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în acest an, constructorilor le revin sarcini sporite privind creșterea productivității muncii. Realizarea acestor sarcini presupune, între altele, organizarea mai temeinică a muncii, a fiecărui punct de lucru, în strînsă legătură cu extinderea mecanizării lucrărilor, cu aplicarea tot mai largă a procedeelor industriale avansate de execuție. De felul cum e organizată munca pe șantiere depinde în mare măsură îndeplinirea principalilor ai oricărei construcții calitate, preț de cost.în anii din urmă, în construcții din țara noastră s-a trecut cu pași repezi de la metodele meșteșugărești, la industrializarea lucrărilor. S-au introdus metode a- vansate de execuție, ca montarea de prefabricate, panouri mari, co- fraje glisante și altele. Toate acestea presupun o bună organizare a muncii. în așa fel îneît utilajele moderne de pe șantiere, metodele noi folosite să dea maximum de randament.în această direcție, de o mare importanță este faptul că în sectorul de construcții-montaj s-au realizat» în ultimii ani progrese de seamă în introducerea și extinderea normelor științific fundamentate, ceea ce contribuie la mobilizarea și valorificarea unor însemnate rezerve de creștere a productivității muncii. La sfîrșitul anului trecut, normele cu motivare tehnică reprezentau circa 77 la sută din volumul total de muncă în acord, asigurîndu.se astfel o justă aplicare a principiului socialist de salarizare după cantitatea și calitatea muncii prestate de fiecare constructor.Important în activitatea fiecărui șantier nu e numai extinderea normelor cu motivare tehnică, ci mai ales crearea acelor condiții tehnico- organizatorice care să ducă la îndeplinirea și depășirea lor, de a- ceasta depinzînd creșterea continuă a productivității “ -----rea termenelor darèa la timp în obiectivelor industriale culturale, a locuințelor, exemplu edificator. Blocul din str. 23 August nr. 16—18 din Timișoara 
a fost executat în numai 3 luni și jumătate, față de 5 luni cît era termenul stabilit. Aceasta pentru că lucrul a fost organizat pînă în cele mai mici amănunte, s-a asigurat o aprovizionare ritmică cu materiale, a existat un control sistematic asupra respectării graficelor de execuție. în aceste condiții toate echipele și-au îndeplinit sarcinile de producție. Echipa de zidari, condusă de Éichniger Iosif, care a executat ■ lucrările de zidărie la acest bloc, 
a realizat un indice de îndeplinire a normei de 1,18, lucrînd cu o productivitate crescîndă.Una dintre pîrghiile importante pentru folosirea cît mai rațională a utilajelor și reducerea amortismentelor pe unitatea de produs — pe fiecare șantier în parte — este, firește, îndeplinirea exemplară a normelor de muncă. îndeplinirea și depășirea acestora nu poate fi posibilă în actuala situație — cînd procesele manuale și cele executate mecanic se condiționează reciproc — decît printr-o rațională deservire a utilajelor și o coordonare perfectă între producția orară a acestora și operațiile efectuate de echipele de muncitori. Este nevoie să existe o corelare justă între indicii de îndeplinire a normelor de muncă și cei dp folosire a utilajelor.Organizațiile de construcții la care, odată cu extinderea muncii în acord, s-au depășit normele de muncă — datorită măsurilor tehni- co-organizatorice luate (buna organizare a locurilor de muncă, folosirea din plin a utilajelor etc.) — au asigurat și un cîștig sporit muncitorilor. Anul trecut, la Direcția generală de construcții-montaj a Sfa-

indicatori— durată,sectorul de

muncii, scurta- de execuție și folosință a și social- Iată un

tului popular al Capitalei, unde normele de muncă au fost îndeplinite în proporție de 104,6 la sută, cîștigul mediu realizat a fost de 102 la sută, iar productivitatea muncii a crescut cu 4,2 la sută.în cadrul organizării muncii un mare rol îl arc formarea echipelor.La stabilirea sarcinilor pe oameni este necesar să se cunoască pregătirea profesională a fiecărui constructor și calitățile sale organizatorice, astfel ca fiecare om să fie repartizat la locul cel mai potrivit pregătirii și capacității sale. Din practica multor șantiere s-a^ văzut că echipele care _ lucrează! cu o productivitate ridicată sînt e- chipe bine închegate, cu muncitori calificați ; ci realizează lucrări de bună calitate, economii la materiale. Și, dimpotrivă, acolo unde nu se dă toată atenția acestui lucru — bunăoară pe unele șantiere din regiunile Argeș, București — rezultatele sînt nesatisfăcătoare.Un bun conducător de șantier sau trust regional trebuie ca, odată cu preocuparea- pentru introducerea metodelor avansate de execuție, pentru extinderea mecanizării lucrărilor, să-și îndrepte atenția^ în mod deosebit asupra organizării locurilor de muncă, creînd condiții muncitorilor Să folosească din plin timpul de lucru, să lucreze cu o productivitate sporită. Aceste condiții constau, între altele, în pregătirea temeinică a începerii lucrărilor, în repartizarea corespunzătoare a echipelor pe puncte de lucru, în asigurarea unei aprovizionări ritmice a șantierelor cu toate cele necesare. Se constată însă cazuri de nerespectare a acestor obligații pe care le au conducerile șantierelor. Unele șantiere se mai deschid fără a avea documentația completă. Astfel, la Ploiești, documentația pentru blocurile Bt, B2, B3, Bi șii altele a fost predată cu mult timp după începerea lucrărilor, ceea ce a determinat evident serioase dificultăți în organizarea șantierelor respective. Un alt exemplu : la T.R.C.-Dobrogea; lipsa do documentație la timp pentru toate punctele de lucru a provocat aglomerări de muncitori pe unele șantiere, în detrimentul altor locuri de muncă, fapt ce a făcut ca întreprinderea nr. 1 Constanța să înregistreze unele întîrzieri în exectitarea lucrărilor.Deficiențele existente în aprovizionarea ritmică și cu sortimente-
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Produse petroliere 
peste plan

BACĂU (coresp. 
torită unei sortări 
teriei prime, a respectării parame
trilor tehnologici și a altor măsuri, 
colectivul instalației de cracare ca
talitică de la rafinăria nr. 10 Onești 
a reușit să ridice simțitor calitatea 
produselor și totodată să dea peste 
plan, de la începutul lunii aprilie șl 
pînă în prezent, o cantitate de circa 
3 500 tone benzină cu cifră octanică 
superioară. Un succes deosebit al 
rafii orilor din Onești îl constituie re
ducerea pierderilor de prelucrare și 
realizarea unor economii de 61 tone, 
pe luna aprilie. Toate acestea au 
făcut să -crească valoarea produse
lor obținute cu 5 lei per tonă față de 
prevederi.

Creste gradul de mecanizare 
in exploatările forestiere

în exploatările forestiere crește 
gradul de mecanizare a lucrărilor, 
în primele 4 luni ale acestui an, în
treprinderile forestiere au fost do
tate cu încă peste 400 de ferăstraie 
mecanice, 130 de trolii de încărcare- 
auto, 45 de funiculare, 100 de încăr
cătoare mecaniqe și altele. Ca ur
mare a înzestrării cu noi utilaje, in
dicii de mecanizare în exploatările 
forestiere vor crește în acest an — 
fa|ă de 1962 — la operațiunile de 
doborît-secționat de la 46,9 la sută 
la 60,6 la sută, la scos-apropiat — 
de la 42.2 la sută, la 53,5 la sută, 
iar la operațiunea de încărcat me
canic — de la 15,2 la sută la 34,7 
la sută.

Sporește continuu și numărul mun
citorilor forestieri cu o înaltă califi
care. Dacă în 1952—1953 se califi
cau anual pentru deservirea meca
nismelor 200—300 de muncitori, 
1962 numărul acestora s-a ridicat 
aproape 2 000.

Minereu de calitate

în
1er

ȘiInițiativa minerilor de la Teliuc 
Ghelar de a nu da nici un vagonet de 
minereu rebutât, contribuie tot mai mult 
la îmbunătățirea - cajitățirminereu?, 
lui, De aici au pornit către furna
lele de la Hunedoara și Călan, în pri
mele 4 luni ale anului, minereuri a- 
vînd o cantitate de fier mai mare cu 
1 815 tone decît era planificat. La mi
nele de fier Teliuc, unde majoritatea 
brigăzilor participă la această acțiune, 
conținutul de metal al minereului a 
crescut în ultima lună cu peste 2,2 la 
sută. în sprijinul întrecerii minerilor 
pentru ridicarea continuă a cali
tății, s-a introdus un control ca
litativ mai riguros la stațiile de sortare 
în vederea eliminării sterilului din mi
nereu. (Agerpres)

La G.A.S. Cuparu, raionul Găiești, regiunea Argeș, au început lucrările de întreținere a porumbului. în fotografie: brigada de tracto
riști condusă de Ilie Rotună, pe una din tarlalele gospodăriei. (Foto : M. Andreescn)

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — Convinși de avantajele culturilor intercalate, colectiviștii din regiunea Banat au semănat cu fasole o suprafață de mai bine de 40 000 hectare. în același timp au fost însămînțate în cultură pură, pînă în ziua de 9 mai, aproape 2 000 hectare.în raionul Lugoj și comunele aparținătoare orașului Arad s-a însămînțat cu fasole în cultură pură întreaga suprafață planificată. Avansate sînt și gospodăriile colective din raioanele Arad și Caransebeș. La însămînțarea fasolei intercalate prin porumb sînt fruntași și colectiviștii din raioanele Oravița, Caransebeș, Lugoj și Moldova Nouă care au semănat între 90 și 100 la sută din suprafața planificată.Dacă în aceste raioane consiliile agricole, conducerile gospodăriilor coleçtive și-au dat tot interesul pentru a termina la timp semănatul fasolei intercalate prin porumb, în alte raioane care au tradiție în cultivarea acestei plante nu s-au realizat din sarcina planificată decît suprafețe destul de mici. De exemplu, în raionul Sînnicolaul Mare, unde semănatul porumbului s-a terminat de mult, în ceea ce privește cultura fasolei prin porumb nu s-a făcut pînă în ziua de 9 mai decît pe 30 la sută din suprafața planificată.Rămase în urmă sînt și gospodăriile colective din alte raioane ca de pildă cele din raionul Făget care au realizat doar 48 la sută, raionul Timișoara doar 53 la sută din suprafața planificată.Consiliile agricol? regional și raionale, conducerile gospodăriilor colective trebuie să ia măsuri 
a

țează pe mai bine de 200 de hectare fasole intercalată prin porumb.în acest an gospodăriile colective au prevăzut să însămînțeze prin porumb 56 410 hectare cu dovleci furajeri și 93 733 hectare cu fasole, iar în cultură pură 3 800 hectare cu fasole.Printre fruntași la înșăirțînțările de culturi intercalate de fasole se află și colectiviștii din raionul Dorohoi care au însămînțat pînă acum 21 416 hectare cu fasole, realizînd peste 90 la sută din plan. La cultura fasolei în cultură pură, gospodăriile colective din comunele Mîndrești, Săveni și altele din raionul Săveni au îndeplinit și depășit prevederile planului.Trebuie spus însă că nu peste tot există o suficientă preocupare pentru însămînțarea. culturilor de do- vleci și fasole în cultură intercalată și îndeosebi la cultura fasolei pure. Printre raioanele mult rămase în urmă se află Botoșani, Rădăuți și Gura Humorului. Planul pe întreaga regiune la fasole în cultură pură nu s-a realizat decît în proporție de 24 la sută iar la fasole intercalată — 40 la sută.Consiliile agricole raionale, consiliile de conducere ale G.A.C. trebuie să ia măsurile necesare pentru terminarea grabnică a semănatului fasolei .
Din experiența noastră

urgente pentru terminarea în cel mai scurt timp lucrărilor de însămînțare a fasolei prin porumb.
de la un

(Continuare în pag. V-a)
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Un nou bloc-turn cu 11 nivele a fost dat recent în folosință în piața Abatorului din Cluj. Datorită bunei 
organizări a muncii, lucrările s-au desfășurat, pe toată durata construcției, într-un ritm susținut.
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La întreținerea 
culturilor

Noul mers 
trenurilor

25 
ora 
vi
va-

Consfătuire tehnică Un milion de Hori

La „Filatura Romînească de Bumbac" din Capitală s-au 
desfășurat lucrările unei consfătuiri tehnice organizate de 
Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor și Direcția 
generală a industriei bumbacului, inului și cînepii din 
Ministerul Industriei Ușoare. Consfătuirea a avut ca temă 
„îmbunătățirea calității firelor de bumbac și creșterea 
productivității muncii în filaturile de bumbac", Au parti
cipat ingineri, tehnicieni, specialiști de la filaturile de 
bumbac din țară și de la Institutul de cercetări textile. Cu 
această ocazie s-au dezbătut probleme privind creșterea 
productivității muncii în filaturile de bumbac, folosirea 
tehnicii modeme în scopul îmbunătățirii calității firelor de 
bumbac etc,

Lucrări de împădurire
PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 

•er"). — Silvicultorii din 
cadrul ocoalelor situate în 
zona de șes și coline a 
regiuni! Ploiești 
na* campania 
de primăvară, 
zona colinelor

au termi- 
împSduririi 
Numa; în 

înalte din

jurul ocolului silvic Cislău 
s-au plantat cu foioase și 
specii repede crescătoare 
(pin și mo-lid) peste 400 
ha. Pe întreaga regiune 
s-au împădurii în primăva
ra aceasta 2 200 ha teren 
în panlă și slab productive.

BRĂILA, (coresp. „Scînteii"). — Nu 
numai noile construcții înfrumusețează 
în această primăvară uzina brăileană 
„Progresul". Colectivul de aici a 
început să împodobească uzina, noile 
construcții, cu 1000 000 de flori. După 
orele de lucru, sute de tineri .ji tinere 
mai zăbovesc prin curtea uzinei. Unii 
amenajează spații verzi, alții plantează 
flori, arbuști. Muncitorii și tehnicienii 
din sectorul mecanic-șef, de pildă, au 
efectuat pînă acum aproape 1 000 de 
ore de muncă patriotică la amenajarea 
spațiilor verzi și plantarea florilor, la 
taluzarea terenului din jurul uzinei.

In parcul de la intrare a fost amenajată 
o alee înconjurată de trandafiri și ar
buști, unde au fost expuse portretele 
constructorilor de utilaj, evidențiați în 
întrecerea socialistă. O parte din flori au 
fost rezervate pentru înfrumusețarea 
noului parc al copiilor muncitorilor din 
uzină, a spațiilor verzi din jurul școlii 
profesionale și pentru aleile din jurul 
noului club.

noaptea de
26 mai, la 
va intra în 

goare mersul de 
ră al trenurilor de 
călători pe 
C.F.R. Pentru 
fășurarea în 
condiții a transpor
tului oamenilor mun
cii spre 
prevăzut 
trenuri 
garnituri 
ia 20

liniile 
des- 

bune

litoral, s-au 
numeroase 

speciale cu 
mările pînă 
de vagpa-

ne. S-a menținut 
și în acest an tre
nul direct Cluj — 
București — Con
stanta și se pun în 
circulație vagoane 
directe cu locuri re
zervate care vor cir
cula spre litoral din 
mai multe localități 
importante. Nume
roase trenuri de că
lători accelerate și 
personale de lung 
parcurs vor circula 
cu viteză sporită. 
Noul mers al trenu
rilor prevede și Îm
bunătățirea circula
ției curselor munci
torești care transpor
tă muncitori în ma
rile centre indus
triale.

Colectiviștii din comuna Cîndești, raionul Buhuși de pe cele 300 ha însămînțate anul trecut cu fasole și dovlèci, priit porumb, au obținut peste 2 vagoane fasole-și 100 tone dovleci. Și în acest an ei au hotărît să însămînțeze prin porumb o suprafață de 528 ha cu fasole și dovleci.Pentru ușurarea muncii la întreținerea culturilor, sămința de dovleci a fost pusă în mașină și însămînțată odată cu porumbul. Fasolea este pusă în cuiburi pe rînduri pe măsură ce răsare porumbul.Pînă în prezent, colectiviștii au însămînțat cu culturi intercalate peste 345 ha. (de la Tache Vasllache, colectivist).

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — în numeroase gospodării colective din regiunea Dobrogea se lucrează de zor la întreținerea culturilor prășitoare. în raioanele Negru Vodă, Medgidia și altele au fost întreținute mari suprafețe cu aceste culturi. în gospodăriile colective Pec.ineaga, Valul Traian, Cobadin, 23 August și altele, prima prașilă Ia floarea-soarelui și sfeclă de zahăr se apropie de sfîrșit. Pînă acum, în regiunea Dobrogea au fost prășite aproape 7 000 hectare cu floarea- soarelui și 1 000 hectare cu sfeclă de zahăr.BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — în regiunea Maramureș semănatul porumbului de primăvară se apropie de sfîrșit. în multe locuri colectiviștii au trecut la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor. La gospodăria colectivă Mireșu Mare, din raionul Șomcuta, de pildă, s-a terminat plivitul griului pe 600 hectare și s-au prășit 20 hectare cu floarea-soarelui. Colectiviștii din comuna Ghenci, raionul Carei, lucrează din plin la întreținerea culturilor. Peste sfeclă de zahăr au fost late și prășite, iar alte cu grîu au fost plivite.
100 hectare deja buche- 200 hectare

demi- 
(Amă-

SUCEAVA (coresp.485 hectare semănate cu porumb pentru boabe, colectiviștii din comuna Zamostea, raionul Rădăuți, au semănat dovleci furajeri pentru completarea necesarului de furaje. în prezent colectiviștii însămîn-
„Scînteii“). — Pe toate cele

T

Ștrandurile se pregătesc de oaspeți

Ultimele pregătiri 
înaintea deschiderii 
ștrandului Izvor din 
Capitală.

IN SIRIA în ultimele zile 
situația continuă să fie 
încordată. Au loc atestări 
și au fost instituite restric
ții severe de circulație în 
principalele orașe siriene. 
Alți doi miniștri au 
sionat din - guvern. 
nunte în pag. Vl-a).

PESTE 15 000 DE 
CITORI PORTUARI 
AUSTRALIA au declarat 
grevă de solidaritate cu 
tovarășii lor din Sidney și 
Melbourne, pe care Comi
sia de arbitraj guverna
mentală i-a exclus de pe 
lista de majorare a sala
riilor, și așa destul de ne
însemnată. Excluderea a 
fost motivată de comi
sie ca sancțiunQ pentru

desele greve organizare 
de muncitorii portuari din 
aceste orașe.

LA BRUXELLES, s-a des
chis un colocviu- interna
țional cu privire la regle
mentarea problemei ger
mane pe calea tratative
lor. La colocviu Iau parte 
personalități din 15 țări 
membre atît ale N.Ä.T.O.,
cît și ale Tratatului de la 
Varșovia. Din partea R. P. 
Romîne participă Octav 

• Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, și- Sanda 
Ranghef, secretar al Co
mitetului național pentru 
apărarea păcii dln.R. P. 
Romînă.

ISjȘț Jg

Faptă pionierească
Pe marginea rîului Be- 

riu, în partea de răsărit a 
orașului Orăștie, într-o pa
jiște înflorită, un grup de 
copii bateau mingea. In 
toiul jocului o parte din 
malul nisipos al rîului s-a 
desprins, rostogolindu-se 
în apele repezi. O dată cu 
malul s-a 
micuțul 
în vîrslă 
pe malul
veau speriați 
luau cu 
prieten. Viața 
era în primejdie. Pionierul

prăvălit în - apă și 
Cosma Poneavă, 
de 5 ani. Strînși 
apei, copiii pri- 

cum valurile
ele pe micul lor 

lui Cosma

David Coca, în vîrsfă de 
11 ani, elev în clasa a IV-a 
a școlii medii „Aurel Vlai- 
cu‘* din Orăștie, fără a mai 
sta pe gînduri, s-a aruncat 
în valuri salvîndu-l pe mi
cului Cosma.

Joaca s-a destrămat, dar 
bucuria copiilor a fost mai 
mare ca orieînd.

...A doua zi, la școală, 
învăfătorul le povestea co
piilor fapta plină de curaj 
a pionierului David Coca, 
(din ziarul „Drumul socia
lismului Hunedoara) I

Din iibro- 
heton

CONSTANȚA (co
resp. „Scînteii”). — 
De curînd,. colectivul 
întreprinderii de pre
fabricate și materia
le de construcții din 
Constanta. a‘ introdus 
în fabricație un nou 
material de construc
ții — placaje din f i- 
bro-betoane, folo
site în special la 
construirea pereților 
despărțitori între a- 
partamente. Anul a- 
cesla, întreprinderea 
va asigura aseme
nea materiale de 
construcție penlru a- 
proape 1 000 apar
tamente.

Printre frumusețile na
turale ale Capitalei se 
numără lacurile care în
conjoară orașul ca o sal
bă, oferind bucureștenilor 
minunate . locuri. de re- 
creére. Ștrandurile de pe 
malurile lacurilor Floreas
ca. Băneasa, Tei sau Mo- 
goșoaia cunosc în zilele 

o mare. aflu- 
vizitatori. O 

făcută a-, 
deschi- 

oferă 
stadiul

se 
tru 
lor
35

Schimb de experiență 
între bibliotecari

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Ieri 
avut loc la Bacău, un schimb de 

experiență între colectivul bibliotecii 
regionale Bacău și bibliotecari din 
regiunea Argeș. Oaspeții au vizitat

secțiile bibliotecii regionale, biblio
teca raională din Roman, precum și o 
bibliotecă comunală. S-a discutat 
apoi despre principalele aspecte ale 
muncii celor două colective. Un grup 
de bibliotecari din regiunea Bacău vor 
întoarce în curînd vizita făcută de co
lectivul de activiști culturali din Argeș.

a

Viitori maiștri la practică
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — La 

uzina de tablă subțire din Galați a 
sosit un grup de elevi ai școlii tehnice 
de maiștri din Hunedoara. Viitorii 
maiștri au fost repartizați să lucreze pe 
lingă cei mai experimentali tehnicieni 
ai uzinei, în funcția de ajutori de 
maiștri și de maiștri. Astfel li s-a creat 
posibilitatea să-și însușească noi cu
noștințe tehnice legate de conducerea 
agregatelor siderurgice, de organizarea 
producției și să-și completeze docu
mentația necesară definitivării proiec
tului de absolvire.

