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Peisajul șoselei Giurgiului se schimbă și el asemenea multor străzi din Capitală. Aici, constructorii de pe șantierul nr. 4 — șantier fruntaș al întreprinderii de construcții de locuințe București — ridică în acest an, din panouri mari prefabricate, 6 noi blocuri cu peste 1.500 de apartamente. Alte construcții se vor contura în anii următori, alcătuind la un lor,-în această parte a orașului, un nou cartier. Imaginea a ceea ce va fi aici îți este sugerată încă de la intrarea pe șantier. Constructorii au amenajat o vitrină în care au expus macheta cartierului și a unui apartament cu împărțirea lui interioară.Pe șantierul industrializat din șoseaua Giurgiului nr. 164 se lucrează în aceste zile într-un ritm intens, fiecare constructor străduindu-se să termine lucrările la datele stabilite și în cele mai bune condiții privind calitatea.Cum și-au organizat munca constructorii de aici ?După cum se știe, folosirea panourilor mari prefabricate dă posibilitate constructorilor să lucreze cu un randament mult sporit și să scurteze, pe această cale, durata de execuție a locuințelor. în acest scop, conducerea șantierului a luat o serie.de măsuri. Activitatea pe șantier a fost organizată pe trei loturi specializate, în raport cu fluxul de execuție — săpături și fundații, montarea panourilor prefabricate și finisaje. Muncitorii celor trei loturi execută, sub îndrumarea unor cadre tehnice calificate, lucrările respective la toate blocurile, asigurîndu-se astfel o mai bună specializare pe faze de execuție. Pentru a se înlătura fărîmița- rea forței de muncă, a materialelor și utilajelor —în prea multe locuri de muncă au fost organizate brigăzi mai mari, împărțite în echipe pe blocuri. în acest fel, materialele și utilajele sînt distribuite mai rațional. Fiecare lot are întocmite grafice de execuție, pe scări și echipe. Graficele, afișate pe un panou, dau posibilitate constructorilor să știe ce au de executat, precum și termenele respective. Zilnic, șefii de loturi urmăresc respectarea termenelor stabilite în grafice. Totodată, in- ginerul-șef al șantierului analizează aproape în fiecare zi cu șefii de lot, precum și cu serviciile de aprovizionare, mecanizare și control tehnic de calitate mersul lucrărilor, felul cum sînt aprovizionate locurile de muncă, greutățile care apar, stabilind pe loc măsuri pentru înlăturarea lipsurilor.Pe acest șantier a devenit un obicei ca lunar să se întocmească planuri operative de măsuri tehnico- organizatorice. în planuri sînt prevăzute, în amănunt, măsuri ce trebuie luate pentru bunul mers al lucrărilor la fiecare bloc, termenul lor de aplicare, precum și răspunderi concrete. Aceste planuri sînt afișate la un panou special pentru ca fiecare constructor să le cunoască. Săptămînal conducerea șantierului, organizația de partid și comitetul sindicatului analizează stadiul aplicării măsurilor cuprinse în plan. In acest fel s-a reușit să se r Igure un control operativ și eficace asupra respectării graficelor de execuție, folosirii materialelor și u- tilajelor.

Ce realizări au obținut constructorii de pe acest șantier ? Să ne o- prim la durata de execuție, la calitatea și costul lucrărilor — indicatori de bază în construcții.DURATA. Ca urmare a măsurilor luate privind organizarea muncii, mecanizarea lucrărilor etc., pe șantier se lucrează într-un ritm rapid, în prezent, cu două macarale se montează în medie 5 apartamente pe zi, unele echipe din brigada de montaj condusă de Francise Zipfel, ajun- gînd în aceste zile bune de lucru chiar la 6—7 apartamente pe zi. A- ceasta înseamnă că montajul panourilor la un bloc mente — care se cu 256 de aparta- construiesc aici — durează mai țin de două Folosind cît bine timpul de lucru, constructorii au reușit să avanseze simțitor cu lucrările față de grafice. La blocurile 6 și 7 se execută acum lucrările de finisaj ; la blocurile 8 și 9 se montaseră pînă la 5 iunie 175 apartamente, respectiv 10 apartamente. La blocul 10 se lucrează la fundație, iar montajul va începe cu 10 zile mai înainte de data stabilită în grafic.CALITATEA. La fiecare echipă se observă o grijă deosebită pentru lucrări de bună calitate. Atenția constructorilor de aici este îndreptată în special spre îmbunătățirea calității finisajelor. Periodic au loc discuții, deseori la apartamentele-etalon, asupra felului cum trebuie executată fiecare lucrare. Echipele de la finisaj sînt repartizate pe scări în funcție de ordinea lucrărilor : o brigadă de zugravi, de pildă, lucrează sub conducerea unui maistru la patru scări, după care trece la alte patru scări. în acest fel s-a întărit răspunderea brigăzilor față de calitatea lucrărilor pe care le execută. Dovada cea mai bună este că la predarea lucrărilor pe faze de execuție se constată tot mai puține deficiențe de calitate.COSTUL. Deocamdată nu se poate calcula precis costul apartamentelor realizate pe acest șantier. Un lucru se știe însă : de la începutul lucrărilor (octombrie 1961) și pînă în luna mai, constructorii au redus costul lucrărilor față de deviz obținînd economii echivalente cu costul a circa 10 apartamente. Aceasta, îndeosebi prin mai buna folosire a materialelor și utilajelor.
'Am relatat' cîteva aspecte din activitatea șantierului nr. 4. Desigur, pe șantier nu au fost epui- zate nici pe departe rezervele de reducere a duratei de execuție, de îmbunătățire a calității lucrărilor. Spre punerea în valoare a posibilităților încă nefolosite trebuie să-și îndrepte în continuare a- tenția conducerea șl întreg colectivul șantierului. Ritmul de montaj al panourilor prefabricate poate fi și mai viu, la finisaje termenele de execuție pot fi mai reduse.Experiența dobîndită pînă acum va trebui continuu dezvoltată, îmbogățită, încît locuințele care se execută pe acest șantier să fie predate la termenele stabilite, de bună calitate și la un cost cît mai redus.

N. CUCUI

PE UN ȘANTIER 
DE CONSTRUCȚII 

DE LOCUINȚE DIN CAPITALĂ

pu- lunl. mai bun

Numolo muncitoarelor Marial 
Catrina, de la atelierul de creare 
a noilor modele de țesături, Flo- 
rica Răceanu și Maria Sandu, țe
sătoare, Elena Iancu, imprimeră, 
Vasilica Pascali și Ecaterina 
Mărgean, țesătoare — sînt bine 
cunoscute la întreprinderea tex
tilă „Mătasea populară" din 
București. Prin realizările obți
nute zi de zi, ele se numără prin
tre fruntașele în producție din 
întreprindere. (Foto : R. Costln) J

Și-au îndeplinit planul semestrialColectivul întreprinderii de poduri metalice șl prefabricate din beton —< Pitești a raportat zilele acestea îndeplinirea sarcinilor de plan pe primul semestru al anului.Acest succes se datorește în special creșterii continue a productivității muncii. în întreprindere au fost mecanizate operațiile de transportat și ridicat în unele sectoare, la secția de poduri s-au construit rampe

de montaj, a fost dezvoltată și modernizată stația de extragere a balastului din rîul Argeș, au fost ex- linse metodele avansate de muncă ca sudura automată și semiautomată. In această perioadă au fost livrate peste plan 2 300 mc prefabricate din beton armat șl s-au realizat suplimentar 50 000 lei beneficii și 170 000 lei economii.
♦♦Pregătiri la fabricile de zahăr Recitalul pianistului sovietic 

Sviatoslav Richter

FEMEIA - CONSTRUCTOR Al SOCIALISMULUI
în vederea prelucrării în condiții optime a sfeclei de zahăr din recolta anului acesta, colectivele fabricilor de zahăr fac pregătiri intense. O atenție deosebită se acordă executării lucrărilor menite să contribuie la îmbunătățirea proceselor tehnologice în fazele de purificare a zemurilor, uscarea și sortarea zahărului. La unele instalații se aduc modificări în scopul extinderii mecanizării. De asemenea, în toate fabricile se instalează noi a- parate de măsură și control.Pe întreg sectorul industriei zahărului lucrările de pregătire a fabricilor în vederea apropiatei campanii de prelucrare au fost executate pînă acum în proporție de 60 la sută.

Sfirșitul stagiunii muzicale bucureștene 
este marcat de un eveniment artistic 
deosebit : recitalele lui Sviatoslav Rich
ter. Remarcabilul pianist sovietic a sus
ținut miercuri seara primul său recital 
din actualul turneu pe care-I întreprinde 
în (ara noastră.

In fafa unui auditoriu entuziast, care a 
umplut pînă la refuz sala Ateneului R. P. 
Romîne, Sviatoslav Richter a interpretat 
cu originala și profunda sa măiestrie 
Suita în mi ma/or nr. 5 de Haendel, So
nata în la major nr. 1 de Hindemith, 10 
viziuni fugitive, Dans și Vals op. 32, Ga- 
vota în re minor și Sonata nr. 6 de Pro
kofiev.

Publicul a răsplătit înalta artă Inter
pretativă a pianistului sovietic cu aplau
ze călduroase.

în marea construcția so
cialistă în care e angrenat 
întregul nostru popor, cu 
toate puterile lui morale și 
fizice, în această construc
ție a propriei lui fericiri, 
femeia are partea ei de co
laborare, participarea el 
activă, creatoare.

Femeile din Republica 
Populară Romînă au, ală
turi de bărbați, vrednicul 
rol de constructori ai pre
zentului și ai viitorului.

Acest lucru nu s-ar fi pu
tut înfîmpla dacă de la 
început Partidul nu i-ar fi 
acordat femeii drepturi de
pline, drepturi reale, deve
nite acțiuni concrete în fie
care zi. Acest lucru nu s-ar 
fi pufuf înfîmpla dacă, prin 
fapte, femeia n-ar fi fost 
ajutată să priceapă care e 
puterea ei, care e dreptul 
ei la libertate, la muncă, la 
fericire, care e perspectiva 
ce i s-a deschis, ce i se 
acordă, ce i se cere, ce 
poate da. Regimul demo
crat-popular a ajutat-o în 
fiecare zi să cunoască dru
mul pe care merge între
gul popor, propriii! ei drum 
integrat —•* —
porului, 
lentul și 
vețe ca 
șa orice 
democrat-popular a aju
tat-o să devină ea însăși, 
un om între ceilalți

de LUCIA DEMETRIUS

de 
via- 
Tof 

Jara
crearea

meni, un om care îșl cu
noaște datoriile sociale, 
care înjelege prezentul și 
viitorul fot atît de lucid 
cum privește și cîntărește 
nedreptățile trecutului, un 
om care știe să răspundă, 
laolaltă cu toți ceilalți, de 
progresul țării lui, de bu
nul mers al treburilor în
tr-un sector sau altul, 
problemele morale, de 
ța generafiei viitoare, 
ceea ce s-a realizat în 
noastră pentru
unor condiții speciale pen
tru femeie, pentru mamă și 
copil în primul rînd, tot 
ceea ce o sprijină în do- 
rinja ei de a se depăși, 
de a se califica, de a se 
cultiva, de a îmbrățișa pro
fesiuni noi, i-au dat sigu- 
ranja celui care se știe 
prejuit, celui care are re
velația propriei lui forțe.

Imaginea femeii muncite 
și obosite, „care nu cuteza 
să-și ridice ochii de sub 
basma", așa cum a spus 
atît de plastic tov, Dima 
Dobrija, președintă de gos
podărie agricolă colectivă, 
la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale 
din 27-—30 aprilie a.c., ima
ginea femeii frînte da 
munci prea grele pe ogoa
rele boierești sau la curțile 
boierești, a femeiL strivite

de obosealü din 
ateliere, muncită 
plătită prost, concediată la 
sarcini și purtîndu-și ma
ternitatea oropsită ca pe o 
pacoste, a femeii intelec
tuale luată des în batjocu
ră și lipsită de importanța 
care i se acorda bărbatu
lui în aceleași împrejurări, 
au rămas una dintre acele 
amintiri care îji sfrînge 
inima.

O mare, frumoasă dem
nitate omenească ridică azi 
fruntea femeilor și le dă 
imboldul să înfăptuiască, 
alături de bărbat, marile 
fapte care stau la temelia 
construcției socialiste. O 
mare demnitate care le 
umple ființa, le face să răs
pundă cu cinstea și com
petența dobîndite în ulti
mii ani, la sarcinile pe 
care le au. Cîndva, în tre
cut, numărul lor era mic în 
multe profesiuni și munca 
lor prost retribuită, dispre
țuită. Astăzi, în industrie 
— și mai ales în industria 
bunurilor de consum — fe
meile dau o luptă continuă 
pentru calitate și pentru 
înmulțirea bunurilor de toi 
felul.

în agricultură, sute de 
mii de femei au participat 
la convingerea fărăni- 

muncifoare

fabrici ți 
mult șl

periorifafea gospodăriilor 
mari, socialiste, asupra ce
lor mici, individuale, mi
lioane au Intrai cu elan tn 
acesfe gospodării șl, încer- 
cînd continuu să-și ridice 
nivelul de cunoștințe 
zootehnice, pătrund pe zi 
ce trece în tot mal 
sectoare ale producției, 
pentru întărirea și dezvol
tarea gospodăriilor lor.

în comerț, unde femeile 
au o preponderență nu
merică, dau dovadă de sîr- 
guinjă și pricepere ; în do
meniul sanitar, în învăjă- 
mînt, darurile lor firești, 
priceperea și puterea lor 
de muncă au un cîmp larg 
de desfășurare.

în știință, în cultură, în 
artă, domenii în care fe
meia pătrundea cu sfială 
odinioară și nu era primi
tă prea bine, unde avea 
de înfruntat adesea dispreț 
și uneori ironia acoperită 
cu o pojghiță străvezie de 
politețe, foarte multe femei 
iucrează cu perseverență și 
rezultate admirabile.

Participarea lor la viaja 
politică, la viața obșteas
că e masivă și plină de 
rod. Treburile țării sînt și 
treburile lor, ale noii lor 
conșfiinfe umane. Și rolul 
lor în întreaga viață poli
tică, economică, social-cul- 
turală a țării crește pe zi ce

agro-

multa

(Continuare în pag. IlI-a)
(Agerpres)

♦♦♦♦

în acela al po- 
să-șl valorifice ia- 
priceperea, să în
să poată îmbrăji- 
carieră. Regimul

®O------

Cu toată ospitalitateaLegaturi trainice
Acad. AL. CODARCEA

primit cu 
bucurie 

apropiatei

Tovarășa Viorica Vîlcu, medic 
pediatru la dispensarul circumscrip
ției sanitare din comuna Miercurea, 
raionul Sebeș, este apreciată do co
lectiviști pentru grija ce o poartă 
sănătății copiilor acestora.

