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PLANURI INSUFLEȚITOARE- 
MUNCA ENTUZIASTA!

Ancheta 
noastră

Ce reprezintă pentru munca dv. 

DIRECTIVELE^ CONGRESULUI ?
I Vedere a Fabricii de preia-

L“
Foto: I. CUCU

DUMITRU TACHE — zidar NIȚU TOMA — lăcătuș Ing. ENE LACHE Irig. CONSTANTIN ZAMFIR Ing. PETRE GEREMZEl

Tuburi 

de beton

precomprimat

Dacă acest cartier nou 
al Capitalei s-ar fi năs- 
cut undeva, în munți, 
sau poate chiar în mij
locul cîmpiei, s-ar fi nu
mit „noul oraș“ și re
porterii ar fi alergat 
spre el cu viteza celor 
mai moderne mijloace 
de transport. Astfel a- 
pare microraionul Dru
mul Taberei, cu blocuri 
elegante, cu artere su
ple, cu spații verzi, a- 
mintind gazonul stadio
nului. Iar nota predo
minantă este atmosfera 
încordată de șantier, al
bastrul cerului este pur 
și simplu, împuns din 
sută în sută de metri de 
săgețile macaralelor: se 
construiește în conti
nuare ! Am urcat sche
lele pînă la etajul

(Continuare în pag. a lll-a)

Uzina „Vulcan“. In 
hală nu se poate sta de 
vorbă. Atmosferă speci
fică de cazangerie : mult 
zgomot de metal lovit. 
Deci, lăcătușul montor 
NIȚU TOMA ne-a in
vitat în curtea uzinei. 
Printre altele, el ne-a 
declarat:

„Mă gindesc de pe a- 
cum cu mare satisfacție 
la faptul că vom fabrica 
toarte curind cazane de 
420 tone abur pe oră. 
Uzina noastră, așa cum 
prevăd și Directivele, a 
perfecționat colaborarea 
și cooperarea cu alte în
treprinderi. Iar noi, cu 
toții, ne-am străduit să 
facem totul pentru reali
zarea angajamentelor. 
Personal, am creat un 
dispozitiv pentru rotit

(Continuare în pag. a III-a)

Comunist Chinez care a participat
la Congresul al IX-lea al P.C.R.

Ing. ENE LACHE, di
rector tehnic al Uzinelor 
„Vulcan“ — București:

„Planul cincinal pre
vede o dezvoltare sub
stanțială a industriei e- 
nergetice și asta se re
feră și la uzina noastră 
care produce utilaj pen
tru termoficare.

Directivele Congresu
lui înseamnă pentru noi 
un program de muncă 
intensă, sarcini precise 
și însuflețitoare. Vom a- 
vea de parcurs drumul 
către o calitate superi
oară a produselor noa
stre. îmbunătățiri teh- 
nico-funcționale ale ca- 
zanelor cu aburi și ale 
cazanclor pentru termo
ficare, de 120 tone abur 
pe oră și de 420 tone a- 
bur pe oră — iată o-

(Continuare in pag. a III-a)

In Uzina „Electromag
netica“ am întîlnit at
mosfera, de », deosebită 
însuflețire statornicită o 
dată cu prima zi a lu
crărilor Congresului, 
înainte de a primi un 
răspuns la ancheta noa
stră ni s-au adus la cu
noștință cîteva din re
zultatele întrecerii so
cialiste din săptămîna 
trecută. Ele vorbesc des
pre sentimentele pe care 
le nutrește acest colectiv 
față de partid, față de 
documentele istorice pe. 
care le-a elaborat Con
gresul al IX-lea al 
P.C.R.

In cele 6 zile ale Con
gresului, uzina a pro
dus :

în loc de 750 con- 
tori monofazați pe zi (cit

(Continuare în pag. a III-a)

Ing. PETRE CEREM- 
ZEI — șeful șantierului 
2 I.C.L.B. — Drumul 
Taberei:

Aș începe cu un citat 
din Raportul Comitetului 
Central al P.C.R. la cel 
de-al IX-lea Congres:

„IN PERIOADA 1966— 
1970 SE PREVEDE CON
STRUIREA DIN FONDU
RILE STATULUI A CIR
CA 300 000 DE APARTA
MENTE...“.

Șantierul nostru — li
nul clin nenumăratele 
șantiere chemate să pună 
in practică aceste preve
deri, are de înfăptuit 
multe lucruri.

In primul rînd, ne gin-

PAVEL AIOANEI 
MIHAI CARANFIL 

Foto: I. CUCU

(Continuare în pag. a III-a)

La Fabrica de prefabricate 
din beton de la Craiova a în
ceput producția unui nou sorti
ment — tuburi din beton pre
comprimat — folosite la execu
tarea rețelelor de alimentare cu 
apă și la lucrări de hidroame
liorații. Noua secție intrată în 
funcțiune în acest scop va rea
liza anual 120 km de tuburi cu 
diametre de 400 la 1 000 mm.

Utilajele moderne, fabricate 
în cea mai mare parte în (ară 
la Uzinele „23 August" și 
„Vulcan" din Capitală, „Inde
pendența"-Sibiu și în alte uni
tăți industriale asigură aplica
rea celor mai avansate pro
cedee tehnologice de fabricație. 
Astfel, în vederea măririi re
zistenței la presiune și la ac
țiunea agenților chimici, tubu
rile sînt precomprimate în între
gime, iar întărirea betonului se 
face în tunele speciale la tem
peraturi înalte.

Reducerea cu circa 40 la sută 
a prețului de cost al tuburilor 
din beton față de cele confec
ționate din oțel sau fontă, un 
montaj ușor care contribuie la 
creșterea productivității muncii, 
o etanșeitate perfectă a locu
rilor de îmbinare sint numai 
cîteva din avantajele și calită
țile noului produs.

(Agerpres)

Marți la amiază a părăsit 
Capitala delegația Partidului 
Comunist Chinez, în frunte cu 
Den Siao-pin, membru al Co
mitetului Permanent al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Bîrlădeanu, Leonte 
Răutu, Petre Blajovici, Florian

Dănălache, VaSile Patilineț, 
Anton Moisescu, Andrei Păcu- 
raru, Ghizela Vass, Petru Ena- 
che, Dumitru Gheorghiu, Bu
jor Sion, de activiști de partid, 
precum și de numeroși oameni 
ai muncii.

Un grup de pionieri a oferit 
oaspeților flori.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și membrii Ambasa
dei Republicii Populare Chi
neze.

(Agerpres)

Dacă zilele intră-n sac...
boabele rămin afară

în raionul Pașcani, din regiunea Iași, 
secerișul este în plină desfășurare. A- 
ceastă lucrare la ordinea zilei ar tre
bui să concentreze acum întreaga aten
ție a conducerilor cooperativelor agri
cole de producție și S.M.T., a organiza
țiilor U.T.M. Grîul a ajuns peste tot în 
faza de coacere deplină și orice întâr
ziere în executarea secerișului aduce 
pierderi de boabe. în acest raion recol
tatul a început cu cîteva zile mai târ
ziu decît în raioanele sudice ale regiu
nii. Oare numai aceasta să fie cauza 
pentru care pînă la 25 iulie s-a strîns 
recolta doar de pe 49 la sută din su
prafața cultivată cu grîu? Au fost fo
losite toate posibilitățile existente pen
tru ca să se asigure viteza planificată 
la seceriș ? Organizațiile U.T.M. au ini
țiat asemenea acțiuni care să stimuleze 
participarea tuturor tinerilor la strîn- 
gerea recoltei ? De Ia început, cîteva 
precizări : în situații asemănătoare re
zolvări diferite ; măsuri foarte bune 
alături de măsuri incomplete; inițiati
ve interesante lingă formalism.

• Tineri prezenți, tineri absenți

• Situații asemănătoare, rezolvări diferite

La cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Tîrgu Frumos orzul de 
pe 40 de hectare a fost recoltat în nu
mai două zile. Paralel cu strîngerea 
recoltei, inginerul Constantin Pavel, 
președintele unității, împreună cu bri
gadierii au verificat de cîte două sau 
trei ori pe zi stadiul de coacere a griu
lui. O primă constatare: pe cele 80 
de hectare ale brigăzii a opta din sa
tul Prigorenii Mari lanul a dat în 
pîrgă ; se putea recolta manual. Tre
buiau 80 de cosași. Secretarul comite
tului U.T.M., care a cunoscut din timp 
nevoile unității, împreună cu secretarii 
pe brigăzi au recomandat operativ ti
nerii de care era nevoie, și chiar de a

doua zi din cei 60 de cosași prezenți la 
lucru 40 erau tineri. Cînd au terminat 
acest lan, au trecut pe altul alăturat. 
Este un exemplu care arată cu cîtă 
promptitudine și eficiență acționează 
organizația U.T.M. din această unitate, 
cît de receptiv este comitetul U.T.M. de 
aici la nevoile cooperativei. De fapt, or
ganizația U.T.M. recomandase de la în
ceput tineri pe combine, la transportul 
recoltei, strînsul paielor și în alte locuri

C. SLAVIC

corespondentul „Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

(Continuare în pag. a III-a)

Au terminat recoltatul
Regiunea Argeș

Oamenii muncii de pe ogoarele regiunii Argeș au terminat 
strînsul recoltei de grîu și secară de pe întreaga suprafață 
cultivată. în prezent, continuă treieratul, al cărui ritm zilnic 
este în continuă creștere. Ca și Ia celelalte lucrări din cam
paniile agricole din acest an, în frunte s-au situat mecaniza
torii, lucrătorii G.A.S. și țăranii cooperatori din raioanele 
Drăgănești Olt, Costești, Găești și Drăgășani. Se fac pregă
tiri pentru însămînțările de toamnă. Pînă acum s-au efec
tuat arături de. vară pe 30 600 hectare.

Raionul Ineu
ORADEA (de la corespondentul nostru).— Țăranii cooperatori și 

mecanizatorii din raionul Ineu, regiunea Crișana, au terminat astăzi 
recoltatul pe întreaga suprafață de 17 700 hectare însămînțate cu 
păioase. Folosindu-se în fiecare zi bună de lucru toate forțele coope
rativelor agricole și S.M.T., viteza de recoltare planificată a fost în 
permanență depășită. Acum continuă în ritm susținut treieratul și ară
turile de vară.

Încă vreo două zile și secerișul va fi terminat și pe această 
parcelă

De la Ministerul 
Invățămîntului

In legătură cu examenele din sesiunea de toamnă 
a anului școlar 1964/1965, Ministerul învățămîn- 
tului iace următoarele precizări:

1. a) Potrivit comunicării 
făcute înainte de închide
rea cursurilor, examenul 
de maturitate la școlile de 
cultură generală și exame
nul de stat la școlile pe
dagogice și institutele pe
dagogice de învățători, se 
vor desfășura între 19—30 
august 1965.

b) Examenele de cori- 
gență pentru clasele a Xl-a 
(cursuri de zi, serale și fără 
frecvență), pentru anul VI 
al școlilor pedagogice și a- 
nul II al institutelor peda
gogice de învățători 
(cursuri de zi și fără frec
vență), se vor desfășura în
tre 15—17 august a.c.

2. Examenele de corigen- 
ță la celelalte clase se vor 
desfășura, potrivit regula
mentului școlilor de cultu
ră generală, după cum ur
mează :

a) Examenele de corigen
tă pentru clasa a VlII-a 
cursuri de zi și examenul 
de absolvire a școlii gene
rale de 8 ani, se desfășoară 
între 20—29 august 1965.

Examenele de corigență 
la clasa VlII-a a școlii ge
nerale de 8 ani (învățămînt 
fără frecvență) și la clasa 
a VlII-a a școlii medii 
(învățămînt fără frecvență), 
precum și examenele de 
absolvire a școlii generale 
de 8 ani, învățămînt fără 
frecvență, vor avea loc în
tre 15—24 august 1965.

b) Examenele de corigen
ță pentru clasele a V-a, 
a Vl-a, a Vil-a, a TX-a și 
a X-a ale școlii de cultură 
generală, cursuri de zi, 
pentru anii II și V ai școlii 
pedagogice și anul I al in
stitutelor pedagogice de în
vățători (cursuri de zi și 
fără frecvență) se vor des
fășura între I—5 septem
brie a.c.

c) Examenele de cori
gență pentru clasele a 
VlII-a, a IX-a și a X-a, 
cursuri serale se vor des
fășura între 15—20 august 
a.c.

d) Examenele de cori
gență pentru clasele a V-a, 
a Vl-a, a Vil-a, a IX-a și 
a X-a, învățămîntul fără 
frecvență, se vor desfășura 
între 20—25 septembrie a.c.