II sînl

călduroase 
entă de 
scurtă vizită 
cum, în preajma 
derîi ștrandurilor, 
informații despre 
pregătirilor.

Floreasca I și
cele mai solicitate in zi
lele de caniculă. Așezate 
pe malul lacului Floreas
ca. cu o plajă de 17 000 
mp, ele pot primi aproa
pe 20 000 de vizitatori, 
încă de |a intrare se ob
servă mina harnică a 
gospodarului. Totul stră
lucește a curățenie. Lu 
crări de reparații au fost 
executate la cele 5 ba-, 
zine de înot, far un altul 
a fost reconstruit din 
prefabricate de beton. La 
dispoziția amatorilor de 
canotaj vor sta numeros-

bărci cu rame. Pen- 
transportul vizitatori- 
care’ vin- cu autobuzul 
sau tramvaiul- 5 va

naviga un bac. Pentru 
prima dată, anul acest^, 
va funcționa în. incinta 
ștrandului și un centru al 
cooperativei „Deservi
rea''. De aici se pot 
procura șezlonguri, um
brele de soare și aparate 
de radio cu tranzisiori.

Un alt ștrand, atît de 
căutat în timpul verii 
este cel de pe. malul la
cului Tei. Capacitatea sa 
a crescut la aproape 
15 000 locuri. Pregătirile 
în vederea deschiderii 
sînt aproape qata. Trans
portul de la-capătul tram
vaiului 17 în ștrand se va 
face cu 
cest an 
rilor va 
capătul
17 și ștrand. Aceeași at
mosferă febrilă a pregă
tirilor în vederea deschi
derii sezonului am întîl- 
nit și la ștrandurile din 
centrul orașului — Izvor 
și Libertății — precum și 
la Băneasa și Mogoșoaia.

un- bac. Și în a- 
trenuletul pionie- 
face curse între 

liniei tramvaiului

Cel 
ștrand . . _ 
Snagovul. Si 
este gata pentru primirea 
oaspeților. Prin amenaja
rea unei. 
pacitatea 
mărit cu 
locuri. Și 
care, desigur, va bucura 
pe multi bucureșteni. Pen
tru asigurarea unor con
diții mai bune de trans
port spre acest loc de 
recreere, Direcția regio
nală C.F.R. București va 
repune în circulație tre- 
nulețul de Snagov. Trans
portul de la gară pînă ja 
ștrand se va free cu va
porașe. șalupe ș> un bac 
de 130 locuri, construit 
anul acesta în atelierele 
I.C.A.B. Restaurante, bu
fete, moderne centre de 
răcoritoare etc. vor srta la 
dispoziția vizitatorilor. 
Data deschiderii ștrandu
rilor depinde acum nu
mai de... ascensiunea 
mercurului din termo
metre.

mai Îndepărtat 
al Capitalei este 

aici totul

noi cabine, ca- 
vestiarelor s-a 
circa 800 de 
acum o veste

GH. PETRESCU
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Din toată țara

în această

necesare 
ridicarea 

celor exis-

h atenție’ creșterea productivității imcfl
In ultimul timp ziarul nostru a publicat mai multe articole, grupaje 

ți pagini speciale în care erau tratate unele aspecte ale luptei pentru creș
terea productivității muncii în întreprinderile industriale. In cadrul aces
tor maieriaje și-âu spus cuvîntul ingineri și tehnicieni din întreprinderi, spe
cialiști, cadre cu munci de răspundere din economie, relevînd experiența 
bună acumulată de unele colective, formulînd sugestii în legătură cu o mai 
largă mobilizare a rezervelor de creștere a productivității muncii, criticînd 
unele aspecte negative semnalate în acest domeniu.

După publicarea acestor articole, am primit la redacție o serie de scri
sori din partea întreprinderilor și organizațiilor vizate, în care se arată mă
surile luate. Publicăm cîteva din aceste răspunsuri.
„REZERVE CARE POT FI MAI

BÏNE PUSE ÎN VALOARE"

Sub acest titlu, într-un articol 
publicat în ziarul nostru nr. 5835 se 
semnala situația existentă la Uzi
nele de utilaj petrolier — Tîrgoviș- 
te unde o serie de rezerve interne 
de creștere a productivității mun
cii nu erau pe deplin puse în va
loare.

în scrisoarea trimisă redacției, 
comitetul de partid al uzinei arată 
următoarele : „Comitetul de partid 
își însușește întru totul critica fă
cută și își propune ca în acti
vitatea sa de viitor să urmăreas
că și să analizeze mai sistema
tic, și cu exigență sporită, felul 
cum se realizează principalii indi
catori ai planului și în special 
productivitatea muncii planificată;

în ce privește modul cum sînt 
aplicate procedeele noi de lucru 
și celelcùle prevederi înscrise în 
planul tehnic, vom analiza periodic 
situația, în plenarele comitetului de 
partid, sprijinind conducerea uzi
nei, sectoarele și secțiile în reali
zarea întocmai a acestor măsuri. 
Vom acorda o atenție sporită sti
mulării și activizării colectivelor de 
descoperire a rezervelor interne 
care funcționează în uzină.

„Comitetul de partid — se arată 
în încheiere — va îndruma în con
tinuare comitetul sindicatului pen
tru ca acesta să generalizeze sis
tematic 
loroase 
cialistă 
tru sau

Tov. ing. Eugeniu Cristescu, di
rectorul general al aceleiași uzine, 
arată, de asemenea, pe larg, în 
scrisoarea trimisă redacției, măsu
rile ce s-au luat și se vor lua în 
întreprindere pentru înlăturarea 
deficiențelor semnalate. Iată, cîte- 
va din aceste măsuri:

Pentru a se asigura condiții teh
nice cît mai bune în vederea ex
tinderii metodelor tehnologice mo
deme de turnare ’a fost pusă în 
funcțiune o stație de compresoare 
și s-au efectuat, cu ajutorul aces
teia, probe tehnologice pe mașinile 
de turnat din turnătoria de oțel ;

s-a apelat la sprijinul speciali
știlor de la Institutul tehnologic 
pentru construcția de mașini din 
București, care au venit în uzină 
pentru a rezolva în condiții optime 
problema ventilației în .turnătorie. 
(De rezolvarea acestei probleme 
este condiționată darea în exploa
tare a dezbătătoarelor moderne din 
turnătorie) ;

s-au luat măsuri pentru întărirea 
în continuare a serviciului tehnic al 
uzinei cu cadre de specialitate, a- 
sigurîndu-se astfel condiții ca teh-

nologia și proiectarea SDV-urilor 
să fie realizate în concordanță cu 
necesitățile producției ;

grupa de mecanizare din . cadrul 
serviciului tehnic a început să în
tocmească documentația pentru 
extinderea încărcării mecanizate la 
cuptoarele atelierului de tratamen
te termice ;

s-au luat măsuri pentru o mai 
ritmică aprovizionare inter-secții 
printr-o planificare diferențiată 
care să dea posibilitate sectoarelor 
primare să-și creeze un decalaj de 
circa 45 zile față de sectoarele 
prelucrătoare.

în scrisoare se mai arată că, 
printre cauzele care au împiedicat 
colectivul să pună mal deplin în 
valoare rezervele de creștere a 
productivității muncii, se numără 
și aceea că unele uzine — „23 Au- 
gust"-București și „Progresul"- 
Brăila — nu și-au respectat în în
tregime obligațiile asumate prin 
contractele economice, întîrziind 
unele livrări de materiale. „Este 
nevoie — se spune în scrisoare — 
ca forul nostru tutelar să coordo
neze mai strîns această colaborare 
spre a se evita definitiv asemenea 
situații dăunătoare".

„POSIBILITĂȚI LA ÎNDEMÂNA
FIECĂRUI COLECTIV"

metodele și inițiativel9 va. 
apărute în întrecerea so7 
în cadrul colectivului nos- 
al altor întreprinderi".

înti-un articol cu titlul de mal 
sus era tratată problema bunel or
ganizări a muncii și a producției, 
ca o condiție esențială a creșterii 
continue și în ritm susținut a pro
ductivității muncii. Erau arătate, în 
legătură cu aceasta, și unele as
pecte negative din activitatea unor 
întreprinderi din Capitală.

în scrisoarea trimisă de condu
cerea Fabricii de confecții și trico
taje din București se arată că „ar
ticolul menționat ridică probleme 
de principiu ca : diviziunea și coo
perarea rațională a muncii în ca
drul întreprinderii, secțiilor și locu
rilor de muncă ; introducerea unei 
stricte discipline în desfășurarea 
procesului de producție, în vede
rea folosirii integrale și eficiente a 
fondului de timp de lucru ; forma
rea cadrelor necesare producției, 
precum și ridicarea continuă a ca
lificării cadrelor existente. Consi
derăm asemenea probleme ca 
deosebit de importante pentru ac
tivitatea unei întreprinderi socia
liste.

Colectivul de muncă al între
prinderii noastre este în perma
nență preocupat d9 aplicarea și 
realizarea practică a unor aseme
nea principii esențiale de organi
zare a muncii. Astfel, în ce priveș
te diviziunea și cooperarea rațio
nală a muncii — acestea formea
ză baza desfășurării proceselor 
tehnologico la locurile de muncă,

cunoscînd că în specificul între
prinderii noastre aceste principii 
își găsesc o deosebită aplicare. 
Cît privește preocuparea colecti
vului nostru în legătură cu folosi
rea eficientă a fondului de timp de 
lucru — aceasta este scoasă în e- 
vidență de procentul ridicat, reali
zat în această direcție, în anul 
19-62 — de 97,71 la sută. Dacă mai 
menționăm diversitatea șl numărul 
mare de modele pe care le execută 
întreprinderea noastră — și care 
atrag după sine organizări cores
punzătoare ale procesului de pro
ducție — reiese clar, din procentul 
de mai sus, efortul deosebit al co
lectivului întreprinderii 
direcție.

Formarea cadrelor 
producției, precum și 
continuă a calificării
tente au constituit obiective ce au 
stat în permanență în atenția și 
preocupările noastre. în anul 1962, 
obiectivele de calificare la locul de 
muncă și de ridicare a calificării 
muncitorilor au fost înfăptuite.

De asemenea, în anul 1962 6-a 
desfășurat pe un front larg acțiu
nea de propagandă tehnică : s-a 
organizat o decadă a propagan
dei tehnice și o decadă a căiții 
tehnice ; s-au ținut circa 100 con
ferințe cu teme tehnico-economice 
și 105 schimburi de experiență în
tre secții și unități pe teme teh
nico-economice ; în întreprinderea 
noastră funcționează 27 de cercuri 
de lectură tehnică".

Cît privește critica concretă, fă
cută în articolul amintit, că în în
treprindere a existat o perioadă 
cînd un procent destul de ridicat 
de muncitori nu-și îndeplineau cu 
regularitate normele, conducerea 
întreprinderii arată că „această 
situație s-a datorat următoarelor 
cauze : numărului măre și va
rietății de modele introduse în fa
bricație, angajării unui număr 
sporit de salariați noi și neritmici- 
tății în aprovizionarea cu materie 
primă".

„Colectivul întreprinderii noa
stre — se arată în încheiere în 
scrisoare — va fi în permanență 
preocupat de crearea tuturor con
dițiilor pentru o cît mai judicioasă 
organizare a muncii, pentru spori
rea continuă, pe această bază, a 
productivității muncii și ridicarea 
calității produselor".

N. R. în legătură cu răspunsul 
trimis de conducerea Fabricii de 
confecții și tricotaje Bucuroșii, ți
nem să subliniem că, așa cum re
iese din laptele relatate, în între
prindere se desfășoară o muncă 
stăruitoare pentru mai buna orga
nizare a muncii, pentru ridicarea 
continuă a productivității muncii. 
Colectivul are, în această privință, 
o experiență care merită să fie 
studiată și răspîndită. Ar fi fost 
însă instructiv și folositor ca, în 
ceea ce privește unele aspecte ne
gative ale activității colectivului 
— criticate în articol — condu
cerea întreprinderii să se li refe
rit în scrisoarea de răspuns nu nu
mai Ia cauze, ci și la măsurile 
practice care s-au luat sau se vor 
lua pentru înlăturarea acestor 
cauze.

CU TONAJ SPORIT. Datorită înfrefi- 
ner.il în condiții bune a locomotivelor, 
mecanicii și fochișrfii depoului de lo
comotive C.F.R.-Buzău au remorcat 
de la începutul anului șl pînă în pre
zent peste 200 trenuri cu tonaj sporit. 
Ei au economisit o cantitate de com
bustibil conventional cu care se pof 
transporta 876 trenuri marfă, la tonajul 
maxim, pe distanța Buzău — Mărășețfi. 
Cele mai însemnate economii de com
bustibil le-au obținut echipele condu
se de mecanicii Vasile Alecu, Aurel 
Georgescu, Ion Ene și alții.

PREMIERĂ TEATRALĂ. Colectivul 
Teatrului de stat din Piatra Neamț a 
prezentat recent în premieră piesa: 
„Nila Toboșara" a dramaturgului so
vietic A. Salînski. Regla aparține Arla- 
nei Kuner-loanid, iar scenografia San
dei Mușatescu de la Teatrul Muncito
resc C.F.R. Giulești.

ARTICOLE DE MAROCHINÄRIE, Pen
tru semestrul II al anului, organizațiile 
comerciale au contractat cu fabricile pro
ducătoare de articole de marochinărie 
circa 300 modele noi de produse, in zeci 
do culori, cele mai multe specifice sezo
nului de vară. Printre noile articole se 
află poșete, portvizite etc., din toval 
și piele lăcuită.

Pentru litoral, fabricile producătoare au 
pregătit suplimentar 15 000 de bucăți de 
sacoșe din folii de p.v.c., care vor fi li
vrate unităților comerciale din Constanța. 
Pentru noul an școlar s-au contractat 15 
modele noi de ghiozdane și 8 modele de 
serviete școlare.

CONFERINȚE PENTRU FEMEI. Co
mitetul femeilor din raionul V. I. Le
nin din Capitală a organizat în ultima 
vreme mai multe cicluri de conferințe 
educative pentru gospodine. Un ciclu 
de conferințe tratează probleme de 
educație cetățenească. Un alt ciclu 
este destinat popularizării științei. 
Pentru mame, în cartierele Rahova, 
Drumul Serii, Ghencea, a început un 
ciclu de conferințe consacrat educa
ției copiilor. La aceste conferințe 
participă sute de gospodine din raion.

SE CONTRACTEAZĂ NOI MO
DELE DE CRAVATE. La Fabrica 
„Mătasea Populară“ din Capitală au 
început contractările pentru semestrul 
II al anului, între întreprinderile pro
ducătoare de cravate și organizațiile co
merciale. Cu acest prilej, la fabrică a 
fost organizată o expoziție cu noile mo
dele de cravate prezentate pentru con
tractări.SPRE OȚELĂRII. De Ia începutul anului și pînă în prezent, lucrătorii Direcției regionale a navigației civile din Galați au colectat aproape 200 tone de fier vechi, cea mai mare parte fiind trimisă deja oțelăriilor. Evidențiați în această acțiune patriotică sînt Nicolae Bumbaru, Ovi- diu Leca, Stavăru Vasilescu și Nicolae Turf osie."

UNITĂȚI MODERNE PENTRU RE
PARAȚII AUTO-MOTO. Anul acesta, 
pe strada Dorobanți din Timișoara, 
se înființează o unitate complexă 
pentru repararea și întreținerea au
toturismelor și motocicletelor. Uni
tatea va avea ateliere pentru repa
rații mecanice, rampă de spălare și 
gresare, spații de parcare acoperite 
și descoperite, ateliere de vulcani
zare, precum și o sală de așteptare. 
O astfel de unitate va fi amenajată 
și în cartierul Păcurari din Iași.

Nr. 588§

La restaurantul-pensiune „Braseria Circului" da pe șoseaua Ștefan cel Mat« (Foto : R. CostinJ
— • ______________.Prin restaurantele-pensiune

______________ I ______________
Numeroși bucureșteni și oameni veniți cu treburi în Capitală iau masa 

la restaurantele-pensiune. Prin serviciul prompt, varietatea meniurilor și aspec
tul îngrijit al localurilor, acestea și-au cîștigat repede aprecierea publicului. 
Dat fiind numărul în continuă creștere al solicitanților, s-a ajuns la conclu
zia că asemenea unități, unde se poate lua masa și pe bază de abonament 
sau pentru acasă, trebuie să fie mai multe. Zilele trecute am vizitat cîteva 
dintre restaurantele-pensiune.

hnEÆTRlE

Gazde primitoare

Sînifem la pensiunea 
„Universității" de pe bu
levardul Republicii nr. 6. 
De cum îi freci pragul, 
îfi dai seama că aici lu
crează oameni care știu 
să-și îndeplinească înda
toririle de gazdă Aspec
tul general este îmbie
tor, începînd de la fefele 
de masa, de un alb ima
culat, pînă la veselă. în- 
fr-un cuvînt, se vede 
mîna bunului gospodar. 
Aproape că n-apuci să ie 
așezi și ospătarul e ală
turi. Ți se oferă lista de 
bucate, ji se recomandă 
ce să alegi din cele 8-10 
combinafii de meniuri. 
Aici propunerile cetățe
nilor sînt luate în seamă. 
Bucătarul-șet e adesea 
printre consumatori, se 
interesează ce feluri de 
mîncare sînt mai solici
tate. Pensiunea și-a creat 
— cum e și firesc — o 
clientelă stabilă.

Cu rezultate asemănă
toare funcționează și 
„Pensiunea Bulevard”. 
Cetățenii găsesc aici în
totdeauna o mîncare gus
toasă, apreciază atenția 
personalului față de con
sumatori. îrvfr-o singură 
zi •— 8 mai a.c. — res- 
tauranful-pensiune „Gră
dinița" din Bd. Maghe- 
ru, a oferit consumatori
lor, spre alegere, 5 feluri

de supe sau ciorbe șl 13 
feluri 
afară

ȘI 
cent 
care 
Circului de sfat, s-au im
pus atenției consumatori
lor datorită preparatelor 
gustoase, bunei gospo
dăriri a ’localurilor, altitu
dinii civilizare a perso
nalului de deservire.
„N-avem altceva"

de mîncăruri, în 
de desert.
alte pensiuni, re
înființate, printre 

cea din vecinătatea

cu zgîrcenle. Sa para că 
asemenea lipsuri au de
venit... specialitatea ca
sei. La feil se pafrec lu
crurile cu mîncărUrile 
dietetice.

Cetățenii care vor să 
facă o sugestie sau o re
marcă găsesc foarte greu 
condica. Aceasta stă de 
cele mai multe ori închi
să în sertarele de la casă 
sau în biroul responsabi
lului, în 
demîna 
maior.

loc să fie |a în- 
onlcărui consu-

Există însă șl unele 
restaurante-pensiune care 
nu corespund cerințelor, 
fie pentru că nu oferă 
meniuri variate, fie pen
tru că lipsește spiritul 
gospodăresc. De cum in
tri la pensiunea „Marea 
Neagră” din Calea Grl- 
viței 94, îți face o proastă 
impresie lipsa de ordine. 
Privești în jur și vezi, pe 
un perete, o plăcuță pe 
care scrie „Aici lucrează 
brigada de bună deser
vire...“ Te aștepți ca acest 
anunț să corespundă rea- 
lilăjii. După o îndelunga
tă așteptare, ți se pre
zintă o listă 
sărăcăcioasă, 
nu mai ești întrebat 
dorești. Ți se pune 
față o porție de 
lapte.

— N-avem 
spune ospătarul.

Guști orezul. E

de bucate 
La desert 

ce 
în 
cuorez

altceva,

îndulcit

renume de careBunul 
se bucură majoritatea re- 
sfauranfelor-pensiune în 
rîndunile cetăfenilor obli
gă Trustul alimentajiei pu
blice din Capitală și con
ducerile unităjilor să le 
acorde mai multă aten
ție, să se gîndească nu 
numai cum pot să înlă
ture lipsurile ivite pe 
parcurs, dar și ce îmbu
nătățiri Se mai pot aduce: 
bunăoară, se poate îm
bogăți lista mîncărurilor 
dietetice, a sortimentelor 
pentru 
rea în
unor 
fructe, 
etc, ceea ce ar sublinia 
cu atît mai mult caracte
rul pradflc, operativ și 
modern al acestor loca
luri.

felul trei, monia- 
aceste localuri a 

automate pentru 
prăjituri, țigări

E. SZABO
□>

TEATRE ! Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Boris Godunov — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă t 
Lysîstrata — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale“ (Sala Comedia) t 
Vizita bătrînel doamne — (orele 15); 
Febro — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Adam șl Eva — (orele 15,30); Ancheta — 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : Cînd înfloresc migdalii
— (orele 19,30). (Sala Studio) ; Casa cu 
două Intrări — țorelo 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — 
(Orele 15); Menajeria de sticlă — (orele 
20). (Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 
76) : Tache, Ianke și Cadîr — (orele 
19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu
lești : Vecini de apartament — (orele 
19,30). Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) : Logodnicul de profesie 
se însoară — (orele 20). (Sala Liberta
tea) : Doi la aritmetică — (orele 16). 
Teatrul Evreiesc de stat : Tevle lăptarul
— (orele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala din calea Victoriei 174): 
Muzica bat-o vina — (Orele 20). Ansam
blul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Seară de concert — (Orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Căluțul 
cocoșat — (orele 16). Circul de stat : Pe 
aripile prieteniei — (orele 20).