Raîd anchetă Prin magazinele Capitalei
In urma diferitelor sesizări, ca 

și a numeroaselor propuneri fă
cute de oamenii muncii au fost 
luate și se iau în continuare mă
suri pentru îmbunătățirea apro- 
vizionării și servirii în maga-

V.‘ rrvm PvfAil oi vrie -no p-fprt/ii.l. a-

a magazinelor și în dezvoltarea 
unei atitudini pline de solicitu
dine față de cumpărători.

La redacție continuă să so
sească însă scrisori care arată 
că diferite lipsuri legate de orga- 

^zine. Oricine vine în contact cu nizarea activității în unitățile co- 
, comerțul vede pe viu efectul a- 

cestor măsuri de care beneficia
ză masa largă a consumatorilor. 
A devenit un lucru obișnuit ame
najarea de magazine noi, moder
ne, îmbogățirea continuă a sorti
mentelor, existența unui mare vo
lum de mărfuri într-o varietate 
și calitate tot mai corespunză
toare cerințelor. în același 
trebuie spus că s-au făcut 
turi, nu fără rezultate, în 
nizarea interioară cit mai

timp, 
efor- 
orga- 
bună

merciale, de atitudinea lucrători
lor față de cumpărători — con
tinuă să persiste.

Cu ajutorul citorva tovarăși din 
Inspecția comercială a Sfatului 
popular la Capitalei (Polixenia Hanșel, Gheorghe Vîntu) și al u- 
nor controlori obștești (Elena Șer- ban, Ion Visu, Aurel Șerban), 
cîțiva redactori ai ziarului nostru 
au vizitat o serie de unități co
merciale din Capitală. Iată ce s-a 
constatat...

Prestigiu meritat nr. 1în fiecare zi, Comalimentul din bulevardul Magheru nr. 30 primește mii de cumpărători. Și în dimineața în care l-am vizitat era plin de lume. Mărfurile frumos aranjate — cu gust și fantezie — curățenia ireproșabilă, ținuta și felul politicos de a se purta al vînzători- lor, toată această ambianță plăcută atrage pe cumpărători.Munca personalului de aici e organizată în așa fel încît consumatorii să fie serviți în cel mai scurt timp posibil. La 7 din cele 9 raioane, plata se face direct Ia vînzător. Mărfurile stau orîndulte la vedere și la îndemîna celor care servesc. Utilajele frigorifice sînt întrebuințate cu chibzuință : nici un spațiu nu rămî- ne nefolosit'. în acest colectiv, unde

se desfășoară drul căreia cumpărători, ținerea locului de muncă stau la loc de cinste, fruntașă este comunista Maria Budinschi de la raionul coloniale. Asemenea ei, întregul lectiv se străduiește să păstreze știrbit bunul renume al unității.Aceeași strădanie o întîlnești și la cele mai multe din unitățile comerciale din cartierele Ferentari, Gării de Nord, la magazinul de mezeluri din str. Ceaikovski — Floreasca la alte magazine din Capitală.
Unsfatuitor apropiat

o vie întrecere în ca- atitudinea față de organizarea și între-
de cone-

Și

un drept care trebuie respectat și acest lucru trebuie să-l înțeleagă fiecare lucrător din comerț....E plăcut să-ți faci cumpărăturile la Magazinul Noutăților din bd. Magheru nr. 1—3. Aici ești ajutat să alegi, din bogăția de mărfuri, ceea ce-ți place mai mult, să calculezi metrajuL într-un cuvînt, vîn- zătorii, cu experiența pe care o au, le sînt cumpărătorilor tori.Dar este oare peste aflăm la magazinul de Calea Victoriei colț cu str. Lipscani. Se aduseseră noi modele de jachete. Cumpărătoare erau multe, iar marfa ar fi trebuit să fie grijă deosebită. Dar toâre de la raionul prea ostenesc. O probat două jachete dar nu știa pe care s-o ia. Ezita. în locul unui sfat prietenesc, al unei îndrumări competente din partea vînzătoarei, care ar fi ajutat-o să se hotărască, s-a pomenit cu un reproș : „încercați două și nu luați nici una I“. Cu alte cuvinte : „Ce vii să mă deranjezi, cînd nu știi dinainte ce model vrei să cumperi ?“Cum se împacă asemenea manifestări de comoditate, de nervozitate și. am spune chiar bruschețe, cu calitatea de lucrător în comerțul socialist ?
„Âșa s-au obișnuit

buni sfătui-tot așa ? Ne tricotaje din
prezentată cu o cele două vînză- respectiv nu se cumpărătoare a

clienții“...

Orice om care pășește pragul unul 
magazin cu gîndul să-și cumpere un 
obiect necesar .vrea să aleagă,ca 
este mai bun și mal potrivit. Est«

Magazinul „Polar“ din B-dul Magheru are un aspect atrăgător, este înzestrat cu utilaje moderne....E dimineață și multe gospodine iși-au început cumpărăturile aici.
(Continuare în pag. III-a) T7T

Âu trecut 12 ani de oînd pe plaiurile Olteniei, în trecut o regiune înapoiată, s-a înălțat printre alte obiective industriale — rod al politicii înțelepte a partidului nostru — și uzina „Electroputere* Craiova. De atunci, harnicul colectiv de aici a produs tot mai multe mașini și utilaje electrotehnice, aducînd o contribuție prețioasă la opera de electrificare a țării.în aceste zile de sfîrșlt de semestru, muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei, antrenați în întrecerea socialistă, obțin noi eucceee în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru îmbunătățirea continuă a concepției constructive și tehnologice a produselor. Am stat de vorbă cu mulți dintre membrii colectivului uzinei, în legătură cu apropiata vizită a delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice, în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov. Fiecare dintre ei a ținut să sublinieze faptul că între „Elec- iroputere" și uzinele similare din Uniunea Sovietică s-au statornicit de-a lungul anilor trainice legături de prietenie, de colaborare frățească. Nu de mult, au sosit pe a- dresa uzinei craiovene noi documentații de specialitate precum și utilaje noi : strunguri automate, freze universale, defectoscop cu raze gama.— Colaborarea șl întrajutorarea tovărășească romîno-eovietică e prezentă din plin și în uzina noastră — ne spune tehnologul Petre 
Săftoiu. Muncim cu entuziasm pentru a da patriei socialiste produse la nivelul tehnicii mondiale, ne stră-

dulm să areăm noi tipuri 'de produse. Aș vrea să exprim, în numele colectivului de muncă unde-mi desfășor activitatea, sentimentele de caldă prietenie șl dragoste frățească față de oamenii sovietici, prieteni și tovarăși de nădejde.— Deși sînt tînără șl ca vîrstă și ca vechime în uzină, ne declară muncitoarea Elena Mîciu de la atelierul metrologic, am avut multe de învățat din experiența sovietică. Anul trecut am fost în vizită în țara constructorilor comunismului și am rămas impresionată de nivelul înalt al producției, de mașinile șl utilajele moderne, mărturie a dezvoltării Impetuoase a Industriei sovietice. Voi fi fericită dacă voi avea prilejul să-i întîmpin personal pe înalții noștri oaspeți.— Oamenii muncii din Romînla urmăresc cu viu interes șl admirație uriașele realizări ale poporului sovietic în toate domeniile de activitate, spune bobinatorul fruntaș 
Ion Vltan. Ne bucură din toată inima succesele obținute de Uniunea Sovietică în îndeplinirea mărețelor sarcini trasate de cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S.Ca cetățeni ai Romîniei socialiste, eîntem mîndri de puternicul nostru lagăr socialist, de faptul că Uniunea Sovietică și țările socialiste luptă cu consecvență pentru apărarea păcii, pentru binele și fericirea celor ce munceec. Ar fi o mare cinste pentru noi, dacă iubiți! oaspeți vor vizita și uzina „Electroputere".

rAm 
sinceră 
vestea 
sosiri în țara noastră ca oasp'eți ai 
poporului romîn, a delegației de par
tid și guvernamentale sovietice în 
frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov.

Ospitalitatea poporului nostru, 
simbolizată prin tradiționala primi
re cu pîine și sare, va face ca solii 
păcii și prieteniei să se simtă tot 
așa de bine la noi ca și acasă la 
dînșii. Le vom arăta cu dragoste rea
lizările noastre obținute sub îndru
marea înțeleaptă a partidului, fabri
cile, _ ogoarele unite, institutele 
de știință și cultură, le vom ară
ta munții noștri șl splendidul nos
tru litoral, le vom deschide inimile.

Nu uităm niciodată dragostea fră
țească cu care au fost primiți dele
gații țării noastre în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, de 
către oamenii sovietici, cu ocazia vi
zitelor pe care le-au făcut în Uniu
nea Sovietică. Nu putem uita atmos
fera de prietenie adevărată de care 
se bucură lucrătorii noștri din toate

domeniile de acti
vitate în timpul 
Vizitelor în marea 

țară constructoare a comunismului. 
Personal, am cîștigai din toate vi-, 
zitele mele și din toate contactele șț 
schimburile de vederi cu oamenii aéf 
știință sovietici o bogată experiență, 
pentru care îmi exprim întreaga re
cunoștință. Și ca mine, nenumărați 
cercetători și oameni de știință.

Prin munca și creația lor, oamenii 
muncii din U.R.S.S., din celelalte țări 
socialiste dau un grandios exemplu 
tuturor popoarelor, demonstrează că 
socialismul înseamnă o viață liberă și demnă, abolirea nedreptăților ge
nerate de exploatarea omului de că
tre om, un nivel mereu crescînd al. 
bunăstării materiale și spirituale.

Alături de întregul popor, oa
menii de știință din țara noas- 
tră se bucură de venirea înalților 
oaspeți sovietici, pregătindu-se să-i 
întîmpine cu urarea prietenească, 
tovărășească : „Bine ați venit, dragi 
oaspeți !"

C. LINTE 
coresp. „Scînteii“

Nu de mult, vizitînd Uniunea Sovietică, am trecut și prin cîteva colhozuri din Ucraina. Am avut multe de văzut și de învățat —■ spune în scrisoarea trimisă redacției noastre 
Gheorghe Postolache, președintele gospodăriei colective „Drumul lui Lenin“ din comuna Ți- fești, raionul Panciu. Mi-am notat atunci în

orga- grija avu-
carnetul meu lucruri interesante cu privire la felul cum este nizată munca, pentru păstrareatului obștesc și multe altele. întors acasă am căutat să aplic multe din acestea la specificul gospodăriei noastre colective.Colectiviștii noștri au căpătat o experiență bogată în organizarea

muncii, obținerea de recolte bogate, creșterea animalelor etc.Știm că oaspeții noștri, delegația de partid și guvernamentală a U.R.S.S., în frunte cu tovarășul Hrușciov, care ne va vizita țara, au primit multe invitații, îi invităm și noi cu multă dragoste să ' ne vadă satul, gospodăria colectivă.
Se construiesc 

noi cămine studențești în cadrul complexului de cămine studențești Grozăvești-Regie, muncitorii, tehnicienii și inginerii Direcției generale construcții-montaj a Sfatului popular al Capitalei au început să construiască noi cămine cuprinzînd încă 1548 locuri. Dintre acestea, 516 locuri sînt la grupul din Grozăvești, iar 1032 la grupul Regie.Căminele, compuse din trei clădiri cu parter și 5 etaje, vor fi date în folosință în cursul trimestrului IV al acestui an. Ele vor avea săli de lectură, cantine. Noile cămine, proiectate de Institutul „Proiect- București", se află în imediata apropiere a actualelor grupuri sociale 
studențești date în folosință anul 
trecut.

««■$«

în hala do cazangerls a Uzinei de utilaj chimic București

serie.de
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( Peste puține zile va începe campania de stringeze a recoltei de ce- j 
} reale păioase. în fața colectiviștilor, a mecanizatorilor și lucrătorilor din j 
( S.M.T. și G.A.S. stă sarcina de mare răspundere de a-și organiza teniei- ) 
I nie munca pentru a folosi din plin toate tractoarele și mașinile Incit > 

secerișul, treierișul și înmagazinarea recoltei să iie executate în timpul j 
cel mai scurt și fără pierderi.

Dar bunii gospodari se gîndesc de pe acum și la recolta anului viitor. 
Un mijloc important de sporire a producției agricole îl constituie folo
sirea semințelor din soiuri și hibrizi care dau mari producții ia hectar. 
Pentru a avea aceste semințe e necesar să acordăm o mare atenție ideii” 
tiiicării și recunoașterii în lan a culturilor, recoltării și depozitării sepa
rate a semințelor, păstrării lor în cele mai bune condiții. în pagina de 
' --- - - j în legătură cu aceste lucrări.

Peste puține zile va începe campania de strîngere a recoltei de ce1

( S.M.T. și G.A.S. stă sarcina de mare răspundere de a~și organiza temei- )

( rate a semințelor, păstrării lor i
[ față publicăm unele recomandări

gos-

transport etc.)' poată executa la timp recu- De asemenea,

ocupă măsurile pentru a la dispoziție gospodăriilor și gospodăriilor de stat tot mai mari de semințe și hibrizi de mare produç-