3. — a) Concursul de ad
mitere în școlile medii de 
cultură generală și în șco
lile pedagogice, cursuri de 
zi, se va desfășura între 
1—7 septembrie a.c.

b) Concursul de admite
re în învățămîntul mediu 
seral se va desfășura între 
25—30 august a.c. iar în 
învățămîntul mediu fără 
frecvență între 20—25 sep
tembrie a.c.

c) Concursul de admitere 
în institutele pedagogice 
de învățători — cursuri 
de zi și fără frecvență — 
se organizează între 20—30 
septembrie a.c.

Noi profile de laminate
Laminoriștii de la

Combinatul siderurgic 
Reșița au realizat și 
livrat noi laminate din 
oțeluri aliate de cali
tate superioară : cor- 
niere pentru flanșe și 

, profile pentru linii 
1 ferate supuse la uzu-

ră. La acestea se mai 
adaugă profilele de 
laminate pentru con
strucția autocamioa
nelor, tractoarelor și 
utilajului chimic in
dustrial. O dată cu 
realizarea noilor pro
file, laminoriștii reși-

țeni au asigurat spori
rea cu mai bine de 20 
la sută a producției 
de laminate din oțe
luri aliate de calitate 
superioară.

(Agerpres)



ITINERARI! ALE
UCENICIEI ȘTIINȚIFICE

* Din nou despre o valoroasă inițiativă studențească
Lărgind o Inițiativă apărută anul trecut — organizarea brigăzilor complexe studen

țești de studii și documentare — în vacanța aceasta, din numeroase centre universitare au 
pornit colective studențești să studieze, din unghiurile de vedere ale mai multor profesiuni 
realitățile pe care le oferă unele din reg iunile țării.

Activitatea brigăzilor complexe de studii și documentare contribuie într-o măsură în
semnată la lărgirea și îmbogățirea orizontului profesional al studenților, la verificarea

Un nou

centru turistic

Istoria teatrului

Constructorii sistemului hi
drotehnic de pe riul Firiza au 
fost marți martorii unui eve- 

; niment inedit pe șantierul lor: 
1 lansarea la apă a primei nave 

destinate turiștilor pe lacul de 
| acumulare care are o supra

față de 116 ha. Adus de la 
; Galați, vasul de agrement, cu 
I un deplasament de 34 de tone, 
i poate lua la bord într-o cursă 
1 circa 70 de pasageri, asigu- 
I rîndu-le tot confortul necescRy 
I unei bune călătorii. El dispune 

și de un bufet-bar. In cu- 
! rînd, pe „marea“ recent apă- 
| rută la poalele munților Ighiș, 

în urma terminării lucrărilor 
de construcție a sistemului hi
drotehnic de pe riul Firiza, vor 
fi lansate și cîteva șalupe, în- 
chegîndu-se astfel o flotă de 
tipul celei care a luat ființă 
pe lacul de la Bicaz. Aceasta, 
împreună cu cabana, restau
rantul, faleza, precum și alte 
amenajări, constituie cel mai 
nou centru turistic apărut pe 
harta patriei.

(Agerpres)

m practică a cunoștințelor dobîndite pînă acum. Cu prilejul acestor excursii studenții —
— au posibilitatea să cunoască profund istoria regiunii cercetate, ma- 

7* ---- - - -j jn anjj pUterjj populare, frumusețile naturii.
membri ai brigăzilor — i_ ,____________ ___ _
rile prefaceri economice și sociale petrecute în

omitetul U.T.M. al Centrului universitar Cluj și 
Uniunea asociației studenților, au venit în în- 
tîmpinarea unei dorințe mai vechi a studenților: 
de a studia temeinic diferite regiuni ale țării, 
sub multiplele lor aspecte și a organizat în a- 
ceastă vacanță două brigăzi complexe de studii 

și documentare. Am condus brigada din Oltenia 
și Argeș formată din 13 membri, studenți de la facultățile de 
științe economice, biologie, geografie, istorie, filologie, con
servator, arte plastice ,membri ai cineclubului și cercului 
foto. Deci, studenți cu specialități diferite aleși așa pentru a 
putea realiza cît mai bine scopul pe care ni l-am propus : 
cunoașterea dezvoltării economice a regiunii cercetate, pre
cum și dezvoltarea ei social-culturală, studierea unor proble
me legate de trecutul istoric. De asemenea, am urmărit să ne 
formăm o privire cît mai exactă asupra tradițiilor folcloru
lui, să cunoaștem frumusețile naturale ale regiunii. Pentru a 
putea cuprinde în studiul nostru — pe care l-am întitulat 
monografic—aspecte atît de diferite și cuprinzătoare ne-am 
concentrat atenția asupra unor zone caracteristice regiunii 
Oltenia și a unei părți mai mici din regiunea Argeș. Este 
vorba de Craiova și de satele din jur, de Gorj și împreju
rimi și de Rucăr din regiunea Argeș. Am stabilit un pro
gram precis de activitate. Pe plan economic, pe lingă in
formațiile culese înainte de a ajunge în regiune, s-a stat de 
vorbă cu numeroase cadre din conducerea economică a re
giunii și a unităților industriale. Am vizitat Uzinele Elec- 
troputere, Combinatul Chimic din Craiova, Exploatarea mi
nieră Rovinari, un cîmp de extracție a petrolului din raio
nul Balș etc. „Secția“ economică a brigăzii a cules nume
roase informații privitoare la dezvoltarea acestor întreprin
deri în anii noștri și perspectiva deschisă în următorii ani, 
la rolul acestor unități în economia națională. S-au cules 
date care reflectă activitatea de producție în special a tine
rilor, modul cum își ridică cunoștințele profesionale și cul
turale etc. în unele întreprinderi și unități agricole s-au 
făcut numeroase filmări și fotografii.

Istoricii din brigadă, care au studiat în orele de curs isto
ria acestei regiuni în diferite epoci, aveau de cercetat un 
material foarte cuprinzător și interesant. Dezvoltarea învă- 
țămîntului, a culturii și artei în anii noștrii, într-o regiune 
„vestită“ în trecut prin înapoierea sa.

Cu același interes s-au efectuat studii despre tradițiile 
artei populare, despre evoluția acesteia în contact cu reali
tățile contemporane. în comunele Tismana, Oboga, lancu 
Jianu din Oltenia, Rucăr și Dîmbovicioara din regiunea Ar
geș, zone cu tradiții folclorice foarte bine păstrate, s-au cu
les zeci de producții populare, poezii, melodii, s-au înregis
trat și filmat obiceiurile specifice anumitor evenimente etc. 
împreună cu cei mai bătrîni locuitori s-a pornit pe urmele 
vestitului haiduc lancu Jianu, au fost dezgropate din me
moria informatorilor cîntece și obiceiuri a căror apariție se 
află ascunsă în spatele a sute de ani. Aparatele de fotogra
fiat și cele de filmat au înregistrat pe peliculă monumentele 
de artă cele mai de preț ale Olteniei.

S-a adunat un material documentar foarte bogat a cărui 
sistematizare migăloasă va fi terminată la începutul anului 
universitar. Firește, o dată cu sosirea la Cluj, activitatea bri
găzii nu s-a încheiat. Abia acum începe a doua parte a pro
gramului : prelucrarea și difuzarea datelor și imaginilor cu
lese. Ne-am gîndit de pe acum la cele mai potrivite posibi
lități de valorificare a acestui material. Studenții de la arte 
plastice voi- realiza o expoziție de pictură și grafică, foto- 
amatorli.O expoziție de fotografii, iar cinefilii un film docu- 

r____  mentar. Vor urma expuneri, simpozioane pe diferite teme
< <■ ‘Studctvții d^ tla,-Conservator au trecyț, Șp țîprspistrări ,ji,e -„„»bazate pe bogatul material cules și însoțit de proiecția diapo- 

muzică populară veche maramureșană, după care cu toții am zitivelor realizate.
îndeplinirea întocmai a obiectivelor propuse ne-a ajutat 

să realizăm un lucru de mare preț : cunoașterea unei părți 
din patria noastră atît de frumoasă și de bogată, cunoaște
rea marilor înfăptuiri ale poporului nostru condus de partid.

rigada complexă de studii și documentare pe 
care am condus-o s-a deplasat pe un traseu din 
regiunea Maramureș. Cei 15 studenți care au 
intrat în componența brigăzii aparțin unor spe
cialități diferite: istorie, limbă și literatură ro- 
mînă, științe naturale, conservator, arte plastice 
și arhitectură.

La plecarea din București, fiecare din noi cunoștea pro
gramul celor 14 zile de studii și documentare, obiectivele de 
vizitat și domeniile în direcția cărora trebuia să ne con
centrăm întreaga noastră activitate; se înțelege, în strînsă 
legătură cu specialitatea fiecăruia dintre noi.

Pe parcursul celor două săptămîni, creioanele cuprinse 
de febră nu s-au oprit, ciocanele de cules eșantioane de 
minereuri au fost întotdeauna în lucru, dispoziția pentru 
strîngerea datelor istorice sau privitoare la fauna și flora 
locală — mereu prezentă, iar aparatul de filmat, pregătit 
în permanență pentru unghiurile cele mai prielnice. Numai 
magnetofonul, după cîteva zile de muncă a cerut... permis 
de odihnă. Din păcate, i-am aprobat concediul solicitat, din 
lipsa de prevedere a noastră de a ne asigura o provizie co
respunzătoare de role și bandă de înregistrat. Materialele 
pe care le-am cules nu sînt încă ordonate. Sistematizarea 
și prelucrarea lor reclamă timp. Cîteva informații pot fi 
însă date, mai ales că minunatul ținut al Maramureșului 
ne-a oferit impresii deosebit de bogate pe care nu le putem 
păstra numai în matca sufletelor noastre.

Mai întâi Baia Mare — primul centru de studiu și docu
mentare. întreaga brigadă a vizitat muzeul regional, cetă
țile medievale, întreprinderile metalurgice și chimice, mi
nele din apropiere și sistemul hidrotehnic de pe riul Firiza, 
situat la poalele munților Ighiș, care, de curînd, potrivit 
prevederilor planului de șase ani, a intrat în funcțiune. 
Lacul Bodi și masivul Gutin, ne-au îneîntat deopotrivă, pe 
toți — dar pentru studenții Papaianopol Liviu (geografie- 
geologie) și Munteanu Ion (I.P.G.G.) ele s-au impus și ca 
obiective de cercetare, constituind adevărate centre de fur
nizare a unor date deosebit de interesante. Pentru cîtva 
timp, am fost oaspeții unei gazde a cărei amabilitate ne-a 
cucerit: sculptorul Vida Gheza, care, fără rezerve, s-a lăsat 
iscodit de noi dezvăluindu-ne actualele și viitoarele sale 
proiecte de muncă.

Construcțiile vechi și noi băimărene le-au fixat „program 
de studiu" arhitecților și istoricilor; totuși ele au fost vizi
tate cu interes de către toți membrii brigăzii. Mă refer la 
turnul lui Ștefan, la Casa monetăriei întemeiate de Matei 
Cor vin, la Casa Olarului, Biikosy Geza — turnul măcelari
lor (vestigiu din vechiul zid al orașului), la monumentul 
eroilor și al minerului. Construcțiile amintite au stimulat și 
atenția cineclubiștilor care le-au imortalizat pe peliculă. 
Muzeul etnografic maramureșean, combinatul de industria
lizare a lemnului, cetatea Solovan, palatul culturii, ne-au 
convins că, pe coordonatele între care se dezvoltă viața nouă 
a Sighetului Marmației, există o frecventă îmbinare a pre
zentului cu urmele trecutului istoric...

Vizitarea comunei Săpînța din raionul Sighet ne-a îmbo
gățit cu mult materialele culese pînă atunci. Aici am întâl
nit adevărate comori de artă populară: în sculptură și 
pictură, în lucrarea țesăturilor și a obiectelor casnice. Fol
clorul vorbit și cîntat și cunoașterea „Cimitirului vesel“ — 
adevărat monument realizat de artisul popular Stan Ion 
Pătraș (pe fiecare dintre cruci sînt sculptate figuri și ver
suri cu caracter humoristic, de fină observație, despre 
firea și păcatele celor dispăruți) au pretins mari rezerve de 
liîrtie filologilor, istoricilor, și studentului de la arte 
plastice.

Este uniiormă această peli
culă lină, este imaculata pe 
toată întinderea ei ? Aceste 
calități ale produsului Unit 
le urmăresc operatorii chi- 
miști Mircea Ștefan și Gri- 
gore Vermar de la Fabrica 

de hirtie din Bacău

în România

lolclorice cu origini stră- 
plnă la formele de teatru 
din secolele XIX—XX. 

doua a volumului conține

Pe urmele
materialelor publicate

o o

în

muzică populară, veche maramureșană, după ciré cu toții am 
devenit spectatorii unei plăcute serbări cîmpenești organi
zate la izvoarele de apă minerală de lingă Săpînța. Seara 
s-a încheiat cu un simpozion organizat de studenți.

