă...

P. NICOARĂ

CAAMANO A ACCEPTAT
CONDIȚIONAT PLANUL

0. S. A.
• Guvernul constitutionalist, 

condus de colonelul Francisco Ca- 
amano, a făcut cunoscut Organi
zației Statelor Americane că ac
ceptă, în principiu, planul propus 
de aceasta în vederea soluționării 
actualei crize din Republica Domi
nicană.

In același timp sînt prezentate 
unele contrapropuneri, printre care 
evacuarea forțelor interamericane 
la o lună după formarea guvernu
lui provizoriu, care trebuie să cu
prindă „oameni cunoscut! pentru 
convingerile lor democratice'. , 

Acceptind planul O.S.A., guver
nul Caamano a cerut totodată ca 
problemele legate de suveranitatea 
națională să nu fie discutate între 
Organizația Statelor Americane și 
părțile interesate, ci între părțile 
interesate și guvernul provizoriu.

unclul de vedere afro-asiatic cu privire la Rho- j| 
desia, punct de vedere care de altfel corespunde 
cu cel al majorității băștinașe a rhodesienilor, a 
fost reafirmat de șefii de quverne din unele țări 
africane care participă la conferința Common- 
wealthului. Este vorba de a i 
premier sud-rhodesian, Smith, să ~ ------
teral independența și să instituie astfel în țară gu
vernarea minorității albe. Dar tara, care este în 

măsură să zădărnicească planurile lui Smith — Marea Britanic 
— refuză să întreprindă vreo acțiune în acest sens sub cuvint 
că nu vrea să se amestece „în treburile interne" 
Iată de ce liderii africani au venit la Londra hotărîți-------,—
mina guvernului englez, să ceară ca Marea Britanie să renunțe

i ei de ] 
evenimentelor de la Salisbury.

Printre cei care au luat cuvîntul a fost și președintele Tan
zaniei, Nyerere. El a arătat că Marea Britanie are datoria să 
acționeze oricum ar decurge lucrurile. In esență, există două 
posibilități: Smith să treacă la acțiuni de nesupunere, în vede- 

i a independenței, sau să se (........
Nyerere, Marea Britanie are obligația 

să trimită trupe în Rhodesia și să instituie aici legea marțială, 
întrucît Smith va comite un act anticonstitutional, iar I 
nu va mai fi legată de nici un angajament de „neamestec". în 
cazul cînd Smith s-ar abține totuși de la un asemenea pas, An- 

i nu trebuie să se declare mulțumită cu atîta, ea trebuie să 
ia măsuri. Astfel, a subliniat președintele Tanzaniei, în împre
jurarea din urmă Anglia trebuie să convoace o conferință cu 

t tuturor reprezentanților partidelor din f 
____ _ „ lui Joshua Nkomo — actualmente deportat 
vederea modificării actualei constituții care asigură hegemonia 

i albe.
Grupul african 
din Common- 

i a cerut 
apoi ca o ase- I menea conferin
ță a mesei ro
tunde privitoa
re la 
să fie 
tă imediat.

Marea Britanie, și alături de ea Canada, Australia și Noua 
Zeelandă, au căutat să evite luarea vreunei hotărîri ferme, sin
gurele puncte cu care s-au declarat de acord fiind recunoaște- 
____ ____ L2L1 ca actualul guvern rasist să fie înlocuit cu un 
guvern al majorității africane și găsirea unei căi care să ducă 
la declararea independenței Rhodesiei pe baza unei colaborări 
___ > cele două populații, la o dată acceptabilă. Cum și cînd să 
fie înlocuit guvernul lui Smith, în ce fel să se ajungă la cola
borarea albilor și negrilor în vederea declarării irJ-----J—,r~'

i și susținătorii lor n-au vrut să precizeze.
Miercuri, însă, agențiile de presă britanice au anunțat că în 

urmă guvernul englez a făcut unele concesii < 
i afro-asiatic, concesii care se vor oglindi în comunica

tul final al conferinței. Se afirmă că Anglia s-a angajat în pri
mul rînd să nu tergiverseze la infinit tratativele sale cu < 

l Iui Smith și să ia măsuri în cazul cînd aceste negocieri 
eșua. După consemnarea unui eventual eșec, Marea Britanie, 
prin consultări cu celelalte țări ale Commonwealthului, se an
gajează să convoace o conferință a mesei rotunde la care să 
fie invitați reprezentanții principalelor tendințe politice din 
Rhodesia și la care să se discute viitorul politic al acestui teri
toriu. Guvernul britanic va reînnoi precedentele sale „puneri 
în gardă*  împotriva unei acțiuni unilaterale a actualului guvern 
sud-rhodesian și, împreună cu ceilalți membri ai comunității, 

i căutarea unor „căi" care să ducă la independenta 
Rhodesiei sub o guvernare a majorității africane.