V O~8 5-J

^CINEMA•ttt

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă-
LI... *_ L-i ecran panoramic t

Patria (10; 12,30; 16,30; 19; 21,30). Rocco șl 
'i serii : Republica 
(9,15; 12,45; 16,30; 20), Grădina Progresul 

---- Grădina 13 Septembrie 
(9; 12,30; 16; 19,30),

Etapa desăvîrșirii construcției socialiste, pe care o străbate țara noastră, se caracterizează prin creșterea continuă în amploare și profunzime a sarcinilor economice, politice și ideologice. în mod deosebit sporesc sarcinile în domeniul economiei, care, după cum a subliniat adesea Lenin, reprezintă pentru partidul clasei muncitoare, devenit partid de guvemamint, tărîmul principal al activității sale.Complexitatea sarcinilor economice actuale și varietatea problemelor de care este legată îndeplinirea a- Cestora cer o temeinică instruire economică a cadrelor de partid, de stat și din economie. Organizarea și conducerea științifică a producției, aplicarea celor mai bune soluții tehnice, descoperirea și valorificarea cît mai deplină a rezervelor interne, necesită cunoașterea profundă a legilor economice care acționează în socialism, a politicii economice a partidului care întruchipează cerințele acestor legi, à problemelor concrete ale economiei industriale și agrare.Iată de ce, odată cu preocuparea pentru dezvoltarea generala a activității ideologice, partidul nostru acordă cea mai mare atenție cuprinderii în învățămîntul de partid cu caracter economic a unui număr tot mai mare de activiști de partid, conducători din economie, ingineri, tehnicieni, maiștri și alți lucrători din industrie și agricultură.Teoria economică marxist-lenînis- tă și problemele construcției economice din țara noastră se studiază în școli de partid, în universități serale de marxism-leninism, școli serale economice, cercuri de economie politică, economie industrială și agrara, Cursuri pentru directori de întreprinderi industriale, ingineri șefi și alte cadre din economie, în cercuri de tip superior și cercuri cu tematică specială etc. Amploarea pe care a luat-o studiul proble; melor economice este reflectată și de numărul celor cuprinși în diferite forme de învățămînt de partid cu caracter economic, care a crescut în acest an la circa 213 000 față de 115 000 în anul precedent.Studiul problemelor economice este orientat spre cunoașterea și însușirea temeinică a sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al partidului în vederea desăvîrșirii construcției socialiste, spre înțele-

gerea profundă a măsurilor luate de partid pentru dezvoltarea forțelor de producție pe calea industrializării socialiste, pentru consolidarea și perfecționarea relațiilor de producție socialiste la orașe și sate.în ultimii ani au luat extindere cercurile de economie concretă din întreprinderile industriale. Experiența practică arată că acestea constituie una din cele mai eficace forme de propagare a cunoștințelor economice. Ele contribuie la rezolvarea unor probleme concrete din activitatea economică a întreprin-
Pe teme de partid

derilor, la ridicarea nivelului de cunoștințe economice al cadrelor, cărora le dau posibilitatea să participe mai activ la identificarea rezervelor întreprinderilor, la îndeplinirea sarcinilor de plan.Pentru a generaliza experiența bogată pe care au acumulat-o cercurile de economie concretă și a îmbunătăți continuu activitatea lor, recent, Direcția de propagandă și cultură și Direcția economică din cadrul C.C. al P.M.R. au organizat o consfătuire la care au participat șefii secțiilor de propagandă și a- gitație ale comitetelor regionale de partid, secretari ai unor comitete orășenești, directori ai cabinetelor regionale și orășenești de partid, propagandiști din întreprinderi mai mari, cadre din unele ministere și instituții centrale. Consfătuirea a prilejuit un larg schimb de experiență care a cuprins principalele aspecte ale activității cercurilor de economie concretă.
Principalul în activitatea cercuri

lor de economie concretă îl consti
tuie studierea politicii economice a 
partidului, a problemelor econo
miei de ramură în strînsă legătură 
cu sarcinile concrete ale întreprin
derilor, cu participarea directă a 
cursanților Ia rezolvarea acestora.Un rol însemnat în orientarea studiului în cercurile de economie concretă îl are programul după care acestea își desfășoară activitatea. O tematică judicios întocmită contribuie în mare măsură la orientarea studiului problemelor economice în strînsă legătură cu necesitățile practice din întreprindere. Pornind de la înțelegerea importanței programelor, comitetele regiona-

le de partid București, Brașov, Hunedoara, Ploiești și altele au îndrumat comitetele de partid din întreprinderi să organizeze discuții cu propagandiștii, cu cadre din conducerea uzinelor și specialiști, în vederea întocmirii unor planuri tematice strîns legate de necesitățile întreprinderilor respective. Programul celor mai multe cercuri cuprinde teme de actualitate cum sînt : progresul tehnic, creșterea continuă a productivității muncii, reducerea prețului de cost, gospodărirea socialistă a întreprinderilor, îmbunătățirea calității produselor, folosirea mai eficienta a capacităților de producție, specializarea și cooperarea între întreprinderi, planificarea activității întreprinderilor.Pornind de la sarcinile economice principale ale întreprinderilor, cercurile de economie concretă de la uzinele „Electromagnetica”, „23 August" — București, și altele au înscris în programele de studiu teme cum sînt : „Căile de creștere a productivității muncii. Analiza factorilor economici Care asigură îndeplinirea planului întreprinderii în domeniul creșterii productivității muncii” ; „Desfășurarea ritmică a producției — factor important în îndeplinirea planului, îmbunătățirea calității produselor și asigurarea livrării ritmice a produselor întreprinderii” ; „Mijloacele de realizare a reducerii prețului de cost. Identificarea rezervelor pentru a realiza noi economii la prețul de cost” ; „Creșterea rentabilității întreprinderii. Căile concrete pentru sporirea beneficiilor întreprinderii” și altele.Programul cercurilor de economie concretă nu este rigid, stabilit o dată pentru tot anul de învățămînt. în întreprinderi se ivesc uneori probleme la a căror rezolvare cercurile trebuie să-și aducă contribuția. De aceea, procedează bine acele organizații de partid care în cursul anului de învățămînt completează planurile tematice cu teme izvorîte din necesitățile întreprinderilor. Astfel, în programul cercului de la secția motor a Uzinelor de tractoare din Brașov a fost inclusă tema „întreținerea și folosirea mai eficientă a mașinilor și utilajelor secției" deoarece s-au constatat deficiențe în această direcție. La secția motoare „Diesel” a Combinatului metalurgic Reșița au fost dezbătute problemele legate de îmbu-

nătățirea calității produselor, organizarea muncii în vederea îndeplinirii ritmice a planului de producție și altele care preocupă în mod deosebit colectivul secției.Cea mai importantă latură a activității cercurilor de economie con
cretă este aceea că studiul proble
melor se face în strînsă legătură cu 
sarcinile economice ale întreprinde
rilor respective, cu problemele care 
apar în lupta pentru îndepli
nirea planului. în numeroase cazuri atît în discuții, cît și în referate se fac propuneri concrete în vederea îmbunătățirii procesului de producție. In numeroase întreprinderi, ca, de pildă, Uzinele ,,Metrom“-Brașov, „1 Mai"- Ploiești și altele, aolicarea măsurilor preconizate în aceste cercuri a contribuit la creșterea productivității muncii, la realizarea de economii de materiale și bănești.Merită să fie subliniată și generalizată metoda folosită in unele cercuri de a se prezenta referate întocmite de ingineri și tehnicieni pe baza studiului concret într-un sector sau altul al producției. Dezbaterile pe bază de referate sînt mai vii, mai interesante, deoarece sînt legate direct de sarcinile economice ale întreprinderii sau secției respective și sînt urmate dé propuneri privind rezolvarea lor. Astfel, la secția turnătoria de oțel a Uzinelor „23 August“ din Capitală, în cadrul discuțiilor la tema despre calitatea produselor s-a prezentat un referat cu privire la îmbunătățirea pieselor turnate. Pornind de la cele arătate în referat, cursanții au dezbătut și unele probleme legate de efectul negativ al rebuturilor asupra rezultatelor e- conomice ale secției, de folosirea experienței altor uzine în aplicarea procedeelor înaintate de turnare etc. în cadrul cercului din secția „sape- foraj" a Uzinelor de utilaj petrolier „1 Mai”-Ploiești, de regulă, semina- riile se desfășoară pe baza unuia sau a două referate, care tratează anumite aspecte ale temei studiate în legătură strînsă cu necesitățile practice ale locului de muncă. La tema despre ridicarea productivității muncii s-a prezentat un referat intitulat „Căile ridicării productivității muncii la mașinile automate“. Referatele îmbogățesc conținutul temei puse în discuție, ’ fac dezbaterile mai interesante, mai fructuoase.în tot mai multe cercuri din regiunile Brașov, Galați, orașul București și altele — propagandiștii folosesc în expunerea lecțiilor, în dezbateri, grafice, planșe și alte materiale ajutătoare pentru a explica în mod clar și convingător diferite noțiuni economice.
Cercurile de economie concretă

au acumulat o bogată experiență în direcția dezbaterii eficiente a temelor. Sînt însă un număr de cercuri unde, fie din cauza tematicii care are un caracter general, fie din lipsa de experiență a propagandiștilor, unele probleme se dezbat superficial, rupte de viața întreprinderilor, discuțiile avînd un caracter prea îngust, tehnicist. La unul din cercurile de la Uzinele „Grivița Roșie“, spre exemplu, în loc să se dezbată problemele legate de gospodărirea socialistă în secție, de folosirea din plin a timpului de muncă și a mijloacelor materiale, li s-a cerut cursanților să vorbească despre modul cum este organizată întreprinderea, despre diferența dintre întreprindere și sectoare, dintre secții șl sectoare etc. Cum putea să stîrnească interesul cursanților lecția despre „Investițiile și eficiența lor economică" ținută într-unul din cercurile de la Combinatul chimic Făgăraș, din moment ce s-a vorbit mai mult de investițiile din agricultură și nu s-a făcut nici un fel de referire la sarcinile combinatului în ceea ce privește realizarea în bune condiții a planului de investiții ?Desfășurarea activității cercurilor de economie concretă depinde foarte mult de propagandiști. Nivelul lecțiilor, al referatelor, precum și e- ficacitatea discuțiilor sînt determinate în ultimă instanță de pregătirea propagandiștilor. în prezent, majoritatea cercurilor sînt conduse de cadre de răspundere din economie, directori de întreprinderi, ingineri șefi, conducători de secții și sectoare, economiști, în general cadre cu studii superioare și medii de stat, buni Cunoscători ai problemelor economice, ai vieții întreprinderilor. De pildă, la Uzinele „23 August“ din București, din cei 17 propagandiști, 12 sînt ingineri, 3 tehnicieni și 2 maiștri. La Uzinele „Tudor Vladimirescu" din 5 propagandiști, patru sînt ingineri, iar unul este tehnician.în acest an comitetele regionale 
de partid au acordat o mai mare atenție pregătirii temeinice și sistematice a propagandiștilor. în București, Hunedoara, Reșița au fost invitate cadre cu munci de răspundere din ministere, institute de cercetări și învățămîntul superior să facă expuneri în fața propagandiștilor. îndrumate de comitetele _ regionale, multe comitete raionale și orășenești de partid se ocupă de pregătirea metodică a propagandiștilor. La raioanele 16 Februarie, V. I. Lenin, din București au fost organizate discuții despre conducerea dezbaterilor în seminarii și modul de ajutorare a cursanților de către propagandiști. La Comitetul raional de

partid Tudor Vladimirescu a fost organizat pe lîngă cabinetul de partid un colectiv de tovarăși cu bună pregătire teoretică și cu experiență în munca de propagandă, care se. ocupă de sprijinirea propagandiștilor de la cercurile de economie concretă. Comitetele orășenești de partid Galați, Brăila au organizat consfătuiri cu propagandiștii de la cercurile de economie concretă din aceste orașe. La aces
te oonsfătuiri au fost prezentate expuneri model despre productivitatea muncii și căile sporirii ei, reducerea prețului de cost, însemnătatea introducerii tehnicii noi în întreprinderile industriale etc. Rezultate bune a dat și metoda folosită de unele organe de partid de a crea centre de pregătire a propagandiștilor în întreprinderile mari în care sînt concentrate majoritatea cercurilor de economie concretă.Ridicarea nivelului activității cercurilor de economie concretă, sporirea aportului lor în soluționarea problemelor economice ale întreprinderilor este strîns legată de îmbunătățirea și lărgirea sferei lor de studiu. Eficacitatea acestor cercuri va crește continuu dacă în afară de teme privind prețul de cost, economiile de materii prime și materiale, productivitatea muncii, modernizarea mijloacelor de producție — care sînt în general comune tuturor cercurilor — se vor prevedea pentru studiu și altele ca: îmbunătățirea indicilor de utilizare a capacităților de producție existente ; atingerea într-un termen cît mai scurt a capacităților de producție proiectate la obiectivele industriale noi ; eficiența e- conomică a înlocuirii materialelor scumpe sau deficitare cu materiale sintetice ; extinderea normării tehnice a muncii ca instrument de organizare științifică a producției și a muncii ; analiza principalelor corelații ale indicatorilor din planul întreprinderii și a îndeplinirii lor etc.Ținînd seama de interesul mereu crescînd al maselor largi de oameni ai muncii față de studierea problemelor economice, organele de partid trebuie să se ocupe de lărgirea continuă a sferei de cuprindere a cercurilor de economie concretă, de pregătirea propagandiștilor care le vor conduce. Prin activitatea lor, cercurile de economie concretă trebuie să asigure o. legătură tot mai strînsă a studiului învățăturii economice mar- xist-leniniste cu munca practică, pentru a contribui activ la înfăptuirea exemplară a sarcinilor trasate de partid și guvern în domeniul dezvoltării industriei noastre socialiste.

cări — film pentru 
Pairiă (10; iz,30; iô.Ûi 
frații săi — ambele 
C\ ““
(orele 20,30), 
(orele 20,15), 1 Mai ... ____ ..... .
Gh. Doja (9,15; 13; 16,45; 20,30), Stadionul 
Giulești (orele ....... . -* —
(9,45; I“.
(orele 19,30), urmuum v.
20). București (9; 12,30; 16,30; 20)1 Grădina 
Elena Pavel (orele 20 — seria II-a). 
cabotinul : ______ L____
I. C. Frimu (9; 11,30; 13,45; 16,30; 19; 21,30 
— Grădină 20). Salut viață ! — cinema
scop : rulează la cinematografele 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), Flacăra (16; 18,15; 
20,30), 23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 19 — 
grădină 20,30), Frații — cinemascop ; ru
lează la cinematografele Magheru (io, 
12| 14,15; 16,30; 18,45; 21), Victoria (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Toată lumea e
nevinovată : rulează la cinematografele 
V. Alécsandri (14,30; 16,20), Grivița (10,30; 
12,15; 16,16; 18,15; 20,15), Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Carmel,a — cinemascop :
Floreasca (16; 18,15; 20,36). Seara priete
nilor filmului : V. Alscsandri (orele 19). 
Primăvara muzicală : Tineretului (10,301 
12; 15,15; 16,30; 18.45; 20,30). Turneul ve
seliei : Alex. Popov (rulează ih conti
nuare de la orele 9 pînă la orele 21), 
Munca (16; 18,15; 20.30), M. Eminescu (16; 
18,15; 20,36), 13 Septembrie (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Program special pentru
copii la orele 10 la cinematograful 13 
Septembrie. Bunica Sabella : Central
(9,45; 12; 14,15; 16,20; 18.45; 21). Cumpiiră-ți 
un balon — cinemascop : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,15 pînă 
la orele 13,15 după-amiază 15,30; 17,30;" 
19.30; 21,30), Giulești (10,15; 12,15; 14,15; 
16,15; 18,30; 20,30), Popular (10,15; 14,30; 
16.30; 18,30; 20,30), Grădina Iile Pintilie 
(20). Din Argentina în Mexic — Zgribu- 
lici : Timpuri Noi (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21). Lacul 
lebedelor ; Maxim Gorki (15,45; 18, 20,15). 
Omul merge după soare : Cultural (15; 
17; 19; 21). A fost prietenul meu : ru
lează la cinematografele; înfrățirea între 
popoare (15,30; 18; 20,30), Alex. Sahia (10; 
12,15; 16; 18,âo; 20,45), G. Coșbue (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). cartouche — cinema
scop : 8 Martie (11; 16; 18.15; 20,30 — gră- 
dină 20). Prietenie Interzisă : rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu (16; 18: 
20). Mirajul rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 18,15; 20,30). Violență în 
piață : V. Roaită (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul 
Grădina 
vărgat ;
la orele 9 pînă la orele 13, după-amiază 
16; 18; 20), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Lanterna cu amintiri : Unirea (18; 18; 
20), Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). Mongo
lii — cinemascop : Grădina T. Vladimi
rescu (orele 20,15). Legea-i lege : Gră
dina Arta (orele 20). Pescărușul negru ! 
Arta (16; 18,15; 20,30 — în continuare),
B. Delavraneea (16; 18; 20). Balada hu
sarilor : Moșilor (16; 18,15; — grădină 
20,30). Căpitanii lagunei albastre : ru
lează la cinematograful Libertății (10; 12; 
15,30; 18; 20,30). Drumul spre chei : ru
lează la cinematograful Ilie Pintilie (16; 
18; 20). Fata cu ulciorul : Grădina Liber
tății (orele 20). Vîrsta dragostei: Arenele 
Libertății (orele 20). Patru Inimi : Lu
ceafărul (18; 18,15; 26,30). Omul cu pan-* 
taloni scurți ; Grădina Luceafărul (orele 
20). Frați în Cosmos : rulează la cine
matograful G. Bacovia (16; 18; 20). Di
vorț italian : rulează la cinematograful 
30 Decembrie (15; 17; 19: 21). Fecioara : 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — .Turna** 
iul televiziunii 19,15 — Emisiunea pen
tru copii. 19,40 — în fața hărții. 
Cu prilejul aniversării a 150 de 
la nașterea lui Richard Wagner, 
muzlcal-literar de Ada Brumaru. 
Instantanee bucüreçtenè. 21,35 — 
ușoară. In încheiere : Buletin de știri ( 
sport ; buletin meteorologic.

.. ___ i 20,30), Ștefan cel Mare
13,30: 17; 20.30), Stadionul Dinamo 
" “ Grădina V. Roaită (orele

’9; 12,30; 16,30; 20)1 Grădina
(orele 20 —- seria

rulează la cinematograful

Serii (16; 10; 20). Post restant : 
Alex. sahia (orele 19,45). Raidul 
Elenă Pavel (în continuare de
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19,50 — 
ani de 
Montaj 
21,00 — 
Muzică

Timpul probabil pentru zilele de 12-73 
șl 14 mai. în țară : Vreme în curs* de 
răcire ușoară cu cer variabil. Vor cădea 
ploi sub formă de averse mal abundente 
în vestul țării, vint potrivit, temporar 
pînă la tare din nord-est. Temperatura 
în scădere, minimele vor fi cuprinse în 
tre 4-14 grade lat* maximele între 14 — șl 
24 grade. In București : vreme în curs 
de răcire ușoară cu cer variabil. Vor 
cădea ploi sub formă de averse. Vînt 
potrivit, temporar ptnâ la tare din nord- 
est. Temperatura în scădere ușoară,
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In pauza de la orei« 11, muncitorii Uzinelor „Grivița Roșie“ din Capitală se string în jurul standului de cărți. (Foto : R. Costln)
A M ._____________

In expoziții 
de peste hotare

Luna aceasta se va deschide la Viena 
o expoziție de artă romînească con
temporană, organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. Cu acest 
prilej vor fi expuse lucrări ale maeștri
lor Boris Caragea și Al. Ciucurencu, 
precum și o serie de sculpturi de C. 
Brîncuși.

La Dresda, în cadrul unei expoziții 
de artă contemporană, vor fi prezentate 
lucrări de sculptură, pictură și grafică 
de C. Medrea, C. Baraschi, Lucian Gri- 
gorescu, H. Catargi, St. Szöny, Ion 
Pacea, Brăduț Covaliu, M. Danu, V. 
Dobrian, Gh. Ivancenco, M. Chir- 
noagă și alții.

» J

Consfătuire cu cititorii
Consiliul pentru răspîndirea cunoștin

țelor cultural-științifice și Editura 
științifică au organizat la Panciu o 
consfătuire cu cititorii. La consfătuire 
au participat muncitori, colectiviști, 
medici, cadre didactice — cititori ai 
broșurilor de popularizare a științei — 
care au făcut propuneri cu privire la 
extinderea tematicii, îmbunătățirea con
ținutului și prezentarea grafică a unor 
lucrări din colecția de popularizare 
editată de Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice.