Noua etapă a traseului brigăzii — comuna Borșa, ne-a so
licitat, de asemenea, o activitate intensă : vizitarea unei 
mine, a întreprinderilor industriale de flotație, a complexu
lui turistic Borșa, a carierei de piatră pentru pavaj etc. In 
continuare am cunoscut masivul muntos Pietrosul, Lacul 
Iezer, stația meteorologică Iezer. In această perioadă Jn- 
treaga brigadă a stabilit nenumărate contacte cu realitățile 
locale, dar a avut și de furcă cu... organizarea judicioasă a 
timpului. Ne-am descurcat însă pînă la urmă. Clujul ne-a 
invitat la cercetarea muzeului istoric și a celui etnografic, 
care â permis istoricilor să culeagă noi ddte, dar să facă și 
ó sinteză a informațiilor strìnse de ei în regitinea Mara
mureș. Grădina botanică a completat materialele strìnse de 
naturalisti, iar nenumăratele monumente istorice și cons
trucții clujene au oferit arhitecților posibilitatea desprin
derilor unor interesante concluzii pentru activitatea lor;

Iată o enumerare simplă a raidurilor de documentare în
treprinse de brigada noastră prin ținuturile maramureșene. 
Cunoașterea lor ne-a întărit și mai mult sentimentul de dra
goste și mîndrie pentru țara noastră, pentru harnicul și ta- 
îentatul nostru popor care — sub conducerea partidului — 
a obținut succese istorice în construcția unei vieți noi, civi
lizate.

Primul volum al Tratatului de 
Istoria teatrului in România, atlal 
sub tlpnr la Editura Academiei 
R. P. Române, ilustrează elemen
tele de artă teatrală din civiliza
țiile primitive si antice, spectaco
lele de burg si de bilei și cere
moniile de la cur/ile domnești și 
boierești din epoca feudală. Arta 
teatrală populară a iost redată sub 
aspectul unui proces istoric, de la 
elementele teatrale regăsite în ri
tualurile 
vechi și 
popular 
Partea a
istoria teatrului dramatic in prima 
jumătate a secolului XIX, plnă la 
revoluția din 1848. Primele școli 
de teatru, etapa de constituire a 
artei teatrale profesioniste și În
ceputurile dramaturgiei originale 
au fost tratate în capitole separa
te, în mod analitic. Ideile estetice 
despre teatru șl critica dramatică 
a vremii au constituit obiectul li
nei sinteze care încheie volumul.

Tratatul de istoria teatrului în 
România este conceput ca o lucra
re de sinteză, In cinci volume, e- 
laborată de un colectiv de spe
cialiști din cadrul sectorului 
istoria teatrului din Institutul 
istorie a artei al Academiei R. 
Române.

Sub titlul de mai sus, 
„Scînteia tineretului“ a apărut 
un articol în care era anali
zată calitatea produselor la 
turnătoria de fontă a Uzinei 
„1 Mai“ din Ploiești. Zilele tre
cute Ia redacție am primit din 
partea comitetului U.T.M. de 
aici un răspuns în care se spu
ne, printre altele :

„Comitetul U.T.M. pe uzină, 
în colaborare cu conducerea 
uzinei au făcut o analiză te
meinică în secția de turnătorie 
și s-au luat măsuri eficace 
pentru a se organiza în așa fel 
activitatea aici îneît pe viitor 
să se prevină executarea unor 
piese de slabă calitate. Una 
din aceste măsuri a fost con
stituirea de echipe compuse 
din 4—5 formatori specializați 
pe categorii de lucrări și re
pere. S-au luat, de asemenea, 
măsuri pentru a se asigura din 
vreme fiecare loc de muncă cu 
materii prime și materiale au
xiliare, fapt care duce la res
pectarea ritmicității în desfă
șurarea procesului tehnologic.

O bună parte din

stabilite în urma apariției ar
ticolului susamintit, se referă 
la ridicarea calificării profe
sionale a muncitorilor — fac
tor important în îmbunătățirea 
calității pieselor turnate. De 
pildă, au fost revăzute ș" îm
bogățite toate tematicile la 
cursurile de ridicare a califi
cării în sensul completării lor 
cu noțiuni care să se refere la 
procedee noi de lucru. Comi
tetul U.T.M. urmărește cu ma-

re atenție frecvența tinerilor 
la cursuri, respectarea datelor 
la care e stabilit să se țină 
lecțiile, urmărește felul în 
care aplică tinerii în practică 
cunoștințele căpătate la 
cursuri. Ca urmare în activi
tatea colectivului din turnăto
ria de fontă se observă în ul
tima vreme o îmbunătățire 
sensibilă a calității produ
selor“.

la toate cotele“
Răspunsul

șantierului

...și al furnizorului

Pe marginea aceluiaș arti
col, la redacție s-a primit și 
răspunsul conducerii Uzinei 
„Vulcan“. După ce face o ana
liză a cauzelor care au generat 
deficiențele semnalate în ziar, 
în răspunsul primit se spune :

„Articolul publicat în ziarul 
dv. a fost analizat și dezbătut 
în ședințe de lucru Ia sectorul 
de proiectări, secția III cazan- 
gerie și C.T.C. Măsurile pe 
care noi le-am luat pentru e- 
vitarea pe viitor a unor defi
ciențe de genul celor arătate 
în articol sînt :

— La proiectele tipizate pen
tru filtrele ionice, în curs de 
efectuare, se vor prevedea dis
tribuitoare de dimensiuni care 
trec prin gura de vizitare.

— La sudarea plăcilor cu 
duze și a Manșelor de legătură 
se va respecta poziția de asam
blare față de semneie date la 
găurire.

— Se va face un control in- 
terfazic corespunzător la reci- 
pienții cauciucați.

în încheiere ținem să vă 
transmitem mulțumirile noas
tre tovărășești pentru ajutorul 
acordat în înlăturarea defici
ențelor care s-au semnalat în 
munca noastră“.

In unul din numerele ziaru
lui nostru s-a publicat un re
portaj despre activitatea pe 
care o desfășoară constructorii 
pe șantierul Termocentralei 
București-sud. Se vorbea a- 
colo despre munca entuziastă 
a tinerilor, despre problemele 
complexe care au trebuit să 
fie rezolvate precum și despre 
unele care nu s-au rezolvat 
sau, în unele cazuri, aceasta 
s-a făcut în dauna calității. Cu 
cîtva timp în urmă am primit 
din partea conducerii șantie
rului C.E.T. București-sud un 
răspuns în care se spune : 
„Cazul semnalat de dvs. cu 
privire la platformele de de
servire de la cazanul nr. 2 este 
just. Intr-adevăr, s-au montat 
unele prefabricate care nu în
deplineau condițiile de calita
te“. Mai departe, în răspuns, se 
arată că s-au luat și măsuri : 
„Pentru remedierea acestor 
defecțiuni, prefabricatele ne
corespunzătoare au fost înlo
cuite, ele fiind folosite ia ame
najări de drumuri și platfor
me“. Răspunsul primit ne mai 
informează și asupra faptului 
că deficiențele semnalate în 
reportajul nostru au fost adu
se la cunoștința muncitorilor 
de la prefabricate și a monto- 
rilor și că au fost criticați cei 
care au dat drumul la produse 
necorespunzătoare. De aseme
nea, s-au luat măsuri pentru a 
înlătura deficiențele ieșite la 
iveală Ia lucrările stației de 
epurare chimică.

Oamenii sînt deci de acord 
cu deficiențele semnalate în 
ziarul nostru și, așa cum e și 
firesc, au luat măsuri de îm
bunătățire a muncii.

asist. univ. IOAN COVACI
membru al Comitetului U.T.M. al Centrului universitar

Ui, căldura I
Foto: E. COJOCARU

LAURENȚIU SPIREANU
student anul II, Conservatorul „Ciprian Porumbescu 

București

măsurile

și „circulația“ actorilor
reprezentată de

GEORGE BANUFoto : AGERPRES

Tînăra Mariana Pleșa, de la 
țesătoria de relon „Panduri" 
din Capitală, este una din 
■ele mai bune muncitoare 

de aici

Proiecte îndrăznețe

In tabăra din Vața de Jos 
își petrec vacanța zeci de e- 
levi din regiunea Hunedoa
ra. Din programul de acti
vități o deosebită atracție o 
constituie excursiile, al căror 
itirierariu cuprinde și acea
stă trecere peste Crișul Alb

Foto: O. PLEACN

— Cel dintîi țel al nostru, ne 
spunea E. Onu, tînărul direc
tor al Teatrului de Stat din Si
biu, a fost și va continua să 
rămînă promovarea dramatur
giei originale. La secția română 
s-au jucat „Pasacaglia“ de T. 
Popovici, „Șeful sectorului su
flete“ de Al. Mirodan, „întîlni- 
re“ cu îngerul“ de S. Drăgușa- 
nu, iar la secția germană „E 
vinovată Corina?“, de L. Fulga, 
„Ulysse și coincidențele“ de 
M. Șeptilici și Gh. Dumbră- 
veanu. în repertoriul anului 
viitor figurează piesele „Nin
ge la ecuator“ de D. Dorian, 
„Tezaurul lui Justinian“ de 
Al. Voitin, la secția română, 
iar la cea germană a doua 
piesă a unui autor sibian Al. 
Kolowrat — 
Kleinau“. 1 
dramaturgia 
rim cu asiduitate 
ficarea unor piese 
românesc dintre 
războaie, nejucate 
timp. Am început 
deseară“ de T. Mușatescu, și 
continuăm montînd „Idolul 
sau Ion Anapoda“ de G. M. 
Zamfirescu. O altă linie pe 
care ne străduim s-o menți
nem mereu prezentă este a- 
ceea privind dramaturgia 
clasică. Anul trecut am ju-

„încurcături la 
Ocupîndu-ne de 

română, urma
și revalori- 
din teatrul 
cele două 

în ultimul 
cu „Sosesc

IV-xasica. zxiiui wcvui citii ju- 
cat, comemorîndu-1 pe Shakes
peare, premiera pe țară „Re-

I
Imurg1 

turgis

gele Cymbeline“ și „Comedia 
erorilor“. Acum, avem în pro
iect „Clavigo“ de Goethe, „Ca- 
niota“ de Labiche și „în a- 

j“ de Hauptmann. Drama
turgia universală contempo-

rană a fost
„Vulpea și strugurii“ de G. Fi
gueiredo. „Stația de autobuz“ 
de W. Ince și „Pygmalion“ de 
Shaw. Pentru stagiunea urmă
toare ne-am gîndit la „O mi
nune obișnuită“ de E. Svarț, 
„Frank al V-lea“ de Diirren- 
matt, „Doctor în filozofie“ de 
Nușici, „8 femei“ de R. Tho
mas. In general, cam acestea 
sînt piesele ce le vizează pro
gramul teatrului.

— Făcînd această paralelă 
pentru a sublinia continuita
tea preocupărilor mi-ați anu
lat următoarea întrebare, din 
care nu a rămas decît sfîrșitul, 
privind perspectiva unor spec
tacole experimentale.

— Urmărim organizarea 
unui Studio, cu funcții multi
ple. In primul rînd pregătirea 
pieselor se va face aici după 

. un program special, în care să 
fie incluse atente exerciții de 
dicție și mișcare, punîndu-se

accentul pe elementele speci
fice de profesiune. Munca în 
cadrul Studioului va tinde să 
înlăture rutina ce pîndește pe 
unii actori. Piesele alese sînt 
„Antigona“ de Anouilh și 
„Lungă călătorie în noapte“ de 
E. O’Neill. Tot în cadrul Stu
dioului vom iniția un ciclu de 
conferințe din istoria teatrului 
cu exemplificări susținute de 
actori și, de asemenea, urmă
rim încetățenirea unei tradiții 
a recitalurilor de poezie. Stu
dioul va constitui și locul de 
întîlnire fie al întregului co
lectiv pentru discuții pe mar
ginea articolelor cu caracter 
teoretic din reviste, fie al ac
torilor cu publicul spectator.

— Echipa pentru a putea 
lua naștere trebuie să aibă la 
bază un ansamblu omogen și 
stabil. Este greu de realizat 
așa ceva atît timp cît absol
venții Institutului, care din 
punct de vedere profesional

sînt excelent pregătiți, nu se 
leagă de teatru, fiind într-o 
continuă circulație. Deși utili
zați în roluri de răspundere, 
care le-au oferit satisfacții, 
A. Atanasiu, Paul Avram, 
M. Stan au preferat alte tea
tre, după un interval foarte 
scurt de lucru în teatrul nos
tru. Această situație afectează 
și organizarea repertoriului, 
deoarece, pentru aceasta se au 
în vedere și posibilitățile acto
ricești de care dispune teatrul. 
Proiectele noastre sînt astfel 
obligate să stea deseori pe un 
pămît deloc stabil.