Dacă se analizează mai îndeaproape esența „concesiilor" bri
tanice, se poate observa cu ușurință că ele nu depășesc preve
derile asupra cărora se căzuse și mai înainte de acord. Even
tuala conferință a mesei rotunde este preconizată în cazul unui 
eșec al tratativelor cu Smith și nu imediat, cum cer conducă- 

(torii africani. Despre trimiterea de trupe nu se vorbește nimic, 
cum, de altfel, nu se face nici o aluzie la vreo măsură mai 
fermă. Totul se reduce la unele recunoașteri de principiu care 

"i inițierea imediată a unor acțiuni. FRANCE 
i ce arată că se poate vorbi cel mult de o concesie 

de formă, conchide că problema continuă să se mențină în sus
pensie, că „diferența fundamentală dintre poziția Angliei și 
aceea a țărilor africane a rămas întreagă".

Totuși, reafirmarea hotărîtă a poziției africane față de pro
blema sud-rhodesiană constituie pentru Smith un avertisment 
care poate să-i frîneze intențiile. De altfel Marea Britanie nu 
și-a spus ultimul cuvînt iar liderii africani au declarat că și 
după conferința Commonwealthului își vor continua eforturile 

î a determina Londra să treacă la acțiuni hotărîte.
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Dosarul

„OSCILAȚIA" CONTINENTELOR

Oamenii de știință 
sovietici, care studiază 
problemele mișcării de 
rotafie a Pămîntului în 
jurul axei sale în legă
tură cu precizarea orei 
astronomice, au ajuns 
la concluzia că în mar
tie Asia și Europa se

află cu aproximativ ? 
metri mai aproape de 
America, decît în au
gust.

S-a stabilit că marile 
blocuri continentale 
oscilează într-o anumi
tă măsură unele față 
de altele, viteza depla-

sării lor atinglnd 3 m 
pe zi, iar amplitudinea 
totală — cca 8 m.

Această „vibrație' a 
blocurilor continentale 
are un rol important 
în provocarea cutremu
relor.

NOI INCIDENTE 
INDO-PACHISTANEZE
• La frontiera dintre Pakistan și 

India s-au produs noi incidente. 
Un raport publicat de autoritățile 
indiene arăta că miercuri, timp de 
două ore, intre trupe de frontieră 
ale celor două țări a lost declanșat 
un schimb de tocuri.

® La New York da lost arestați 
14 reprezentanți ai Congresului 
național pentru egalitatea rasiale 
și ai Comitetului studențesc de 
coordonare a acțiunilor neviolente 
care au participat la o demonstra
ție în fața Palatului justiției din 
localitate. Demonstrația a lost or
ganizată In semn de protest îm
potriva arestărilor masive efectua
te la Jackson (Mississippi) în rîn
dul luptătorilor pentru drepturile 
civile.

U.R.S.S. Cămine studențești a- 
parținind Academiei agricole 

din Kaunas

se retrage?
Miercuri seara a luat sfîrșit 

dința Comitetului directorial 
S.F.I.O., întrunit In prezența 
cretarului general al partidului, 
Guy Mollet și a lui Gaston Deffer- 
re, candidatul partidului la preșe
dinția republicii. Comitetul direc
torial a luat cunoștință de eșecul 
discuțiilor privind constituirea unei 
federații între partidele de stinsa 
necomuniste și cele de centru.

Gaston Defferre, care a părăsit 
ședința înainte de redactarea co
municatului, a lăsat să se înțelea
gă că duminică va face probabil la 
Marsilia declarații, în care. va 
face cunoscut dacă își va menține 
sau își va retrage candidatura sa 
la președinția republicii.