83 nainfea noastră se deschide per-
3 spectiva unei hale uriașe, în care 

aerul vibrează do vuietul mașinilor por
nite din plin. De la intrare, pe un pie
destal de ciment, pofi zări o vitrină 
strălucitoare, cu marginile nichelate : 
standul de cărfi de la secfia de scu- 
ierie a Uzinelor „Grivifa Roșie“. Privin- 
du-l, vezi reflectîndu-se în geamurile 
vitrinei întreaga hală de lucru, cu oa
meni aplecafi deasupra mașinilor. 
Oglindită pe sticla geamului, imaginea 
aceasta se suprapune mereu, de oriun
de ai privi, coperfilor de cărfi, rafturilor 
înfesaie cu volume de literatură politică, 
beletristică și tehnică. Ce citesc în orele 
lor libere to fi acești oameni ? — Ce-i 
interesează îndeosebi și cum îșl pro
cură ei cărfile ? — iată întrebări firești 
la care răspunde difuzorul de carte din 
secfie, tovarășul Aurel Cîrciumaru. 
„Standistul“, cum îl spunem noi aici, la 
„Grivifa Roșie”, completează această 
recomandafie tovarășul Tănase Florea, 
secretarul organizației de bază din sec
fie... Precum îl vedefi, este un tovarăș 
fînăr (Aurel Cîrciumaru are o fajă des
chisă, privirea vioaie, obișnuinfa de a 
replica prompt, la obiect), cel căruia 
i-am încredințat această muncă, tocmai 
pentru că am avut toată încrederea în 
el. Sarcina de a fi difuzor de carte are 
ceva specific, este un fel de răspun
dere cu actualitatea literară, tehnică, în 
secfia noastră. Dacă l-am ales pe el, 
aceasta se daforește faptului că are di
băcie în a deschide discuția despre o 
carte nouă, da a trezi Interesul pentru 
Ideile cărfil apărute. De pildă, eu l-am 
urmării de multe ort cînd vorbește cu 
oamenii șl atunci mi-am dat seama că 
„standistul" desfășoară ' realmente o 
muncă nouă, originală în viafa atelie
rului nostru. Este, în primul rînd, o 
muncă ou oamenii. Țin minte că atunci 
cînd am discutat despre cartea Iul Al. 
Șiperco „N-a fost în zadar", Cîrciuma
ru a știut să-I antreneze în dezbaterea 
problemelor cărfil pa frezorul Ille Nico
lae, pe ajustorul Nicola« Rucăreanu sau 
pe strungarul Adrian Racovifă Am sim- 
fit la ol un anumit talent, aș spune, de 
a alege anumite episoade legate de 
viafa clasei muncitoare, scene de luptă, 
de activitate conspirativă, care să-l facă 
pe tineri să citească, sau să-l facă să 
gîndească serios asupra celor citite, 
lată de ce mă gîndesc că munca aceas
ta cu cartea, cum I se spune de obicei, 
este do fapt o muncă cu oamenii, șl că 
nu numai la organizarea unor recenzii, 
vorbite sau »crise, se poate reduce ea. 
lată de ce îl găsești mereu pe Aurel 
Cîrciumaru vorblndu-l» bălefiior din 
secfia noastră despre ultimele manuale 
tehnice : „Tehnologia metalelor", „Car-

tea strungarului’’ sau „Cartea lăcătușu
lui“, de caro nu da mult am avut ne
voie în secfie. El este doar „standistul” 
nostru, răspunde fiecăruia ; îl cunoaș
tem cu toții, lui ne adresăm cînd do
rim să avem neapărat o carte abia 
ieșită din editură, el fine minte dorin
țele și preferințele noastre ; vorbiți cu 
el și o să vedefi că e la curent cu ulti
mele apariții“.

Printre „standiștii" de la „Grivifa 
Roșie” vei întîlni și un veteran al aces
tei munci, pe tovarășul Nistor Pătru de 
la C.T.C. Este un om în puterea vîrstei, 
pasionat după cărfile cu subiect istoric, 
interesat îndeosebi de pamfletele poli
tice, la curent cu lucrările de actualitate 
din domeniul tehnicii. Există ceva în 
personalitatea acestui om care te atrage 
de la început ; ea se datorează probabil 
și felului în care înțelege această func
ție desful de nouă a muncii culturale — 
aceea de difuzor de carte din secfie. 
„Omul care îfi recomandă o carte, o- 
bișnuieșfe el să spună, îndeplinește, 
după părerea mea, și sarcinile unui a- 
gifator. Dar mai presus de orice cred 
că el trebuie să iubească munca asta 
zilnică, de răspîndire a cărfii. Este me
reu necesar să vezi ce apare, dar în 
același timp să știi bine și ce vor oa
menii să citească. Trebuie să fii la cu
rent cu opinia publică a cititorilor... La 
noi în secfie se simfea mai demult ne
voia unui tovarăș care să se ocupe 
numai de difuzarea cărfii, să-i ajute pe 
oameni să-și întemeieze o bibliotecă 
personală. In urmă cu cîfiva ani, chiar 
eu am ridicat această problemă expli- 
cînd la o ședinfă a organizației de 
bază de ce avem nevoie de un difuzor 
în secfie. Pe atunci nu știam că tocmai 
mie îmi vor încredinfa tovarășii răs
punderea pe care o am acum. Intr-un 
fel, răspîndirea cărfilor te apropie 
foarte mult chiar și de acel oameni pe 
care-i cunoști demult, de ani de zile.

u cred, șl am verificat me
reu aceasta, că atunci cînd 

stai do vorbă cu oineva despre o 
carte, despre eroii < 
poate să nu afli șl cava 
omului care îf| răspunde, 
șeșfe din Impresiile lui. O 
loare trezește o emofle, 
întotdeauna la Iveală un 
mîntare, în care de multe 
dește omul. Uite bunăoară eu l-am sfă
tuit pe nitui.torul Nicolae Stan să ci
tească romanul „Un om între oameni". 
De fapt, înainte de-ai propune, eu 
știam c-o să-l placă, pentru că avem 
cam aceleași gusturi în materie da lite
ratură. Șl mie, ca șl Iul, ne plac pa
ginile de evocare istorică. Cînd 11 po
vesteam pe »curt »ubiectul cărții, ca

ei, nu se 
1 din sufletul 
, îfi împărtă- 
I carte de va- 

care »coate 
gînd, o fră- 
ori se oglin-

să-l fac să citească romanul lui Cărnii 
Petrescu i-am descris mai înfîi cîteva 
scene. îi vorbeam, ca și cum revedeam 
eu ceea ce mi-a plăcut mai mult ; des
pre felul în care scriitorul amintește 
cîteva momente dramatice din trecutul 
nostru revoluționar ; cum descrie el 
străzile și atmosfera Bucureștiului de 
pe timpuri ; cum se realiza pe atunci, 
la 1848, lămurirea maselor pentru insu
recție... l-a plăcut mult nituiforului po
vestirea. Pe urmă i-am dat să citească 
și cîteva din romanele pamflet ale lui 
I. Ludo. Și Nicolae, ca și Ion Moise de 
la Centrul II boghiuri, a citit aceste 
cărfi. Recent, cînd a venit în secfie 
reportajul intitulat „Ulfimela zile ale 
lui Hitler“, exemplarele s-au epuizat în 
numai cîteva ore la secfia noastră. Sau, 
și mai aproape, cînd am avut aici „Ma- 
nualu1 lăcătușului“, care s-a bucurat de 
foarte mare căutare, am finul minte pe 
cei care mi-l ceruseră, i l-am dat înfîi 
lui Niculae Buji-n, iar pe urmă, este 
drept, mai la urmă, mi l-au mai cerut 
și Gheorghe Miailă, Ion Apostol, dar 
stocul se terminase pentru că, în ge
nere, cartea tehnică este foarte cerută 
la noi. Fiecare are planurile lui de ca
lificare, caută să învefe meseria mai 
bine, unii vin la mine șl îmi cer nou- 
tăfi despre tehnică. Alfii îmi spun ce 
proiecte au și atunci ml se pare cum 
nu se poate mai firesc ca tocmai eu 
să mă străduiesc să le găsesc cartea 
de care au nevoie, să le-o aduc. Ast
fel se desfășoară de la o zi 
munca noastră.

acă mă întrebi ce este 
în această activitate a 

care recomandă o carte, ce aș putea să 
răspund ? Cred că nu e numai să Iu
bești tu cartea șl să-fi placă lectura, 
pentru că atunci pofi să sfat foarte bine 
la tine acasă sau într-o bibliotecă și să 
citești liniștit, că de fapt nu-fl cere ni
meni nimic. Esențialul, cred eu, este 
să-fi placă bucuria aceea a omului care 
deschide o carte nouă, 
ai văzut cum cercetează 
un fînăr, coperta cărții, 
ginile, privește îndelung 
mine m-a Interesat și am 
fă imagine. Trebuie să-fi 
aceasta nu pentru că ai recomandat tu 
o carte, un volum de versuri sau o carte 
tehnică, ci pentru că ai reușit să procuri 
tocmai acea carte pe care o dorea 
omul 1 Atunci simți o satisfac}!« p« care 
numai munca noastră fi-o poate da..,“ 
Tovarășul Nistor Pătru, un om de o sta
tură masivă cu părul alb, vorbește în

MIRON DRAGU

,,Pagini din istoria
operetei**

de soliști ai Teatrului 
de stat de operetă din 
București.

Tumul Spart“ de pe Valea Oltului.

sînt, 
parte, 
turistice 

atracfie. Noua
modernizată

feres- 
falnlcl 
Meri- 
fieca- 

obiec- 
de

la alfa

•»enflai 
omului

Nu știu dacă 
într-o librărie 
răsfoiește pa- 
ilusfrajiile. Pe 
refinuf aceas- 
placă munca

(Continuare In pag. a IV-a)

Azi, la orele 18,30 
va avea loc la Ateneul 
R.P. Române o seară 
muzicală pe tema „Pa
gini din istoria ope
retei“ organizată de 
Consiliul pentru răs
pândirea cunoștințelor 
cultural-științifice în 
colaborare cu Teatrul 
de stat de operetă. 
După cuvîntul de des
chidere rostit de Ghe- 
rase Dendrino, maes
tru emerit al artei, va 
vorbi Ion Dacian, ar
tist emerit. Va urma 
un program susținut

și Geografie al Acade
miei R. P. Romîne. 
Au urmat filme știin
țifice.

„Pe urmele
marilor descope-
riri geografice'*

Ieri, în sala Dalles 
din Capitală, a avut 
loc conferința „Tot 
mai departe pe întin
sul apelor : Vasco da 
Gama și Magellan“, 
din ciclul „Pe urmele 
marilor
geografice". A vorbit 
cercetătorul științific 
Ion Iordan de la In
stitutul de Geologie

descoperiri

Secție nouă
la muzeul regional

al Olteniei

La muzeul regional 
al Olteniei s-a deschis 
o secție consacrată ști. 
ințelor naturii. în ca
drul acestei secții sini 
prezentate exponate 
despre apariția și evo
luția vieții pe pămînt, 
transformarea, naturii 
de către om, precum 
și o serie de exponate 
privind bogățiile na
turale ale regiunii.

Oltul oferă iubi
torilor drumefiei cî- 
teva frumusefi turis
tice. Defileurile de 
la Tușnad, de la 
Racoș, dar mai ales 
cel de la Turnu- 
Roșu, unde Oltul 
reușește să-și cro
iască drum 
truind munți 
din Carpafii 
dionali, 
re în 
five 
mare 
șosea
dintre Pitești și Si
biu, care din loc în 
loc atinge drumul 
pe care romanii l-au 
tăiat cîndva p« ma
lurile Oltului, «sta 
astăzi una din cela 
mal circulât« artere 
turistice. Ș-l nu-l da 
mirare. Ea oferă 
frumusefUa unul 
poliaj în car« pito
rescul naturii «sta 
îmbinat cu o so
ri« de lucrări șl 
monumente caro 
aduc peste veacuri 
mărturia dîrzenlei 
omului șl măiestria 
meșterilor de odi
nioară. Totodată, acest drum trece prin 
orașe (Pitești, Rm. Vîlcea, Sibiu) și lo- 
calităfi (Călimăneștl, Căclulata, Cîinenl, 
Tîlmaciu etc.), în care realizările anilor 
noștri au schimbat radical fafa acestor 
meleaguri.

Turiștii care, după Călimăneștl, pă
trund în defileul Oltului, admiră din
colo de albia tăiată în pietre, cu trudă 
milenară, tot felul de piscuri șl turnuri. 
Sînt „sfrăjlle" Oltului, Impresionante 
monumente ale naturii. Prima mare stra
jă este Muntele Cozia. Nu are decît 
1 677 m înălfime, dar faptul că se ridică 
cu circa 1 400 m deasupra rîu-lui, face să 
fie deosebit de atrăgător. II recoman
dăm amatorilor de drumefie care au 
răgazul unei zile de popas la Călimă- 
neșfi. Urcușul nu e prea greu, Iar prive
liștile din vîrful Coziel asupra defileului 
și asupra crestei Făgărașilor răsplătesc

(1 499 m). StrăJHe m 

de dapretivnaa Ti* 
împarte în două da*

efortul. în faja Cozi al »e însiță o «fiM 
strajă : Năuruflul 
înșiră șl dincolo 
tești-Brezol, care 
fileu! Oltului.

Mal sus de Cîlrveoi atrag atenția nud 
mult „sh-ăjile” rîdlceto de oameni. Re* 
marcăm dintre «le „Turnul Spart" șl 
„Turnul Roșu", forflflcafil medievale, 
care au păzit de-a lungul »ecolelor v«-i 
chiul drum. „Turnul Spart" «sie merw 
(lonat documentar în secolul el XlV-lea, 
El a rezistat multor asalturi armate, dar 
nu șl apelor Oltului, cere, mtnloase, 
înfr-o uriașă revărsare (în 1533), ati 
dărîmat Jumătate din «I. Cealaltă ju
mătate a rămas Izolată pe malul apel 
șl stîrnește curiozitatea turiștilor de 
astăzi.

GH. EFTIMIE

Țăranca
Din plastica Iul Dumitru Ghlațfi Toamna In pădure

Steînbeck

Publicăm un fragment din i 

ultimul volum al cunoscu
tului scriitor american John 
Steinbeck : „O călătorie cu 
Charlie în căutarea Americii". 
După cum se știe, autorul 
„Prudelor mâniei", cartea care 
i-a adus o notorietate mon
dială, a fost distins anul trecut 
cu Premiul Nobel pentru lite
ratură. „O călătorie cu Charlie 
in căutarea Americii", apărută 
în 1962, constituie un jurnal de 
însemnări al autorului. Stein, 
beck precizează de la primele 
pagini că dorul de drumeție și 
curiozitatea de a-și cutreiera 
țara pe drumurile căreia nu 
mai umblase de multă vreme, 
l-au determinat să plece cu au
tomobilul său „Rosinanta" și 
însoțit doar de cîinele Charlie 
într-o călătorie de 3 luni prin 
statele Americii. Călătoria îi 
prilejuiește nu numai descrie, 
rea locurilor și a oamenilor, ci 
și numeroase reflecții amare în 
legătură cu stările de lucruri 
cu care vine în contact. în frag
mentul pe care-l reproducem, 
Steinbeck surprinde o manifes
tare tipică a rasiștilor ameri
cani și a prigoanei împotriva 
negrilor.

Pe la sfîrșitul anului 1960, în timp oe mai 
pribegeam prin Texas, ziarele publicau 
care mai de care fotografii și articole 
consacrate înscrierii la o școală din New- 
Orleans a două fetițe negre. Micuțele 
aveau drept pavăză Dreptul și Legea, dar 
în calea lor stăteau de-a curmezișul trei 
sute de ani de groază, ură și oroare de 
schimbări în schimbătoarea noastră lume. 
Fotografiile din ziare, imaginile de pe 
ecranele televizoarelor, jurnalele cine
matografice, toate vorbeau despre unul 
și același lucru. Subiectul îi atrăgea pe ga. 
zețari prin faptul că, în fața școlii cu pri
cina, se aduna în fiecare dimineață un 
grup de femei mătăhăloase, trecute de 
mult de prima tinerețe (oricît ar părea de 
ciudat, presa le denumea „mame"), care le 
întîmpinau pe micuțele școlărițe cu înjură
turi murdare. Cu timpul, din grup se distin. 
seseră cîteva cucoane, atît de versate în 
asemenea îndeletniciri, încît fuseseră pore
clite „inițiatoarele", iar la reprezentațiile 
oferite de aceste „inițiatoare" se strîngea 
zilnic o gloată care nu-și precupețea a- 
plauzele.

Această dramă ciudată mi s-a părut atît 
de neverosimilă, încît am hotărît să mă 
duc să văd cu ochii mei ce se petrece în 
realitate.

Știam că nu e prudent să te arăți cu 
mașina în astfel de locuri, și mai ales cu 
o mașină ca Rosinanta mea, cu numărul 
de New York. Chiar în ajun, un reporter 
mîncase o bătaie zdravănă, iar aparatul 
său fotografic fusese făcut țăndări, deoare
ce chiar cetățenii noștri cei mal activi pe 
plan politic evită să ofere material publi
cității șl nu țin morțiș să transmită posteri
tății momentele marcante din viața lor.

Pentru orice eventualitate, mi-am ales 
locul de staționare la periferia New-Or- 
leans-ului. Mecanicul garajului se uită pe 
geamul mașinii.

— Ei, -rravo, n-am ce zice 1 Credeam că 
ăla de lîngă dumneavoastră e un negru. 
Și cînd colo, e un cîine 1 Am văzut un bot

tuciuriu și mi-am zis aă-i o mutră do ne
spălat.

— Cînd este curat, are fața cenușle-al- 
băstrle, l-am răspuns cu răceală.

— Și ăia se întîmplă să fie cenușii- 
albăstrii, numai că nu de curățenie. Venlți 
de la New York?

Mi s-a părut că din glasul lui răzbătea 
o adiere rece, ca la revărsatul zorilor.

— Sînt în trecere, i-am răspuns. Las ma
șina pentru vreo două ceasuri. Ai putea 
să-mi faci rost de un taxi î

Șoferul taxiului, cu fața bolnăvicios 
de palidă, zgribulit de frig și zbîrcit ca o 
smochină, îmi spuse :

— O să vă las cu vreo două străzi mai 
încoace. N-am nici un chei să-mi facă 
mașina zob.

— Se așteaptă evenimente 
mai grave ?

— Se așteaptă ori ba, nu 
știu — multe se pot întîmplă.

— Cam cînd e zarva mai în 
toi ?

Șoferul se uită la ceas.
— E drept că azi e rece, de 

obicei însă se adună de cum 
se crapă de ziuă. Acum e 
fără un sfert. Ajungeți la țanc. 
Numai să nu-i sperie frigul.

Ca să nu atrag atenția, îmi 
pusesem un sacou vechi, al
bastru închis, și o șapcă en
glezească de marinar. Așa 
cum într-un restaurant nimeni 
nu acordă vreo atenție spe
cială chelnerilor, mă gîndeam 
că într-un oraș portuar, ni
meni nu o să ia în seamă un 
marinar. Niciodată un marinai 
n-are o fizionomie specifică 
și nimeni n-ar bănui că poa
te întreprinde anumite acțiuni 
dinainte chibzuite. Cel mult, 
poate să se îmbete și să ni
merească acolo unde se cu
vine din pricina vreunei încă
ierări.

Cînd m-am apropiat d« școală, m-am 
pomenit luat d« un șuvoi omenesc — erau 
numai albi și se îndreptau cu toții în- 
tr-acolo unde voiam să ajung și eu. Oa
menii se grăbeau ca la un foc izbucnit de 
mai multă vreme șl se ciocneau în mers 
unul de celălalt ; mulți erau legați cu fu
larele peste urechi, sub pălărie.

Porțiunea de stradă din fața școlii era 
barată cu panouri de lemn pentru a opri 
mulțimea, iar polițiștii se plimbau prin fața 
lor impasibili la glumele lansate pe so
coteala lor. In fața ușii școlii nu era ni
meni, dar de-a lungul trotuarului, aproape 
de partea carosabilă a străzii, erau pos
tați, la intervale egale, comisari federali, 
îmbrăcați civil, purtînd doar niște bande
role drept semn de recunoaștere ; tunicile 
lor păreau burdușite din pricina revolve
relor camuflate în mod decent, dar privi
rile lor neliniștite iscodeau fețele din mul
țime. Am avut impresia că un ochi pătrun
zător s-a oprit și asupra mea, pentru a se 

(Desen de EUG. TARU)

convinge dacă sînt un obișnuit al acestor 
adunări, dar am fost considerat, probabil, 
un personaj ce nu merita o atenție deo
sebită.

Mi-am dat seama unde se aflau „iniția
toarele" după direcția în care presa mul
țimea, căutînd să se apropie de ele. După 
cît am înțeles, se instalau în fiecare zi în 
același loc : lîngă panourile de lemn din 
fața intrării in școală. In imediată apro
piere, polițiștii stăteau ciorchine pe trotuar 
și-și loveau palmele, stînjeniți de mănu
șile cu care nu erau obișnuiți. Deodată, 
cineva mă îmbrînci cu putere și în clipa 
următoare auzii strigăte :

— Vine, vine 1 Faceți-i loc... La o parte, 
la o parte 1 Lăsați-o să treacă 1 Unde 
mi-ai fost ? Vezi că întîrzii la școală. Unde 
ai fost, Nelly ?

O chema altfel. I-am uitat numele ade
vărat. își croia drum prin mulțime foarte 
aproape de mine și am apucat să văd că 
purta o imitație de blană și cercei de aur 
în urechi. Nu era înaltă, dar trupeșă, cu 

bustul proeminent. Părea de 
vreo cincizeci de ani. Iși aș
ternuse pe față un strat de 
pudră atît de gros, încît, prin 
contrast, bărbia ei dublă pă
rea cu totul întunecată.

Femeia zîmbea feroce și-și 
făcea loc prin mulțimea în 
fierbere, fluturînd deasupra 
capului — ca să nu se moto
tolească — un teanc de tă
ieturi din ziare. Ținea tăietu
rile în mîna stîngă și m-am 
uitat să văd dacă poartă ve
righetă, dar n-am reușit s-o 
descopăr.

M-am năpustit pe urmele 
femeii, sperînd că voi fi luat 
de șuvoiul ce o însoțea, dar 
se produso o învălmășeală și 
cineva mă avertiză pe union 
ce nu promitea nimic bun :

— Ușurel, marinarul«, ușu
rel. Crezi că numai tu vrei să 
asculți?