— Dispuneți de o echipă va
loroasă de regizori ?

— Din acest punct de vede
re ne aflăm într-o situație spe
cială. I. Veakis pleacă la Ti
mișoara, rămânînd în teatru 
doar un singur regizor — A. 
Kunner. Căutăm un regizor, 
care să devină o prezență ac
tivă în teatru.

Colaborați cu teatrele 
bucureștene ?

— Apreciez o asemenea for
mă de lucru, deoarece colabo
răm cu regizori, scenografi 
care prin calitățile lor asigură 
deseori un înalt nivel ar
tistic reprezentațiilor teatrului. 
Chiar acum, în timpul discu
ției noastre, regizoarea Sanda 
Mânu repetă deja actul doi al 
piesei „8 femei“. To 
pune în scenă și vode 
Labiche — „Caniota“. 
menea, discutăm și cu 
rul M. Dimiu, care prol 
pune o piesă în scenă la tea
trul nostru.

— Una din surprizele plă-
cute oferite de Festivalul fii- I 
mului de la Mamaia Teatrului ■
din Sibiu, a Constituit-o de
cernarea marelui premiu de 
interpretare masculină actoru
lui. I. Bessoiu. Acest premiu a 
fost obținut anul trecut tot de 
un actor sibian — S. Papa- 
iani. O adevărată colecție. Se 
simte o influență a jocului ci
nematografic asupra celui tea
tral ?

— Extrem de vizibilă.
doi actori se definesc ca inter- 
preți moderni, cu un joc fi
resc și nuanțat. Colaborarea 
actorului de teatru cu cel de 
film o cred binevenită și u- 
tilă, atît unuia cit și celuilalt.



PE SCURT
© In zilele care urmează, Înotă

torii români vor participa la noi 
concursuri internaționale. La 31 iu
lie și 1 august la Skoplje se va 
desfășura un concurs internațional 
care va reuni sportivi din Austria, 
Bulgaria, Grecia, România și Iu
goslavia. La această întrecere țara 
noastră va fi reprezentată de ur
mătorul lot: Ingrid Ungur, Cristi- 
na Balaban, Nicoleta Bărbulescu. 
Vladimir Moraru, Anghel Șepte- 
reanu și Șerban Tiberiu.

Cristina Balaban, Ingrid Ungur 
și Costa Ladislau vor lua parte la 
„Marele Premiu al Bratislavei", 
care va avea Ioc în zilele de 7 și 
8 august.

• Echipele de fotbal ale Ecua
dorului și Columbiei s-au întîlnit 
în meci retur contînd pentru pre
liminariile campionatului mondial 
(grupa a Il-a. sud-americană). Și 
de data aceasta victoria a revenit 
fotbaliștilor din Ecuador care au 
învins cu 2—0. In primul meci ei 
cîștigaseră cu scorul de 1—0.

Selecționata Ecuadorului urmea
ză să întîlnească la 1 august la 
Santiago, echipa Chile.

CAMPIONATUL MONDIAL
UNIVERSITAR DE ȘAH
La Sinaia au 

continuat în
trecerile cam- 
pionatului 
mondial stu
dențesc de șah 
pe echipe. în 
urma dispută
rii partidelor

în runda a treia echipa R. P. Române a 
întîlnit formația Austriei și scorul este favo
rabil jucătorilor năștri cu 2,5—0,5, o partidă 
fiind întreruptă. Tot în grupa a IlI-a, Scoția 
conduce cu 3—0 (1) în întîlnirea cu Tunisia 
și Danemarca cu 1—0 (3) în întîlnirea cu 
Ungaria. în clasamentul grupei conduce 
R. P. Română cu 10,5 puncte și o partidă în
treruptă.

întrerupte re
zultatul final al meciurilor din runda a Il-a 
este următorul: Grupa I: Izrael — Finlanda 
2,5—1,5 ; Cehoslovacia — Suedia 1,5—1,5 (o 
partidă s-a amînat din nou). Grupa a Il-a : 
Olanda — Bulgaria 3—1 ; Cuba — Belgia 

—1>51 U.RS.S. — Anglia 2,5—1,5; Grupa 
a IlI-a : Danemarca — Scoția 3,5—0,5; Ro
mânia — Tunisia 4—0; Austria — Ungaria
3—1.

Iată rezultatele înregistrate în runda a 
treia și în celelalte două grupe: Grupa I: 
Cehoslovacia — Izrael 1,5—0,5 (2); R. D. 
Germană — Finlanda 2,5—0,5 (1); în clasa
ment conduce Izrael cu 5,5 puncte și două 
partide întrerupte. Grupa a Il-a : Anglia — 
Bulgaria 1—0 (3); U.R.S.S. — Belgia 4—0; 
Olanda — Cuba 2—0 (2). Pe primul loc se 
află U.R.S.S. cu 10 puncte.

(Agerpres)

PE SCURT
© Selecționatele de box ale R.P. 

Române și R.S.F. Iugoslavia se vor 
întîlni sîmbătă seara într-un meci 
amical la Constanța. In vederea a- 
cestei partide antrenorii noștri au 
alcătuit următoarea echipă: I. Ot- 
voș, N. PuiU, N. Moldoveanu, V. 
Antonio, I. Dinu, I. Pitu, Gh. 
Covaci, I. Olleanu (H. Ldw), I. 
Monea și V. Mariuțan.

• Federația de caiac-canoe din 
R. F. Germană a selecționat 30 de 
sportivi pentru a lua parte la 
campionatele europene ce vor avea 
loc între 13—15 august în Româ
nia. Printre cei selecționați se 
numără numeroși participanți la 
Olimpiada de la Tokio, inclusiv 
Fritz Briei, fost campion al Eu
ropei. Fritz Briei va concura la 
caiac împreună cu Florian Schu- 
bert, Horst Matter, Karl Heinz etc. 
La canoe vor participa Detlet 
Loewe, Alfred Berge, Klaus Lew- 
nadowski, iar la caiac fete, Irena 
Rozema, Ingrid Heuser, Renate 
Breuer, Elke Felteri, Jutta Schul- 
tze.

Prin

muncă 

patriotică
BAIA. MARE (de Ia cores

pondentul nostru). — Multe 
din acțiunile organizațiilor 
U.T.M. din Maramureș sînt 
dedicate înfrumusețării orașe
lor și satelor regiunii. în ora
șul Satu-Mare, de exemplu, 
zilnic tineri de la Uzina 
„UNIO“, întreprinderea .,1 
Septembrie“, Fabrica „Mon
diala“, Combinatul „1 Mai“ 
etc. participă la două obiecti
ve mai importante: construc
ția unui teatru de vară în a- 
propierea Pieței Libertății șl 
amenajarea în grădina popu
lară a unei căi ferate pentru 
trenulețul celor mici. De ase
menea, execută lucrări de în
treținere a unor importante 
zone verzi.

Colectarea deșeurilor me
talice este un alt obiectiv ai 
acțiunilor de muncă patrioti
că. în ultimul timp au fost 
organizate zile, , și s&ptămîtti 
ale colectării fierului vechi. 
Cu acest prilej, Reșiței și Hu
nedoarei i-au fost expediate 
peste 3 000 tone. Cantități mai 
importante au fost colectate 
de tinerii din Satu-Mare, Baia 
Mare și Cărei, precum și de 
către organizațiile U.T.M. din 
comunele raionului Satu-Mare.

Organizațiile U.T.M. din ra
ioanele Cărei, Cehu Silvaniei, 
Șomcuta Mare și Satu-Mare 
au întreprins numeroase acți
uni de combatere a dăunători
lor culturilor pe o suprafață 
de 1 400 ha.

Pe 23 458 ha pășuni natura
le s-a efectuat curățirea de 
mărăcini, scaieți și alte buru
ieni nefolositoare.

La expozifia inovatorilor deschisă recent la Palatul Culturii din lași

IN
®. La peste 1 000 m altitu

dine, constructorii brașoveni 
au - deschis un nou șantier. 
Aici au început lucrările șo
selei Brașov-Poiana Brașov 
prevăzută în etapa a doua, 
prin care aceasta se lungește 
pînă la poalele masivului Po- 
stăvaru.

In prezent se fac lucrările 
de defrișare, de perforare a 
stîncilor și de excavații. In
tr-un stadiu avansat se află și 
turnarea asfaltului pe șoseaua 
Brașov-Poiana Brașov, aflată 
în circulație pe o lungime de, 
peste 11 km.

• Cu prilejul unor săpături 
efectuate la marginea comu
nei Gherăseni din raionul Bu
zău, țăranii cooperatori au gă
sit diverse obiecte antice. Ar
heologii le-au stabilit vechi
mea : aproape 1 600 de ani.

FORM
iș nUi >in an iiioșa .

Printre relicve Se află o co
roană de aur, mărgele, precum 
și un număr de figurine repre- 
zentînd diferiți idoli de ori
gine hună.

ÄTII•I

• Expoziția retrospectivă de 
pictură „Ion Țuculescu“, des-, 
chisă de Muzeul de Artă al 
R. P. Române în salonele Mu
zeului regional de artă din 
Constanța, se bucură de un 
deosebit interes, fiind vizițată 
de sute de amatori de pictură 
din țară, precum și de nume
roși străini, aflați la odihnă 
pe litoral. Expoziția cuprinde 
130 de lucrări înfățișînd pei
saje, portrete și natură moartă.

o La Tg. Mureș s-au în
cheiat înainte de termen lu
crările de extindere a centra
lei telefonice automate. Cen
trala dispune acum de încă 
1 000 de numere telefonice

destinate a fi folosite în prin
cipal de locatarii cartierelor 
construite în ultimii ani. Tot 
la Tg. Mureș se extinde re
țeaua de cabluri subterane și 
se montează o nouă centrală 
telegrafică automată.

Se execută lucrări de mo
dernizare și extindere a rețe
lei telefonice și în alte nume
roase localități din regiune, 
printre care Tîrnăveni, Odor- 
hei și Reghin., La Dițrău, ra
ionul Gheorghieni, Se află în- 
tr-un stadiu avansat de exe
cuție o nouă centrală telefo
nică.

• Receent; a fost semnat la 
Havana Protocolul privind 
schimburile comerciale și plă
țile între Republica Popu
lară Română și Republica 
Cuba pe anul 1965.

(Agerpres)

Construcții zvelte, elegante la

Uzina de alumină Oradea

Foto : AGERPRES

Vizitele delegațiilor unor partide comuniste 
și muncitorești care au participat la Congresul P.C.R.

Marți la amiază, membrii 
delegației Partidului Muncii 
din Albania, în frunte cu Ra- 
miz Alia, au făcut o vizită la 
Muzeul satului din Capitală.

în aceeași zi, delegația

Partidului Comunist Portu
ghez, în frunte cu Manuel 
Rodrigues da Silva, a vizitat 
Combinatul chimic de la 
Turnu Măgurele.

(Agerpres)

0 interesantă și utilă colecție
de diapozitive

Printre recentele 
noutăți ale Studioului 
cinematografic Ani- 
mafilm-București se 
numără și apariția li
nei colecții de diapo
zitive color. Avînd; o 
prezentare tehnică 
excelentă (spre deo
sebire de unele pro
duse similare străine 
ce au ramele din car
ton, diapozitivele 
realizate la Anima- 
film sînt confecționa
te din material plas
tic), imaginea foto
grafică și calitatea 
culorii acestor diapo
zitive sînt, de aseme
nea, la nivelul orică
ror exigențe.

în curind vor fi 
trimise unităților co
merciale seturi cu 
cite 10 diapozitive co
lor pe următoarele 
teme : „Muzeul sa
tului", „Imagini din 
București", reprodu
ceri după operele u- 
nor mari artiști plas
tici români ca Nico-

lae Grigorescu, Ște
fan Luchian etc. Sînt, 
de asemenea, gata 
seturi cu diapozitive 
cuprinzind reprodu
ceri din secțiile fla
mandă, spaniolă și 
artă veche româneas
că din Muzeul de artă 
al Republicii Popu
lare Române. Merită 
subliniată competen
ța cu care au fost a- 
lese pentru reprodu
cere pe diapozitive 
lucrările cele mai re
prezentative ale te
melor propuse. Re
marcăm, de asemenea, 
scurtele dar cuprin
zătoarele prezentări 
făcute în prospectele 
ce însoțesc cutiile cu 
diapozitive.