Sporirea continuă a producției a- gricole este problema principală care preocupă pe toți cei care lucrează în agricultură, urmărind prin aceasta îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agroalimenta- re și a industriei cu materii prime.Unul dintre factorii importanți care contribuie la creșterea recoltei este sămînță de calitate superioară. Ce fel de semințe se foloseau în trecut ?Moștenind sămînță din tată în fiu, cultivatorii au creat mii de populații de plante agricole. Aceste populații au însă un plafon scăzut de producție, sînt în general cu multe defecte. Astfel, toate populațiile de grîu de toamnă au talia foarte înaltă și nu sînt capabile să valorifice un agrofond superior. Peste un a- numit prag de îngrășare a solului, ele cad și nu produc nici atît cît s-ar obține prin cultivarea lor în- tr-un teren cu o fertilitate scăzută. In general, asemenea populații nu sînt rezistente la boli și dăunători, înregistrîndu-se destul de frecvent pierderi în producție din această cauză. Este foarte edificator exemplul populațiilor de floarea-soarelui, a căror producție este mult dijmuită de lupoaie, în timp ce soiurile ameliorate existente în cultură sînt rezistente la acest parazit.în trecut, amehoratorii nu au reușit să pună la dispoziția cultivatorilor soiuri și hibrizi cu o mare capacitate de producție, populațiile fiind larg răspîndițe în producție.Intre măsurile luate de partid și guvern pentru sporirea producției agricole, un loc important l-au ocupat și îl se pune colective cantități de soiuri ție. Au luat o dezvoltare considerabilă lucrările de ameliorare a plantelor, creîndu-se în acest scop o largă rețea de stațiuni de cercetare, bine înzestrate. S-a creat o bază puternică de producere a semințelor din soiuri și hibrizi valoroși. Totodată, s-au identificat din colecția mondială de soiuri și hibrizi acele soiuri și acei hibrizi care sînt mai corespunzători condițiilor naturale din diferite zone din țara noastră.Ca urmare, în ultimii ani au fost introduse în cultură numeroase soiuri de grîu de mare producție, hibrizi dubli de porumb, soiuri de plante uleioase și leguminoase, sfeclă de zahăr și cartofi, care se bucură de aprecierea unanimă a colectiviștilor și lucrătorilor din gospodăriile de stat, pentru sporurile însemnate de producție ce le dau.Acum, cînd agricultura este în întregime colectivizată, cînd spre

deosebire de condițiile gospodăriei individuale există largi posibilități de introducere a soiurilor și hibrizilor de mare producție, de extindere a metodelor agrotehnice avansate, este necesar să folosim toate aceste posibilități pentru asigurarea cu semințe valoroase a unităților agricole.Plenara C.C. al P.M.R. din iunie- iulie 1961 a trasat sarcina ca înce
pînd cu recolta anului 1963 la grîu 
și cu recolta anului 1964 la porumb, 
întreaga suprafață cultivată cu aces
te plante să fie înșămînțată cu se
mințe de soiuri și hibrizi de mare 
producție. Prin cultivarea acestor soiuri se vor produce în plus mari cantități de grîu, porumb, floarea- soarelui etc. în realizarea acestei sarcini o mare răspundere revine cercetătorilor din stațiunile experimentale, lucrătorilor din gospodăriile de stat și colective unde sînt loturi semincere sau suprafețe cultivate cu soiuri valoroase, a căror recoltă e destinată asigurării semințelor pentru anul viitor.Prima operație care se va face în zilele ce urmează este identificarea, 
recunoașterea culturilor. Pentru ca această operație să-și atingă scopul, iar eforturile depuse să fie recompensate prin obținerea unei semințe de calitate superioară, lucrările și aprecierile care se fac cu această o- cazie trebuie să fie cît se poate de riguroase. Nu trebuie să se mai repete greșelile din anii trecuți, cînd recunoașterea s-a făcut în unele locuri „după ochi“, după relații de prietenie, colegialitate, greșit înțelese, încadrarea corectă, de către specialistul care face recunoașterea culturii a fiecărui lot pe care se produce sămînță în categoria corespunzătoa? re purității biologice constatate la data executării lucrărilor de recunoaștere este o obligație profesională și cetățenească de mare răspundere a tuturor inginerilor agronomi. De asemenea, este necesar să se urmărească felul cum se fac recoltarea, condiționarea și păstrarea semințelor.Multe goșpodării de stat au sarcina să producă sămînță dublu hibridă de porumb. Statul nostru face mari cheltuieli pentru producerea semințelor de linii consangvini- zate și hibrizi simplj. Pentru ca' această cheltuială să aducă maxi- nrum folos,

conducerile gospodăriilor de trebuie să dea, în perioada ce mează, atenția cuvenită loturilor de hibridare, să urmărească buna executare a lucrărilor de îngrijire.
Executarea corectă a lucrărilor de 

castrare constituie o problemă că
reia trebuie să-i fie acordată cea 
mai mare atenție. Sămînță produsă în anii trecuți în diferite gospodării, examinată în culturi comparative a scos în evidență, la același hibrid, potențiale diferite de producție. Astfel, sămînță HD409, produsă la G.A.S. Dobra, în 1960 a dat planțe uniforme cu producția corespunzătoare acestui hibrid ; în schimb, în- sămînțînd sămînță produsă la G.A.S. Fetești au rezultat plante neuniforme, între care unele aveau însușirile hibridului dublu 409, iar altele aveau o talie mai mică, cu știuleți mai mici și deci mai puțin productive. Acesta este un efect al executării diferite a lucrărilor de castrare, cît și al aplicării unei agrotehnici diferite din punct de vedere calitativ.Cu aceeași grijă trebuie să se ocupe conducerile gospodăriilor agricole de stat și colective, specialiștii, de obținerea unor semințe de täte superioară și la celelalte turi: floarea-soarelui, mazăre, legume, plante furajere etc.Colectiviștii și lucrătorii din podăriile de stat și stațiunile experimentale, specialiștii agricoli sînt chemați ca, paralel cu lucrările de îngrijire a culturilor și de pregătire pentru recoltare, să acorde o atenție deosebită obținerii unor semințe valoroase — pregătind astfel condițiile pentru o recoltă bogată în anul viitor.

Ing. T. MUREȘAN 
directorul Institutului de cercetări 

pentru cereale și plante tehnice

cali-
înainte de recunoașterea cul

turilor se face verificarea purită
ții lanului. La Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante 
tehnice această lucrare este în 
plină desfășurare. în fotografie : 
tov. Nicolae Eustațiu, cercetător 
principal, verificînd un lan de 
producere a seminței elită 
grîu. Cercetările științifice și experiența practică a unităților agricole a- rată că unul dintre ^actorii ■importanți aiagricole la uni- este folosirea se- soiuri și hibrizi de cu calități deose-noastră, o suprafață însem-— 1599 de hectare — este

trecut am2.200 tone

au ntärit șu- 
cultivate cu 

Dezvoltarea a-

Îndrumate de organe
le de partid și de stat 
gospodăriile colective și 
de stat din jurul ora
șelor și centrelor mun
citorești 
prefețele 
legume, 
la aprovizionarea popu- 

veniluri unjtqților agricole 
a se obține legume multe 

și variate este nevoie de cantități sporite de să
mînță de bună calitate, în special arpagic, roșii, 
ardei, gogoșari, pepeni verzi, morcovi etc.

Ce trebuie făcut în acest scop ? în primul rînd 
este necesar ca la culturile destinate producerii se
mințelor să se execute exemplar toate lucrările agro
tehnice de întreținere. Să luăm, de pildă, roșiile. 
Pentru ca plantele să șe dezvolte și să dea semințe 
sănătoase, din care să putem obține răsaduri vigu
roase, cți tpale pargcțerele de produpție ale soiului 
respectiv, nu trebuie neglijată nici o lucrare. în mod 
obligatoriu plantele trebuie arările și copilite, 
iar la 6—7 inflorescențe să fie tăcut cîrnitul. în- 
grășarea roșiilor de sămînță se va face în mod 
diferențiat. La plantarea răsadurilor se dau la cuib 
150—200 kg superfosfat la ha, iar la începutul înflo
ririi se dau cîte 100—150 kg șuperiosfat la ha și 100 
kg sare polasică. îngrășăminte azotate nu se dau. 
Pentpu stimularea înfloririi și polenizării florilor se 
recomandă ca plantele să fie stropite cu soluție de 
0,03 la sută borax care se poate pune în soluția de 
zeamă bordeleză.

La culturile de ardei pentru sămînță se dau 150—200 
kg azotat de amoniu la ha și 150 kg superfosfat la ha 
la începutul vegetației, iar în timpul înfloritului se 
maț îngrașă terenul odată cu 150 kg superfosfat la 
ha și 100 kg sare polasică la ha.

Semincerii de vărzoase se îngrașă cu 300 kg su
perfosfat la ha și 150—200 kțg sare polasică Ia ha-

La rădăcinoase și bulboase se recomandă să se în- 
grașe solul în perioada înfloririi cu 300—350 kg su- 
perfpsfat la ha și 100—150 kg sare potasică la ha.

O altă problemă importantă care trebuie să stea 
în centrul atenției noastre este combaterea bolilor 
și dăunătorilor. în mod special se pune problema 
combaterii manei la semincerii de ceapă. Pentru ca 
stropirile cu zeamă bordeleză (1 la sută) să aibă 
efect, este absolut necesar să i se adauge adezivul 
Penetrol (Nekal) 0,5—1 la sută. Cel mai important 
în combaterea manei la ceapă este ca stropirea să 
se facă preventiv, înainte de apariția bolii, iar stro
pirile să se repete după fiecare ploaie și să fie fă
cute în decurs de cîteva ore.

Calitatea seminței depinde în mare măsură de ale
gerea timpului optim de recoltare, folosirea celor mai 
potrivite metode de obținere, uscare și păstrare a 
semințelor. Trebuie luate măsuri să nu se amestece 
diferitele soiuri. Grădinarii sînt datori să aplice în
tocmai toate indicațiile specialiștilor pentru a obține 
semințe de bună calilate în cantități cît mai mari.

Ing. OREST NĂSTASE 
Institutul de cercetări horțiviticole

cestei ramuri contribuie 
lației și aduce însemnate 
cultivatoare. Dar pentru

în gospodăria nată de teren destinată producției de semințe. Anul acesta trebuie să producem eămînță de porumb dublu hibrid pe suprafața de 400 ha, grîu pentru sămînță pe suprafața de 480 ha, mazăre pe 200 ha, orz pe 146 ha, ovăz pe 50 hq, precum și sămînță de plante furajere, raigras, golo- măț, lucernă, măzăriche pe o suprafață de 323 ha. Mai trebuie să arăt că la grîu, în afară de lotul semin- cer, recolta de pe restul suprafeței este tot pentru sămînță în- trucît cultivăm soiuri de mare productiyitate. Anul livrat pentru schimb grîu de sămînță.Pențru a asigura producții mari și de bună calitate pe loturile semincere, acordăm o a- tenție deosebită aplicării unei agrotehnici înaintate la fiecare cultură.Pe suprafețele destinate loturilor eemincere s-au încorporat în sol încă din vara trecută cîte 400 kg îngrășăminte fosfatice la ha, iar în lunile ianuarie și februarie s-au împrăștiat cîte 150 kg îngrășăminte azotoase Ja ha. în primăvara aceasta ș-au executat după nevoie lucrări cu sapa rotativă și cu grapa. Anul trecui, aplicînd asemenea măsuri, brigada condusă de comunistul Vgsile Mărgi- neanu a obținut peste 2700 kg grîu la ha, de pe o suprafață de 166 ha, sămînță fiind de bună calitate. în prezent, controlăm zilnic starea de vegetație a culturilor păioase și ne pregătim temeinic pentru lucrările noaștere în lan a acestor culturi.Față de loturile eemincere de mînța dublu hibridă de porumbmultă muncă și pricepere și o mare atenție din partea specialiștilor și gospodărie.La amplasarea loturilor nu numai că am ales solecată, dar am respectat cu strictețe spațiul de

de recugrîu, să- cere maia lucrătorilor dinpentru hibridare, cu fertilitate ridi-

izolare pentru a se preîntîmpina impuiifica- rea. Terenul a fost arat din toamnă la o adîn- cime de peste 28 cm, încorporîndu-se în același timp cîte 400 kg îngrășăminte fosfatice la ha. Primăvara s-au mai dat cîte 150 kg îngrășăminte azotoase la ha. La semănat s-a urmărit cu grijă marcarea rîndurilor semănate cu hibridul simplu tată, pentru a nu se face greșeli la, castrare. Acum, o atenție deosebită acordăm aplicării lucrărilor de menținere a apei în sol și de distrugere a buruienilor. Prașila I mecanică și manuală și prașila a 2-a mecanică s-au executat pe întreaga suprafață. Vom continua lucrările de întreținere a culturilor și ne pregătim totodată pentru lucrarea principală în obținerea seminței hibride — înlăturarea pani- culelor de la hibridul simplumamă, de la care obținem sămînță dublu hibridă. Pentru aceasta vom instrui temeinic pe lucrători și vom controla în lan modul cum se execută această lucrare. Pentru recoltatul păioaselor au fost reparate toate cele 58 de combine șl cele 15 prese pentru balotat paiele.O atenție deosebită acordăm pregătirii spațiului de înmagazinare și utilajelor de condiționare a semințelor. în prezent, se lucrează la curățirea și dezinfectarea magaziilor speciale pentru semințe, care au o capacitate de 1000 tone. Vom organiza trecerea semințelor printr-un lanț de șnecuri pentru a fi vînturate și aerisite.Cu sprijinul organizației de partid vom lua măsuri pențru recoltarea la timp și fără pierderi a loturilor semincere în așa fel îneît să realizăm sarcina de plan dăm importante cantități de grîu la fondul de schimb pentru gospodăriile colective.
Ing. MARIAN BĂEȘAN

directorul G.A.S.
Urleasca, regiunea Galați

la semințe și să

la alte culturi ce se vor în primăvara anului vi- necesar să se facă recu- în cimp a culturilor de lor.

ridicate

sporirii producției tatea de suprafață mințelor din mare producție, bite cum sînt rezistența -la ger, secetă, boli, dăunători, rezistență la cădere, șiștăvire etc.Pentru asigurarea semințelor din soiurile cele mai productive și mai potrivite diferitelor condiții pedoclimatice din țara noastră, atît la grîu pentru însămînțările din toamnă cît și însămînța itor, este noaștereasămînță înainte de recoltareaAcțiunea de recunoaștere a culturilor la cereale, leguminoase alinientare, plante tehnice, cartofi, legume și culturi furajere, are ca scop stabilirea purității biologice a soiurilor ameliorate ; identificarea și aprecierea soiurilor și populațiilor locale valoroase ; controlul aplicării regulilor agrotehnice care asigură producțiiși. de calitate superioară etc. Recunoașterea culturilor se de către ingineri agronomi special instruiți în acest scop (numiți aprobatori regionali și raionali).Pentru buna desfășurare a acestei acțiuni este necesar ca în cadrul consiliilor agricole regionale să se organizeze instructaje cu inginerii aprobatori în vederea reîmprospătării cunoștințelor și a stabilirii sarcinilor de recunoaștere pe unități, specii, soiuri și cantități.

execută

Inginerii aprobatori trebuie să se deplaseze în unitățile repartizate spre a identifica culturile cele mai corespunzătoare pentru sămînță, să dea indicații pentru purificarea a- cestora de alte plante de cultură, de alte soiuri și buruieni.In faza optimă de recunoaștere, cînd caracterele morfologice specifice de soi se disting ușor, este necesar ca aprobatorii să meargă din nou în unitățile respective, pentru a executa recunoașterea propriu- zisă, potrivit tehnicii stabilite pentru fiecare cultură în parte.In timpul efecțuării recunoașterii, inginerii aprobatori trebuie șă acorde o deosebită atenție respectării normelor și indicațiilor prevăzute în instrucțiunile de recunoaștere a culturilor.în urma creării consiliilor agricole, recunoașterea culturilor se va face de ingineri aprobatori care. lucrează nemijlocit în unitățile agricole socialiste. Din partea aprobatorilor se cere o- biectivitate în a- precierea valorii biologice a culturilor supuse recunoașterii, șă execute cu conștiinciozitate și mult simț de răspundere această operație, cunoscînd că de acest lucru depinde asigurarea unor semințe de calitate superioară, capabile șă dea producții sporite la hectar.în acțiunea de recunoaștere a

culturilor pentru sămînță sarcini importante revin consiliilor agricole regionale și raionale. Ele trebuie să asigure inginerilor aprobatori condițiile materiale (fonduri pentru deplasare, mijloace de pentru ca aceștia să în bune condiții și noașterea culturilor.vor trebui să controleze riguros mo-' dul cum se execută recunoașterea șf în ce măsură se realizează cantitățile de semințe prevăzute în • planul de recunoaștere pentru a lua din timp măsuri în vederea înlăturării eventualelor deficiențe.De modul cum se va executa recunoașterea culturilor și asigurarea unor semințe de calitate superioară depinde obținerea unor producții sporite în anul viitor.
Ing. AUREL DAN 

adjunct al șefului secției 
de cereale și plante tehnice din 
Consiliul Superior al AgriculturiiMuncă bine organizată la bazele de recepții

condiții a

Pentru ca samtnța 
produsă să-și păstre
ze însușirile fizice și 
să contribuie la spo
rirea recoltei, o ma
re însemnătate are 
felul çum este depo
zitată și păstrată. De 
aceea este necesar 
să se ia măsuri din 
vreme pentru curăți
rea și păstrarea în

semințelor pînă la însă-

semințe de plante furajere

OBȚINEȚI RECOLTE MAR!
Șl DE BUNĂ CALITATE

Cu sdmmta de soi-re 
cunoscută-condiționa
lă, cu putere mare de 
incoitire. sănătoasă 

siiratată

Cusamintă comună, 
cu impurități,cu pu
tere Pe încolți re sla
bă si ne tratată

OBȚINEȚI RECOLTE 
NICI SI DE SLABĂ

CALITATE

în 
există 
|ă în 

. lor. Pentru obținerea de 
noi realizări în dezvolta
rea gcesfei 
ramuri de 
este necesar ca gospodă
riile colective și gospo
dăriile de stat să-și creeze 
o puternică bază furaje
ră. Sporirea produejiei 
la hectar la culturile fu
rajere cît și ridicarea 
producției pășunilor și fî- 
nețelor depind de asi
gurarea cantităților nece
sare de semințe valo
roase.