Observatorii politici apreciază că 
luarea de poziție a Comitetului di
rectorial al S.F.l.O. confirmă succe
sul poziției lui Guy Mollet, în fa
voarea unei federații grupind ,fa
miliile socialiste" și, avînd în ve
dere, astfel cum arată ziarul .Les 
Echos", ,,posibilitatea unui acord 
cu Partidul Comunist in anumite 
cazuri determinate".
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• Doi studenți spanioli

torturați, iar avocatul

lor... arestat • 0

scrisoare cu conținut
exploziv • „Acțiunea

de seducție"

A
restarea la Madrid 
a unuia dintre cei 
mai cunoscuți mem
bri ai baroului spa
niol, avocatul Edu
ardo Cierco San
chez, a produs o 
adevărată senzație 
nu numai în capita

la Spaniei, ci și în străinătate. 
Agențiile de presă au reluat ime
diat știrea, iar marile ziare din ■ 
Paris, Londra și New York con
semnează la loc vizibil informația 
asupra arestării lui Eduardo 
Cierco.

Cauzele arestării au devenit 
imediat cunoscute. Autoritățile 
franchiste îl acuză pe Cierco că 
a adresat scrisori arhiepiscopului 
de Madrid, nunțiului apostolic și 
secretarului de stat al Vaticanu
lui în care denunță represiunile 
la care au fost supuși doi dintre 
clienții săi. studenți, în beciurile 
poliției secrete.

Desigur că nu este pentru prl-

ma oară că în Spania, sau peste 
hotarele ei. devin cunoscute tor
turile la care sînt supuși în în
chisori deținuții politici. De data 
aceasta, însă, cazul a luat am
ploare dat fiind că scrisoarea a 
fost adresată unor foruri religioa
se de către un avocat catolic care 
apără doi catolici. Deci, nu mai 
e vorba numai de represiuni îm
potriva comuniștilor, ci de schin
giuirea unor studenți cunoscuți 
pentru sentimentele lor religioase. 
Desigur că dacă scrisoarea ar fi 
rămas în sertarele adresanților, 
afacerea, poate, ar fi fost înăbu

șită prin concedierea cîtorva a- 
genți care nu făceau decît să 
execute ordinele superiorilor. Dar, 
textul scrisorii a devenit cunos
cut și revista franceză „LE NOU
VEL OBSERVATEUR" îl publi
că integral sub titlul: „O scri
soare cu un conținut exploziv". 
Citind-o ai senzația că se rela
tează torturile din vremea inchi
ziției, că sîntem cu zeci de ani 
în urmă, în plin ev mediu. Avo
catul își prezintă încă 
mele rînduri clienții : 
Martinez Lorca, catolic, 
al seminarului de la 
student în filozofie la 
tatea din Madrid, elev la școala 
de ziaristică a bisericii; și Fran
cisco Perena Garcia, fost elev al 
seminarului din Malaga, licențiat 
în teologie al Universității ponti
ficale din Salamanca, student în 
filozofie la Universitatea din Ma
drid. Loroa are 24 de ani, iar 
Garcia 25 de ani. Ei au fost 
reținuți la Direcția generală a si
guranței doar 72 de ore sub cu
noscuta acuzație de „propagandă 
ilegală". Dar a fost deajuns acest

timp pentru a fi bătuți, a li se 
sparge dinții, a fi suspendați de 
mîini pînă au căzut epuizați... Și 
descrierea torturilor continuă de-a 
lungul a multor rînduri. De alt
fel, avocatul Cierco cere scuze 
lectorilor săi pentru că descrie 
torturile, reproducînd, de aseme
nea, îngrozitorul tratament moral 
la care au fost supuși cei doi 
studenți. Și aci intervine poate 
elementul care a pus în grea în
curcătură oficialitățile de la Ma
drid. Agenții serviciului secret

scrie avocatul, toate aceste fapte 
nu s-au produs într-o provincie 
îndepărtată, ci în beciurile Direc
ției generale a siguranței care se 
găsește în vecinătatea imediată a 
Ministerului de Interne. „Este 
deci imposibil de crezut — spune 
Cierco — c-a fost vorba doar de 
simple 
cîtorva 
acestei 
că cei 
Și îdți
ferit torturi similare „ceea ce dă

depășiri de atribuții ale 
funcționari". In sprijinul 
afirmații, avocatul arată 
doi tineri i-au relatat că 
prizonieri politici au su-

procesul pe care acesta l-a inten
tat ministrului franchist al infor
mațiilor, Fraga Iribarne, pentru 
calomnie și defăimare.