Intr-un stadiu îna
intat se află seriile 
cu imagini diapoziti
ve reprezentând lito
ralul românesc, anti
chitățile dobrogene, 
Valea Oltului, Valea 
Prahovei, mînăstirile

moldovene, opera lui 
Brâncuși precum și 
alte reproduceri din 
pictura și sculptura 
românească. Pentru 
viitorul apropiat se 
prevăd noi teme "eu- 
primind bogăția ar
tei populare româ
nești, reproduceri din 
muzeele de artă re
gionale, case memo
riale etc. Un loc im
portant în tematica a- 
cestei colecții o vor o- 
cupa frumusețile și 
bogățiile patriei socia
liste, punctele turis
tice, flora și fauna 
României etc. Colec
ția de diapozitive rea
lizată de studiòul A- 
nimafilm va fi prin 
tematica ei diversă un 
auxiliar prețios, al ac
tivității culturale de 
masă ca și învățămîn- 
tului, punîndu-le la 
îndemînă un bogat 
material ilustrativ.

ATANASIE TOMA

Plecarea unor delegații ale partidelor 

comuniste și muncitorești care au participat 

la Congresul P. C. II.

Delegația Partidului
Delegatul Partidului Comu

nist din Belgia, Jean Terfve, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Belgia, a ple
cat marți dimineața din Ca
pitală.

Delegația Partidului
din

Delegația Partidului Popular 
al Convenției din Ghana, con
dusă de Paul Tagoe, membru 
al Comitetului de conducere al 
Partidului, ministru de stat, 
prim-secretar parlamentar, a

Comunist din Belgia
La plecare, pe aeroportul 

Băneasa, oaspetele a fost con
dus de tovarășii Ștefan Voitec, 
Nicolae Gheorghiu, Ion Mari
nescu, de activiști de partid.

Popular al Convenției 
Ghana

Delegația Uniunii 
din Republica

plecat marți dimineață din 
Capitală.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Gheorghe Cioară, 
Teodor Marinescu, Voinea Ma
rinescu, de activiști de partid.

Socialiste Arabe
Arabă Unită

Delegația Uniunii Socialiste 
Arabe din Republica Arabă 
Unită, în frunte cu Hussein 
Khallaf, ministrul Relațiilor 
culturale cu străinătatea al 
R.A.U., secretar pentru ideolo
gie și orientare în Uniunea

Socialistă Arabă, a plecat 
marți dimineața din Capitală.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Manea Mănescu, 
Lina Ciobanu, Ion Iliescu, de 
activiști de partid.

Delegația Partidului Socialist Unit din Islanda
Delegația Partidului Socia

list Unit din Islanda, în frunte 
cu Kjartan Olafsson, președin
tele C.C. al Partidului, a ple
cat marți dimineața din Ca
pitală.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Ilie Verdeț, Lina 
Ciobanu, Nicolae Gheorghiu, 
de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist din Uruguay
Delegatul Partidului Comu

nist din Uruguay, José Luis 
Massera, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C. 
din Uruguay, a părăsit marți 
Capitala.

Delegația Partidului
Delegația Partidului Comu

nist din Bolivia, în frunte cu 
Jorge Kolle, membru al Se
cretariatului și Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Bolivia, 
a părăsit marți la amiază 
Capitala.

La plecare a fost condus de 
tovarășii Mihai Dalea, Mihai 
Burcă, Ștefan Bîrlea, Lazăr 
Dumitru, de activiști de partid.

Comunist din Bolivia
La plecare, pe aeroportul 

Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Petre Borilă, Paul Niculescu- 
Mizil, Mihai Burcă, Cornel 
Onescu, Ștefan Bîrlea, de acti
viști de partid.

Delegația Partidului Comunist din Martinica
Marți la amiază a părăsit 

Bucureștiul delegatul Parti
dului Comunist din Martinica, 
Georges Mauvois, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Martinica.

Delegația Partidului
Delegația Partidului Comu

nist din Grecia, condusă de 
Kostăs Koliannis, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Gre
cia, ,a părăsit Capitala.

La plecare, a fost condusă

★

Marți au părăsit Capitala 
M. Rossi și Helene Berg, care 
au asistat, din partea Cole
giului de redacție al revistei

La aeroport a fost condus 
de tovarășii Vasile Patilineț, 
Ion Popescu-Puțuri, Dumitru 
Lazăr, de activiști de partid.

Comunist din Grecia
de tovarășii Petre Borilă, An
ton Breitenhofer, Elena Las- 
cu, Constantin Scarlat, Dumi
tru Simulescu, Bujor Sion, de 
activiști de partid.

r ★

„Probleme ale păcii și socia
lismului“, la lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R.

(Agerpres)

Planuri însuflețitoare —
muncă entuziastă!

•

VI al unui viitor bloc. Iată 
omul cu mistria, zidarul. Se 
numește DUMITRU TACHE. 
Șef de echipă. Ce mai faci ? 
l-am întrebat. Ce să fac ? a 
zis el. Fac case. Am mai fă
cut case și în alte părți ale 
Capitalei. Acum lucrez la a- 
cest bloc. I se spune F 2. în 
plan scrie că va fi gata la 30 
septembrie. Dar vă spun un 
secret: după ce ne-am sfătuit 
cu toții, am hotărît să termi
năm lucrările de finisaj cu 
17 zile înainte de termenul 
prevăzut. Am citit cu bucu
rie Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. Se accentuează faptul 
că, începînd de la inspirația 
arhitectului și isprăvind cu 
ultima lucrare de finisaj tre
buie să facem locuințe mai 
bune, mai confortabile, mai 
frumoase. Este o sarcină care 
ne însuflețește. Am construit 
și pînă acum case bune. Dar 
acum, în viitorii ani, în anii 
cincinalului, vom da lucrări și 
mai frumoase. Consider acest 
lucru ca foarte normal. Avem 
material de construcție foar
te bun, dispunem de o tehni
că înaintată. Așteptăm proiec
te inspirate și sînt sigur că le 
vom primi în curînd !

corpul cazonelor U.S., lu
crare apreciată ca inovație. De 
asemenea, am făcut un dispo
zitiv pentru montat reducțiile 
de la subansambluri racord și 
susținerea coșului. Tehnica 
înaltă cu care lucrăm, faptul că 
rezultatele muncii noastre sînt 
apreciate și in țară și in străi
nătate, conștiința importanței ce 
se acordă muncii noastre ne o- 

b/igă, pentru viitorii ani, la ob
ținerea unor produse de calita
te superioară. Cind vom face 
bilanțul cincinalului aș vrea să 
se spună despre mine, și des
pre cei 80 de oameni pe care 
ii am in brigadă: au muncit 
bine, și-au Îndeplinit cu succes 
sarcinile I Pentru fiecare om al 
muncii această apreciere va fi 
un titlu de onoare.

biectivul care ne preocupă 
acum.

Sarcinile noastre de viitor 
sînt legate și de investiții și 
asta tot ca o parte a preocu
pării pentru calitate. Trebuie 
să mărim gradul de echipare 
și dotare cu scule, dispozitive 
și verificatoare, să mărim su
prafața și capacitatea produc- 
: ției în sculerie. Avem de în
zestrat sculeria cu utilaje mo
derne, care să asigure o înal
tă precizie și calitate sculelor 
și dispozitivelor.

Ne preocupă terminarea lu
crărilor la fluxul tehnologic 
de la turnătoria de oțel și asta 
pentru sporirea capacității 
producției la oțel lichid.

Ca să putem răspunde cu 
maximum de eficacitate sar
cinilor pe care ni le încredin
țează nouă partidul în planul 
cincinal, mai ales în ce pri
vește calitatea producției, a- 
vem de făcut multe lucruri 
privind ridicarea calificării 
profesionale...

Ne-am gîndit la unele mă
suri care să ducă în mod prac
tic la cele mai bune rezulta
te. Prima dintre ele : cursuri 
de specializare pentru absol
venții școlilor profesionale. Ei 
primesc în școală un bagaj 
de cunoștințe teoretice și 
practice, dar pentru a răs
punde cu competență muncii 

în uzina noastră ei trebuie să 
cunoască specificul produse
lor, să realizeze, adică, o spe
cializare mai îngustă, pe pro
filul reperelor noastre.

Un alt curs pentru ingineri, 
organizat cu profesori de spe
cialitate din învățămîntul su
perior, îi va ajuta pe specia
liștii noștri să fie mereu în 
actualitate cu ultimele nou
tăți științifice diri domeniul 
producției uzinei noastre... în 
afara acestor cursuri speciale 
vom avea cursuri de ridicare 
a calificării pentru toți mun
citorii uzinei, pe grade de ca
lificare și meserii. Lucrăm a- 
cum la elaborarea tematicilor 

URMĂRI DIN PAQ. I
pentru aceste cursuri. Nici 
vorbă, nu se epuizează aici 
posibilitățile de ridicare a ca
lificării profesionale pentru 
muncitorii și tehnicienii uzi
nei.

Problema calificării, a spe
cializării, a ridicării calității 
produselor noastre este deose
bit de importantă pentru noi 
și vom găsi și alte soluții, vom 
căuta mereu cele mai bune 
soluții...“.

•

prevede planul) s-au pro
dus 944. Nu 260 de apa
rate telefonice automate cit 
prevedea planul zilnic, ci 
340. în fiecare zi, 111 aparate 
de măsură electromagnetice și 
nu 90 cît era planificat.

Tovarășul inginer CON
STANTIN ZAMFIR, din sec
ția S.C.B., banda de relee, a 
răspuns în felul următor la 
întrebarea noastră :

Eu sint mîndru că lucrez. în 
această uzină, căreia în cinci
nal li revin sarcini deosebite 
privind instalațiile de automa
tizare, modernizare a trans
porturilor și telecomunicațiilor.

De luna viitoare vom lucra 
la instalațiile dispecer pentru 
traficul feroviar, una dintre 
cefe mai moderne instalații de 
acest fel din lume. Și vă dați 
seama, asta nu-i puțin pentru 
noi. Cincinalul ne rezervă în
să, pentru viitor, instalații și 
mai complexe, care vor solici
ta și mai mult cunoștințele și 
pasiunea noastră profesională. 
Mă gindesc la efortul pe care 
vor trebui să-l facă toți oa
menii uzinei pentru creșterea 
calificării profesionale, tn sec
ția noastră, de pildă, deși mulți 
dintre tinerii muncitori sint 
studenți la politehnică la se
ral, vor trebui făcute lucruri 

serioase pentru calificarea pro- 
lesională, nu numai in ce pri
vește partea mecanică, ci și o 
aprofundare a electronicii.

dim Ia sarcinile noastre ime
diate. Avem de executat un 
volum mare de lucrări la fini
sajul construcțiilor din acest an. 
Avem să scurtăm termenele și 
să îmbunătățim calitatea. Am 
selecționat echipele cele mai 
bune de zidari care au fost 
special instruiți pentru o cali
tate superioară a finisajelor. 
Am lămurit zilele trecute cu 
proiectanții toate problemele 
legate de proiectare în ce pri
vește finisajele.

Dar cel mai mult ne preo
cupă sarcinile noastre de per
spectivă. Am reținut din Ra
portul Comitetului Central 
al P.C.R. și un alt pasaj 
care se referă la noi, con
structorii. 11 știu pe dina
fară : „Trebuie promovate 
în continuare inițiativa și spi
ritul inovator al arhitecților și 
constructorilor pentru înlătu
rarea uniformității soluțiilor 

arhitecturale, lărgirea varietă
ții noilor blocliri de locuințe.

Ne gindim la alte și alte re
zolvări privind materiale noi de 
construcții, care să asigure o 
calitate superioară a ceea ce 
construim.

Facem continuu studii pen
tru sporirea gradului de meca
nizare a lucrărilor în șantier.

Ne preocupă introducerea 
unor metode noi de construc
ție. Un început bun îl consti
tuie la noi introducerea me
todei cofrajelor metalice din 
casete, prin care am înlăturat 
complet consumul de lemn 
și am dat un ritm nou construc
țiilor.

Avem de adresat, cu prile
jul, acesta, un apel proiectanți- 
lor: trebuie găsită posibilitatea 
ca proiectanții să ne dea de 
la început tot proiectul unei 
noi construcții, de la fundație 
pînă la cromatica fațadelor. E, 
de asemenea, nevoie ca între 
proiectanți și constructori să 
existe o colaborare încă din 
perioada elaborării proiectului, 
pentru ca împreună să găseas
că cele mai bune soluții de 
execuție.

în sfirșit, indiferent de aces
te amănunte, ne așteaptă o pe
rioadă de muncă nrin care noi 
îi vom da țării construcții noi. 
cartiere noi, moderne. Avem de 
înfăptuit lucrări care ne vor 
da noi motive de mindrie.