în această perioadă 
cînd începe acțiunea de 
recunoaștere a culturilor 
consiliile agricole, condu
cerile unităților agricole 
și specialiștii din re
giune au datoria să 
ia măsuri pentru obți
nerea unor cantități 
mai mari de semințe 
la culturile furajere. în 
afară de suprafețele cul
tivate special pentru pro
ducerea de semințe, este 
necesar să fie identifica
te și rezervate în acest 
scop și culturile de pe 
alte suprafețe unde plan
tele sînf bine dezvoltate 
și promit o recoltă mare 
de semințe de bună ca
litate. Se cere ca re
coltatul să se facă atunci 
cînd plantele au ajuns la 
maturitate deplină, iar 
păstrarea lor să se facă

regiunea Brașov 
o bună experien- 
creșferea animale-

importante 
produefie

cîi 
Și

în magazii corespunză
toare care să asigure 
menfinerea puterii lor de 
germinație.

O importanță deosebi
tă au culturile furajere 
valoroase pentru masă 
verde și fînuri. Trebuie 
să se asigure semințele 
necesare extinderii cît 
mai mult a culturilor de 
lucerna, trifoi, soia mază
re, sparcefă, gulii și rapifă

furajeră, dovleci, pepeni 
furajeri, lupin și altele. 
Identificarea suprafefelor 
din aceste culturi să se 
facă de pe acum și să fie 
urmărită permanent vege
tația lor, pentru a se apli
ca lucrările de înfrefinere 
iar recoltatul să se facă 
la timpul optim.

In regiunea noastră, 
datorită rezultatelor bune 

dă trifoiul, 
colective și 
de sfat au 

planurile de 
obțină can-

pe care le 
gospodăriile 
gospodăriile 
prevăzut în 
produc|ie să
tităji mari de sămînfă de 
trifoi. E necesar însă să 
se asigure buna întreji«

acestor i 
înlăturate 

lipsuri ca

nere a
Trebuie 
menea 
din anii trecufi, cînd 
ma coasă la trifoi 
prelungit mult și

culturi, 
ase- 

I cele 
pri- 
S-a 

. . „ T! nu
s-au luat măsuri de com
batere la timp a gînda- 
cului trifoiului (apion), 
ceea ce a dus la dimb 
nuarea producției. în mod 
greșif unele gospodării 
colective au cosit trifoiul 
lăsat pentru sămînță pen
tru a-l da la animale.

Supraînsămînțarea pa
jiștilor constituie un mijloc 
important de ridicare a 
productivității lor. lată de 
ce, pe loturile semincere 
cu ierburi perene trebuie 
să se facă lucrări de în
treținere cu aceeași aten
ție ca la plantele cultiva
te. Totodată, va trebui să 
mărim suprafețele lotu
rilor semincere cu ier
buri perene. Gospodăria 
colectivă din Hărman, de 
exemplu, convingîndu-se 
de avantajele cultivării 
acestor plante, a semănat 
30 ha cu ierburi perene 
pentru producerea semin
țelor necesare supraînsă- 
mînțării pajiștilor.

Consiliul agricol regio
nal va urmări ca în re
giunea noastră să se ob
țină cantități sporite de 
semințe de culturi fura
jere.

Ing. STELIAN VATAFU 
Consiliul agricol 
regional Brașov.

' cele mai bune 
mînțare.

Pentru fondul de schimb de semințe, această ‘ 
sarcină revine centrelor regionale de recepționare a ; 
produselor (C.R.R.), șefilor de silozuri și baze de ! 
recepție. |

Cu toate că și anul trecut ari existat posibilități < 
pentru a se asigura o bună condiționare și păștrare ‘ 
a semințelor, datorită faptului că unii șefi de baze 
și silozuri nu și-au făcut conștiincios datoria unele ; 
cantități de semințe valoroase au fost amestecate 1 
cu soiuri comune, s-au depreciat din cauză că au 
fost prost păstrate sau au fost date în consum. ! 
Astfel, însemnate cantități de grîu de sămînță de la ! 
silozul din portul Constanța au luat drumul mori- ! 
lor ori s-au depreciat, iar la baza de recepție din < 
Negru Vodă, din cauza proastei conservări, o parte < 
din sămînță și-a pierdut puterea de germinație. ! 
Pentru ca astfel de neglijențe, care pricinuiesc pa-, J 
gube, să nu se mai repete, conducerea C.R.R.-ului 
are datoria să organizeze exemplar munca de re
cepționare, depozitare și păstrare a semințelor.

Ce a făcut C.R.R.-ul pînă acum 1 în primul rînd, 3 
pe baza planului de recunoaștere al Consiliului < 
agricol regional s-a stabilit volumul fondului de 
semințe pentru schimb. In funcție de aceasta s-au ! 
identificat cele mai bune spatii de depozitare, ; 
adică acele magazii sau celule de siloz care au fost < 
în prealabil dezinfectate, curățite de orice resturi j 
de alte semințe, chiar dacă aparțin aceleiași spe- ) cii. în următoarele zile, spațiile stabțlite vor fi ve- ) 
rificate de inginerii aprobatori și, împreună cu șefii j 
bazelor de recepție, vor asigura condițiile cele mai \ 
bune de depozitare. >

Pe toată perioada conservării, începînd chiar din t 
primele zile, se va începe condiționarea semințelor. ? 
Consiliul agricol regional insistă mult asupra ace- > 
stui lucru deoarece sămînță rezultată de la com- < 
bina mai conține și unele resturi de plante verzi < și boabe neajunse la maturitate, cu procent ridi- ? 
cat de umiditate, care pot crea focare de încingere > și prin aceasta se poate ajunge la pierderea puterii > 
de germinație a seminței. <

De aceea este necesar ca C. R. R.-ul să țină $ 
în mod permanent legătura cu inginerii aprobatori s 
și, săptămânal, să verifice prin sondaje și trimitere < 
de prqpe la laborator calitatea și condițiile de pă- ( 
ștrare a semințelor. S

Luarea acestor măsuri și legătura strînsă între ? 
consiliul agricol regional și organele C.R.R. vor asi- ) 
gura ca în acest an toată sămînță recunoscută să > 
fie bine păstrată, să poată fi folosită integral. ?

Ing. CONSTANTIN CINIC 
Consiliul agricol regional Dobrogea
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Scrisori ale unor oameni de știința și cultură 
adresate C.Q al P.M.R.

Comitetul Central al P.M.R. a primit din partea unor oameni de 
știință și cultură scrisori prin care aceștia își exprimă dorința de a 
fi primiți în rîndurile Partidului Muncitoresc Romîn.

Iată mai jos scrisoarea acad. 
C. D. Nenijsscu :„Subsemnatul acad. C. D. Neni- țsseu solicit marea cinste de a ti primit în rîndurile Partidului Muncitoresc Romîn.întreaga mea viață a fost consacrată exclusiv muncii științifice și didactice. Cu aproape patru decenii in urmă, după terminarea studiilor universitare, singura ocupație care mi s-q părut compatibilă cu aspirațiile mele de ațunpi a fost aceea de dascgl și de cercetător științific. Un lung șir de ani am muncit fără întrerupere, izolat, încredințat fiind că prin pregătirea de cadre destoinice, prin " rezultatele cercetărilor mele și qle elevițor mei, îmi voi putea servi mai bine țara decît în orice alt mod posibil.Cînd după 23 August 1944, sub înțeleaptă conducere a Partidului Muncitoresc Romîn, s-a produs o profundă schimbare a tuturor formelor de viață și de muncă ale poporului nostru,, cînd industria a devenit un bun al poporului, cînd țara întreagă a fost antrenată într-o imensă activitate constructivă, fără precedent și cu perspective nelimitate, nu am pregetat nici un moment să aduc modesta mea contribuție la marea operă întreprinsă. Conștient de importanța problemelor de cercetare chimică ce trebuiau imperios și urgent soluționate pentru îndeplinirea planurilor mărețe de industrializare și valorificare a bogățiilor naturale ale țării, mi-am concentrat toată puterea mea de muncă în această direcție. Ca niciodată în trecut am găsit înțelegere și am primit un ajutor eficient și continuu, în munca mea, din partea organelor de conducere ale statului.în prezent, Directivele Congresului al III-lea al P.M.R. deschid industriei chimice perspective mărețe, trasînd totodată sarcini grele. Paralel cu dezvoltarea industriei în țara noastră și cu progresul științei în lumea întreagă, este necesară o dezvoltare corespunzătoare a cercetării chimice și la noi. Ridicarea nivelului muncii științifice și justa ei orientare creează probleme complexe ce nu pot fi rezolvate decît printr-un susținut eiort de colaborare colectivă. Sînț ferm convins că sub îndrumarea directă a Partidului Muncitoresc Rpmîn eficacitatea muncii mele ar putea spori mult. în viitor. Acestea sînt gîndu- rile care mă îndeamnă să solicit înscrierea în partid, singura mea dorință fiind aceea de a servi mai cu folos patria noastră, poporul nostru, clasa muncitoare cu care mă simt întrutotul solidar“.în scrisoarea sa, acad. Eugen 
Bădărău, director al Institutului de fizică al Academiei R. P. Romine, spune printre altele : „încă înainte de 23 August m-am alăturat acțiunii multor intelectuali progresiști din țara noastră cerînd încetarea războiului criminal împotriva Uniunii Sovietice și crearea unor relații de sinceră și profundă prietenie cu marea noastră vecină.Mergînd ferm pe această linie am intrat în asociația A.R.L.U.S. din primele zile ale înființării ei, străduin- du-mă să contribui la atragerea intelectualității noastre pe drumul socialismului. în 1947 am primit din partea partidului, împreună cu alți oameni de știință, sarcina importantă de a înființa Institutul de Studii Romîno-Sovietic, iar în anul următor am contribuit la organizarea Institutului de literatură și limbă rusă „Maxim Gorki", al cărui prim rector am fost timp de aproape 3 ani.Fiind ales în 1948 membru fondator al Academiei R.P. Romîne, m-am străduit să colaborez prin toate mijloacele la transformarea a- cestéi instituții în Academie de tip nou, for științific pus în slujba poporului nostru muncitor și a construcției socialismului.în toată activitatea mea de om de știință și de conducător al Institutului de fizică am simțit permanent grija și sprijinul partidului, în orientarea justă a cercetărilor științifice după' concepția marxist-leni- nistă de strînsă legătură a teoriei cu practica.Deși pînă în prezent m-am socotit mobilizat în îndeplinirea directivelor P.M.R., cred totuși că prin intrarea mea în rîndurile partidului s-ar crea o și mai strînsă sudură între activitatea mea de om dq știință și opera de desăvîrșire a construcției socialismului.Pentru aceste motive vă rog să binevoiți a primi cererea mea de înscriere în P.M.R., asigurîndu-vă că nu voi precupeți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor ce-mi vor fi încredințate".Sculptorul Ion Jalea, artist al poporului, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din R. P. Romînă, șarje următoarele :„După multă gîndire și chibzuință, după un lung examen de conștiință pe care mi l-am făcut, am luat hotărîrea de a vă adresa această scrisoare și cu mare dorință, să vă solicit onoarea de a fi primit în rîndurile Partidului Muncitoresc Romîn.Cererea mea este întemeiată pe faptul că în cursul celor 18 ani ai puterii populare din țara noastră, de la locul meu de muncă și avînd și privirea retrospectivă a unei lungi activități în trecut, am putut să-mi dau seama mai bine decît mulți alții, despre marile schimbări petrecute în viața poporului nostru, despre imensele schimbări survenite în mișcarea noastră de artă și în viața artiștilor.Adeziunea entuziasmată a artiștilor noștri și integrarea lor în mijlocul oamenilor muncii și în viața obștească este un fapt de importanță covîrșitoare pentru creația artei 