Nelly fu înttmpinată cu ova
ții. Nu-mi dădeam seama cite 
„Inițiatoare“ se adunaseră. 
Intre ele șl mulțimea caro îm
pingea nu exista o linie de 

demarcație. N-am putut să văd decît vreo 
cîteva femei care își treceau una alteia 
tăieturi din ziare șl le citeau cu glas ră
sunător, urlînd frenetic.

Deodată un freamăt străbătu mulțimea, 
ca într-o sală de spectacol atunci cînd 
cortina nu se ridică la timp. Bărbații din 
jurul meu se uitau la ceas. Mi l-am verifi
cat și eu pe-al meu. Era nouă fără trei 
minute.

Spectacolul începu la fix. Urlete de si
rene. Polițiști pe motociclete. Apoi, în fața 
școlii, se opriră două mașini mari negre 
tixite de bărbați vînjoși, cu pălării de fetru 
alburii Mulțimea aștepta cu răsuflarea 
tăiată.

Comisarii spătoși coborîră din mașini — 
cîte patru din fiecare — și extraseră de 
undeva, din adîncurile automobilului din 
față, o fetiță micuță, neagră, cu o rochie 
scrobită, albă ca zăpada și cu pantofiori 
noi, albi, atît de minusculi, încît. tălpile el 
păreau aproape circulare. Rochița albă 
contrasta puternic cu negreala feței și a 
picioarelor ei subțirele.

Comisarii cei spătoși o ajutară să co
boare pe trotuar și în aceeași clipă, din
colo de bariera de lemn, se dezlănțuiră ur
lete și huiduieli. Micuța negresă nu se uita 
la gloata turbată, dar am putut să observ 
că albul ochilor îi ieșise din orbite, ca la 
un pui de cerb speriat. Comisarii învîrtiră 
fetița ca pe o păpușă, apoi straniul cor
tegiu porni pe trotuarul larg spre clădirea 
școlii — comisarii cei spătoși, iar între ei 
copila, care pe lîngă ei părea o furnică. 
Micuța merse cît merse, apoi, deodată, 
făcu o săritură ciudată. Mi se păru că in- 
tuisem sensul gestului. Toată viafa el, 
această fetită nu făcuse probabil nici zece 
pași fără să zburde, acum însă prima ei 
săritură se frînse brusc, ca și cum o mare 
greutate ar fi strivit-o. Micuții pantofiori 
prinseră a păși măsurat, fără chef, alături 
de vlăjganii din escortă. Cortegiul sui tac
ticos treptele șl dispăru după ușa școlii.

Ziarele scriau că huiduielile și glumele 
batjocoritoare la aceste spectacole erau 
pline de răutate, iar uneori indecente, șl 
într-adevăr așa era. Dar principalul tre
buia să urmeze. Mulțimea aștepta să apa
ră omul alb care îndrăznise să-și dea co-

( Continuare în pag. a IV-a)
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cu he!iu iichid

(Foto : O. Arcadie)caicul analogic.

In vitrinele librăriilor

de

Știință și tehnică pentru toți

Laboratorul de automatizări al Institutului de Energetica al Acade
miei R. P. Romîne. Inginerul Vasile-Mihai V. Popov (dreapta), membru 
corespondent ai Academiei R. P. Romîne, efectuînd împreună cu Inginerii 
Titus Băjenescu (siînga) și Nicolae Tătaru reglajul fin al unei mașini 
electronice de

inducție, în eu-

foirța de îespin- 
magnetic și

Un capitol pasionant al fizicii, care în ultimul timp atrage tot mai mult 
atenția oamenilor de știință, este fizica temperaturilor joase, a temperatu
rilor apropiate de zero absolut. Se știe că zero absolut reprezintă tempe
ratura cea mai joasă posibilă și că este egal cu minus 273,16° Celsius sau 
0° Kelvin. In prezent, oamenii de știință au reușit să realizeze în labora
toare temperaturi care sînt cu numai cîteva grade peste zero absolut.

Un fenomen surprinzător
Cu prilejul cercetărilor s-a făcut 

o constatare surprinzătoare : la 
anumite metale, între care plum
bul, zincul, mercurul etc, răcite 
pînă la temperaturi foarte joase, 
rezistența electrică devine atît de 
mică încît este practic inexistentă, 
într-un inel realizat dintr-un ase
menea metal și menținut la o tem
peratură foarte joasă, curentul e- 
lectrlc poate fi păstrat timp înde
lungat. Indiferent de mijloacele 
prin care a fost produs, curentul 
care nu întîmpină nici o rezistență 
în conductor nu se consumă, nu 
se transformă în energie calorică. 
Este fenomenul denumit supracon- 
ductibilitate. Savantul olandez 
Kammerlingh-Onnes a reușit să 
mențină astfel timp de doi ani un 
curent electric într-un inel supra- 
conductor de plumb.

Temperatura foarte joasă la care 
apare în conductor fenomenul de 
supraconductibilité a fost denu
mită temperatura de tranziție. Fe
nomenul dispare odată cu încălzi
rea metalului peste această tem
peratură, dar și odată cu plasarea 
lui într-un cîmp magnetic.

Temperatura de tranziție la care 
apare supraconductibilitatea nu 
este aceeași la diferitele metale. 
La cadmiu, bunăoară, rezistența 
electrică dispare la 0,54° K, la zinc 
la 0,79° K, la plumb la 7,28° K, la 
niobiu Ia 9,22° K etc. Există însă și 
metale, ca argintul, aurul, cuprul, 
staniul, care nu prezintă de loc 
fenomenul de supraconductibili
té. în schimb, pot prezenta acest 
fenomen aliaje ale acestor metale. 
Unele aliaje, de niobiu și staniu de 
pildă, își pierd rezistența electrică 
la 18° K, deci la o temperatură mai 
ridicată.

Temperaturile foarte joase, nece
sare acestor experiențe se obțin 
prin lichefierea gazelor și anume 
a heliului, al cărui punct de fier
bere se află la 4,2° K. Deocamdată 
hidrogenul, gazul care prin însuși
rile sale este cel mai apropiat he
liului, nu este potrivit pentru aceste 
lucrări, deoarece se lichefiază la 
o temperatură mai ridicată, la 
21° K. Este deci un obiectiv al cer
cetătorilor obținerea de aliaje ale 
unor metale care să aibă o tem
peratură de tranziție mai ridicată, 
deoarece supraconductibilitatea 
permite să se întrevadă în multe 
domenii soluții tehnice noi, de 
mare eficiență economică.

Un asemenea domeniu pare să 
fie transportul energiei electrice la 
distanțe mari. în liniile actuale de 
înaltă tensiune, din cauza rezis
tenței mari a conductorilor, care 
necesită de altfel cantități foarte 
mari de materiale scumpe, se pro. 
duc însemnate pierderi de energie. 
De asemenea este limitată cantita
tea de energie transportabilă. Cer
cetările de pînă acum au scos în 
evidență avantajele pe care ar pu
tea să le ofere aici supraconducti
bilitatea. în supraconductor, curen
tul circulă într-un strat superficial 
foarte subțire, dar cu o intensitate 
deosebit de mare. Astfel, printr-un

conductor liniar, cu diametrul de 
4 cm, ar putea fi transportată, cu o 
intensitate de 20 000 de amperi și 
cu o tensiune de 5 000 de volți, o 
energie de 100 000 kilovaji la orice 
distanță, practic fără vreo pier
dere. La ora actuală, dificultatea 
tehnică constă încă în menținerea 
supraconductorului pe întregul par
curs la o temperatură care să nu 
depășească 4°K.

Calculatoare electronice

în alte domenii ale tehnicii, nu 
mai puțin importante, supracon
ductibilitatea și-a găsit aplicarea 
sau are posibilități de -aplicare 
mult mai apropiate. Sînt deosebit 
de promițătoare posibilitățile pe 
care le oferă dezvoltării mașinilor 
electronice de calcul. Astfel, un 
element principal al acestor ma
șini îl constituie „celulele de me
morizare“ întrucît mașinile moder
ne cuprind multe sute de rpii de 
asemenea celule, ele au devenit 
foarte voluminoase, ocupînd 2—3 
camere mari. Rezolvarea unor pro
bleme tot mai ccSmplexe presupu
ne creșterea numărului acestor 
celule și deci a dimensiunilor ma
șinilor. Cu titlu de comparație 
amintim că creierul omenesc, mo
delul tuturor „creierelor electroni
ce“, cuprinde 10—12 miliarde de 
celule nervoase. In tehnica ciber
netică, micșorarea „celulelor“ de 
memorizare și implicit a volumului 
mașinilor electronice de calcul este 
o problemă deosebit de ac
tuală. Soluția o sugerează feno
menul de supraconductibilitate 
care permite construirea de celule 
de memorizare mult mai mici. Zece 
milioane de asemenea celule, de
numite „cryotroni", încap într-un 
volum identic cu cel a 30 litri de 
heliu lichid, necesari pentru men
ținerea supraconductibilității. Pro
ducerea unor asemenea cantități 
de heliu lichid nu mai prezintă o 
problemă dificilă.

Dependența strînsă între supra- 
conductibilitate și temperatură 
face posibilă aplicarea acestui 
fenomen în construcția bolometre- 
lor, aparate extrem de sensibile 
pentru măsurarea radiațiilor calo
rice. Variația bruscă a rezistenței 
electrice a metalului în vecinătatea 
temperaturii de tranziție permite 
înregistrarea și măsurarea de ra
diații calorice extrem de slabe, a- 
proape imperceptibile. Un bolo- 
metru supraconductor, plasat în 
focarul unei oglinzi parabolice, cu 
distanța focală de 50 cm, poate 
sesiza căldura emisă de corpul 
unui om aflat la o distanță de o 
mie de km. Cu ajutorul acestor a- 
parate vor putea fi studiate multe 
fenomene cosmice.

Ca urmare a curentului care ia 
naștere, prin 
praconductor. Pe realizarea echi
librului între 
gere a cîmpului 
greutatea supraconductorului se 
bazează o interesantă aplicare 
practică : construirea unui nou tip 
de busolă giroscopică. Aceste bu
sole, mult mai precise decît buso
lele magnetice, se bazează pe ten
dința inerentă corpurilor în rotație 
de a-și păstra direcția inițială a 
axei de rotație. Actualele busole 
giroscopice sînt însă fixate pe la
găre sau rulmenți care nu elimi
nă orice frecare, influențînd men
ținerea constantă a axei, în di
recția de rotație. Cercetări re
cente au arătat că această fre
care poate fi eliminată. în acest 
scop, se montează pe axul de ro
tație inele supraconductoare, iar 
în jurul lor bobine care să creeze 
un cîmp magnetic de o intensitate 
anumită. Orice deplasare a axului 
față de direcția stabilită înainte 
este compensată automat prin ac
țiunea cîmpului magnetic, fără ca 
axul și bobina să fie în atingere. 
Dacă bobinele sînt făcute din ele
mente supraconductoare, curentul 
va circula prin ele un timp înde
lungat. Asemenea busole girosco
pice au și fost construite și și-au 
demonstrat utilitatea. Ele sînt indi
cate îndeosebi pentru navele ae
riene care zboară cu viteze mari, 
dar mai ales pentru navele cos
mice.

Pe același principiu ar putea fi 
construiți și rulmenți fără fre
care în punctele de sprijin, vi
sul oricărui constructor de ma
șini. Supraconductibilitatea des
chide perspective noi și în nume
roase alte domenii. în radiotehni- 
că, ea face posibilă construirea 
unor amplificatori care elimină 
„zgomotul de fond“, permițînd a- 
nalizarea chiar și a unor semnale 
electrice extrem de slabe prove
nite din Cosmos. Tot ea permite 
realizarea de noi progrese în mi
croscopia electronică. Se știe că 
în microscopul electronic „lentile
le" sînt formate din cîmpuri elec
trice sau magnetice. Prin folosirea 
unui ecran supraconductor care să 
respingă cîmpul magnetic al len
tilei, făcînd lentila mai puțin groa
să, s-ar putea obține o distanță 
focală mai mică și implicit posi
bilitatea de a depăși de zeci și 
sute de ori măririle obținute 
acum.

Aceste cîteva exemple pun 
vidență marile posibilități pe 

fenomenul supracon- 
Unele au și devenit 
mai reprezintă încă 
studiu. O contribuție 

dezvoltarea fizicii

1
ll 1I. i

pînâ

în e- 
care

Rulmenți fără frecare

Un supraconductor plasat deasu
pra unei bobine prin care trece un 
curent electric, va pluti în aer, da
torită respingerii lui de către 
cîmpul magnetic produs de bobină,

le deschide 
ductibilității. 
reale, altele 
probleme în 
de seamă la 
temperaturilor joase reprezintă lu
crările oamenilor de știință sovie
tici, în special ale academicienilor 
P. L. Kapița și N. N. Bogoliubov. 
învingerea dificultăților care se ri
dică încă în calea obținerii de ma
teriale supraconductoare cu tem
peratură de tranziție mal ridicată 
va permite — fără îndoială — rea
lizarea multor proiecte care în 
prezent par de domeniul fanteziei. 
Doar nu o dată știința a dovedit 
că poate transforma în realitate 
pînă și cele mai înaripate visuri.

C. BOTEZATU 
fizician

Cu Aram Haciaturian și Dmitri Kababski despre muzică
Aram Haciaturian și Dmitri Kaba

levski. Două dintre cele mai proemi
nente figuri ale muzicii contemporai
ne. Membri ai delegației de muzi
cieni sovietici care ne vizitează țara, 
Haciaturian și Kabalevski au, fi
rește, un program destul de încăr
cat. In răgazul dintre două manifes
tări, redactorii noștri D. Costin și 
M. Simionescu i-au rugat pe cei doi 
compozitori să răspundă la cîteva 
întrebări. Și, pentru început, să vor
bească despre viața muzicală din 
Uniunea Sovietică.

mai vîrstnice — ale regretaților 
Miaskovski sau Prokofiev ori ale u- 
nor maeștri aflați în plin avînt crea
tor cum sînt Șostakovici, Haciaturian, 
Sviridov sau Kara Karaev — cu ace
lea ale lui Șcedrin, Andrei Eșpai, 
Mirzoian, Tamberg, și chiar ale unora 
foarte tineri ar apare, desigur, mari 
deosebiri individuale. Dar toate a- 
ceste

Kabalevskl. 
de cuiînd o 
spre bucuria 
a fi interpre- 

în stagiunea

importantă lucrare 
lexicografic tehnică

Recent, în Editura tehnică a apărut 
„Dicționarul tehnic poliglot”, o impor
tantă lucrare lexicografică adresată 
unor cercuri largi de cititori — oameni 
de știință, ingineri, arhitecți, tehnicieni, 
studenți, care consultă publicații pe
riodice sau cărți tehnice apărute în di
ferite limbi străine, 
precum și lucrători
lor din unitățile de 
documentare, bi
bliotecile tehnice, 
traducătorilor pro
fesioniști etc. Noua 
publicație de spe
cialitate tinde să 
satisfacă necesități
le crescînde de in
formare curentă în 
cele mai diferite 
domenii ale științei 
și tehnicii.

Dicționarul la ca
re ne referim este 
format din două 
părți distincte. Pri
ma parte cuprinde, 
în ordine alfabeti
că, 26 000 de 
meni tehnici 
limba romînă, 
traducerea lor 
limbile rusă, 
gleză, germană, franceză și maghia
ră. Fiecare termen romînesc este pre
cedat de o cifră care indică ordinea nu
merică a termenului în cadrul spațiu
lui ocupat în dicționar de litera sa ini
țială. A doua parte conține cinci glo
sare ale termenilor tehnici exprimați în 
cele cinci limbi, în ordinea alfabetică 
a limbii respective. Fiecare termen este 
urmat de inițiala și numărul de ordine 
al cuvîntului corespunzător în limba 
romînă, astfel ca oricare termen din 
glosarul uneia dintre limbile străine să 
poată fi tradus în celelalte limbi prin 
intermediul echivalentului său în lim
ba romînă aflat în prima parte a dic
ționarului.

Cele cinci glosare alcătuiesc, împreu
nă cu prima parte a dicționarului, un 
număr de 30 dicționare tehnice 
bilingve.

Desigur, numărul de 26 000 de ter
meni în limba romînă este relativ re- 
strîns față dc

felul acesta gîndifor, măsurînd parcă 
adevărul afirmațiilor sale cu fapte cu
noscute din experienja lui personală. 
Asculfîndu-I în timp ce se exprimă, cu 
o anumită demnitate de activist ma' 
vechi în munca culturală, ne gîndeam 
că, pujin timp înainte, la comitetul de 
partid al uzinelor „Grivița Roșie“ to
varășul Valentin Cotrună, locțiitor al 
secretarului, ne spunea cum numai în 
anul trecut, prin munca acestor difu
zor! voluntari ai cărții s-au vînduf la 
Grivița peste 35 000 de volume. O rea
lizare posibilă prin străduințele unor 
oameni cum este Nistor Patru, care-și 
cunosc tovarășii de muncă, le place să 
vorbească îndelung cu ei, să-și con
frunte părerile lor cu ale celorlalți șl 
apoi să aducă iar noutăți, să le despa
cheteze, să la arate tuturor...
SOb ifuzorul cărții este un om foarte 
8aJr căutat, de multe ori în centrul 

atenjiei tuturor. Ni s-a vorbit foarte 
mult despre cîțiva „standișfi” de 
la „Grivița Roșie” care se bucură 
de multă popularitate printre citi
tori. Din păcate nu i-am putut găsi 
pentru că erau într-o altă fură do lucru. 
Totuși erau prezenfl în evocările tova
rășilor lor de muncă, care au știut să 
nl-l prezinte într-un chip Interesant. 
„De obicei se întîmplă cam așa — 
spunea tovarășa Elena Mafeescu din 
secția prelucrări mecanice — din timp 
în. timp se anunjă apariția unor cărți 
noi. Tovarășul Paul Rădulescu, standis
tul nostru, vine la fiecare șl-i prezintă 
noutățile zilei, ce a mai adus, dacă a 
apărut vreo ediție nouă dintr-o carte 
foarte cerută înainte... se interesează 
la librărie pentru fiecare cerere pri
mită în secție. Dar știți ce ne face să 
prețuim munca tovarășului Rădulescu 
în mod special ? Are o memorie 
foarte bună. Nu știu cum face că 
nu uită niciodată pe omul care i-a ce
rut o carte, sau măcar l-a spus că și-ar 
dori-o. Face el ce face și i-o aduce

imediat ce-a gSsit-o. Este o afenflé 
care te cîșiigă de la început și îl simfl 
c.a pe un prieten ; eu, cel puțin, ca 
propagandistă pot să spun că tovară
șul Rădulescu prin felul în care mun« 
cește are ceva din priceperea unui buW 
agitator...“

Sau această impresie a tovarășei Ale* 
xandrina Popescu, lustruitoare la tîm- 
plărie : „Nu știu cum se ocupă de cei
lalți tovarăși ai mei, dar ceea ce pot 
să vă asigur, este că față de noi, cef 
care ne pregătim să devenim candidați 
de partid, tovarășul Nicolae Pefcu, di
fuzorul nostru, este plin de grijă, urmă
rește mereu să avem oricînd cele mai 
bune cărți la dispoziție. Și, cu toții tre
buie să spunem, îi dăm destul de lucru« 
Așa mi-am făcut, cu timpul, o bibliote
că personală în care am versurile Iul 
Ronsard din colecția „Cele mai frumoa
se poezii“, romanul lui Herțen, „Cine-f 
de vină ?” sau „Nicholas Nickleby“ de 
Charles Dickens. Vine mereu la bancul 
nostru de lucru și, pentru că știe ce 
ne interesează, ne aduce cartea care 
abia a apărut în librăriile din oraș.

Și, în sfîrșit, o ultimă imagine, aceea 
a difuzorului de la centrul' II Vagoane, 
tovarășul Constantin Negură. Ce! care-l 
prezintă în cîteva cuvinte este propa
gandistul Marcu Marin, monfator la va
goane. „Cea mai interesantă trăsătură 
a muncii difuzorului din secția noastră 
o constituie un anumit fel al său de a 
vorb' pe înțelesul fiecăruia. Mai înain
te de a recomanda o carte, îi arată 
rostul, și mai ales, îi insuflă încrederea 
că știe foarte bine despre ce este vor
ba, că subiectul cu pricina te Intere
sează personal (îți amintește chiar șl 
discuții pe care le-ați avut împreună) 
și te convinge pînă la urmă să cum
peri cartea, să o citești, și să vii apoi 
din nou la e! și să spui dacă fi-a plă
cut...

lată pentru ce se poate afirma pe 
drept cuvînt că el, omul care îți oferă 
cartea, „standistul“ — cum i se spune 
— este sufletul acestei munci de difu- 

a cărții I

partinității artei. Și fiindcă veni 
vorba, aș vrea să relev și aici 
că nu există și nu poate exista o 
artă nepartinică ; dodecafonismul și 
celelalte „isme" ale muzicii și ale 
artei burgheze contemporane nu 
sînt nicidecum în afara luptei ideo
logice ci, dimpotrivă, sînt expresia 
ideologiei burgheze.

După ce a arătat că a fost impre
sionat de receptivitatea și entuzias
mul publicului din sălile noastre de 
concert, de căldura primirii făcute

■— Este greu să îmbrățișezi în cî- 
teva cuvinte un domeniu atît de vast 

I— ne-a răspuns Aram Haciaturian. 
Un viu ecou în viața artistică a țării 
noastre l-a avut, fără îndoială, în- 
tîlnirea care a avut loc nu de mult 
între conducătorii P.C.U.S. și ai sta
tului sovietic 
sovietice, 
dul nostru 
mai mult, pe oamenii de cultură să 
militeze neabătut pentru triumful 
artei realist socialiste. Iar compozi
torii noștri, toți oamenii de artă, 
și-au manifestat hotărîrea de a dă
rui poporului noi lucrări pătruns«) 
de înaltele idealuri ale comunismu
lui.