Dacă zilele 
intră-n sac... 

boabele rămin afară 
de muncă. Aceasta nu i-a 
împiedicat pe membrii co
mitetului U.T.M. ca atunci 
cînd unitatea a avut alte 

nevoi să-și aducă contri
buția la rezolvarea lor. 
Exemplul de mai sus este edi
ficator și aceasta constituie 
caracteristica principală a ac
tivității organizației U.T.M. 
din comuna Tîrgu Frumos — 
faptul că acțiunile, inițiative
le sale se situează în actuali
tatea problemelor ridicate de 
procesul de producție al uni
tății. Acum, la Tîrgu Frumos 
recolta de grîu a fost strînsă 
de pe 100Q de hectare din 
cele 1 500 cultivate.

Acțiuni asemănătoare ale 
organizației U.T.M. am întîl
nit și în cooperativele agrico
le de producție din comunele 
Bălțați, Strunga, Brăești, Mir- 
cești și altele. Iar roadele a- 
cestei munci se desprind din 
faptul că în unitățile amin
tite secerișul s-a executat pe 
mari suprafețe. Multe organi
zații U.T.M. din acest raion 
au, deci, o experiență valoroa
să pe care comitetul raional 
U.T.M. are datoria să o ex
tindă cu operativitate.

Cu cîteva zile în urmă am 
fost la cooperativa agricolă 
de producție din comuna Cris- 
teni. Utemista Aurica Zurbă, 
tehniciană agronom, stătea de 
vorbă într-un birou cu alte 
cîteva tovarășe. Președintele 
era acasă. Ni s-a spus că în 
dimineața zilei respective s-a 
început recoltatul orzului, ur- 
mînd să se treacă în conti
nuare la grîu. Ni s-a mai re
latat că pe tarlalele din Les- 
cani și Cotul Mihăilă lucrează 
la secerat două combine și 60 
de oameni. Ne-am dus acolo. La 
secerat erau 65 de țărani co
operatori. Pînă spre seară 
strînseseră recolta ne pe vreo 
4 hectare. Cît privește com
binele despre care ni se spu
sese că lucrează „din plin“ 
nici vorbă să-și realizeze vi
teza de lucru prevăzută. Me
canizatorul Dumitru Ene și-a 
pierdut cîteva ore înlăturînd o 
defecțiune la pînză. Celeilalte 
combine, la numai cîteva mi

nute după ce a intrat în lan i 
s-a rupt bara de tracțiune. 
Tractoristul era plecat la Paș
cani la S.M.T. Tehniciană s-a 
întîlnit cu el pe drum, de di
mineață, cînd pleca cu tracto
rul. Nu a avut însă curiozita
tea să-1 întrebe unde și pen
tru ce se duce.

Am vrut să aflăm ce con
tribuție aduce organizația 
U.T.M. la desfășurarea recol
tatului. Secretarul comitetului 
U.T.M. din această unitate nu 
a putut spune aproape nimic. 
„N-am recomandat oameni pe 
combine sau la alte puncte 
de lucru. Așteptăm plenara co
mitetului raional U.T.M. care să 
stabilească sarcini pentru acea
stă campanie“. Surprinzător 
este faptul că același răspuns 
l-am primit și de la alți secre
tari ai comitetelor U.T.M. din 
comunele Valea Seacă, Lunca, 
Mogoșești și altele. Plenara 
a avut loc (cam tîrziu). Măsu
rile adoptate sînt în general 
bune. De ce nu sînt cunoscute 
de membrii comitetelor U.T.M. 
din unitățile agricole și de ce 
membrii comitetului raional 
U.T.M. nu ajută organizațiile 
U.T.M. să aplice aceste mă
suri, adaptîndu-le la situația 
specifică din fiecare unitate ? 
Pentru că altfel, tot ceea ce' 
s-a stabilit devine o simplă 
formalitate, care nu folosește 
nimănui. Dimpotrivă !

In raionul Pașcani sînt încă 
serioase rezerve care trebuie 
puse neîntîrziat în valoare 
pentru intensificarea ritmului 
la seceriș. Tot în același scop 
este necesar ca organizațiile 
U.T.M. cu mai puțină experi
ență să primească mult mai 
mult ajutor concret din par
tea comitetului raional U.T.M., 
astfel încît acestea să poată a- 
sigura o contribuție mult mai 
activă a tuturor tinerilor me
canizatori și țărani cooperatori 
la strîngerea la timp a recoltei.

CINEMATOGRAFE
ROMULUS ȘI REMUS: Patria 

(11.86.25), orele: 9 — 11,30 — 14
— 16,30 — 19 —■ 21,30; stadionul
Dinamo (11.03.72), ora 20,15; Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale, ora 20,15; București 
(15.61.54), orele 8,45 — 11,15 — 
13,45 — 16,15 — 18,45 — 21,15; 
EXcelsior (18.10.88), orele 8,45 — 
11,15 — 13,45 — 16,15 — 18,45 — 
21,15: DOMNUL: Republica
(11.03.72), orele. 9 — 11,15 — 13,45
— 16,15 — 18,45 — 21,15; Grivita 
(17.08.58), orele 10 — 12 — 14.15
— 16,30 — 18,45 — 21; Progresul- 
grădină (15.61.54), ora 20,15; 
DAȚI-MI CONDICA DE RECLA- 
MAȚII: Luceafărul (15.87.67), orele
9.30 — 11,45 — 14 — 16,15 —
18.30 — 20,45; Feroviar (16.22.73), 
orele 9,30 — 11,30 — 13,45 — 16
— 18,15 — 20,30; Melodia (12.06.88) 
orele 9,45 — 12 — 14,15 — 16,30
— 18,45 — 21; DOMNIȘOARA
BARBĂ ALBASTRA: Carpati
(13.92.72), orele 10 — 12 — 14 — 
16 — 18.15 — 20,30; DECORAȚII 
PENTRU COPIII MINUNE: Capitol 
(16.29.17), orele 9 — 11,15 —
13.30 — 16 — 18,30 — 21; Capitol- 
grădină, ora 20,15; LALEAUA 
NEAGRĂ: Festival (15. 63.84), ore
le 8,45 — 11,15 — 13,45 — 16,15
— 18,45 — 21,15; Festival-grădină, 
ora 20,30: BRĂȚARA DE GRANA
TE: Victoria (16.28.79), orele 10 — 
12 — 16,15 — 18,30 — 20,45; Bu- 
cegi (17.05.47), orele 10 — 12,15
— 14,30 — 16,45 — 19; Doina- 
grădină, ora 20,15; Bucegi-grădină, 
20,30; ZIDUL ÎNALT:' Central 
(14.12.24), orele 10,30 — 12,30 —
14.30 — 16,30 — 18,30 — 20,30; 
Dacia (16.26.10), orele 9,45 — 14 
în continuare 16,15 — 18,30 — 
20,45; AMERICA, AMERICA: Lu
mina (16.23.35), orele 9,45 — 13,15
— 16,45 — 20,15; ASTA-I TOT CE 
S-A ÎNTÎMPLAT: Union (13.49.04) 
orele 15,30 — 18 — 20,30; PRO
GRAM PENTRU COPII, ora 10 si 
NUNTA CU PERIPEȚII, orele 11,30
— 13,45 — 16 — 18,15 — 20,30: 
Doina (16.35.38); FILME DOCU
MENTARE: Timpuri Noi (15.61.10), 
orele 10 — 21 în continuare; DE 
DOI BANI VIOLETE: Giulești 
(17.55.46), orele 16 — 18,15 — 
20,30; Moșilor (12.52.93), orele
15.30 — 18; Moșilor-grădină. ora
20,30; NU TE ATINGE DE FE
RICIRE: Cultural (16.2.5.391. orele 
16 — 18,15 — 20,30; OLIVER
TWIST : înfrățirea între popoare 
(17.31.64). orele 10,30 — 15,45 — 
18 — 20,15;
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Ecoul internațional /zCriză durabilă"'

al Congresului al IX-lea al P.C.R.
U. R. S. S.

MOSCOVA 27 (Agerpres). -- 
Ziarul „Moskovskaia Pravda“ din 
27 iulie a publicat sub semnă
tura lui I. Melnikov, comenta
riul intitulat „Viitorul este al for
țelor păcii“, consacrat lucrărilor 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., în care se spune, printre 
altele : La București, în sala Pa
latului Republicii, au fost elabo
rate planuri de importanță isto
rică pentru viața partidului și a 
țării.

Marcînd intrarea României în 
al. treilea deceniu de dezvoltare 
socialistă, Congresul a ilustrat 
grăitor succesele poporului ro
mân. într-o perioadă istorică 
scurtă, socialismul a învins la 
orașe și sate. Succesele Româ
niei au devenit posibile datorită 
imensei munci organizatorice a 
comuniștilor români. „Ideea uni
tății mișcării comuniste mondia
le și a coeziunii lagărului socia
list a fost larg oglindită în acti
vitatea Congresului“, scrie în în
cheiere I. Melnikov.

menționate, de asemenea, carac
terul creator al politicii P.C.R., 
precum și accentul pe care noul 
statut al partidului îl pune pe 
principiul conducerii colective.

Austria

IX-lea Congres al 
După ce scoate în. evi- 
importanța Congresului, 

se referă la realizările ob- 
de R.P. Română în con-

R. D. Vietnam
HANOI 27 (Agerpres). — Zia

rele centrale din Hanoi au pu
blicat numeroase materiale des
pre lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. Cititorii au fost informați 
despre hotărîrile luate de Con
gres și despre realizările obți
nute de țara noastră.

în presă a avut un larg ecou 
moțiunea de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, adoptată de 
Congres. Moțiunea a fost publi
cată în întregime, subliniindu-se 
că P.C.R. condamnă agresiunea 
americană din Vietnam, cere tru
pelor S.U.A. să se retragă de pe 
teritoriul Vietnamez.

VIENA 27 (Agerpres). — 
Friedl Fumberg, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.C. din Austria, semnează în 
ziarul „Volkstimme“ un articol 
consacrat încheierii lucrărilor ce
lui de-al 
P.C.R. 
dență. 
ziarul 
ținute
struirea socialismului.

„Congresul celor 1,4 milioane 
de comuniști români care și-a 
încheiat lucrările săptămîna tre
cută — scrie ziarul „Die Pres
se“ — a constituit, fără îndoială, 
un eveniment foarte important 
în istoria României“, Referin
du-se la succesele economice ob
ținute pînă acum, ziarul sublinia
ză : „Cu un ritm anual de 14,4 
la sută al creșterii producției in
dustriale, românii au dovedit 
justețea politicii de dezvoltare 
continuă a economiei — puterni
ca industrializare“. Ziarul scrie 
că noul plan cincinal reflectă „o 
apreciere realistă a situației? și 
arată că deviza României este 
„înainte cu toate forțele“.

Elveția
BERNA 27 (Agerpres). — 

Presa elvețiană continuă să pu
blice materiale despre Congresul 
al IX-lea al P.C.R. Ziarul „Die 
Tat“ scrie într-o corespondență 
din București, printre altele, 
„România a înregistrat succese 
importante în furtunoasa ei in
dustrializare, în primul rînd în 
industria grea și industria con
structoare, ca și în domeniul re
lațiilor comerciale cu străinăta
tea“.

în Piafa comună

c onsiliul ministerial al Comunității Eco
nomice Europene și-a început luni lucră
rile în lipsa reprezentantului francez. La 
sfîrșitui primei zile a reuniunii, în cadrul 
căreia „cei șase minus unul au dezbă
tut ruptura cu Franța, s-a hotărît amîna- 
rea discuțiilor asupra crizei din Piața Co
mună pînă Ia 7 octombrie, dată Ia care 
miniștrii de externe ai celor 

zenți la Bruxelles, speră ca Franța să-și 
la masa tratativelor.

cinci pre- 
reia locul

Din nou
agitație

PARIS 27 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : SuB titÂA „După celcftLaT 
IX-lea Congres al P.C.R.“ ziarul 
„Le Populaire“ publică marți un 
articol consacrat examinării re
zultatelor Congresului. „După 
părerea majorității observatorilor 
de la București, bilanțul lucrări
lor Congresului P.C.R. este pozi
tiv atît pe plan intern, cît și pe 
plan extern“, scrie ziarul. După 
ce vorbește de ritmul înalt de 
dezvoltare a economiei naționale 
înregistrat în ultimii șase ani, 
ziarul se referă la perspectivele 
deschise României de Directivele 
pentru viitorul plan cincinal. Sînt

Reluarea lucrărilor
celor 18

(Agerpres). —27
celor 18 pentru 
și-a reluat marți

GENEVA 
Comitetul 
dezarmare 
lucrările la Palatul Națiunilor 
din Geneva. După cum se știe 
el și-a întrerupt activitatea la 
17 septembrie 1964 cînd a fost 
adoptat cel de-al doilea ra
port al copreședinților cu pri
vire la rezultatele tratativelor.