noi, pentru puritatea și adevărul ei, pentru esența ei umanistă și de factor progresist al vieții noastre.Ar fi o mare satisfacție pentru mine ca munca mea pe care am desfășurat-o, mai cu deosebire în ultimii qni, cu dragoste și entuziasm, alături de oamenii muncii din țara noastră, să fie mai apropiat încadrată și organizată în marea operă a transformării vieții din patria noastră".Înfățișînd greutățile pe care le-a cunoscut în vremea studiilor, în cursul vieții sale, autorul perișorii spune :„Toate acestea aveau să laße mari goluri în munca mea, multe necazuri și suferințe.N-am fost înscris în nici un partid politic burghez și am fost un adversar hotărît și fățiș al fascismului".Amintind situația artiștilor profesioniști în trecut, cînd amatorii de artă erau oamenii avuți, din straturile cele mai de sus, autorul scrisorii spune :„Au existat artiști profesioniști din acea vreme care țuorau numai primind comenzi, făcînd compromisuri de artă și trăind bine, dar pe care istoria artei i-a uitat.în lumea în care m-am aflat, în orînduirea ei istorică din acple vremuri, nu mi-am creat niciodată situații de echivoc și de compromis moral. Toată energia mea a fost pusă în slujba artei mele.De aproape 6 ani îmi îndeplinesc munca obștească și de onoare ce mi s-a încredințat la conducerea Uniunii Artiștilor Plastici din țara noastră și îmi duc în același timp munca mea de atelier. Aceștia au fost anii în care eu am lucrat și am învățat mai mult decît într-o viață de om. Această muncă a operat a- dînc în conștiința mea. în viața și conștiința mea s-au produs schimbări fundamentale. Experiența mea de viață și de artă în mijlocul oamenilor muncii mi-a limpezit orizontul artei mele și abia la această vîrstă înaintată am învățat și am înțeles marea misiune a artei și a rolului artistului în lume.Partidul Muncitoresc Romîn mi-a dat semne de recunoaștere și de înaltă prețuire.îi sînt profund recunoscător. Și a- cestea au fost motive de încurajare pentru a face pasul hotărît care constituie obiectul cererii mele de azi.Vreau să-ini exprim încă o dată devotamentul meu întreg și nezdruncinat față ■ de Partidul Muncitoresc Romîn, față de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej“.George Vraca, artist al poporului, a adresat conducerii partidului următoarea scrisoare : „Activitatea noastră obișnuită, zilnică, împletită cu activitatea de membru de partid, dă vieții un sene mai adînc, iar munca aduce rod mai mult și satisfacții depline și superioare.Apartenența la partid ne aduce zilnic lămuriri de ordin social și politic, lucru de mare trebuință chiar nouă actorilor (aș zice mai ales nouă actorilor), care venim mereu în contact cu masa muncitoare din fabrici și din sate, nu numai la teatru, dar și la locul lor de muncă.Pe timpul partidelor istorice, artiștii nu simțeau nici atracție, nici nevoie de a se înscrie în ele. Astăzi însă avem un singur partid : al oamenilor cinstiți și călăuziți de cele mai .nobile țeluri. Luptelor egoiste de odinioară le-a luat locul o singură coloană de marș pentru ridicarea nivelului oamenilor muncii, pentru pace.Iată de ce solicit cinstea de a fi primit în această coloană de o- noare".„Mă socotesc de multă vreme un slujitor devotat al partidului clasei muncitoare, arată în scrisoarea sa prof. dr. I. Făgqrășanu, membru corespondent al Academiei R.P. Romîne.Anul 1944 a adus și în viața mea o cotitură hotărîtoare. Sînt convins că nu aș fi ajuns să fiu ceea ce sînt astăzi dacă masele muncitoare, sub îndrumarea partidului, nu ar fi rupt acele zăgazuri care închideau posibilitățile de afirmare a multor elemente capabile dar fără „sfinți". Sub vechea orînduire era foarte greu să te afirmi dacă nu erai înregimentat în vreunul dintre partidele burgheze care se perindau la putere. Refuzînd să mă plec în fața acestei realități, detestînd fățiș mai mult ca orice, activitățile huliganice ale acestor partide și a acelor formațiuni de extremă dreaptă care le-au urmat, am fost înlăturat din serviciul pe care-1 conduceam la Spitalul Elias și am rămas timp de 7 ani fără serviciu de spital. Am preferat această umilință decît să accept vreo tranzacție care mi-ar fi dat posibilitatea de a face o carieră „rapidă".Partidul m-a judecat cu dreptate, după faptele și realizările mele în chirurgie, în învățămînt, pe tărîmul științei și în activitățile mele sociale. Astăzi, după ani de zile de muncă alături de partid și pentru partid, îmi dau seama că a duce numai muncă profesională, oricît de meritorie și de exemplară ar fi ea, nu este de ajuns.Socotesc că însăși munca mea intelectuală va putea fi de altă calitate dacă va fi îndrumată de partidul care mi-a dezvăluit adevăratele înțelesuri ale mersului societății noastre spre socialism, adică spre pace și bunăstare.De aceea, rog Biroul Politic al Comitetului Central al P.M.R. să a- nalizeze activitatea mea și dacă o va găsi meritorie, să-mi acorde marea cinste de a face parte dintre membrii Partidului Muncitoresc Romîn“.
Prof. d-r. Nicolae Petrulian, mem

bru corespondent al Academiei R. P. Romîne, scrie printre altele : „Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. din 23—25 aprilie 1962 cu privire la întărirea continuă a rîndurilor partidului mi-a produs o profundă emoție ; trăiesc unul din momentele cele mai importante din viață, cînd, deplin conștient și mai hotărît ca ori- cînd, înaintez Biroului Poliție al C.C. al P.M.R. această cerere de a fi primit în rîndurile partidului. A- ceasta este o veche și nestrămutată hotărîre.Condițiile de muncă și de trai din timpul regimului burghezo-rnoșieresc au fost precare și biruirea lor parțială am realizat-o numai cu sacrificii personale. Intrucît am cunoscut încă din copilărie ceea ce a însemnat exploatarea țăranilor și apoi a muncitorilor din mine Ș* uzine, ca și a intelectualilor cinstiți, pentru că am urît demagogia și minciuna și m-a revoltat aservirea țării și bogățiilor ei capitaliștilor străini, nu m-am alăturat niciodată vreunui partid politic, nici unei societăți prădalnice străine.In anii puterii populare, condițiile de muncă și de trai s-au schimbat radical, în mod neașteptat chiar. Vechea demagogie și vorbele goale au fost înlocuite cu transformările revoluționare, îndelung așteptațe de acei care suferiseră în trecut. Desființarea exploatării omului de către om, industrializarea socialistă a țării desfășurată într-un ritm ne- maiîntîlnit, revoluția culturală și îmbunătățirea contiguă a condițiilor de trai au schimbat nu numai fața țării, dar și felul de gîndire și acțiune al oamenilor. Ne-am convins cu toții că aceste transformări revoluționare s-au făcut sub înțeleaptă conducere a Partidului Muncitoresc Romîn, care a știut să aplice creator învățătura marxist-leninistă la condițiile concrete ale patriei noastre. Astfel a știut partidul oamenilor muncii să cîștige încrederea și dragostea noastră, a oamenilor cinstiți și să trezească în noi dorința sinceră de a ne alătura muncii sale creatoare.Deosebit de importante au fost pentru studenți și pentru corpul didactic, din care fac parte, cunoașterea și aprofundarea învățăturii marxist-leniniste, care a înlocuit treptat vechea ideologie burgheză cu o concepție sănătoasă despre lume, concepția unei munci creatoare,. care stă la baza dezvoltării multilaterale a personalității umane și a omenirii.Cunosc ce a însemnat exploatarea omului de către om, cunosc realizările mărețe ale Partidului Muncitoresc Romîn în țara noastră, care în colaborare frățească cu celelalte partide comuniste asigură muncii un viitor luminos, fără războaie, fără exploatare, pentru triumful cauzei păcii șî socialismului în lumea întreagă.în fața acestor grandioase perspective, un intelectual progresist își dă seama că datoria lui supremă este de a se înrola în rîndurile partidului și de a deveni un soldat credincios și devotat cauzei clasei muncitoare.Dorind să muncesc în continuare, cu tot elanul, sub îndrumarea Partidului Muncitoresc Romîn, pentru propășirea patriei, rog Biroul Politic al C.C. al P.M.R. să accepte cererea mea și să examineze dacă pot fi primit în rîndurile partidului".în scrisoarea prof. dr. N. Teodo- 
reanu, membru corespondent al A- cademiei R.P. Romîne, se spune : „Subsemnatul prof. dr. Ni.culae Teo- doreanu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, șeful Laboratorului de genetică animală al Institutului de Biologie „Trqian Săvu- lescu“, cu specialitatea în creșterea și genetica animală, solicit, deși cu multă sfială, toată bunăvoința Biroului Politic al C.C. ai P.M.R., dacă luînd în considerare activitatea și comportarea mea în cei 50 de ani și mai ales în ultimii 18 ani de muncă

Luînd în discuție, în cadrul a- 
dunărilor generale, cererile pri
mite și apreciind contribuția to
varășilor C. D. Nenițescu, Eugen 
Bădărău, Ion Jalea, George Vra
ca, I. Făgărășanu, Nicolae Petru- 
lian, N. .Teodoreanu, C, Atana-

O O O———-----Femeia—constructor al socialismului
(Urmare din pag. I-a)

frece, iar pe măsură ce acesf rol se 
mărește, sentimentul răspunderii le dă 
imboldul să fie vrednice de cinstea, 
de încrederea pe care le-o dovedesc 
necurmat partidul și guvernul țării.

Cel care ar putea, asistînd la o șe
dință djn cadrul unei organizații de 
femei, fie pe plan comunal, raional, 
regional sau pe țară, să facă un efort 
de memorie și, ca și cînd toți acești 
ani n-ar fi trecut, să asculte luările de 
cuvînf ale femeilor, intervențiile lor, 
problemele ridicate de ele, cu auzul 
lui de acum 15—18 ani, ar rămîne 
uluit de toate chestiunile care le preo
cupă, de problemele de producție, de 
politică, de etică, pe care le pun în 
chip firesc pentru că le trăiesc cu a- 
devărat, de limpezimea gîndirii lor 
de azi, de orizontul acestei gîndiri, 
de problemele de conștiință pe care și 
le pun, de stilul și claritatea expresiei 
lor. Și o mare, o năvalnică bucurie 
i-ar umple sufletul, pentru că și-ar 
da seama acolo încă o dată care 
e nivelul omului nou din patria noas
tră, care e gradul lui de evoluție.

Conferința pe țară a femeilor va 
face o analiză amănunțită a felului în 
care a lucrat în răstimp de patru ani 
Consiliul Național al Femeilor, o ana
liza amplă și profundă, în lumina ul
timelor și strălucitelor evenimente care 
au avut loc în țara noastră și va trasa 

încordată, în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și guvern, merit să fiu membru alături de scumpii noștri tovarăși muncitori comuniști, luptători neînfricați și făuritori ai unei noi societăți, drepte, și a omului nou, cu sufletul liber, stăpîn pe propriile lui convingeri și pe soarta lui.După ce arată că a cunoscut în trecut viața de mizerie a țăranului, rob la moșieri cărora le muncea din zori și pînă în noapte, peticit, ofilit și prăpădit de boli și de hrană rea și insuficientă, autorul scrisorii subliniază :Realizările din agricultură sînt grandioase. Sarcinile sînt frumoase și mărețe și realizabile. într-o foarte modestă măsură, prin munca de pe teren din G.A.S. și G.A.C., am participat indirect la colectivizarea agriculturii.Atît cît voi mai trăi, mă voi sili din răsputeri să corespund momentelor înălțătoare în care se dezvoltă impetuos societatea socialistă și comunistă și voi depune tot efortul pentru întărirea și ridicarea mai departe, pe o treaptă superioară, a creșterii animalelor din agricultura colectivizată, în scopul asigurării unei abundențe de produse animaliere necesare unei vieți tihnite șl fericite a întregului popor muncitor".„Din cei dintîi ani ai vieții mele— scrie printre altele prof. ing. 
C. Atanasiu, membru în Comitetul de Stat al Planificării — împrejurările mi-au dat prilejul să trăiesc în mijlocul muncitorilor din C.F.R., să cunosc clasa noastră muncitoare și toate nedreptățile pe care ea le-a suferit sub regimul de exploatare burghezo-rnoșieresc.Partidul mi-a încredințat sarcini importante, pe care le-am îndeplinit cu simțul răspunderii unui comunist, ca și cum aș fi fost membru de partid.Am aflgt cu vie bucurie despre recenta Hotărîre a Comitetului Central al P.M.R. privind noile rînduieli referitoare la intrarea în partid și îndrăznesc a ruga partidul să-mi dea posibilitatea de a fi primit ca soldat credincios în rîn- durile sale".Prof. ing. Martin Bercovici, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, arată în scrisoarea sa că solicită înscrierea în Partidul Muncitoresc Romîn. „Consider — se arată în scrisoare — că ar reprezenta o deosebită cinste pentru mine dacă această cerere ar fi găsită întemeiată și aș fi admis în rîndurile partidului clasei muncitoare din Republica Populară Romînă.în îndeplinirea sarcinilor de răspundere pe care le-am primit din anul 1945 și pînă în prezent, atît în cadrul producției și al administrației de stat cît și pe linia învăță- mîntului tehnic superior, am putut constata că politica și hotărîrile partidului sînt juste și dirijate exclusiv spre binele poporului muncitor — spre deosebire de cele ale partidelor care au guvernat țara în perioadele anterioare anului 1944— ceea ce a constituit pentru mine un imbold deosebit pentru însușirea politicii partidului și pentru executarea hotărîrilor izvorîte din această politică.în tot timpul activității mele profesionale, didactice și științifice din acești ani am simțit din plin sprijinul și ajutorul pe care mi l-au dat partidul și pentru care îi port și îi voi purta și în viitor toată recunoștința mea. Țin să asigur partidul că, oricare va fi hotărîrea sa în privința prezentei mele cereri, eu voi continua să muncesc și în viitor cu tot devotamentul și dragostea pentru îndeplinirea sarcinilor ce-mi revin",

ât

siu, Martin Bercovici în dezvolta
rea economiei și culturii noastre 
socialiste, organizațiile de bază 
respective au hotărît primirea lor 
în rîndurile membrilor de partid, 
fără stagiul de candidat.

planuri de viitor și mai înaripate, și 
mai clare, pentru a spori și mai mult 
contribuția femeilor la înfăptuirea po
liticii partidului. Ea va da prilejul 
delegatelor femeilor din toate unghiu
rile țării să-și comunice una alteia ex
periența, să-și exprime năzuințele și 
proieciele cu acel curaj minunat de a 
despica viitorul și a-l croi după vre
rea ta de om puternic și drept, care 
e astăzi curajul femeii din patria 
noastră, dezrobită de inerțiile, fricile și 
timiditățile trecutului, liberșfă de orice 
fel de robie, clarvăzătoare și plină de 
entuziasm, plină de dragoste pentru 
patrie și pătrunsă de spiritul nou al 
vremii, de învșjătura înțeleaptă care 
ne-a transformat. Va fi un prilej de 
afirmare a solidarității cu toate femei
le din lume, care luptă pentru liber
tatea lor, pentru libertatea patriei lor, 
pentru o lume mai bună, din care 
războiul să fie alungat. Neclintite a- 
părătoare ale păcii, în numele vieții 
pe care o dau și pe care o ocrotesc, 
în numele construcției la care iau 
parte, femeile vor mai rosti o dată 
răspicat hotărîrea lor de a apăra 
pacea.

Bilanț șl în același timp punct de 
plecare pentru o etapă viitoare și mai 
rodnică de activitate creatoare, Con
ferința pe țară a femeilor va da un 
imbold nou femeilor de a se depăși 
pe ele însele, de a-și aduce contri
buția și mai stăruitoare la marea operă 
a construcției socialiste.