Roadele bogate ale politicii cul
turale a puterii sovietice s-au vădit 
și cu prilejul plenarei Uniunii Com
pozitorilor din U.R.S.S. închinată 
creației tinerilor compozitori, pre- 

de o largă trecere în 
a creației acestora. Au 

numeroase nume noi ; s-au 
creatori din unele republici

și maeștrii culturii 
Cu acest prilej, parti- 

i-a chemat, odată

creații sînt legate

Aram Haciaturian
cedată 
revistă 
apărut 
distins 
care înainte nu aveau o cultură mu
zicală dezvoltată, o tradiție Este 
un semn de creștere a culturii ge
nerale în republicile sovietice. La 
plenaira despre care vorbesc au fost 
și momente mai umbrite, bunăoară 
faptul că autorii unor lucrări s-au 
cam îndepărtat de 3 o Iul național. Dar 
asemenea momente au fost puține și 
n-au avut mare pondere. Esențială 
a fost constatarea că muzica noastră 
se dezvoltă pe un făgaș rodnic, 
se bizuie pe talente autentice.

— Aș vrea să adauq — a spus 
Dmitri Kabalevskl — că muzica 
noastră reunește, într-un front co
mun, compozitori din 
rațiile. Dacă am puno 
crările compozitorilor

toate qene- 
laolaltă lu- 

generațiel

prin umanismul și generozitatea 
conținutului de idei, prin tinerețea 
Io,.- care este o calitate a artei noas
tre socialiste.

La întrebarea noa3tră privind pre
ocupările, proiectele sale de viitor, 
Aram Haciaturian ne-a răspuns că 
nu obișnuiește să anticipeze : — 
Vreau să scriu o muzică bună, care 
să emoționeze milioane de ascultă
tori.

— în ceea ce mă privește, eu n-am 
lecrete, a replicat Dmitri Kabalev
ski.

— Iată un exemplu de personali
tăți diferite — remarcă glumind Ha
ciaturian. Prietenul meu Kabalevski 
vorbește despre lucrările 
inie de a le termina, iar 
ce le termin...

— Nici eu nu anticipez, 
neral, decît asupra acelor lucrări 
care sînt abia sau aproape ter-

sale îna- 
eu după

în gs-

minate — a precizat 
Astfel, am terminat 
amplă lucrare care, 
mea, se intenționează 
tată și în Romînia, 
viitoare. Este un mare Recviem — pe 
versuri scrise de Robert Rojdestven- ____ ________ _____
ski special pentru această lucrare la Conservator, D. Kabalevski ne-a 
— dedicat acelora care și-au jertfit 
viața în lupta împotriva fascismului. 
De asemenea, vreau să termin alte 
lucrări : o compoziție pentru copii, o 
nouă versiune a operei „Collas 
Breugnon". Lucrez și la un al doilea 
concert pentru violoncel.

Referindu-se la creația compo
zitorilor noștri. Aram Haciaturian 
a spus : Cunosc, în general, mu
zica romînească — îmi este foarte 
apropiată opera marelui George 
Enescu — am ascultat lucrări inte
resante ale unor compozitori con
temporani. Noi știam și ne-am con
vins încă o dată, că există o școală 
muzicală romînească, în continuă 
dezvoltare. Este o școală națională 
cu manifestări multilaterale, de o 
mare diversitate. Muzica romîneas
că are cîteva trăsături caracteristi
ce, sonorități proprii 
distinse chiar 
Este o calitate 
cultivată. Cred 
că și-a cucerit 
a păși pe arena internațională și că 
popularizarea, cunoașterea ei peste 
hotare merită să fie sprijinită.

— In ce mă privește — a arătat 
în continuare Dmitri Kabalevskl — 
eu am cunoscut încă mai de mult 
muzica dv., din concerte, imprimări, 
partituri. Pot spune însă că după 
contactul meu nemijlocit cu oame
nii, cu peisajul, cu realitățile Romî- 
niei l-am pătruns mai adînc și i-am 
deslușit mai deplin sensul, frumu
sețile.

în legătură cu discuțiile cu com
pozitorii romîni, Aram Haciaturian a 
observat că acest schimb de păreri 
prezintă un interes larg, depășind a- 
desea sfera proprlu-zlsă a creației 
muzicale. S-a văzut clar — a spus 
compozitorul — că în problemele 
cardinale ale artei, părerile noastre, 
punctele noastre de vedere coincid 
întrutotul. Am dezbătut probleme 
foarte interesante, și teoretice și 
practice, am avut un schimb de ve
deri în probleme actuale ale crea
ției artistice în cadrul căruia au 
fost afirmate convingător ideile

vorbit despre București : — Capita
la dv. este unul dintre cele mai fru
moase orașe pe care le-am văzut 
pînă acum. Vă mărturisește aceasta 
un om care a călătorit destul de 
mult.

— Mi-au plăcut foarte mult stră
zile largi, frumoase, încărcate de 
verdeață — a adăugat A. Haciatu- 
rian. Foarte inspirate sînt noile con
strucții arhitectonice, care întregesc

care pot fi 
de un necunoscător, 
prețioasă, ce trebuie 
că muzica romîneas- 
pe deplin dreptul de

Dmitri Kabalovald
într-un ritm rapid peisajul minunat 
al orașului.

— în numele întregii noastre de
legații — a spus in încheiere A. Ha
ciaturian — doresc să transmit un 
salut din inimă și cele mai bune 
urări cititorilor „Scînteii", Poporul 
sovietic se interesează foarte mult 
de cultura romînească, de succesele 
pe care le obține în fiecare zi po
porul romîn, se mîndrește cu reali
zările dv. Vă urăm succese în toate 
domeniile și succese, desigur, în 
dezvoltarea culturii muzicale.

TIȚÂ NEAGRA

mulțimea termeni
lor tehnici existenți. 
Specialiștii care au 
lucrat la alcătuirea 
dicționarului au 
căutat însă ca acest 
fond lexic să cu
prindă termenii cu 
cea mai largă cir
culație în toate dis
ciplinele științifice 
și tehnice. Numă
rul disciplinelor re
prezentate în dic
ționar se ridică la 
46, preponderînd 
domeniile ‘ tehnice 
și științifice care 
cunosc astăzi un 
progres rapid în 
țara noastră : con
strucții de mașini, 
metalurgie, ener
getică, fizică, chi
mie, agricultură etc. 
Totodată, specialiș
tii au urmărit, și 

au izbutit, să îm-în bună măsură 
bogățească materialul lexic prezentat 
cu termeni noi, care își au izvorul în 
cele mai recente realizări ale științei și 
tehnicii. Dicționarul mai cuprinde și 
un număr, de altfel foarte redus, de 
termeni ce nu se încadrează în nici o 
disciplină tehnică sau științifică, dar 
care nu pot lipsi dintr-un dicționar teh
nic — de exemplu : „abstracție“, „bifur- 
cație", „circumstanță“ și altele.

„Dicționarul tehnic poliglot“ este re
zultatul rodnic al eforturilor depuse de 
un larg colectiv de specialiști din di
ferite sectoare ale economiei naționale, 
din învățămîntul superior, tehnic și u- 
niversitar, buni cunoscători ai limbilor 
străine. O contribuție prețioasă a adus-o 
colectivul Editurii tehnice, care a asi
gurat specialiștilor un bogat material 
documentar și a coordonat munca de 
elaborare a noii lucrări. în același 
timp, trebuie relevată străduința colec
tivului întreprinderii poligrafice Sibiu 
de a realiza ca tipar, hîrtie, legătură și 
supracopertă — o lucrare remarcabilă, 
la nivelul celor mai reușite publicații 
de acest fel apărute în alte țări, pînă 
în prezent.

Prof. dr. ing. TUDOR D. IONESCU 
membru corespondent al Academiei 

R. P. RomîneO F£
(Urmare din pag. III-a)

alb la această școală. în 
pă-

pilul 
sfîrșit, albul apăru pe trotuarul 
zit de poliție. înalt, cu un costum 
cenușiu deschis, își ducea de mînă 
băiatul speriat. Tatăl era încordat 
ca un arc de oțel, întins pînă la li
mită; avea fața mohorîtă, palidă, 
ochii priveau în pămînt și strîngea 
din fălci cu putere. Numai printr-un 
mare efort de voință omul acesta își 
biruia teama, ca un călăreț iscusit 
care-și silește calul speriat .să i se 
supună.

Răsună un glas strident, hîrîlt. Nu 
se striga în cor. Femeile se produ
ceau pe rînd și după fiecare solistă 
mulțimea se dpzlănțuia în urlete și 
fluierături aprobatoare. Pentru asta 
veniseră ei aici, asta doriseră să 
vadă și să audă. x

Nici un ziar nu reproducea cuvin
tele pe care le strigau aceste fe
mei. Se spunea doar că aceste cu
vinte nu erau dintre cele mai nevi
novate, iar ici-colo se pomenea 
chiar că erau obscene. în transmi
siunile televizate ale acestor „spec
tacole', partea sonoră era pe alocuri 
bruiată sau se intercalau pasaje ou 
vuietul mulțimii. Aaum însă auzeam 
cu urechile mele aceste cuvinte 
scabroase, murdare — expresiile u- 
nor degenerați. In lunga mea viață, 
care nu a fost niciodată prea blîndă 
cu mine, am avut prilejul să aud 
destule murdării proferate de bestii 
cu chip de om. De ce oare tocmai 
aceste înjurături m-au zguduit atît 
de profund și ml-au produs un sen
timent apăsător de amărăciune ?

Cînd asemenea cuvinte văd lumi
na tiparului, ele sînt volt Indecente. 
Aici însă era ceva mai rău decît 
scabrozitate : era înspăimîntătoarea 
orgie a unor vrăjitoare dezlănțuite.

N-am auzit aici izbucniri de mînie, 
de furie nestăpînită. Poate că toc
mai aceasta mi-a provocat senzația 
chinuitoare de greață. Aici nu era 
vorba de un anumit plan de acțiu
ne, nici de un principiu oarecare — 
bun sau rău. Niște cumetre grase cu 
pălăriuțe mici pe cap și cu tăieturi 
de ziare în mîini se dădeau în spec
tacol ca să atragă atenția mulțimii. 
Tînjeau ca lumea să le admire. Răs
pundeau la aplauze cu zîmbete bla
zate, apToape inocente în triumful 
lor naiv. O cruzime absurdă, pur co
pilărească în egoismul ei — iată ce 
predomina aici și această îndobito
cire dezlănțuită făcea să-mi sînge- 
reze inima. Aceste femei nu erau 
mame și nici măcar femei, ci niște 
nenorocite cabotine care jucau în 
fața unor spectatori în delir.

Dincolo de paravanul de lemn oa
menii urlau, strigau, chiuiau de en
tuziasm. La înghesuială le mai scă
pa și cîte un ghiont în coastele ve
cinului. Polițiștii, nervoși, băteau pa
sul pe loc, atenți să nu se dărîme 
paravanul. Aveau buzele strînse, dar 
din cînd în cînd schițau un zîmbet 
care dispărea Imediat de pe fețele 
lor. Pe partea opusă a străzii încre
meniseră comisarii guvernului Sta
telor Unite ale Americii. Picioarele 
omului în costum cenușiu porniră 
deodată grăbite dar, cu un nou efort 
de voință, omul le stăptni, îndrep- 
tîndu-se la fel ca înainte, spre in
trarea școlii.

Mulțimea amuți ; venea rindul ur
mătoarei soliste. Avea o voce loasă, 
oa de taur, puternică, cu înflorituri 
la sftrșitul frazelor, ca la un strigă
tor de bîlci. Nu merită să reproduc 
aici vorbele ei. Erau aceleași ca și 
ale celorlalte, ritmul vorbirii și tim
brul vocii o deosebeau de ele. Ori
gine avea cît de cît idee de teatru

puțin o impro- 
erau pregătite 
dinafară și re- 
o exhibiție re-

putea să-și dea seama că vorbele 
lor nu erau cîtuși de 
vizație. Monoloagele 
dinainte, învățate pe 
petate cu grijă. Era
glzată. Urmăream figurile concen
trate din mulțime — așa se ascultă 
numai la teatru. Și aplauzele răsplă
teau aici interpretarea rolurilor.

Aveam o senzație chinuitoare de 
greață, dar făceam sforțări să nu 
mă las doborît, să nu mă orbească 
răul, căci ar fi fost păcat să fi stră
bătut degeaba un drum atît de lung. 
Deodată, mă fulgeră un gînd : ceva 
nu-i în regulă aici, există pe un
deva o fisură. Cunoșteam bine New- 
Orleans-ul, aveam în acest oraș buni 
șt vechi prieteni — oameni cu jude
cată, oameni de Inimă, crescuți în 
spiritul unor frumoase tradiții. Mi-am 
amintit de gigantul Lyell Saxon, cu 
rîsul lui blînd. Șl cîte zile frumoase 
nu petrecusem cu Rork Bradford, cel 
care din toate culorile și sunetele 
Louisiane! crease „Luncile înver
zite" *) Am încercat să găsesc în 
mulțime chipuri asemănătoare aces
tor doi prieteni, dar n-am descoperit 
nici unul. îi cunoșteam și pe cel a- 
dunați aici. Ei sînt cei care urlă, îne. 
buniți de setea do sînge, la meciu
rile de box, el cad în extaz cînd tau
rul își înfige coamele în trupul ma
tadorului, ei privesc cu o plăcere 
animalică un accident de automobil 
șl stau răbdători la rînd pentru a 
se bucura de chinurile de agonia 
altora. Bine, dar unde sînt ceilalți, 
cei ce-ar fi spus cu mîndrie : „Sîntem 
de partea omului în haine gri*. Unde 
sînt cei ce și-ar fi întins fără preget 
mîinile spre terorizata fetiță neagră 7

*) Este vorba de romanul ..Bătrf- 
nul Adam șl copiii sâl" (1929) după 
care s-a montat piesa „Luncile Înver
zite* (1930).
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întreprinderea „Colorom^ din Codlea. Aspect din secția de co- 

lorcmțî.

* Pe fiecare șantier 
o bună organizare a muncii

(Urmare din pag. I-a)

le necesare a locurilor de muncă constituie, de asemenea, cauze care împiedică creșterea corespunzătoare a productivității muncii pe unele șantiere. Pe șantierul nr. 1 Deva — din cadrul T.R.C. Hunedoara — din cauza neritmicității în aprovizionarea cu materiale, au existat, mai ales în trimestrele III și IV ale anului trecut, serioase în- tîrzieri în executarea, unor lucrări. De asemenea, pe șantierul de la Lu- peni se stabilise sistemul defec- tuos ca șeful de echipă să se prezinte dimineața cu cererea de materiale necesare pentru ziua respectivă la biroul șantierului, apoi cu bonul aprobat se ducea la magazie să le ridice. în acest fel, materialele ajungeau la locul de muncă abia în jurul orelor 10-11. Acest sistem dădea naștere la timpi neproductivi, influența negativ realizarea sarcinilor de producție.La o consfătuire care a avut loc 
nu de mult la Deva, mai mulți muncitori au arătat deficiențele existente în organizarea pregătirii locurilor de muncă. Tovarășul Drăgoi Petre, șeful unei echipe de zidari tencuitori de înaltă calificare, a criticat conducerea grupului de șantiere Deva pentru lipsa de preocupare față de crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a lucrărilor. El și-a susținut critica cu un exemplu grăitor: „Echipa noastră a fost trimisă să execute teițcuielile la fațada blocului cu magazine din Si- meria. Ajungînd la șantier, am constatat că nu fuseseră luate măsuri pentru a putea începe lucrul ; nu erau pregătite nici schelele și nici materialele. Echipa noastră a trebuit să completeze schelele în locul dulgherilor, făcînd astfel o muncă de altă calificare. Apoi am pregătit și transportat materialele, în acest fel randamentul echipei a fost scăzut. La jumătatea lucrului 
a trebuit să întrerupem lucrarea, fiind trimiși la șantierul blocului 2-3, etapa a II-a din Deva, unde trebuia să executăm lucrări de tencuieli interioare, spunîndu-ni-se că s-au luat toate măsurile pentru asigurarea condițiilor de lucru pe timp de iarnă. Ajungînd însă pe șantier n-am găsit nici un fel de pregătiri“.Este lesne de înțeles că o asemenea „organizare“ à avut ca urmare o scăzută productivitate a muncii echipei.Un mare rol în îndeplinirea exem

In raionul Alexandria

Meciul de fotbal R» P. Romînă
R. D. Germană

Echipa noastră reprezentativă de 
fotbal susține mîine prima întîinire 
internațională din acest sezon. Fot
baliștii romîni primesc replica for
mației R. D. Germane, un partener 
redutabil, care de mai bine de un 
an nu a pierdut nici o partidă. Ulti
ma performanță a jucătorilor ger
mani a fost aceea a eliminării din 
„Cupa Europei’’ a vice-campioanei 
mondiale, echipa R. S. Cehoslovace 
(2-1 la Berlin și 0-0 la Fraga). In 
palmaresul oaspeților noștri mai 
figurează, de asemenea, victo
ria obținută în compania Dane
marcei (4-1) și un meci egal (2-2) cu 
puternica formație a Iugoslaviei. 
Fotbaliștii germani au sosit ieri la 
București. Formația pregătită de an
trenorul maghiar Bela Soos este al
cătuită din jucători cu o tehnică 
bună, robuști și rapizi. Dintre ei se 
remarcă îndeosebi frații Ducke (am
bii înaintași) de la Motor Jena, cam
pioana R. D. Germane, mijlocașul 
Liebrech și stoperul Heine. Jocul de

La Turgelo

R. O. Germană (tineret)— 
R, P. Romînă (tineret)
Tot duminică, în orașul Turgelo 

(la 200 km de Berlin), echipa de ti
neret a țării noastre va întîini în joc 
amical echipa de tineret a R. D. 
Germane. Fotbaliștii noștri au pără
sit vineri capitala, plecînd cu avio
nul în R. D. Germană ; din lot foc 

■ parte, printre alții, Adamache, Pe- 
lescu, Răcelescu, Ștefărtescu, Neșu, 
Pescaru, Voinea, Adam, Frățilă și 
alții.

plară a sarcinilor de plan are colaborarea strînsă, de zi cu zi, a cadrelor tehnice cu muncitorii. Legat de aceasta, tov. A. Mușat, directorul întreprinderii nr. 2 a T.R.C. Bacău, spunea într-o consfătuire :„întotdeauna eu cercetez cauzele pentru care lucrările nu merg așa cum ar trebui, sau de ce sînt rămî- neri în urmă în executarea unor lucrări. Și am constatat de multe ori că noi, cei din conducerea întreprinderii, eram vinovați, deoarece nu dădeam munêitorilor explicațiile necesare la timp sau suficient de detaliate. în toate acțiunile pe care le întreprindem consideram pe muncitori drept ajutoarele noastre cele mai importante. Și ei consideră cadrele tehnice la fel, comple- tîndu-ne în muncă unii pe alții.Practica arată că este necesar ca trusturile, întreprinderile sau șantierele de construcții, inclusiv echipele, să studieze și să cunoască perfect proiectele, fiecare pentru partea ce-i revine, deoarece aceasta condiționează organizarea corespunzătoare a lucrărilor. însușirea proiectului de către întreg personalul tehnic de pe șantiere, de către șefii de loturi, maiștri, șefi de echipă, trebuie făcută sub îndrumarea directă a șefilor de șantiere și a cadrelor din serviciile tehnice.în urma cunoașterii proiectului de execuție se poate detalia proiectul. de organizare a șantierului, se poate eșalona în mod rațional și în amănunt desfășurarea lucrărilor și stabili necesarul de materiale, utilaje și brațe de muncă. Pentru fiecare loc de muncă se cer întocmite grafice de lucrări, avîndu-se în vedere organizarea rațională a echipelor și schimbările care intervin în decursul construcției. Important este, de asemenea, să se urmărească îndeaproape modul cum se realizează prevederile din grafice.Am arătat aci unele din problemele importante de care depinde mai buna organizare a muncii în construcții — condiție însemnată pentru creșterea productivității muncii pe șantiere. De modul cum conducerile șantierelor, sprijinite de comitetele sindicatelor, se vor îngriji să asigure cele mai bune condiții tehnice și organizatorice se vor putea obține pe fiecare șantier realizări tot mai însemnate în grăbirea ritmului de execuție, în ridicarea calității lucrărilor și în deducerea costului construcțiilor.

duminică este al 6-lea dintre repre
zentativele de fotbal ale R. P. Ro
mîne și R. D. Germane. Pînă 
acum palmaresul este favorabil 
oaspeților, care au obținut 3 
victorii față de două ale echipei 
noastre. Ultima întîinire disputa
tă în toamna anului trecut la 
Dresda a revenit, după cum se știe, 
fotbaliștilor germani cu scorul de 
3-2. Meciul se anunță astfel și ca o 
pasionantă revanșă, în care jucăto
rii noștri vor lupta pentru a egala 
„scorul” intîlnirilor.

Echipa noastră a arătat, în ultimul 
timp, un potențial de joc ceva mai 
ridicat, o mai bună omogenitate în
tre compartimente, aceasta prin 
prisma rezultatelor din partidele cu 
echipele sud-americane Flamengo și 
Universidad, care ne-au vizitat re
cent.

Meciul de duminică nu va fi însă 
deloc ușor. Fotbaliștii noștri au da
toria de a depune toate eforturile 
pentru realizarea unui bun specta
col fotbalistic și obținerea unui re
zultat favorabil, Dacă nu va surveni 
nici o indisponibilitate, antrenorii 
vor alinia următorul „unsprezece” ; 
Datcu, Popa, Nunweiller III, Ivan, 
Jenei, Nunweiller IV, Pîrcălab, Var
ga, Manolache, Raksf, Haidu.