Ședința de deschidere a fost 
precedată de o întîlnire a co
președinților comitetului — S. 
Țarapkin și W. Foster — care 
au discutat probleme de pro
cedură.

In cadrul primei ședințe s-a 
dat citire mesajului adresat 
comitetului de secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant.

PE SCURT
Cuvîntarea

lui Fidel Castro

Cuba a sărbătorit în mod 
festiv ziua de 26 iulie — săr
bătoarea sa națională. Cu a- 
cest prilej în orașul Santa 
Clara a avut loc un mare mi
ting al oamenilor muncii, la 
care au participat 500 000 de 
persoane. Fidel Castro, prim- 
secretar al Conducerii Națio
nale a Partidului Unit al Re
voluției. Socialiste din Cuba, 
primul ministru al Cubei, a 
rostit o amplă cuvîntare în 
cadrul mitingului. Dușmanii 
Cubei să nu-și facă iluzii că 
revoluția va da înapoi, a spus 
Fidel Castro. Revoluția este 
un fapt care nu poate fi șters 
din istoria Cubei; ea va îna
inta, neținînd seama de nici 
un fel de piedici. Vorbitorul 
s-a oprit pe larg asupra miș
cării revoluționare din țările 
Americii Latine și a spus:

Agenția „REUTER“ citind 
surse informate releva că discu
țiile s-au soldat eu „un impor
tant succes pentru Franța, în 
sensul că «cei cinci» au stabilit 
ca nici o hotărîre cu privire. la 
Piața Comună să nu fie luată în 
lipsa reprezentantului de la Pa
ris“. Mai mult chiar, ei au ho
tărît să nu dezbată propunerile 
revizuite prezentate de Comisia 
Pieței Comune privind finanța
rea politicii agrare comune. După 
cum se știe, această problemă a 
dus la declanșarea crizei din 30 
iunie. La rîndul lor, oficialitățile 
franceze au lăsat să se înțeleagă 
că ar putea să accepte o „formă 
de colaborare“ pentru adoptarea 
unui număr de 18 regulamente“ 
ale Comunității Economice Eu
ropene, regulamente a căror in
trare în vigoare este legată de 
aprobarea unanimă a membrilor 
Pieței Comune. Această „formă 
de colaborare“ se va concretiza 
în utilizarea unei proceduri scri
se pentru problemele urgente.

în cursul ședinței de ieri s-au 
discutat problemele secundare 
ale ordinei de zi, printre care e- 
voluția negocierilor privind aso
cierea la Piața Comună a Nige
riei, Tunisiei și Marocului, ur- 
mînd să se pregătească bugetul 
Consiliului Ministerial al C.E.E. 
Agenția „FRANCE PRESSE“ in
formează că și asupra acestor 
probleme Consiliul ministerial 
va cere în scris avizul Franței.

Cotidianul francez ,,L’Aurore" 
referindu-se la actuala reuniune 
din capitala Belgiei, la tratative
le ale căror ședințe sînt ținute în 
secret, arată că „Comisia Hall
stein (a Pieței Comune — N.R.) 
încearcă să aducă propuneri de 
compromis pe care este dificil să

nu le consideri ca 
destul de substanțiale făcute te
zelor de la Elysee“.

„COMBAT“ seria că va trebui 
să treacă „săptămâni lungi, poate 
chiar luni, pentru a se restabili 
f uncționarea normală a Pieței Co
mune“.

Ziarul vienez „DIE PRESSE“ 
este de părere că trebuie să ne 
„obișnuim cu gîndul că de Gaulle 
ar putea transforma criza durabi
lă a C.E.E. într-un succes al său“.

fiind concesii

IOAN TIMOFTE

„Măsuri 
de austeritate" 

în Anglia
Marți după-amiază, mini

strul finanțelor al Angliei, Ja- 
mes Callaghan, a expus în Ca
mera Comunelor noile măsuri 
de austeritate pe care le va 
lua guvernul pentru a face 
față situației economice dificile 
a țării. In primul rind, a ară
tat ministrul britanic, guver
nul va limita cererea internă 
prin transpunerea în fapt a 
următoarelor măsuri: redu
cerea duratei maxime a credi
telor destinate cumpărăturilor 
de la 3 la 2 ani și jumătate, in
stituirea unei licențe pentru 
construcțiile private depășind 
100 000 de lire sterline, precum 
și pentru construcții industri
ale în regiunile cu o populație 
densă.

Construcția de locuințe, școli 
și spitale va fi și ea limitată 
la programele actuale. Toate 
proiectele de investiții publice 
neindustriale, care n-au făcut 
obiectul unui contract, vor fi 
amînate pentru o perioadă de 
șase luni.

Greva din Grecia
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U.R.S.S. Motonavă trecind prin una din ecluzele canalului 
Volga—Baltica

Continuă luptele
în apropierea Saigonului

Luptele dintre iorțele partizanilor sud-vîetnamezi 
și trupele guvernamentale în imediata apropiere a 
Saigonului devin din ce în ce mai irecvente. Astfel, 
în noaptea de luni spre marți o grupă de pa
trioti a reușit să pătrundă în localitatea Lai Thieu 
la 15 km de capitala sud-vietnameză, unde a avut 
loc un puternic schimb de focuri. Agenția Associa
ted Press semnalează de asemenea că luni, în ora
șul Kontum, situat pe platourile înalte, între o uni
tate guvernamentală și o unitate a Frontului Națio
nal de Eliberare s-a angajat o nouă luptă.

ATENA 27 (Agerpres).— La 
chemarea Confederației Gene
rale a Muncii din Grecia, 
marți a început în principalele 
orașe ale țării o grevă de a- 
vertisment în favoarea respec
tării constituției și a libertăți
lor democratice.

Potrivit unui comunicat al 
Confederației Generale a Mun
cii din Grecia, greva a cuprins 
aproximativ 70 la sută din nu
mărul muncitorilor care lu
crează în transporturi și servi
ciile administrative și sută la 
sută în industrie și telecomu
nicații.

In capitala Greciei, pe o se
rie de linii autobuzele și taxiu
rile au fost înlocuite cu cami
oane militare. Activitatea por
tului Pireu a fost complet pa
ralizată de grevă. La Salonic 
greva a cuprins 65 la sută din 
numărul muncitorilor din in
dustria tutunului și sută la 
sută, în industria de construcții.

In cursul dimineții mai 
multe mii de persoane s-au 
reunit în cadrul unui miting 
în fața primăriei din Atena. 
Participanții s-au pronunțat în 
favoarea organizării unui re
ferendum în Grecia și au cerut

respectarea constituției țării și 
a drepturilor democratice. Un 
miting asemănător a avut loc 
și la Salonic. Aproximativ 
5 000 de muncitori și studenți 
s-au pronunțat pentru demite
rea guvernului Novas și ieși
rea Greciei din N.A.T.O.

Începînd de la ora 6 dimi
neața poliția și jandarmeria se 
află în stare de alarmă. In 
primele ore au fost operate 
cîteva arestări.

Intr-un interviu acordat a- 
genției Associated Press, fostul 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Greciei, 
Stephanos Stephanopoulos, a 
declarat că el este gata să-și 
asume funcția de prim-mi- 
nistru pentru a ajuta Grecia 
să depășească actuala criză 
politică periculoasă în care se 
află. El a subliniat, însă, că va 
accepta acest rol de compro
mis „numai dacă va fi spriji
nit de majoritatea deputaților 
Uniunii de centru“. Referin
du-se la actualul guvern con
dus de Novas, Stephanopoulos 
a declarat că acesta „nu 
nici un fel de șansă de a 
ține votul de încredere 
parlamentului".

După cum anunță agenția 
V.N.A., postul de radio „Eli
berarea“ a transmis textul 
integral al scrisorii adresate 
poporului american de către 
Nguyen Huu Tho, președin
tele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

După ce mulțumește pentru 
acțiunile și manifestările de 
protest ale numeroaselor per
soane și organizații din Sta
tele Unite, președintele Prezi
diului F.N.E. adresează un 
călduros apel poporului ame
rican să intensifice în conti-

nuare lupta sa pentru înceta
rea războiului dus de armata a- 
mericană în Vietnamul de sud, 
determinarea guvernului Sta
telor Unite să pună capăt ac
țiunilor de escaladare a răz
boiului, retragerea tuturor 
trupelor americane și ale alia- 
ților lor din Vietnamul de 
sud, încetarea bombardării a- 
gresive a teritoriului R. D. 
Vietnam, respectarea întocmai 
a hotărîrilor conferinței de la 
Geneva și crearea posibilității 
ca poporul sud-vietnamez să 
dispună singur de soarta sa.

R.P. BULGARIA. Tineri balerini români evoluând la recentul 
concurs internațional de balet de la Vama

„Chemăm America Latină să 
ne urmeze exemplul“.

Referindu-se la problemele 
economice și politice interne, 
Fidel Castro, a anunțat că 
începînd cu anul acesta parti
dul și guvernul vor efectua 
descentralizarea conducerii 
administrative, vor crea orga
ne raionale și municipale sub 
conducerea organizațiilor lo
cale de partid și vor fi elabo
rate normele statului socialist 
al Cubei, precum și Constitu
ția, în care își va găsi oglin
direa rolul partidului.

noul lider al partidului conserva
tor.

• Secretarul de stat pentru a- 
facerile externe ale R.S.F. Iugo
slavia, Marko Nikezici, anunță 
Taniug, l-a primit pe Averell Har- 
riman, trimisul special al președin
telui S.U.A., care se află într-o 
vizită neoficială în Iugoslavia. în 
cadrul convorbirii purtate cu acest 
prilej s-a făcut un schimb de pă
reri cu privire la probleme 
teres comun.

de in-

Viitorul arhipelagului Fiji

L

are 
ob- 

al

a Londra s-a deschis conferința constitu
țională cu privire la viitorul insulelor ce 
alcătuiesc arhipelagul Fiji. Agențiile de 
presă relatează că în cadrul conierinței ur
mează să se discute problema acordării 
autonomiei interne acestui arhipelag. Ob
ținerea de către populație a dreptului de a 
hotărî asupra unor chestiuni politice și 
economice interne, concomitent cu adopta- 

starerea unei constituții care să consiințească noua 
de lucruri, constituie pași spre independență.

Cele 320 de insule componen
te ale arhipelagului Fiji sînt pre
sărate în estul Australiei, la în
tretăierea căilor maritime din 
partea de sud a Oceanului Paci
fic. Pe insulele Viti Levu (10493 
km p) și. Vanua Levu (5 515 
kmp) cele mai mari din întreg 
arhipelagul, trăiește majoritatea 
celor 500000 de locuitori cit 
numără populația băștinașă. A- 
nuarul insulelor din Oceanul Pa
cific prezintă arhipelagul Fiji ca 
o „lume de basm“ al cărei viitor 
nu poate fi deci „strălucit“. In 
ce constă „strălucirea“ aflăm din 
relatările ziarului englez „OB- 
SERVER : „Automobilele de ul-

dintre capitala tării și alte locali
tăți, să semene panică în rîndu- 
rile populației și să lichideze con
ducătorii guvernului Republicii 
Congo.