Adunarea generală a Institutului Romin 
pentru Relațiile Culturale cu StrăinătateaLa 12 iunie a avut loc adunarea generală a Institutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, la care au participat personalități ale vieții cultural-artistice și științifice, academicieni, profesori universitari, scriitori, artiști, activiști pe tărîm social, reprezentînd organizații de masă și obștești din țara noastră, precum și reprezentanți ai conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și Ministerului Afacerilor Externe.La primul punct al ordinei de zi, acad. Mihail Ralea a prezentat o informare despre activitatea și sarcinile de viitor ale institutului. In legătură cu informarea prezentată și cu propunerile de modificări în statutul I.R.R.C.S. au luat cuvîntul : acad. M. Beniuc, președintele Uniunii Scriitorilor, I. Jalea, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, Ion Pas, președintele Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romî
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La București va avea loc

Reuniunea generală a Comisiei 
electrotehnice internaționaleIntre 24 iunie și 7 iulie va avea loc la București reuniunea generală a Comisiei electrotehnice internaționale (C.E.I.). în legătură cu activitatea C.E.I. și scopul acestei reuniuni, prof. Remus Răduleț, directorul Institutului de energetică al Academiei R. P. Romîne, unul din vicepreședinții C.E.I., a declarat următoarele redactorului Agerpres, Nicolae Scărlătescu :Comisia electrotehnică internațională, înființată la începutul acestui secol, este cea mai veche și totodată cea mai mare dintre organizațiile tehnice internaționale cu caracter neguvernamental. Din ea fac parte 36 de țări de pe tot globul — în general toate țările cu industrie electrotehnică, energetică, electronică și de telecomunicații mai dezvoltată.Activitatea C.E.I. se desfășoară în cadrul a 55 de comitete de lucru și a peste 45 de subcomitete, cum și în comitete de experți și grupe de lucru, cu activitate permanentă. Rezultatele lucrărilor lor se concretizează în „recomandări internaționale“ aplicabile nemijlocit în producție și privind prescripții, reguli, simbolizări și standarde în vederea apropierii și unificării prevederilor naționale în domeniul tehnicii cu- renților tari și curenților slabi. Prin aceasta C.E.I. are un rol important în stabilirea nivelului actual ab tehnicii mondiale. Deși neobligatorii pentru țările membre, recomandările C.E.I. sînt adoptate într-o măsură tot mai mare, dat fiind că, prin autoritatea pe care Comisia și-a
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INFOR
O Acad. Raluca Ripap, prșședintele 

Filialei Cluj a Academiei R. P. Romîne, 
a plecat miercuri în R. P. Polonă pen
tru a participa la simpozionul „Teoria si 
structura combinațiilor complexe", orga
nizat la Wroclaw între 15—19 iunie de 
către Academia polonă de știinte, în 
colaborare cu Universitatea din Wroclaw 
și Societatea polonă de chimie.

® La Teatrul de Stat de Operetă a 
avut loc miercuri seara premiera opere-

Prin magazinele Capitalei
(Urmare din pag. I-a)Intrăm odată cu ele în unitate. Chiar de la prima vedere, unele lipsuri de organizare atrag atenția.La raionul unde șe vînd lapte, iaurt, brînză de vaci e aglomerație. O singură vînzătoare abia prididește să facă față. Ea își pune lădițele cu marfă la îndemînă, ea servește și încasează banii, ea duce ambalajele golite în depozitul de mînă și tot ea primește marfa sosită în același timp. Nici una din cele două debarasatoare — care adună de pe mese pahare și farfurii — nu-i dă o mînă de ajutor.La alte cîteva raioane ale magazinului însă e liniște. Echipa de raid îi propune responsabilului de serviciu, Vasile Stoicescu, să predea vînzarea pachetelor cu brînză de vaci gestionarei de la raionul de unt. De ce pentru o cumpărătură simplă oamenii să piardă atîta timp? Riposta e violentă și argumentul categoric : „Vreți să se dezorganizeze munca ? Clienții s-au obișnuit să cumpere de la raionul acesta 1“Nici la dozatoarele de coctail nu prea vine nimeni să cumpere dimineața. Cele două vînzătoare au căzut aproape într-o stare de apatie. Dar nici una dintre ele n-o poate ajuta Pe cea de la iaurt pentru că... „se dezorganizează munca“.E greu de crezut că „organizarea" de la „Polar” nu este cunoscută de conducerea „Anțrefrigului“. Și tot atît de greu de înțeles de ce deficiențe vizibile — ça și altele despre care n-am amintit — nu sînt înlăturate.Ce se întîmplă și la vecinii „Polarului“, la magazinul de prezentare „Delta Dunării" al Ministerului Industriei Alimentare? Această unitate profilată pe semipreparate și conserve de pește etc. oferă cumpărătorilor un sortiment prea modest pentru un magazin specializat. Profilarea s-a făcut atît de rigid, îneît pînă și sandvișurile care se găsesc la bufetul unității sînț invariabil a- celeași, fiind excluse preparatele de carne și brînzeturile.Magazinul dispune, în afara sălilor de servire, de două laboratoare, de spații frigorifice și de depozitare încăpătoare, folosite sub capacitatea lor. în același timp, sortimentul sărac de mărfuri face ca și numărul cumpărătorilor să fie mic în unele zile, iar mulți din cei 40 de membri ai colectivului să nu aibă suficient de 

ne, A. Breitenhofer, redactor șef al ziarului „Neuer Weg“, acad. G. O- prescu, scriitorul Demostene Botez, artista emerită Dina Cocea, acad. Raluca Ripan, A. Àrdeleanu, secretar al C.C.S., scriitorul V. Em. Galan și Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. Vorbitorii au subliniat în cuvîntul lor însemnătatea pe care o are lărgirea caracterului obștesc al activității institutului, conform prevederilor statutului modificat. Cu sprijinul membrilor individuali (personalități eminente ale culturii romînești) și al membrilor colectivi (organizații obștești și de masă din țara noastră) I.R.ȚLC.Ș. își va consacra și de acum înainte întreaga activitate dezvoltării continue a legăturilor culturale dintre R. P. Ro- mînă și celelalte țări, cunoașterii și apropierii între popoare.Adunarea generală a adoptat în unanimitate statutul modificat.A fost apoi ales noul Consiliu al I.R.R.C.S. și comisia de cenzori. Președinte al Consiliului a fost ales acad. Mihail Ralea.

creat-o pe plan mondial, a devenit un uz ca produsele electrotehnice ce nu satisfac recomandările C.E.I. să nu fie acceptate în schimburile internaționale.în cadrul reuniunii de la București, a 27-a din istoria C.E.I., vor participa 800 de persoane, din care 700 din străinătate, vor lucra 20 de comitete tehnice și 15 subcomitete și comitete de experți, care vor aborda probleme de : terminologie, mărimi și simboluri, mașini și aparate electrice de întrerupere și protecție, de înaltă și joasă tensiune, convertizoare electrice, relee, condensatoare și răcitoare electrice, cabluri și conducte electrice, tehnica încercărilor de înaltă tensiune, tensiunile foarte înalte pentru sisteme, ghiduri de unde electromagnetice etc.în legătură cu activitatea Comitetului electrotehnic romîn, care reprezintă țara noastră în C.E.I., prof. R. Răduleț a spus :Prin participarea noastră activă în C.E.I. avem posibilitatea directă de a susține punctul de vedere al tehnicii noastre în privința standardelor internaționale referitoare la produsele electrotehnice, electroenerge- tice și electronice. Faptul că un reprezentant al țării noastre a fost ales printre cei 9 membri ai Comitetului de acțiune și că reuniunea generală de anul acesta se întrunește la București constituie în principal o consecință a dezvoltării industriei electrotehnice, a electro- energeticii și electronicii în R. P. Romînă. (Agerpres)
MÂȚII

ței „Intîlnire cu dragostea* de Nicolae 
Kirculescu, artist emerit. In regia lui 
Nicușor Constantinescu, artist emerit, 
spectacolul are în dis.tributie pe Ion Da
cian, artist emerit, Lili Dușescu, Bimbo 
Mărculescu, Constanta Cîmpeanu, Toni 
Buiacici, Vali Niculeșcu, Silviu Gurău 
și alții.

• Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de cineaști americani 
care a participat la prezentarea filmului 
artistic american „Bătrînul și marea".

lucru. Cu toate acestea, propunerile de reprofilare a magazinului — care ar putea duce la descongestionarea altor unități din apropiere — au rămas fără rezultat.Asemănător stau lucrurile și la unitatea „Gospodina“ din blocul turn din Piața Splaiului : laboratorul de cofetărie de aici — spațios, modern utilat și încadrat cu personal calificat — lucrează sub posibilități, în timp ce cofetăria din aceeași clădire aduce prăjiturile cu mașina de Ia alte laboratoare, unele situate la distanțe mari. Direcția comercială a Capitalei ar putea stabili o înțelegere între IAPL „Reșița“ și Trustul de cofetării și răcoritoare nr. 2 pert tru înlăturarea .acestei anomalii.
Yînzare condiționatăUn cumpărător a vrut să-și ia o masă de la magazinul de mobilă din B-dul 1848 nr. 18. Dar n-a putut : i s-au pus anumite condiții. Discuția s-a purtat cam așa :Cumpărătorul : — Doresc o masă din acelea de 600 lei.Responsabilul : — O masă ? Da, dar... știți, masă vă dăm numai dacă vă cumpărați și două fotolii (al căror preț depășește, bineînțeles, costul mesei).Cumpărătorul a rămas contrariat. Știa că asemenea practici au dispărut. A cerut condica de re- .clamații. Nu era în magazin, ci în... biroul responsabilului. A făcut re- clamație. Bineînțeles, a primit masa, fără fotoliile de care n-avea nevoie. Iar vînzătorul a primit și el ceea ce i se cuvenea : o amendă.O sugestie : condicile de recla- mații să aibă un loc fix în magazine, unde să le găsească orice cumpărător, fără a mai fi nevoit să le ceară.In privința aprovizionării am mai întîlnit și alte aspecte. Unul din- tr-acestea este noul sistem al comenzilor „sub linie“. Iată un caz. Vine merceologul-voiajor la Alimentara nr. 112 din cartierul Cățelu. I se face o notă de comandă. După cîteva produse, merceologul trage. în mod cu totul arbitrar, o linie groasă. A- ceasta înseamnă că el nu mai este obligat să procure produsele de „sub linie”. Ce cuprindea comanda — a-

Vizitele delegației guvernamentale a R. P. BulgariaDelegația guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria, condusă de Nacio Papazov, ministrul învăță- mîntului și Culturii al R. P. Bulgaria, care se află în Republica Populară Romînă în vederea semnării unui nou acord cultural-știin- țific între cele două țări, a vizitat Universitatea din București, noul complex de cămine studențești, precum și alte instituții culturale și de învățămînt.. Delegația a participat la inaugurarea noilor săli ale Muzeului de Artă al Republicii Populare Romîne și a vizionat' spectacole.Miercuri, delegația a vizitat localități de pe Valea Prahovei, Muzeul Doftana și Muzeul Peleș. (Agerpres)
A£ôd. V. A. AmDarțiimian 
despic „îlarclc univers"Acad. V. A. Ambarțumian, președintele Academiei de științe a R.S.S. Armene, președintele Uniunii Astronomice Internaționale, a ținut miercuri după-amiază, în sala Ateneului R. P. Romîne, conferința intitulată „Marele univers“. Au asistat academicieni, membri corespondenți ai Academiei, cercetători științifici, profesori și alți oameni de știință, precum și un numeros, public.în cuvîntul introductiv, acad. Gfci. Demetrescu, directorul Observatorului Astronomic din București, a subliniat valoarea științifică deosebită a lucrărilor academicianului V. A. Ambarțumian în domeniul astronomiei și astrofizicii.Conferința savantului sovietic a- fost audiată cu viu interes.

Conferință de presă la ambasada 
Republicii Ghana la BucureștiAmbasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Ghana în R. P. Romînă, Emmanuel Kodjoe Dadzie, a organizat o conferință de presă cu prilejul apropiatei deschideri la Accra a unei adunări generale internaționale sub lozinca „O lume fără bombe“.Ambasadorul a vorbit celor pre- zenți despre această adunare.Au fost de față reprezentanți ai presei centrale, ai radiodifuziunii și televiziunii, ai Agenției Romîne de Presă „Agerpres“, corespondenți ai presei străine acreditați la București. (Agerpres).

Brazilia și Cehoslovacia 
în finala campionatului 

mondial de fotbal
SANTIAGO DE CHILE 13 (Agerpres). 

— Echipele Braziliei și R. S. Cehoslovace 
își vor disputa duminică finala celei de-a 
7-a ediții a campionatului mondial de 
fotbal.

Fotbaliștii brazilieni au învins cu 
4—2 (2—1) selecționata Chile în meciul 
disputat miercuri la Santiago. Au marcat 
pentru brazilieni Garincha și Vava cîte 
două goluri, iar pentru chilieni Toro și 
Sanchez. In cea de-a doua semifinală, 
la Vina del Mar s-au întîlnit reprezenta
tivele R. S. Cehoslovace și R.P.F. Iugo
slavia. Jucătorii cehoslovaci au repurtat 
victoria cu scorul de 3—1 (0—0). Punc
tele învingătorilor au fost înscrise de 
Kadraba, Kvasnak și Scherer. Golul iu
goslavilor a fost realizat de JercovicL

junsă sub linie — pentru data de 2 iunie, de exemplu ? Printre altele : gemuri, dulcețuri, scobitori, sare în cutii de 1 kg, pesmet (care lipsea de multă vreme și în mod nejustificat din unitate), spirt etc. Cine-1 poate crede pe acest merceolog că nu poate asigura aprovizionarea cu sare sau pesment și cine l-a putut scuti de obligația de a se strădui să procure marfa necesară magazinului ?Faptul că în activitatea unor verigi din comerț apar practici năstrușnice de felul acesta, sînt dovada unui control încă insuficient din partea conducerilor organelor comerciale de resort.Aprovizionarea unităților nu poate fi lăsată numai în seama merceologilor și, în nici un caz, nu pot hotărî ei singuri ce trebuie și ce nu trebuie adus într-un magazin. Dacă ar fi fost așa, nu s-ar fi întîmplatca magazinul Alimentara mai sus amintit să nu primească săptămîni în șir unele sorturi de vin, gemuri și dulcețuri, în timp ce unitatea Aprozar nr. 313 din același cartier a fost aprovizionată cu 200 borcane de gem de smochine cu mere, cu dulceață de căpșuni și caise verzi. Logica unui asemenea procedeu — care ar fi trebuit să intereseze cît de cît conducerea OCL Alimentara — este într-adevăr greu de deslușit,
*In rîndurile de mai sus am semnalat unele lucruri bune și altele mai puțin bune sesizate de redactorii și colaboratorii ziarului în timpul raidului-anchetă. Este de dorit ca organele de resort să ia notă de ele, să le alăture altor sesizări și propuneri venite prin condicile de sugestii, prin controlul obștesc, prin presă și să ia măsuri neîntîrziate pentru îndreptarea lipsurilor.Raidul-anchetă arată, în același timp, că problema educării lucrătorilor din comerț trebuie să se bucure de cea mai mare atenție. Ridicarea continuă a calității muncii acestora, comportarea lor, combaterea atitudinilor necorespunzătoare să constituie preocuparea permanentă a conducătorilor tuturor unităților, a organizațiilor de partid, de sindicat și U.T.M., să prilejuiască în colectivele respective analize temeinice urmate de măsuri concrete. In întregul comerț servirea trebuie să se ridice la nivelul posibilităților de care dispunem.
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La actuala sesiune a O.N.U.

va ii discutată : fost că dacă

NAZIM HIKMET 
membru al Consiliului 

Mondial al Păcii

Cînd Consiliul 
Mondial al Păcii a 
hotărît comemo
rarea în acest an 
a lui I. L. Cara
giale, primul lucru 
la care m-am gîndit

funzime a mesaju
lui său. Toate a- 
ceste puncte de 
vedere îmi sînt 
foarte apropiate și 
de aceea le-am a- 

ce am văzut la teatrul

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ultimele știri

Interviul acordat de B. Russell ziarului „Izvestia“

PROBLEMA INDEPENDENTEI 
RHODESIEI DE SUD

adresat locuitorilor Algeriei
MOSCOVA 13 (Agerpres). — în- Ir-un interviu acordat corespondentului special la Londra al „Izves- tiei“, Matveev, în legătură cu Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace, Bertrand Russell a menționat consecințele îngrozitoare ale unui război nuclear, subliniind 

că sarcina cca mai urgentă este în
lăturarea pericolului unui astfel de 
război.Referindu-se la activitatea „Comitetului celor 100", Russell a arătat că de fiecare dată cînd se organizează mitinguri și întruniri, ne bucurăm de cel mai larg ecou. Mase

săde oameni sînt gata nu numai participe la demonstrații, ci să stea în închisori, dacă este necesar. Sînt convins că mișcarea în favoarea dezarmării nucleare se va dezvolta și va căpăta o forță de nebiruit.In ce privește Congresul pentru dezarmare și pace de la Moscova, Russell și-a precizat poziția în felul următor : Primul și cel mai impor
tant lucru : să se înfăptuiască de
zarmarea generală și totală așa cum 
propune guvernul sovietic. Dacă 
congresul de la Moscova va contri
bui la aceasta, voi fi fericit în cel 
mai înalt grad.