Asemenea acțiuni nu fac decît 
să confirme neliniștea care dom
nește în cercurile oficiale spa
niole, căci este știut că teroarea 
este, în fapt, arma celor slabi. 
Desigur că în alt context politic, 
scrisoarea ca. si arestarea autoru
lui ei nu ar fi produs ecoul pe 
care-1 are acum în Spania ca și 
în străinătate. Dar, este cunoscut

Cînd începe să se rărească
oxigenai...

din pri- 
Andres 

fost elev 
Almeira, 
Universi-

spaniol au proferat înjurături la 
adresa religiei și a papalității. 
Cunoscînd că nu de mult fran- 
chiștii au arestat cîțiva tineri 
preoți acuzîndu-i că au sprijinit 
mișcări greviste în diferite părți 
ale țării, cunoscînd faptul că 
unele elemente ale bisericii spa
niole încearcă să se dezică de 
regim în tentativa de a-și menține 
influența asupra credincioșilor 
care suferă rigorile regimului fas
cist din Spania, nu este de mi
rare că acest nou element con
semnat în scrisoarea lui Cierco 
nu poate să lase indiferente înal
tele cercuri ale guvernanților de 
la Madrid. Mai ales că, așa cum

de gîndit că ele sînt în mod cu
rent și general practicate de po
liția spaniolă".

După ultimele știri transmise 
din capitala Spaniei soarta avoca
tului Cierco nu este cunoscută. 
De altfel, autoritățile franchiste 
nu îl arestează pentru prima oară 
pe Cierco. El a mai fost reținut 
tot în cursul acestei luni cînd a 
refuzat să remită poliției pașapor
tul care-i fusese eliberat și care 
i-a dat posibilitatea să plece la 
Paris unde a rinut o conferință. 
Cierco este și avocatul corespon
dentului de la Madrid al cunos
cutului cotidian parizian „Le 
Monde", Jose Antonio Novais, în

că în ultimele luni atît la Ma
drid cît și în numeroase orașe 
de provincie din Spania au avut 
loc mari manifestații și greve la 
care au participat diferite pături 
ale populației, de la muncitori 
și pînă la studenți. O altă carac
teristică este creșterea nemulțu
mirii și în rîndul unor cercuri 
care pînă nu de mult „nu fă
ceau politică" sau aprobau, mai 
mult sau mai puțin deschis, re
gimul franchist. Opoziția unor 
cercuri religioase este pusă în 
evidență și prin arestarea lui 
Cierco. Cît îi privește pe intelec
tuali, a devenit publică scrisoarea 
adresată de numeroși oameni de

cultură, nume prestigioase, prin 
care se cere democratizarea vieții 
publice în Spania. Asemenea ma
nifestări au căpătat amploare în 
țara unde domnește un regim 
care l-a ucis pe Garcia Lorca, i-a 
împins la exil pe Picasso și pe 
Pablo Casals.

în aceste condiții apare cu atît 
mai contrastantă poziția adoptată 
de unele oficialități din Statele 
Unite care în ultima vreme își 
intensifică „acțiunea de seducție" 
față de regimul franchist, ca să 
preluăm expresia corespondentu
lui din Madrid al ziarului „LE 
FIGARO", care-și publică artico
lul sub titlul: „Nou capitol în 
întărirea legăturilor dintre Spania 
și Statele Unite". Această orien
tare a politicii vest-europene a 
Statelor Unite care, în urma ră
cirii relațiilor cu Franța, caută 
baze pe teritoriul altor țări occi
dentale este confirmată și de in
formatul ziar „WASHINGTON 
POST". Cotidianul american scrie 
că cel mai important „dintre 
prietenii Spaniei, în afară de 
Portugalia, țară vecină și cu afi
nități ideologice, este S.U.A.". 
Cît privește răspunsul oficialități
lor franchiste, „LE FIGARO" 
arată că Madridul „se arată sen
sibil la invitație cu cît inițiativele 
americane sînt susceptibile să-i 
asigure oxigenul pe care-l cer în 
mod vădit dificultățile sale eco- 
nomico-sociale actuale". Numai 
să fie deajuns oxigenul din im
port, căci pe piața internă începe 
să se rărească...

S. B.
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