A tmosiera la 
Universita

tea Barkeley 
a fost iden
tică cu ace
ea din tre
cut șt multe 
aspecte au 
fost ace

leași : strigăte de pro
test, mitinguri în cursul 
serii și manifeste răs- 
pîndite, ceea ce a făcut 
ca în orașul universitar 
Barkeley să domnească 
o agitație asemănătoa
re cu aceea cunoscută 
nu cu multă vreme în 
urmă“. Descrierea de 
mai sus aparține unui 
trimis al agenției UNI- 
TED PRESS INTERNA
ȚIONAL care a vizitat 
această veche universi
tate americană în ziua 
de 21 iulie. Ce a întîl
nit el acolo ? „O nouă 
rebeliune“, scrie co
respondentul, o răs
coală „care a fost a- 
prinsă de un număr 
crescînd de studenți 
nemulțumiți de sentin
țele date de judecăto
rul Rupert Crittenden 
de la Tribunalul muni
cipal din Barkeley îm
potriva studenților ce 
au participat la de
monstrațiile organiza
te aici în zilele de 2 și 
3 decembrie, 
cut“.

anul tre-

• Primul tur de scrutin organi
zat în vederea desemnării succeso
rului lui Alee Douglas Home în 
postul de lider al partidului con
servator a luat sfîrșit marți după- 
amiază. După cum transmit agen
țiile de presă, votul nu a fost con
cludent, deoarece nici unul din cei 
trei candidați nu a reușit să ob
țină majoritatea necesară desem
nării sale în calitate de lider a) 
partidului conservator. Cel mai 
mare număr de voturi l-a obținut, 
contrar tuturor așteptărilor,
Edward Heath, purtătorul de cuvînt 
al opoziției în problemele econo
mice, pentru care au votat 150 din 
cei 298 de deputați. Marți seara, 
fostul ministru de finanțe, Regi- 
nald Maudling, a anunțat că își re
trage candidatura. Ca urmare a a- 
cestei hotărîri, Heath a devenit

Descoperirea 

unui complot 

la Brazzaville

Președintele Massemba 
a organizat la Brazzaville o 
rință de presă in cadrul căreia a 
anunțat că organele securității de 
stat au descoperit și lichidat în 
Congo (Brazzaville) un complot 
prin care se urmărea răsturnarea 
guvernului și împiedicarea desfă
șurării primelor jocuri sportive 
africane. In noaptea de 14 spre 
15 iulie, din Congo (Leopoldville) 
a fost introdus la Brazzaville un 
grup de teroriști care urmau să a- 
runce în aer stadionul central 
(unde s-au desfășurat primele 
jocuri sportive africane), centrala 
electrică din Brazzaville, să în
trerupă comunicațiile feroviare

Débat 
confe-

• Consiliul central al sindicate
lor din întreaga Indonezie a cerut 
ca pînă la 17 august a.c., ziua pro
clamării independentei țării, să fie 
naționalizate toata companiile pe
troliere străine, care își desfășoa
ră activitatea pe teritoriul Indone
ziei. Cererea federației a fost spri
jinită de sindicatele petroliștilor 
din Sumatra de nord și de sud — 
centrul industriei petroliere a 
țării — și de Uniunea națională a 
petroliștilor.

• La Skoplie au Început mani
festările culturale și sportive „în- 
tîlnirea solidarității”, care se orga
nizează în fiecare an la data cînd 
s-a produs cutremurul catastrofal 
care a distrus o mare parte din 
acest oraș. La aceste manifestări 
participă artiști și sportivi din 15 
țări din Europa, Africa, Asia și 
America, printre care și din tara 
noastră.

PE SCURT

străzile 
nimeni 

în. eroare, la fel ca și reclamele 
agențiilor de turism... Așezările 
fijienilor împletite din fibre de 
cocotieri, lipsa oricărei asistențe 
medicale te întîmpină pretutin
deni. Ai impresia că totul este 
încremenit în loc, că viața n-a 
schimbat aici nimic de secole".

Instaurarea în 1874 a domina
ției coloniale britanice în arhipe
lagul Fiji a avut consecințe ne
faste pentru locuitori. Deposedați 
de pămînt și de libertate, băști
nașii au fost puși să lucreze pe 
plantațiile de trestie de zahăr, 
bananieri și cocotieri devenite 
proprietăți ale străinilor. Lipsa 
parțială de brațe de muncă s-a 
înlăturat prin „contractarea“ la 
Madras și Cglcutta a mii de in
dieni aduși să muncească aici pe 
un salariu de nimic. Astăzi, mun
citorii indigeni primesc doar 3 
lire pe săptămână, ceea ce repre
zintă o cincime din salariul unui 
muncitor necalificat din... Aus
tralia.

Condițiile climaterice favora
bile, forța de muncă ieftină, de
termină obținerea unor produc
ții mari de trestie de zahăr, de 
banane și de orez. In sudul 
Oceanului Pacific, arhipelagul 
Fiji este întrecut doar de Aus
tralia în producția de zahăr. Va
loarea exportului anual se ridică 
la 7—8 milioane de lire sterline. 
De asemenea, insulele arhipela
gului satisfac aproape în între
gime necesitățile de banane ale 
Noii Zeelande. In ultimul timp, 
s-a descoperit și se exportă mi
nereu de mangan.

Situația grea în care trăiește și 
muncește majoritatea populației 
din Fiji a dus la numeroase con
flicte între locuitori și autoritățile 
coloniale. Acțiunile greviste pen
tru revendicări economice s-au 
împletit cu un val de demons
trații și mitinguri în care s-a ce
rut acordarea independenței. 
Drumul spre independență mai 
este însă presărat cu destule di
ficultăți.

G. AȘTEFANEI

timul tip care circulă pe 
Suvei nu pot induce pe

iniștrilor de externe ai statelor latino-americane le-a 
fost răpită desfătarea unei vizite la Rio de Janeiro 
în actualul sezon. în afara regretului de a nu reve
dea în august minunatul golf de la Copacabana și 
nici luxurianta Grădină botanică, amînarea sesiunii 
Consiliului ministerial al Organizației statelor ame
ricane are o semnificație politică profundă în actua
lul context al relațiilor interamericane. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît este vorba de o a doua amî-

I nare : miniștrii de externe latino-americani nu s-au întîlnit nici 
11a 20 mai, cum fusese stabilit inițial și nu se vor întîlni nici 

la 4 august. După expresia corespondentului la Washington al zia
rului „LE MONDE“ André Clement, amînarea este rezultatul „unei 

I alunecări subtile de poziții.
După ce S.U.A. au fost criticate în presa latino-americană pen

tru că au intervenit în Republica Dominicană, trimițînd în insula 
IHispaniola unități de pușcași marini, reprezentanții Departamen

tului de Stat au încercat să ralieze pe ceilalți membri ai O.S.A. la 
acțiunea nord-americană. Dar, în fața refuzului mai multor state 

Ide a subscrie la politica intervenționistă a Departamentului de 
Stat, s-a produs o modificare a tacticii. Reprezentanții statelor la
tino-americane care au condamnat intervenția S.U.A. în Republica 

i Dominicană și-au exprimat temeri că dacă ar accepta ideea că ori
de cîte ori un guvern mai puternic nu este de acord cu situația 

1dintr-o țară mică,
poate trimite for
țe armate pentru 

[impunerea unei 
anumite orien
tări politice, a- 

Itunci în ziua în 
care orientarea 
politică a pro- 

Ipriei lor țări nu 
ar fi pe placul 
Washingtonului 

Iea ar împărtăși soarta Republicii Dominicane...
In fața perspectivei de a nu izbuti să întrunească majoritatea 

sufragiilor la întîlnirea miniștrilor afacerilor externe, S.U.A. au 
(preferat să purceadă la amînarea acestei reuniuni.

Chile și Uruguay care — dintre statele latino-americane membre 
ale O.S.A. — au condamnat cel mai aspru intervenția în criza do- 

• minicană, au cerut acum respectarea datei conferinței, văzînd în 
• ea o tribună de unde ar putea apăra cu un ecou larg pricipiul 
I neintervenției. în schimb, Brazilia, al cărui guvern prezidat de 

mareșalul Branco a trimis unități în forța interamericană de in
tervenție (chiar comandantul acestei forțe a fost desemnat în 

I persoana unui general brazilian), împreună cu o serie de state din
America Centrală, ale căror acțiuni nu se abat niciodată de la 
punctul de vedere al Washingtonului, a susținut „lipsa de opor- 

Itunitate“ a întrunirii Consiliului ministerial al O.S.A. Deci, cei 
care se arată acum „rezervați“ se identifică cu promotorii spriji
nirii politicii S.U.A. în criza dominicană.

I Modificării poziției față de rolul O.S.A. îi corespunde o schim
bare de atitudine Ia fața locului. După valul de proteste împo
triva intervenției pușcașilor marini de partea generalului Imbert, 

I diplomația nord-americană a căutat să găsească un politician cu su
ficient prestigiu pentru a aplana conflictul și — ca un corolar — 
pentru a lichida tabăra constituționalistă. Prin această politică diplo- 

Imația nord-americană încearcă să lase pe constituționaliști să fie 
măcinați lent. Or, în aceste condiții, „dezbaterile prea aprinse“ ar 
deveni inevitabil jenante...

IPe de altă parte, dezvăluirea mecanismului care a pus în miș
care intervenția — începînd cu rapoartele alarmiste ale ambasa
dorului S.U.A. la Santo Domingo și ale Agenției Centrale de In

formații — au avut o infuență asupra opiniei publice americane, 
| care s-a resimțit și în cercurile conducătoare. Audierile organizate

Avocafii
amînârii

de atotputernica Comisie pentru afaceri externe a Senatului asu-
1 pra intervenției în Republica Dominicană s-au soldat cu puncte 
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I practica
I William

I

I

I

I

I

I

I

I

de vedere divergente, ceea ce constituie un caz puțin obișnuit în 
t__ i vieții politice din S.U.A. După depozițiile șefului C.I.A.,
William Raborn (el a fost numit conducătorul Serviciului de spio
naj după ce Casa Albă și-a exprimat nemulțumirea față de in
formațiile trimise anterior), — senatorii Stuart Symington (Parti
dul democrat) și Karl Mundt (Partidul republicau) au declarat că 
„s-au convins“ că intervenția a fost oportună, în timp ce sena
torul Wayne Morse (Partidul democrat), președintele subcomisiei 
senatoriale pentru America latină, a declarat că „impresia princi
pală care se degajă este că S.U.A. vor continua politica lor ero
nată de susținere a juntelor militare în America Latină“.

In concluzie, reprezintă oare amînarea conferinței miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale O.S.A. o modificare în politica 
Statelor Unite în America Latină ? Evident, nu este vorba de 
schimbări reale. Unii observatori sînt dispuși să interpreteze 
schimbarea atitudinii ca o expresie a gustului amar resimțit în ur
ma „lecției dominicane“ care a dus la o scădere a prestigiului 
S.U.A. în America Latină. Alți observatori însă văd în noua atitu
dine o tendință de a acționa exclusiv „pe cont propriu“, fără a 
mai ține seama cît de cît de părerile partenerilor din O.S.A. De 
vreme ce O.S.A. nu mai este un instrument docil, spun aceștia, 
diplomația nord-americană nu mai este interesată în folosirea ei.

Oricum, amînarea conferinței miniștrilor de externe ai statelor 
membre ale O.S.A. confirmă zdruncinarea relațiilor de pînă acum 
ale S.U.A. cu țările latino americane.

Z. FLOREA

Cazul merită o 
ducere aminte, 
zile ale lunii decembrie stu
denții Universității din Bar
keley au făcut să se vor
bească despre dînșii în Sta
tele Unite și chiar peste 
hotare prin puternica acțiu
ne declanșată în favoarea 
recunoașterii dreptului de a 
participa la activități cu ca
racter politic și social. Miș
carea de atunci a început în 
sprijinul populației de cu
loare împotriva legilor cu 
caracter segregaționist. Ea 
s-a extins însă și a căpătat 
aspectul unei acțiuni stu
dențești pentru dreptul de 
a-și expune liber punctul de 
vedere în tcale problemele 
importante. Conducerea u- 
niversității s-a opus însă și 
nu a permis studenților să 
organizeze un comitet ds 
acțiune în acest scop. Au 
urmat mari demonstrații și 
greve în orașul universitar, 
un număr de 773 de studenți 
fiind arestați.

Săptămîna trecută a în
ceput procesul intentat stu
denților din Barkeley. în 
două zile, prin fața tribuna
lului au trecut aproximativ 
90 de „acuzați". Fiecare din
tre ei a fost supus interdic
ției, pe o perioadă de unu 
pînă la doi ani, de a parti
cipa la ceea ce judecătorul 
Crittenden a calificat drept 
„greve, demonstrații și ac
țiuni ilegale". In caz con
trar, ei urmează să fie con
damnați la zece zile închi
soare și 150 dolari amendă.

S-a văzut care a fost răs
punsul studenților la aceste 
„sentințe". în orașul univer
sitar au fost răspîndite ma
nifeste ale „Mișcării pentru 
dreptul de cuvînt" în 
care studenții „condamnați" 
au fost chemați să nu se su
pună interdicțiilor judecăto
rești. „Campania — scrie 
U.P.I. — pare să fi dat roade 
intrudt 37 din cei 91 de 
condamnați au reiuzat să se 
supună sentințelor“ și au 
participat la noile mitinguri 
și demonstrații. Intre timp, 
exemplul dat de studenții 
Universității Barkeley s-a 
extins și în alte institute 
americane de învățămînt 
superior, unde în ultimele 
luni au avut loc numeroase 
acțiuni de protest împotriva 
amestecului S.U.A, în Viet
nam și a intervenției din 
Republica Dominicană. Toa
te acestea au făcut pe nu
meroși comentatori de presă 
să aprecieze că în rîndurile 
studențimii 
intensifică 
consideră că, în ciuda tu
turor piedicilor, tineretul 
studios are dreptul și dato
ria de a-și spune cuvîntul 
în problemele politice și 
sociale ale țării. Evenimen
tele petrecute 
trecută la Universitatea 
Barkeley constituie un nou 
indiciu în acest sens.

scurtă rea- 
In primele

americane se 
curentul care

săptămîna

I. RETEGAN
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