............. o*-o» —

Tratativele de dezarmare de la GenevaGENEVA 13 (Agerpres). — Sub președinția reprezentantului Cehoslovaciei a avut loc la 13 iunie cea de-a 55-a ședință plenară a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.Declarația reprezentantului Polo
niei a fost consacrată problemelor referitoare la cea de-a treia etapă a dezarmării și analizei capitolelor corespunzătoare din proiectele de tratat sovietic și american.

Reprezentantul Indiei a acordat principala atenție poziției delegației sale în probleme ca interzicerea armei nucleare și măsurile pentru menținerea păcii în perioada procesului de dezarmare și după încheierea acestui proces. El a subliniat din nou că arma nucleară și celelalte tipuri de arme de exterminare în masă trebuie să fie lichidate definitiv și nici forțele armate naționale, nici forțele armate internaționale nu trebuie să dispună de ele.
Delegatul R.A.U. a subliniat rolul important pe care l-ar avea pentru lucrările comitetului slăbirea încordării internaționale și și-a exprimat profunda neliniște în legătură cu continuarea experiențelor cu arma nucleară de către S.U.A.

Delegatul S.U.A. a reluat problema creării așa-ziselor forțe armate ale O.N.U. și „controlului" asupra înfăptuirii procesului de dezarmare.

NEW YORK 13 (Agerpres). — în ciuda numeroaselor manevre ale colonialiștilor, Adunarea Generală 
a O.N.U. a votat la 12 iunie inclu
derea definitivă pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a problemei inde
pendenței Rhodeslei de sud. Pentru discutarea acestei probleme au votat 62 de țări (țările socialiste și afro-asiatice), 26 de țări au votat împotrivă, iar 15 e-au abținut de la vot.La actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. reprezentantul Angliei s-a opus discutării acestei probleme. El a primit un serios sprijin din partea reprezentantului S.U.A.Toate manevrele și eforturile colonialiștilor au suferit un total eșec. Situația din Rhodesia de sud, după cum s-a hotărît în Adunarea Generală a O.N.U., va fi luată în discuție la 14 iunie.

=?»♦» ' ==

TUNIS 13 (Agerpres). — La 13 iunie guvernul provizoriu al Republicii Algeria a dat publicității un apel adresat locuitorilor Algeriei.La 1 iulie, se spune în apelul a- dresat poporului algerian, veți fi chemați să consacrați prin votul vostru în fața lumii întregi independența Algeriei. Această dată va însemna renașterea statului algerian. Cei 132 de ani de dominație colonială vor lua sfîrșit.Independența politică va avea consecințe favorabile asupra economiei Algeriei. După independență vom proceda în primul rînd la reforma agrară în folosul țărănimii sărace și al muncitorilor agricoli. Independența politică ne va permite, de asemenea, să creăm și să dezvoltăm industria, să punem mijloacele de producție în slujba poporului, să asigurăm o repartiție mai justă a venitului național. Independența politică va duce de asemenea’ la o adevărată revoluție socială. Va trebui să lichidăm atît în structura

societății, cît și în mentalitatea oamenilor toate racilele feudalismului și colonialismului, să distrugem orice urmă de rasism și fanatism.Adresîndu-se europenilor din Algeria, Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria îi cheamă să voteze la 1 iulie pentru independența Algeriei. Aventurierii, se spune în apel, vă îndeamnă să incendiați școli și universități, să asasinați femei și copii. Prin aceasta ei vă duc însă la pieire. Trebuie să vă dați seama că pagina istoriei coloniale a fost întoarsă pentru totdeauna. A- cordurile de la Evian sînt carta viitorului vostru în Algeria. Vă chemăm să participați împreună cu noi la edificarea unei țări noi, la bătălia pentru dezvoltarea economică, pentru a garanta viitorul tuturor copiilor noștri.
Incendii provocate 

de bandele O. A. S.

a 
ar fi trăit I. L. Caragiale s-ar li nu
mărat printre membrii cei mai activi 
ai mișcării noastre. Și aceasta pentru 
ca I. L. Caragiale a luptat pentru 
demnitatea umană, împotriva a fot ce 
a urîfit omul. In felul acesta Caragiale 
a luptat și pentru pace și împotriva 
războaielor.

II cunosq pe Caragiale de multă 
vreme, aș putea să spun că-l cunosc 
personal, tot așa cum il cunosc și pe 
Molière. Simfi nevoia să strîngi mîna 
unor oameni ca Molière și Caragiale, 
ca și cum i-ai cunoaște îndeaproape. 
Pentru aceasta ajunge să citești ceea 
ce au scris, deoarece, personalitatea 
lor se află exprimată in operă.

Am asistat cu prilejul comemorării 
lui I. L. Caragiale la spectacole cu 
„Scrisoarea pierdută", „D'ale carna
valului" — primul act, pe scena Tea
trului de Stat din Ploiești, și „Conu 
Leonida fafă cu Reacfiunea". Cara
giale a fost prezentat în diferite ma
niere regizorale și actoricești. Sînt 
întru totul de acord cu aceasta. Un 
geniu de talia Iul Caragiale poate fi 
pus în scenă in o mie de feluri, care 
să contribuie la înțelegerea în pro-

predat. Ceea 
din Ploiești, ca expresie artistică mi 
s-a părut apropiat de opera lui Ca- 
ragiale și mi-a plăcut foarte mult.

Cunosc foarte bine nu numai dra
maturgii, dar și actorii și regizorii ro
mîni și încă odată am avut ocazia 
să-mi dau seama că to/i sînt demni 
intr-adevăr de numele unui mare om 
de teatru cum a fost I. L. Caragiale.

Am văzut expozifia comemorativă 
„I, L. Caragiale" de la Casa Scinfeii 
alcătuită cu un gust minunat. De ne
numărate ori, aproape zilnic, vorbesc 
despre gustul romînesc socialist. Ro
mînia a devenit una din 
creează cu mare succes 
cialist.

Manifestările închinate
Iui Caragiale care s-au încheiat de 
curînd au constituit o mare sărbă
toare și nu a unul cerc restrîns de 
oameni, ci a unui popor întreg, ceea 
ce caracterizează maniera de a sărbă
tori marile personalități culturale în 
fările socialiste. Aș vrea să felicit 
poporul romîn în numele Consiliului 
Mondial al Păcii. Tradiția Iul Cara
giale, opera lui Caragiale, lupta Iul 
Caragiale vor rămîne un minunat 
exemplu pentru luptătorii păcii.

fările care 
gustul so-

comemorării

După formarea guvernului provizoriu de coaliție al Laosului
Telegramele adresate de N. S. Hrușciov prințului 
Suvanna Fumma, lui J. Kennedy și H. MacmillanMOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS: La 12 iunie, Nikita Hrușciov a a- dresat prințului Suvanna Fumma o telegramă în care în numele guvernului sovietic și-a exprimat satisfacția în legătură cu știrea despre formarea guvernului provizoriu de coaliție al Laosului. „Formarea a- 
cestui guvern sub conducerea dv. 
constituie un pas serios pe calea 
spre reglementarea pașnică a pro
blemei laoțiene, asigurarea neutra
lității și _ "
precùm și rezolvarea cu 
altor probleme naționale 
tanță vitală".

Șeful guvernului sovietic a subliniat că acest eveniment important „constituie o victorie a politicii de pace și de colaborare internațională".

O™O

independenței Laosului, 
succes a 
de impor-

O nouă zguduire Ia bursa din New YorkNEW YORK 13 (Agerpres). — 
Marți s-a înregistrat la bursa din 
New York o nouă scădere simțitoare. Un val de vînzări produs în special spre orele de închidere a făcut ca indicele Dow-Jones la valorile industriale să coboare cu 14,23 puncte (după o scădere de 6,44 puncte în ajun), ajungînd la 580,94.

Agenția United Press Internatio
nal arată că aceasta a fost „cea mai 
gravă zguduire a bursei din luna a- 
ceasta, deși ea nu a atins intensita-

tea marii convulsiuni din 28—29 
mai", cînd panica creată a provocat o prăbușire a cursului acțiunilor comparabilă numai cu catastrofa produsă la bursa din New York în 1929.în cursul aceleiași zile, Luther Hodges, ministrul comerțului, a comunicat date care nu sînt tocmai de natură să întărească încrederea publicului. El a făcut cunoscut că în cursul lunii mai volumul vînzărilor cu amănuntul a scăzut din nou.

★în telegramele adresate lui John Kennedy, președintele S.U.A., și Harold Macmillan, primul ministru al Marii Britanii, șeful guvernului sovietic a subliniat că formarea guvernului provizoriu de coaliție în frunte cu prințul Suvanna Fumma „poate constitui un punct de cotitură atît în viața poporului laoțian, cît și în opera de consolidare a păcii în Asia de sud-est".
Exemplul Laosului arată că, dacă 

există dorința de a rezolva proble
mele internaționale complexe pe 
baza colaborării și ținîndu-se seama 
de interesele tuturor părților, o a- 
semenea colaborare își aduce roade. 
Rezultatele obținute în reglementa
rea problemei laoțiene întăresc tot
odată convingerea că pe aceeași cale 
a colaborării se poate obține succes 
și în rezolvarea celorlalte probleme 
internaționale care dezbină astăzi 
statele și creează încordare în lume", se spune în telegramele adresate de N. S. Hrușciov lui J. Kennedy și H. Macmillan.în telegrama de răspuns, președintele S.U.A. a împărtășit părerea șefului guvernului sovietic că „știrile din Laos sînt foarte încurajatoare". Președintele S.U.A. a fost de asemenea de acord că progresul continuu în reglementarea problemei laoțiene poate fi deosebit de util pe calea spre aplanarea altor dificultăți internaționale.

Declarațiile prințului 
SufanuvongXIENG KUANG 13 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că președintele C.C. al partidului Neo Lao Haksat, prințul Sufanuvong, a făcut o declarație în legătură cu realizarea acordului privind formarea guvernului provizoriu de coaliție al Laosului.Sînt foarte bucuros, se spune în declarație, că, în urma tratativelor celor trei prinți din Valea Ulcioare- lor, am ajuns la un acord asupra formării guvernului provizoriu de coaliție. Vom face tot ce depinde de noi pentru a asigura Laosului o adevărată pace și independență.în prezent mai există numeroase obstacole create de intervenția elementelor războinice ale S.U.A. și agenților lor. S-ar putea ca ele să recurgă la tot felul de manevre menite să împiedice activitatea guvernului de coaliție în îndeplinirea obligațiilor lui, să încerce să semene neînțelegeri în rîndurile patrioților laoțieni și chiar să răstoarne guvernul de coaliție.Folosesc acest prilej spre a exprima cea mai sinceră recunoștință poporului laoțian, tuturor guvernelor, popoarelor și personalităților care au acordat un sprijin extrem de țios cauzei noastre nobile.

★KHAN-HAI 13 (Agerpres). —respondents agenjiei France Presse transmite că în Laos a încetat focul. Pentru prima dată la 12 iunie, subliniază agenția, în Laos nu au mai fost date publicității comunicate militare.

ALGER 13 (Agerpres). — Membrii organizației fasciste O.A.S., con- tinuîndu-și activitatea teroristă în cadrul politicii „pămîntului pîrjolit“, au provocat marți o serie de incendii la Alger.Agenția Reuter relatează că bandele O.A.S. au incendiat la Alger birourile administrației căilor ferate și au pus din nou foc birourilor la întreprinderea de gaz și electricitate din centrul orașului. Au fost de a- semenea incendiate două școli, un colegiu tehnic, precum și un depozit de medicamente.Potrivit unui bilanț transmis de agenția France Presse, fasciștii au comis marți în Algeria 10 atentate care s-au soldat cu moartea sau rănirea gravă a numeroase persoane.
Prima consiătuire internațio
nală a specialiștilor în dome
niul construcțiilor rutiere din 
țările socialiste și-a încheiat 

lucrările

pre-
Co-

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite :La 13 iunie, la Moscova $i-a încheiat lucrările prima consfătuire internațională a specialiștilor în domeniul construcțiilor rutiere din țările socialiste. Au participat aproximativ 300 de specialiști din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară, U.R.S.S., R. D. Vietnam.Participanții la consfătuire au făcut schimb de experiență și au a- doptat recomandări privitoare la dezvoltarea continuă a construcțiilor rutiere. S-a hotărît organizarea periodică pe viitor a unor asemenea consfătuiri.
•o»o-

Pierderi suferite de 
în Irianul

trupele colonialiste 
de vest

MOSCOVA. La 13 iunie N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., s-a întîlnit la Kremlin cu Mamadu Dia, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Senegal. A avut loc o convorbire care a decurs într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.

Fotografia, reprodusă din revista „PARIS MATCH", a surprins un 
grup de agenți de schimb din Wall Street pe a căror față se reflectă 
panica de la bursa din New York.

DJAKARTA 13 (Agerpres). — Luptele unităților de partizani din Irianul de vest împotriva colonialiștilor olandezi continuă, transmite agenția Antara. în apropiere de localitatea Kaimana pe coasta de sud a peninsulei Onin a avut loc o ciocnire între partizani și trupele olandeze. Partizanii au dat lovituri puternice colonialiștilor, capturînd totodată o însemnată cantitate de arme și muniții și altă pradă de război.
♦♦♦

Prezențe romînești în U.R.S.S.