In cîteva ^înduri
Echipa braziliană de fot- Selecționata olimpică da tat meciul Internațional de 

bal Portuguese și-a Început fotbal a R. P. Ungare a ju- polo pe apă dintre echipele 
turneul în R. P. Bulgaria, cat la Novisad cu echipa reprezentative ale R. F. 
jucind la Pleven cu forma- Vojvodina pe care a în- Germane și Iugoslaviei, 
tia locală Spartak. Aii cîs- vins-o cu scorul de 2-0. Jucătorii iugoslavi au obți. 
tigat fotbaliștii brazilieni nut victoria cu scorul de
cu 2-1 (0-0). La Dortmund s-a dispu- 4-2.

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romlne, 

Emil Bodnăraș, a ambasadorului
R. P. D. CoreeneVineri 10 mai, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Emil Bodnăraș, a primit în audiență protocolară pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene, Giăn Du Hoan. (Agerpres)

Vizitele oaspeților militari indonezieniGeneralul maior Ahmad Jani, ministru, comandantul suprem al trupelor de uscat ale Republicii Indonezia, împreună cu ofițerii superiori indonezieni care îl însoțesc au făcut vineri dimineață o vizită la Acade-
*Ambasadorul Republicii' Indone. zia în R.P. Romînă, Sukrisno, a oferit vineri un dineu în saloanele hotelului „Athenée Palace“ în cinstea generalului maior Ahmad Jani, ministru, comandantul suprem al trupelor de uscat ale Republicii Indonezia, și a soției, care se află în vizită în țara noastră.Au participat general de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului Afacerilor Ex-

Cu prilejul celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării CehoslovacieiVineri dimineața a avut loc, la Ambasada Republicii Socialiste Cehoslovace din București, o întîinire cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist. Au luat parte generali și ofițeri superiori, participant la războiul antihitlerist, precum și atașați militari acreditați la București. Cu acest prilej, au vorbit colonelul Frantisek Dvorak, atașat militar, și Vladislav Plesek, prim-secretar al Ambasadei R. S. Cehoslovace în R.P. Romînă. A fost prezentat filmul de scurt metraj tehnicolor „Drumul spre vest“.(Agerpres)
colanta. Consfătuire cu 

sfaturilor

La Constanța a avut loc vineri o con
sfătuire organizată de Comitetul execu
tiv al Sfatului popular regional Dobro- 
gea cu președinții și secretarii sfaturi
lor populare ■ raionale, orășenești și .-co
munal". de pe cuprinsul regiunii. Con
sfătuirea a discutat activitatea sfaturi
lor populare pentru dezvoltarea agricul-

INFORMAȚII

0 Delegația Uniunii Compozitorilor 
din U.R.S.S., care se află în vizită în 
țara noastră, a participat vineri dimi
neața la o audiție de muzică ușoară ro- 
mînească, organizată de Uniunea Com
pozitorilor din R.P. Romînă în sala Tea
trului satiric muzical „C. Tănase“. Sea
ra, muzicienilor sovietici le-a fost pre
zentată o audiție de muzică populară 
romînească în sala'Ateneului R.P. Ro
mîne.

• în zilele de 9 și 10 mai au avut 
loo în orașele Brăila și Galați concerte 
ale orchestrei simfonice din Galați cu 
concursul violonistului Manfred Scher
zer din R. D. Germană. Programul a 
cuprins lucrări de Brahms : Uvertura 
academică, Variațiuni pe o temă de 
Haydn și Concertul pentru vioară și or
chestră. A dirijat Alecu Șfetcu.

• Dirijorul francez Jean Paul Kre-

întrecerile Spartachiadei 
de vară

Bazele sportive din orașul șl raio
nul Alexandria găzduiesc în aceste 
zile întreceri din cadrul Sparta
chiadei de vară a tineretului. Pe 
listele participanților se înscriu 
tot mai mulți tineri și tinere, care 
își dispută întîietatea în diferite ra
muri sportive. Această tradițională 
competiție sportivă se bucură de 
popularitate și în rîndurile tinere
tului de la sate.

Concursurile organizate de asocia
țiile sportive „Voința” și „Știința” 
din orașul Alexandria au atras pînă 
în prezent peste 1 000 de tineri mun
citori, tehnicieni și elevi.

Numeroși tineri s-au prezentat la 
startul întrecerilor organizate în co
muna Furculeștl. Astfel, încă din 
primele zile S-au înscris pe listele 
participanților peste 300 de tineri 
colectiviști și elevi. Aici au loc în
treceri de atletism, volei, fotbal și 
ciclism.

Cu prilejul acestor competiții, în- 
tr-o serie de comune din raionul A- 
lexandria s-au reamenajat șl Înfru
musețat bazele sportive, s-au procu
rat noi materiale șl echipament 
sportiv.

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romlne, 

Petre Borilă, a ambasadorului 
R. D. GermaneVineri 10 mai, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Petre Borilă, a primit în audiență de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Germane, Anton Ruh.(Agerpres)

mia militară generală. Aici, oaspeții militari indonezieni au fost întîm- pinați de general de armată Iacob Teclu, șeful Academiei, șf. de alți generali.
★terne, adjuncți ai ministrului forțelor armate, generali și ofițeri su. periori. Au luat parte atașați militari de pe lîngă unele misiuni diplomatice acreditate în R. P. Ro. mînă.în timpul dineului, general maior Ahmad Jani și general de armată Leontin Sălăjan au rostit toasturi. Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Adunare consacrată 
celei de-a 18-a aniversări 

a eliberării Germaniei 
de sub jugul fascistîn ziua de 10 mai a. c., la Uzina mecanică fină din București a avut loc o adunare consacrată celei de.a 18-a aniversări a eliberării Germaniei de sub jugul fascist. Cu acest prilej, ambasadorul Republicii Democrate Germane, Anton Ruh, a vorbit în fața muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din uzină despre importanța zilei de 8 mai. Au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.(Agerpres)

popu

președinții și secretarii 

lare

turii, industriei locale, învățămîntului și 
culturii, pentru mâi buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașelor și satelor. 
Sfaturile populare raional Hîrșova, o- 
rășenesc Tulcea și comunal Bărăgan'u 
au împărtășit celor prezenți din expe
riența lor.

der, oaspete al țării noastre, a condus 
concertul de vineri seara al Filarmonicii 
de Stat „Moldova“. Proșramul concer
tului a cuprins „Iberia ’ de Debussy, 
Concertul nr. 2 în Si bemol major pen
tru pian și orchestră de Beethoven — so
listă Maria Cristian, Simfonia IV de 
Schubert și uvertura „Manfred“ de 
Schumann. (Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara zilei 

de 10 mai 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

64 74 68 55 36 38 65 56 44 52
Premiul special A : 68 74 56 i Premiul 

special B : 52 64 38 ; Premiul special C: 
44 65 55.

Fond de premii : 643 432 lei.

„C ursa
BRNO (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Cea de-a doua etapă a 
„Cursei Păcii“ s-a desfășurat pe un 
timp frumos, pe traseul Praga—Brno.

Pe șoseaua în general plată s-a pe
dalat destul de susținut. După o oră 
de la plecare se parcurseseră aproa
pe 45 de km.

Km 52. Marocanul El Farouki, e- 
vadînd cu cîțiva km înainte de Kolin, 
a luat un avans de cîteva sute de 
metri, dar a fost ajuns după circa 25 
minute de la inițierea îndrăzneței sale 
acțiuni. Printre cei ce au pornit în ur
mărirea fugarului i-am remarcat și pe 
alergătorii noștri Rădulescu și Arde- 
leanu.

De la Ceaslav, oraș prin care pri
mul trece belgianul Haeseldonckx ur
mat de C. Dumitrescu, drumul înce
pe să urce. Pe această porțiune se în
cearcă noi evadări. Singura însă care 
pare mai semnificativă este cea a iugo
slavului Valcic. Cicliștii din primul 
pluton pornesc să-l ajungă. Doar 3 
însă reușesc : Olizarenko (U.R.S.S.), 
Appier (R.D.G.), Verhaegen (Belgia). 
Grupul acestora, căruia nu mult timp 
mai tîrziu i se alătură francezul Genet

Ieri dimineață, matrlțerii de la Uzina de mașini electrice București, 
In obișnuita pauză de gimnastică In producție. (Foto : Gh. Vfnțllă)
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Prezențe romînești peste hotareConsfătuirea miniștrilor 
telecomunicațiilor 

din țările socialisteBUDAPESTA 10 (Agerpres). — La 9 mai s-a deschis la Budapesta Consfătuirea miniștrilor telecomunicațiilor din țările socialiste.La lucrările Consfătuirii, care va dura pînă la 13 mai, participă 11 delegații. Delegația R. P. Romîne este condusă de Grigore Marin, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor. Participanții la Consfătuire vor discuta problemele dezvoltării de perspectivă a mijloacelor de telecomunicații și televiziune la mari distanțe, difuzării informațiilor cu privire la zborurile cosmice, organizării sistemului de schimb de programe de radio și televiziune și alte probleme privind dezvoltarea mijloacelor de telecomunicații din țările socialiste.
DESCHIDEREA FESTIVALULUI 

CINEMATOGRAFIC 
DE LA CANNESCANNES 10 (Agerpres). — La 9 mai a început la Cannes, în sudul Franței, tradiționalul festival internațional al cinematografiei, la care participă anul acesta 29 de țări. După cum s-a anunțat, printre filmele care vor fi prezentate în cadrul concursului vor figura „Tragedia optimistă“ realizat de S. Samsonov (care va reprezenta Uniunea Sovietică), „Ce s-a întîm. plat cu Baby Jane“ cu cunoscutele actrițe Bette Davies și Joan Crawford (S.U.A ), „Abisurile“ al tînăru- lui regizor Nico Papatakis (Franța). Va fi prezentat, de asemenea, filmul „Codin“, creație comună a cineaștilor romîni și francezi, realizat după romanul lui Panait Istrati. La festival participă o delegație romînă, condusă de Mihnea Gheorghiu, președintele Consiliului Cinematografiei din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.Președinte al juriului festivalului a fost ales scriitorul francez Armand Salacrou.

Conflictul dintre Republica Dominicană si Haiti 
în discuția Consiliului de SecuritateNEW YORK 10 (Agerpres). — Joi seara Consiliul de Securitate al O.N.U. a reluat examinarea plîngerii haitiene împotriva Republicii Dominicane.Luînd cuvîntul, N. T. Fedorenko, reprezentantul Uniunii Sovietice, a subliniat că gravitatea situației create constă nu în acuzațiile reciproce pe care și le aduc cele două părți în conflict, ci- în faptul că de ambele părți ale frontierei și în a- propierea litoralului insulei au loc acțiuni cu caracter militar care a- menință să se transforme într-o ciocnire militară directă. Gradul ,'n- cordării existente în această regiune, caracterul evenimentelor fac necesară discutarea problemei în Consiliul de Securitate. Reprezentantul sovietic a arătat că pînă a- cum Statele Unite au acordat lui Duvalier ajutorul militar, iar acum și-au schimbat atitudinea față de el. Explicînd caracterul acestei schimbări de atitudini, vorbitorul a citat relatările ziarului american ,New York Times“, care scria, între altele : „Cea mai profundă cauză a îngrijorării Statelor Unite, precum și a guvernului dominican, recent venit la putere, o constituia <riptul că lupta dintre președintele Duvalier și adversarii săi din interiorul țării... ar putea duce la răsturnarea completă a regimului și la o revoluție 'de stînga“.Amestecîndu-se în situația încor-

păcii"
și polonezul Kudra, are un avans de 
aproape 2 minute. ...Pînă la Brno mai 
sînt 25 de km. Opt fugari sînt în față.

La un minut și jumătate în urma 
lor, un pluton de peste 20 alergători. 
Intre ei sînt și Dumitrescu, Stoica, 
Cosma, Ziegler. Soarta etapei se de
cide deabia pe pista stadionului 
„Spartak“ din Bmo. La sprintul final 
se prezintă un pluton masiv. Tagliani, 
component al echipei Italiei, reușește 
să treacă primul urmat de Haesel
donckx, Appier, Kapitonov, Schur etc. 
Stoica și Dumitrescu au sosit în ace
lași pluton cu învingătorul, Cosma și 
Ziegler la 18 sec. și Rădulescu la 37 
sec. Ardeleanu a trecut linia de so
sire după 19 minute.

Pe echipe etapa a revenit R. D. 
Germane. In clasamentul general pe 
primul loc se află Haeseldonckx (Bel
gia). în clasamentul general pe echipe 
conduce R.D.G. urmată de U.R.S.S. și 
Polonia. Echipa R. P. Romîne ocupă 
locul 6 la 18’’ de prima clasată. Etapa 
a treia (contra cronometru pe echipe) ' 
se desfășoară azi între Brno și Bra
tislava.

I. DUMITRIU

BRUXELLES 10 (Agerpres). — La cea de-a 36-a ediție a Tîrgului internațional de la Bruxelles, în cadrul tîrgului a fost organizată o zi a Republicii Populare Romîne. Cu acest prilej ministrul R. P. Romîne la Bruxelles, Pavel Babuci, însoțit de directorul pavilionului și de membri ai Legației și ai agenției economice a R. P. Romîne la Bruxelles, a făcut o vizită oficială la pavilioanele și standurile diferitelor țări și firme participante, fiind conduși de domnii Duwael și Evers, din Consiliul de administrație al Tîrgului, și Chantren, directorul Tîrgului. După încheierea vizitei, Coremans, primarul orașului Bruxelles și președintele Consiliului de administrație al Tîrgului internațional, a oferit un cocteil la care au participat Pavel Babuci, ministrul R. P. Romîne la Bruxelles, membri ai Legației și ai agenției economice romîne la Bruxelles, precum și delegația romînă la Tîrg.Ziarul „La Cote Libre“, sub titlul „Participarea Romîniei”, subliniază dezvoltarea armonioasă și în ritm accelerat a economiei romînești, exemplificînd creșterea producției în diferite sectoare ale economiei noastre. Același ziar remarcă influența pe care dezvoltarea economiei romînești a exercitat-o asupra sporirii rapide a schimburilor comerciale romîno-belgiene.ROMA 10.— Corespondentul Ager- pres transmite : în aula mare a Universității din Roma a avut loc primul recital prezentat în Italia de muzicienii care alcătuiesc trio-ul „București“ — Valentin Gheorghiu (pian), Ștefan Gheorghiu (vioară) și Radu Aldulescu (violoncel). „Prin calda sa interpretare, scrie ziarul 

dată creată — à spus în continuare Fedorenko — Statele Unite nu s-au călăuzit după interesele instaurării democrației în Haiti, ci au urmărit reprimarea forțelor democratice din țară și apărarea capitalurilor monopoliste. Delegatul sovietic a calificat amestecul unităților militare ale unor state în treburile interne ale altor țări și trimiterea de flotă în apele teritoriale străine drept încălcare fățișă a Cartei O.N.U. Reprezentantul sovietic a propus Consiliului de Securitate să ceară Statelor Unite, Republicii Dominicane și Haiti să se abțină de la orice fel de acțiuni și declarații care ar putea încorda și mai mult situația din această regiune.Delegatul Franței, Seydoux, care a prezidat ședința, a amintit că, potrivit obiceiului, întrucît nu a fost prezentată nici o rezoluție în această problemă, ea rămîne pe ordinea de zi a Consiliului de Securitate și a amînat sine die dezbaterile asupra plîngerii haitiene.
Panorama speranțelor 

neîmplinite
Ziarul „NEW YORK TIMES" a pu

blicat într-un supliment economic o a- 
naliză a situației țărilor Americii Lati
ne în urma punerii în aplicare a așa- 
numitulul plan american „Alianța pen
tru progres”.

„In ciuda unor planuri promiță
toare, panorama în aceste ținuturi 
frămîntate este construită in mare 
parte din speranțe neîmplinite — 
scrie ziarul newyorkez. O privire ge
nerală asupra situației economice 
din aceste regiuni deäcoper^: îndo
ieli cu privire la îndeplinirea sarci
nilor de bază pe care șl le-a asumat 
Alianța“.

Țâri ca Argentina, Brazilia, Chile, 
Columbia, „care 
sînt în «fruntea» 
continentului, au 
trecut în ultimii 
ani printr-un de
clin economic.
Toate au acum probleme de inflație, 
serioase dificultăți bugetare, fră- 
mîntări muncitorești, datorii externe 
crescînde. Veniturile de pe urma ex
portului sau stagnează, sau sînt în 
regres“.

„Brazilia, Columbia, Chile, Argen
tina șl Uruguayul au înregistrat 
grele deficite în balanța comercială 
și au fost împinse ori spre o deva
lorizare a monedei, ori spre restric
ții de import serioase, sau spre a- 
mîndouă. Nici una din aceste țări nu 
a aține o creștere a producției na
ționale globale anuale de 2,5 la 
sută pe cap de locuitor, așa cum 
ora prevăzut în planul do 10 ani al 
Alianței pentru progres“.

„O prăpastie deprimantă s-a creat 
Intre înaltele țeluri proclamate de 
Alianță șl rezultatele ei sau chiar 
perspectivele ei“.

„Cînd, în 1961, în Bolivia s-a ela
borat un plan de dezvoltare pe 10 
ani potrivit Alianței pentru progres, 
s-a căzut de acord ca concentrarea 
efortului să înceapă din 1962, primul 
an din planul pe 10 ani. A fost pla
nificată îmbunătățirea standardului 
de viață, a învățămîntului, a drumu
rilor, a locuințelor, a altor sectoare. 
— totul pe baza une| dezvoltări a 
economiei naționale. S-a așteptat de 
aeemenea ca în acest scop să se 
obțină ajutoare din surse străine — 
în special de la Alianța pentru pro
gres. Nici una din aceste prevederi 
nu a fost îndeplinită... Exportul de 
minereuri s-a redus considerabil. 

Răsfoind presa străină

„II Tempo“, trio București a lăsat publicului italian o frumoasă impresie și dorința de a.i auzi din nou cît mai curînd".ROMA 10 (Agerpres). — Recent, au apărut în editura „Avanti“ din Milano, în limba italiană, romanele „Baltagul“ și „Hanul Ancuței“ de Mihail Sadoveanu.
Cocteil oferit dc ambasadorul

n. P. Nomine la AtenaATENA 10. — CorespondentulAgerpres transmite : Ambasadorul Republicii Populare Romîne la Atena, Mircea Bălănescu, a oferit un cocteil cu prilejul recentei constituiri a Grupului parlamentar de prietenie greco-romîn.La cocteil au luat parte preșe. dintele Grupului parlamentar de prietenie greco-romîn, Kostopulos, precum și ceilalți membri ai grupului. Au participat, de asemenea, deputății Sofocle Venizelos, Stefa- nopulos, Brilakis, Iliu, Kirkos și alți deputați, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al Greciei și de la alte ministere, academicieni, oameni de artă și cultură, ziariști. Au fost prezenți membri ai corpului diplomatic.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie.
Conferința Comisiei 
economice O. N. U. 

pentru America Latina
Presa argenflneană 

despre cuvîntarea observatorului 
R. P. RomîneBUENOS AIRES 10 (Agerpres).— Ziare argentinene relatează despre lucrările celei de-a 10-a conferințe a Comisiei economice O.N.U. pentru America Latină, care are loc la Buenos Aires, reproducînd pasaje din cuvîntările rostite de delegații participanți. Ziarul „La Nacion“ publică extrase din cuvîntarea observatorului romîn, Pamfil Ruică, prezent la conferință, în care el a arătat că „Romînia consideră că deosebirile social-economice nu trebuie să constituie piedici în calea dezvoltării relațiilor dintre state“. în continuare, ziarul se referă la succesele înregistrate de economia țării noastre, scoțînd în evidență că schimburile economice ale Romîniei cu străinătatea cresc în mod permanent, „în prezent Romînia avînd relații economice cu 80 de state“.Ziarul „Clarin“ scrie că în cuvîntarea sa observatorul romîn a subliniat că în ultimii ani regimul democrat-popular din Romînia a obținut importante succese datorită dezvoltării sale economice, pe baza planurilor de stat anuale și de perspectivă.Ziarul „El Mundo“ subliniază că reprezentantul romîn a făcut aprecieri judicioase cu privire la înlăturarea barierelor comerciale pentru a se permite dezvoltarea comerțului între toate țările lumii.

Producția de oțel nu a crescut așa 
cum se aștepta, din cauza dificultă
ților flnanciaie“.

„In 1962, Argentina a fost lovită de 
o criză economică și politică din 
care nu și-a revenit, iar anul acesta 
se prevăd alte neplăceri Șomajul 
și falimentele au ajuns la un nivel 
record. Astăzi numărul șomerilor și 
al celor angajați cu mai puțin de 
jumătate de noimă se apreciază ca 
fiind de 700 000. Datoria externă 
crește, iar visteria națională e 
aproape goală. Industria textilă a 
fost cel mai greu lovită. Nu numai 
că aceasta este înzestrată cu uti
laje vechi, dar trebuie să facă față 
și concurenței unui sortiment bogat 

de textile străine, 
aduse mai mult 
sau mai puțin le
gal în țară.

In 1962 costul 
vieții a crescut cu 

32 la sută, iar creșterea salariilor 
nu a putut ține pasul, așa îneît sala
riul real a scăzut. S-a calculat că 
producția industrială a scăzut în 
1962, în principalele ramuri, cu 20 la 
sută.