Unități de pușcași de marină olandezi au încercat să recaptureze, printr-un atac prin surprindere, o- rașul Teminabuan, eliberat recent de forțele patriotice. Ele au fost însă respinse cu succes. Avioanele olandeze care au încercat să intervină au fost silite să se retragă datorită focului intens al mitralierelor forțelor de partizani.In legătură cu situația din Irianul de vest agențiile de presă internaționale au relatat despre hotă- rîrea guvernului olandez de a preda Australiei orașele Varys și Iafi,

LONDRA. Studentul comunist Bryan Pollitt a preluat la 13 iunie în mod oficial postul de președinte al clubului de discuții din Cambridge. Bryan Pollitt este primul comunist în istoria clubului de discuții din Cambridge care ocupă postul de președinte.

I 200 OOO muncitori metalurgaști 
italieni au declarat grevă

A-ROMA 13 — Corespondentul gerpres transmite :
Miercuri dimineața au încetat 

crul 1 200 000 de muncitori metalur- 
giști din Italia. Greva generală a 
metalurgiștiior a fost declarată în 
strînsă unitate de acțiune de 
nizațiile sindicale afiliate la 
trei centrale — Confederația 
raia a Muncii, Confederația 
cotelor oamenilor muncii și 
nea italiană a muncii.Greva, care a paralizat unul din sectoarele cheie ale economiei ita-
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ROMA. Curtea de Casație a confirmat sentința pronunțată împotriva lui Danilo Doici, cunoscut scriitor și reprezentant al vieții publice din Italia, laureat al Premiului internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare“. Doici a fost condamnat la închisoare pentru vina de a fi luat apărarea oamenilor săraci din orășelul Partinico. sicilian
GENEVA. în acest oraș fășoară lucrările conferinței le a Organizației Internaționale a Muncii. în cadrul alegerilor, care au avut loc, delegatul R. P. Romîne, Grigore Geamănu, a fost ales pre-

se des- genera-
loc, delegatul R. P. Romine,

liene, reprezintă una din acțiunile cele mai puternice ale proletariatului italian din anul acesta. Revendicările greviștilor privesc atît aspecte economice — încetarea concedierilor arbitrare, mărirea salariilor, — cît și politice : garantarea libertăților democratice, acordarea de drepturi sindicatelor în ce privește reglementarea relațiilor de muncă în întreprinderi, libertate de- pentru activiștiiplină de acțiune sindicali.
reprezentanțilorședința din 13ședințe al grupului guvernamentali. în iunie a luat cuvîntul Simion Țaigăr, președintele Comitetului de stat pentru probleme de muncă și salarii din R. P. Romînă.

NEW YORK. După cum anunță agenția Associated Press, ministrul de război al R.F.G., Strauss, după ce a vizitat bazele de rachete de la Cape Canaveral, a declarat că trupele vest-germane vor primi pînă în anul 1964 din partea S.U.A. rachete „Pershing“ pentru dotarea a trei batalioane. Strauss a adăugat că de focoasele nucleare ale acestor rachete vor dispune americanii.
-o«o-

TEATRUL de 
ROSEMARIE —

TEATRUL NAȚIONAL

STAT DE OPERETA : 
(orele 19,30). '

.,1. L. CARA
GIALE" (Sala Comedia) : PIAȚA AN
CORELOR — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala 
Studio) : BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA

Pil (Parcul N. Bălcescu) : SALUT VO
IOS — (orele 18).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : MĂRIA SA BĂRBATUL — 
(orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE" (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei 174) : 
ȘAPTE NOTE POTCOVITE — (orele 20).

De pe întinderile Uniunii Sovietice sosesc zilnic aici, la Moscova, mii de știri. Multe dintre ele evocă mărturii ale prieteniei frățești, ale legăturilor indisolubile dintre poporul Tomîn și popoarele sovietice.Iată una din cele mai recente știri. în Azerbaidjan, oamenii salută apropiata vizită în R.P. Ro- mînă a delegației de partid și guvernamentale sovietice în frunte cu N. S. Hrușciov. Pe străzile orașelor din această republică, fotomontaje prezintă noile construcții ridicate în țara noastră.Ați auzit, desigur, despre eroicii muncitori de la „Pietrele petrolului", care lucrează pe estacadele din largul Mării Caspice. Unii dintre ei au fost și pe la noi, în Romania, și au legat prietenie cu numeroși petroliști romîni. în a- ceste zile gîndurile prietenilor de la „Pietrele petrolului" se îndreaptă spre Romînia. Poșta primește zilnic numeroase scrisori în care se revarsă căldura prieteniei. Ca niște misive de salut irățesc, ele îi preced pe înalții oaspeți sovietici în Romînia.Pe malul mării, la Baku, se află „clubul petroliștilor", organizat o dezvoltarea industriei anii puterii populare în R.P. Ro- mînă. Sutele de petroliști care frecventează zilnic clubul se o- presc îndelung în fața panourilor șl fotografiilor înfățișînd noile uzine șl combinate de la Săvi-

nești, Roznov, Borzești, comentînd Euccesele obținute de oamenii muncii romîni.Zilele trecute, la Baku s-au comemorat cincizeci de ani de la moartea marelui clasic romîn I. L. Caragiale. în prezent, la teatrul „Samed Vurgun" au loc repetițiile cu piesele romînești „Passacaglia* și „Surorile Boga"....O știre din Ialta. Orchestra de muzică ușoară „Electrecord“ din
De la corespondentul 

nostru la Moscova

Acolo s-a expoziție înfățișînd chimice în

București concertează pentru oamenii muncii sosiți la odihnă. Orchestra ss bucură de un mare succes. Trebuie să menționăm că orchestra romînă are un itinerariu de mii de kilometri — Chlșinău, Ialta, Soci, Erevan, Baku, Rostov, Riga, Leningrad etc. Pretutindeni, ea este așteptată cu plăcere de publicul sovietic....Moscova. La uzina de rulmenți, la uzina „Serp i Molot* și la alte întreprinderi, membre colective ale Asociației de prietenie sovieto-ro- mînă, au avut loc adunări consacrate încheierii colectivizării agriculturii în Romînia. La aceste a- dunări au participat mii de muncitori moscoviți. în prezent, în preajma plecării delegației de

partid și guvernamentale sovietice în Romînia, în cadrul asociației se organizează fotomontaje, expoziții și conferințe consacrate succeselor obținute de poporul romîn în construcția socialistă.La Moscova, acad. G. Călinescu si criticul literar M. Novicov, pe linia colaborării între Academia R.P. Romîne și Academia de Științe a U.R.S.S., au participat la cercetarea comună pe tema „Interacțiunea și legăturile reciproce ale literaturilor naționale". Acad. C. Io- nescu Gulian colaborează la elaborarea lucrării științiiice colective „Istoria filozofiei"....Vasul de cercetări științifice „Viteaz*, care și-a -cîștigat o faimă binemeritată, se pregătește pentru o nouă expediție. Ruta lui va trece prin Marea Jaiponiei și Oceanul Indian, unde oceanografii sovietici vor face cercetări de o importanță internațională. Printre oamenii de știință care se vor urca zilele acestea la bordul lui „Viteaz" se află și prof. Eugen Pora, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, invitat de prietenii sovietici.Iată doar cîteva ecurte știri despre diferite aspecte ale legăturilor multilaterale dintre popoarele romîn și sovietic. Aceste legături înfloresc la soarele unei prietenii cum nu poate exista decît între popoarele unite prin aceleași năzuințe și țeluri.
A. MUNTEANU

Australiei orașele Varys și chipurile, pentru rectificarea graniței între Irianul de vest și Irianul de est, care, după cum se știe, se află sub dominația Australiei.Presa indoneziană își exprimă indignarea în legătură cu această acțiune.
e

Viața lui Antoine Oiîenga 

amenințată de noi uneltiriLEOPOLDVILLE 13 (Agerpres). Corespondentul TASS, G. Feadeașin, transmite :A trecut mai mult de o săptămî- nă de cînd la Leopoldville se răs- pîndesc zvonuri că în insula Bola- bemba a avut loc o ciocnire între soldații care îl păzesc pe Antoine Gizenga, liderul patrioților congolezi întemnițat pe această insulă, și un grup de soldați care ar fi venit acolo, după cum se pretinde, pentru a-1 transporta pe Gizenga la Leopoldville din ordinul șefului serviciului de siguranță.Conducerea partidului solidarității africane, îngrijorată de soarta liderului său, a adresat o telegramă secretarului general provizoriu al O.N.U., cerîndu-i să ia apărarea lui Antoine Gizenga.La 12 iunie, conducerea partidului african de solidaritate a trimis în mod suplimentar o scrisoare secretarului general provizoriu O.N.U.De mai multe zile, se spune scrisoare, circulă zvonul că Gizenga ar fi evadat sau că ar fi fost omorît de soldați. Ne este interzis să-1 vizităm și, mai mult, sîntem lipsiți de posibilitatea de a verifica veracitatea acestor zvonuri, fapt care sporește îngrijorarea șl teama noastră pentru viața lui.

CANBERRA. Ministrul comerțului al Australiei, McEven, a criticat vehement politica de comercială dusă de Australia. discriminareS.U.A. față de
Ministerul de pentru energia că la 12 iunieWASHINGTON.Război și Comisia atomică au anunțatStatele Unite au efectuat a 18-a explozie nucleară din actuala serie de experiențe nucleare americane în atmosferă în regiunea Insulei Christmas.

CINEMATOGRAFE. RAZE PE GHEA
ȚA : Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 13;
21,15), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21 — gră
dină 20,15), Floreasca (10; 16; 18; 20), Sta
dionul Dinamo (20,15), Stadionul Repu
blicii (20,15). BĂTRÎNUL ȘI MAREA : 
Republica (9,15; 11; 12,45; 15; 17; 19; 21; 
22,40), I. C. Frimu (9; 11;. 13; 15; 17; 19; 
21 — grădină 20,30). AUSTERLITZ — 
ambele serii — cinemascop : Grădina 
Progresul (20,30), Arta (11; 15,30; 19). C'O- 
MEDIANȚII rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Elena Pavel (10; 12,15; 14,30; 16,45; 21,30 
— grădină 20,30), Gh. Doja (10; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15), Stadionul Giulești 
(20,15), Grădina 13 Septembrie (20,15). 
FOCURI IN MUNȚI : V. Alecsandri (15; 
17; 19; 21), Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 9,45 pînă la orele 12,30, 
după-amiază 15,15; 17; 19; 20,45), Donca 
Simo (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). ME
XICUL ClNTĂ : Maxim Gorki (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). UN CÎNTEC STRĂBATE 
LUMEA : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 
18,30; 20,30). POMPIERUL ATOMIC : Vic
toria (9; 11; 13; 19; 21), 1 Mal

: u
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(10; 12; 15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12; 
14; 16,30; 18,45; 21), Grădina Moșilor (20). 
CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER ; 13
Septembrie (10; 11,15; 12,30; 15; 17; 19; 
21), 16 Februarie (16; 18; 20). FILME DO
CUMENTARE rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. CINE-I DE 
VINĂ ? : Tineretului (16; 18; 20). ÎNVIE
REA — ambele serii : înfrățirea între 
popoare (10,30; 16; 20), G. Coșbuc (9; 
12,30; 16,15; 20). Arenele Libertă
ții (20,30). DUPA DOI IEPURI : Cultu
ral (15; 16,50; 18,40; 20,30). POST-RES
TANT ; Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21), 
Flacăra (15; 17; 19; 21). ȘOFERII IADU
LUI : 8 Martie (15; 17,05; 19,10 — gră
dină 20,30), G. Bacovia (11,30; 15; 17; 10; 
21). RAIDUL VĂRGAT : Grivița (15; 17; 
19; 21). CARMEN DE LA RONDA 1
C-tin David (15,30; 13; 20,30). AGRAFA 
ALBĂ : V. Roaltă (10; 12; 15; 17; 19 — 
grădină 20,30), 23 August (10; 12; 15; 17; 
19 — grădină 20,30), Volga (10,30; 15; 17; 
19; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30). ULTIMA REPRIZĂ : Unirea (16;
18). CHEMAREA MARII DE GHEAȚA : 
T. Vladimirescu (16; 18; 20). OMUL AM- 
FIBIE : Munca (15; 17; 19; 21). B. Dela- 
vrancea (11; 16; 18; 20). PRIMĂVARA 
FETELOR : Moșilor (16; 18,15). CETATEA 
HURRAMZAMIN : M. Eminescu (16; 18,15; 
20,30). HANUL DIN SPESSART : Ilie 
Plntilie (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). 
PUȘTIUL : 8 Mai (15; 17; 19; 21). S-A FU
RAT O BOMBA : Luceafărul (15; 17; 19). 
ANII FECIORIEI : rulează la cinemato
graful Olga Banele (15,39; 18). SABIE ȘI 
ZAR : 30 Decembrie (16; 18; 20). ALO !... 
AȚI GREȘIT NUMĂRUL : Drumul Serii 
(16; 18; 20). CAVALERII -------------
ambele serii rulează la 
Aurel Vlalcu (14,30; 17,45; 
DIN ARHIPELAG : N.
18,15; 20,30). MIZERABILII 
serii rulează la Grădina T. Vladimirescu
(20.30) , Popular (16; 19,30). BĂIEȚII NOȘ
TRI : Grădina Olga Banele (20,30). OMUL 
CARE ADUCE PLOAIA : Grădina Unirea
(20.30) . TOATA LUMEA RÎDE, CINTÄ ȘI 
DANSEAZĂ : Grădina Luceafărul (20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru ti
neretul școlar : „Despre prietenie“. 19,45
— Tribuna economică romîno-sovletică, 
de prof. unlv. Vasile Rausser. 20,00 — 
Filmul artistic „MAREA MA CHEAMA“
— o producție a studiourilor sovietice. 
21,30 — Arii și duete din operete. In în
cheiere : Poșta televiziunii și ultimele 
știri.

CUM VA FI VREMEA?

TEUTONI — 
cinematograful 
21). PESCARII 
Bălcescu (16; 

ambele

Revoluția a deschis maselor largi din Cuba drumul spre cultură. înainte 
de revoluție, aproximativ 500 000 de copii nu aveau posibilitatea să urmeze 
o școală. în prezent, 1 200 000 de elevi frecventează cursurile școlilor elemen
tare ; 700 000 de persoane adulte au fost alfabetizate. Guvernul Cuban a hotărît 
să construiască noi școli elementare șl să modernizeze școlile existente.

Școala în care învață acești fii de țărani din fotografie a fost amenajată 
intr-o clădire care a aparținut unui fost moșier din Cuba.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 șl 17 Iunie : Vremea se încălzește a- 
preclabil. Cer schimbător mai mult se
nin noaptea și dimineața. Averse Izolate 
de ploaie după-amiaza. 
la potrivit. Minimele 
între 8 și 18 grade iar 
21 și 31 de grade.

Vînt slab pînă 
vor fl cuprinse 
maximele între
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