„In Chile, economia a fost zgudui
tă serios în ultimul an. Pe mă
sură ce criza economică se adîncea, 
punîndu-și mai puternic amprenta a- 
supra costului vieții, conflictele so
ciale se intensifică. Recent guver
nul a acordat salariaților o spo
rire a salariului cu 15 la sută față 
de creșterea costului vieții cu 27,7 
la sută"

Uruguayul se află „înti-o situație 
extrem de delicată“, „In decembrie 
(1962) lipsa de bani a guvernului a 
început să se vădească în aceea că 
salariații publici au trebuit să aș
tepte 20—30 de zile și chiar mai 
mult ca să li se plătească salariul. 
Această situație a continuat în ia
nuarie, februarie și martie, dînd naș
tere la multe greve de protest. De la 
1 ianuarie plata cheltuielilor buge
tare a rămas treptat în utmă. Pe 
scară națională bugetul s-a înche
iat în 1962 cu un deficit da 
807 000 000 pesos uruguayen! (circa 
70 000 000 dolari). Această criză eco
nomică reiese din scăderea conti
nuă a producției șl a exporturilor, 
din care rezultă o balanță comercia
lă nefavorabilă al cărei deficit a 
crescut în 1962 cu 168 dolari pe cap 
de locuitor".
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Tn Kalimantanul de nord

Deschiderea ședinței Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

SITUAȚIA DIN SIRIA
• Alți doi miniștri au demisionat • Noi demonstrații și ciocniri 
între manifestanți și poliție o Se înregistrează numeroși 
morți © Peste 300 de persoane arestate la Damasc șl AlepDAMASC 10 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă relatează că în urma incidentelor din ultimele zile situația din Siria continuă să fie încordată. Au loc arestări și au fost instituite restricții severe de circulație în principalele orașe siriene.După cum s-a mai anunțat, situația politică din Siria s-a încordat în urma unor serioase divergențe între partizanii unității în cadrul Republicii Arabe Unite și adepții partidului naționalist Baas, care deși s-au declarat în favoarea statului federal arab, au pus însă o serie de condiții pentru realizarea acestuia.Agenția M.E.N. a anunțat joi seara că alți doi miniștri sirieni independenți și-au prezentat demisia. Agenția precizează că ei au demisionat în seim de protest față de represiunile la care sînt supuși unioniștii. în felul acesta, numărul miniștrilor care au demisionat din guvernul sirian se ridică la opt. Dat fiind situația creată, la 9 mai a fost truie de infanterie principalele in- convocată o ședință comună a gu- tersecții din Damasc”.

vernului sirian și a Consiliului na
țional al comandamentului revolu
ției.Joi, la Damasc, Alep și Homs au avut loc noi demonstrații și ciocniri între manifestanți și poliție. împotriva demonstranților, scrie U.P.I., au fost trimise unități militare, care blindate și forțe polițienești. Ziarele din Beirut afirmă că în cursul incidentelor din 9 mai au fost ucise mai multe persoane.Agenția Reuter relatează că, în urma acestor demonstrații, peste 300 de persoane au fost arestate la Damasc și Alep. Ministrul de interne sirian a făcut cunoscut că în curînd, în cadrul unor tribunale speciale, vor începe procesele intentate organizatorilor demonstrațiilor din ultimele zile din principalele orașe siriene.După cum transmite din Beirut agenția France Presse „armata continuă să păzească cu blindate și pa-

Conferința de dezarmare de la Geneva
Cuvintarea reprezentantului R. P, RomîneGENEVA 10 (Agerpres).— La 10 

mai a avut loc la Geneva cea de-a 130-a ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Ședința a fost consacrată continuării examinării măsurilor care să contribuie la slăbirea încordării internaționale și la crearea unor premize favora. bile pentru rezolvarea problemei dezarmării generale și totale.Luînd cuvîntul, reprezentantul R. P. Romîne, George Macovescu, s-a referit la cuvîntările rostite de reprezentanții Statelor Unite și Canadei în problema măsurilor colaterale dezarmării. în legătură cu a- ceasta, el a subliniat că conferința de la Geneva are dreptul și obligația de a adopta măsuri colaterale dezarmării, care sînt de natură să reducă încordarea internațională și să sporească încrederea între state. „Cînd vorbim de măsuri colaterale, a spus vorbitorul, avem în vedere măsuri generatoare de încredere, măsuri care să creeze condiții favorabile realizării dezarmării generale și totale“.După ce a subliniat că delegațiile puterilor occidentale încearcă prin toate mijloacele să tergiverseze Iu-

IA

încheierea sesiunii Consiliului ministerial
al Pieței comuneBRUXELLES 10 (Agerpres). — Comunicatul final publicat după cele două zile de lucrări ale sesiunii consiliului miniștrilor afacerilor externe ai țărilor membre ale Pieței comune reprezintă, potrivit părerii observatorilor, o recunoaștere a imposibilității de înlăturare a divergențelor dintre participanții la acest bloc economic. Comunicatul consemnează doar realizarea unui „a- cord de principiu“ în virtutea căruia Comunitatea Economică Europeană este dispusă să participe activ la negocierile care se vor deschide la Geneva la 16 mai în cadrul G.A.T.T., dar nu precizează existența unui punct de vedere comun dincolo de intenția de a negocia reducerea tarifelor vamale și intenția de a contribui la suprimarea diferențelor existente între tarifele vamale americane („anormal de ridicate“, subliniază France Presse) și cele ale Pieței comune.Totodată, comunicatul înscrie explicit rezerva Franței care, înainte de a consimți la tratative cu terțe țări, cere în prealabil „stabilirea politicii agricole comune".

La întrunirea de la Bruxelles s-a menținut dezacordul în ceea ce privește atitudinea Pieței comune față de Anglia. Potrivit agenției France Presse, s-au înregistrat trei atitudini: 1) Germania occidentală și Olanda au încercat să impună stabilirea de contacte; 2) Belgia, Luxemburg și Italia au cerut ca Franța să facă un gest pentru a risipi

amărăciunea întreruperii tratativelor cu Anglia în luna ianuarie, sus- ținînd că pentru început este necesară organizarea unui schimb regulat de informații între Piața comună și Anglia și 3) Franța a apreciat că raporturile actuale între ambasadorul englez la Bruxelles și comisia Pieței comune sînt „suficiente“.
In ajunul conferinței G. A. T. T.

codeȘi
WASHINGTON 10 (Agerpres). — în ajunul conferinței G.A.T.T. Acordul general pentru tarife și merț — se înmulțesc semnele furtună între Statele Unitețările Pieței comune vest-europene (C.E.E.).Statele Unite doresc începerea unor largi negocieri comerciale menite să „liberalizeze“ comerțul în sensul dorit de americani, adică o reducere generală dc 50 la sută a tarifelor vamale, în timp ce țările Pieței comune preconizează o for-

Corespondentă din Londra

Cîștiguri laburiste 
în alegerile municipale

mulă care ar permite reducerea numai a anumitor categorii de tarife.La Washington, unde refuzul țărilor Pieței comune de a accepta punctul de vedere american a produs iritare, se aud tot mai des glasuri cerînd „măsuri de represalii“. Astfel, Reuss, președintele subcomisiei Camerei reprezentanților pentru finanțele internaționale, a subliniat că dacă C.E.E. se va dovedi „intransigentă“ față de eforturile Statelor Unite, acestea vor trebui să recurgă la „arsenalul" lor de „arme legale“. Printre aceste „arme“ se numără propunerea lui Reuss de creare a unei zone a liberului schimb între toate țările membre ale G.A.T.T., cu excepția țărilor aparținînd Pieței comune.

crările conferinței și să avanseze o nouă concepție asupra măsurilor colaterale, care nu este conformă hotărîrii din 23 martie 1962 a acestui Comitet, reprezentantul R. P. Romîne a spus: „Noi- am ajuns la concluzia că se urmărește împiedicarea examinării în cadrul Comitetului nostru a propunerii Uniunii Sovietice de a se încheia un pact de neagresiune între țările N.A.T.O. și statele participante la Tratatul de la Varșovia“. „Noi, a spus vorbitorul, vedem în pactul de neagresiune nu numai o simplă reafirmare a obligațiilor decurgînd din Carta O.N.U., ci o concretizare a acestor obligații, o aplicare specială a lor în ceea ce privește relațiile dintre statele N.A.T.O. și statele participante la Tratatul de la Varșovia. Prin aceasta, pactul de neagresiune ar reprezenta o dovadă concretă a hotărîrii statelor respective de a trăi în pace unul cu celălalt, o expresie a politicii de coexistență pașnică, un însemnat instrument juridic, politic și moral împotriva planurilor dea- gresiune“.Răspunzînd obiecțiilor reprezentanților țărilor occidentale, care susțin că tratatul de neagresiune nu ar face decît să reafirme unele obligații din Carta O.N.U. și, chipurile, ar crea piedici în calea examinării problemei dezarmării, vorbitorul a declarat că „examinarea propunerii privind pactul de neagresiune nu este și nu poate fi de natură să împiedice eforturile noastre în direcția dezarmării, ci dimpotrivă“.„în numeroase ocazii — a spus în încheiere reprezentantul R. P. Romîne — țările socialiste au arătat că principiul coexistenței pașnice este pentru ele nu o simplă teorie, ci un principiu care se transformă în fapte. O bună dovadă o constituie proiectul pactului de neagresiune între țările N.A.T.O. și țările participante la Tratatul de la Varșovia, proiect care reprezintă o clară întruchipare a principiului coexistenței pașnice. Convinsă de acest adevăr, delegația R. P. Romîne cere din nou ca lucrările acestui Comitet să fie imediat consacrate discutării, paragraf cu paragraf, a proiectului de tratat de neagresiune“.în cursul ședinței au mai luat cuvîntul reprezentanții Cehoslovaciei, Poloniei, Bulgariei, Italiei, Uniunii Sovietice, S.U.A. și Angliei. I fluenței S.U.A.

Patrule britanice au pătruns 
pc teritoriul indonezian

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — După cum anunță agenția P.A.P., la 10 mai s-a deschis la Varșovia cea de-a șasea ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință participă reprezen-
tanți ai R.P. Bulgaria, R.S. Ceho. slovace, R.D. Germane, R.P. Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne, R.P. Ungare și Uniunii Sovietice.Ședința este prezidată de P. Ja- roszewicz, reprezentantul Republicii Populare Polone.

DJAKARTA. Agenția indoneziană Antara transmite că trupele coloniale britanice din Kalimantanul de nord au incendiat un număr de sate din apropierea frontierei dintre Kalimantanul de nord și Indonezia.Agenția arată că patrulele britanice au pătruns, în cursul operațiunilor lor împotriva patrioților, și pe teritoriul indonezian. Aviația engleză a violat spațiul aerian al indoneziei, lansind manifeste asupra satelor din teritoriul indonezian. Manifestele conțineau amenințări împotriva locuitorilor din aceste sate. Autoritățile britanice au efectuat totodată arestări în rîndul populației indoneziene din Kalimantanul de nord sub acuzația că ar sprijini lupta patrioților împotriva dominației coloniale.

Acțiuni în sprijinul dezarmării și păcii
A.TOKIO. — Conferința 

oamenilor de știință 
din Japonia, care și-a 
desfășurat activitatea 
timp de trei zile la Ta
kel tara (în apropierea 
orașului Hiroșima), și-a 
încheiat lucrările, adop. 
tind un apel către oa
menii de știință cerîn- 
du-le să contribuie mai 
activ la lupta pentru 
pace.

gia atomică a S.U.A. a 
a.vut loc o demonstra
ție în semn de protest 
împotriva noilor expe
riențe nucleare pregă
tite în S.U.A.

Butler, scriitorul 
Merdoch, actrița Sybil 
Thorndyke etc.

GUAYAQUIL. — In 
cadrul unei adunări 
care a avut loc la Gua
yaquil reprezentanții

NEW YORK. — La 9 
mai în fața clădirii sec. 
ției din New York a 
comisiei pentru ener-

LONDRA. - 10 006 de 
semnături au fost strîn- organizațiilor sindicale, 
se pe petiția Comite
tului de legătură al or
ganizațiilor de femei 
care luptă pentru pace. 
Printre semnatari se 
află parlamentarii la
buriști Philip Noel Ba- 

doamna Joyce

studențești și ai altor 
organizații, împreună 
cu conducerea Uniunii 
scriitorilor și a partiza
nilor păcii din Ecuador 
au creat un comitet lăr
git al partizanilor păcii 
din Ecuador.

Ce urmăresc tratativele 
dintre S.U.A* și CanadaWASHINGTON 10 (Agerpres). — La Hyannis-Port au început convorbirile dintre președintele Kennedy și noul prim ministru canadian, Lester Pearson, privind relațiile dintre cele două țări. Se subliniază intențiile lui Pearson de a aborda mult discutata problemă a instalării focoaselor nucleare sub controlul S.U.A. pe teritoriul Canadei, problemă care, după cum se știe, a provocat recentul conflict canadiano-american și a dus la răsturnarea guvernului Diefenbaker.Observatorii consideră că Kennedy va căuta să atragă pe primul ministru canadian de partea planului american privind răspîndirea armei nucleare în cadrul N.A.T.O.O altă chestiune spinoasă care va face obiectul convorbirilor este aceea a aderării Canadei la organismul inter-american „Organizația statelor americane“. în legătură cu aceasta, observatorii consideră că dorința S.U.A. de a include Canada în O.S.A. vizează, printre altele, ruperea Canadei de Commonwealth și atragerea ei cu totul în orbita in-

Lausanne (Elveția). Partizani ai păcii manifestează împotriva înarmă
rilor atomice.

Pentru reglementarea situației

Lucrările ședinței plenare 
a Adunării Mondiale a SănătățiiGENEVA 10 (Agerpres).— La Geneva continuă lucrările celei de-a 5-a ședințe plenare a Adunării Mondiale a Sănătății. în cadrul discuției generale, la 9 mai a luat cu. vîntul șeful delegației R.P. Romîne, dr. Sandu loan, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale.

Partidul laburist a înregistrat cîști- 
guri importante la alegerile municipale 
care s-au desfășurat foi în orașele An
gliei și în ținutul Wales. După datele 
publicate pînă acum, candidațil labu
riști au cucerit peste 700 de mandate 
noi, care se adaugă celor 113 mandate 
câștigate la începutul săptămânii, în 
consiliile rurale. In 42 de orașe, prin
tre care Liverpool, Bristol, Sheffield, 
Southampton, conservatorii au pierdut 
majoritatea care acum revine laburiști
lor în consiliile municipale. In total, parti
dul conservator a înregistrat pierderea a 
aproape 600 de mandate joi și a 62 de 
mandate la începutul săptămînii. Ca și 
laburiștii, liberalii au obținut un număr 
de mandate în plus (50 pînă la ora cînd 
transmit), mai redus însă decît pronosti
cau unii observatori.

In cercurile politice din Londra se 
consideră că aceste rezultate nu au nu
mai o însemnătate locală, ci că ele con
stituie un semnificativ sondaj al stării 
de spirit a corpului electoral în an
samblu, în vederea alegerilor parlamen
tare generale, care vor avea loc în 
toamna acestui an sau în primăvara ce
lui următor. L. Williams, secretar al 
partidului laburist, a declarat : „un cîș- 
tig corespunzător de asemenea dimen
siuni la alegerile generale ar însemna

o maforitate de 90 pînă la 130 de locuri 
pentru laburiști în Camera Comunelor". 
Acest sondaj confirmă de altfel indica
țiile alegerilor parlamentare din ulti
mele luni, care au arătat, de asemenea, 
că partidul conservator este în regres, 
în timp ce laburiștii înregistrează suc
cese.

Observatorii politici din Londra con
sideră că „uzura“ conservatorilor se da- 
torește, îndeosebi, stagnării economice 
prelungite prin care trece țara, carac
terizată printre altele prin menținerea 
unui șomaj de masă. Pe plan local, ne
mulțumirea alegătorilor față de conser
vatori a fost provocată de o serie de 
măsuri recente, împovărătoare pentru 
cei cu venituri reduse, printre care ci
tăm sporirea taxelor municipale, spori
rea tarifelor la trenurile folosite de oa
menii muncii care locuiesc în suburbiile 
marilor orașe, creșterea chiriilor etc.

Ziarul laburist „Daily Herald" cali
fică rezultatele alegerilor municipale 
ca „un strălucit succes al partidului la
burist", ziarul conservator „Daily Mail” 
recunoaște că „partidul laburist progre
sează”, iar „Daily Express”, de orienta
re de asemenea conservatoare, publică 
următorul titlu: „Conservatorii au sufe
rit o înfrîngere în micile alegeri gene
rale — Zi a partidului laburist”.

JOHN GRITTEN

Procesul agenților care au desfășurat 
activitate de spionaj împotriva U.R.S.SMOSCOVA 10 (Agerpres). — De patru zile are loc la Moscova procesul intentat agenților spionajului englez și american — Penkovski și Wynne. Ședința de vineri — anunță TASS — a început cu depozițiile martorilor. în fața tribunalului martorii Igor Rudovski și Vladimir Finkelstein, care îl cunoșteau de mai mulți ani pe acuzatul Penkovski, au caracterizat starea de descompunere morală a acestuia. Tot în calitate de martor a depus în fața tribunalului prof. Aleksandr Kazanțev, care a făcut parte din delegația de specialiști sovietici, condusă de Penkovski, care a vizitat în primăvara anului 1961 Anglia.în ședința de vineri după-amiază a avut loc rechizitoriul acuzatorului public. El a caracterizat pe larg activitatea de spionaj depusă de Penkovski și Wynne, precum și dovezile care au fost prezentate de organele de cercetări. Acuzatorul public a subliniat că faptele stabilite în cursul procesului dovedesc participarea la activitatea de spionaj a unor diplomați englezi și a- mericani, acreditați la Moscova.Acuzatorul public a cerut con-

damnarea la moarte a agentului serviciilor de spionaj englez și american Penkovski și condamnarea lui Wynne — la zece ani închisoare.în continuare au avut loc pledoariile avocaților.în legătură cu faptul că acuzații în ultimul lor cuvînt se pot referi la probleme care au fost examinate în ședință secretă, tribunalul, la rerea procurorului, a hotărît ultimul cuvînt al acuzaților să rostit, de asemenea, în ședință cretă.

Vorbitorul s-a referit la unele probleme ale organizării ocrotirii sănătății și activității Organizației Mondiale a Sănătății. El a subliniat importanța existenței și dezvoltării corespunzătoare a structurii sanitare de bază și de specialitate pentru reușita oricărei' acțiuni sanitare.Reprezentantul R.P. Romîne a re. levât realizările medicinii romînești în eradicarea paludismului și în lupta contra bolilor cronice degenerative, subliniind că acestea sînt o dovadă a eficienței activității rețelei sanitare de bază și de specialitate din țara noastră. Vorbitorul a arătat că întreg teritoriul R. P. Romîne este acoperit cu unități și personal sanitar, acordîndu-se o mare atenție asistenței medicale la sate, unde activează 35 la sută din numărul total al medicilor.în continuare, dr. Sandu loan s-a oprit asupra importanței pe care o prezintă serviciile de planificare sanitară pentru creșterea eficienței acțiunilor de ocrotire a sănătății. El a menționat că experiența țării noa. stre confirmă justețea includerii planului sanitar în planul general de dezvoltare economică și socială.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a înmînat lui Trevelyan, ambasadorul Angliei în U.R.S.S., un proiect sovietic de mesaj al celor doi copreședinți ai Conferinței internaționale pentru reglementarea problemei laoțiene, către prințul Suvanna Fumma, primul ministru al guvernului de coaliție al Laosului.în proiectul de mesaj sovietic se subliniază că Feng Fongsavan, ministrul afacerilor interne al Laosu- lui, i-a informat pe copreședinți că dispune de date care dovedesc că forțele ostile pregătesc iaoi acțiuni teroriste împotriva unor membri ai guvernului de coaliție. Provoacă o îngrijorare serioasă știrea că poliția din Vientiane, aflată în subordonarea generalului Nosavan, percheziționează anumite ministere, instau- rîndu-și de fapt controlul asupra instituțiilor guvernamentale.în proiectul de mesaj se arată că „adoptarea de către guvernul de coaliție a unor măsuri urgente în

vederea asigurării securității în Vientiane ar constitui un pas important pe calea spre reluarea activității normale a guvernului de coaliție și spre întărirea încrederii reciproce între cele trei forțe politice ale țării. în această ordine de idei ar a- vea o mare însemnătate crearea unei poliții mixte, pe baza acordului la care s-a ajuns deja între cele trei forțe politice, și neutralizarea capitalei”.Copreședinții sînt îngrijorați, de asemenea, de știrea că, ignorînd acordurile de la Geneva, reprezentanții Indiei și Canadei au plecat în Valea Ulcioarelor. „Această acțiune, se subliniază în proiect, este în contradicție cu principiile care stau la baza activității Comisiei internaționale pentru supraveghere și control și nu poate fi apreciată decît ca o încercare de amestec străin în treburile interne ale Laosului”.La 9 mai partea engleză a declarat că nu consideră posibil să accepte proiectul sovietic de mesaj.
VIENTIANE 10 (Agerpres). — După cum se relatează, prințul Sufanuvong, președintele partidului Neo Lao Haksat și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Laosului, a adresat recent un mesaj celor doi copreședinți ai conferinței de la Geneva pentru Laos. în mesajul său, Sufanuvong acuză Statele Unite și forțele pro-americane din Laos de crearea încordării în Laos și de încălcarea gravă a acordului de la Geneva. Fundamentîndu-și acuzația printr-o serie de fapte cunoscute, printre care asasinarea lui Quinim Folsena, ministrul afacerilor externe, prințul Sufanuvong declară că în Laos continuă să acționeze cian.

kaișiști, trupele sud-vietnameze și tailandeze.Imperialiștii americani și adepții lor, se arată în mesaj, aplică un nou plan de torpilare a acordurilor de la Geneva și a politicii de pace și neutralitate a Laosului, plan care urmărește înlăturarea guvernului tripartit de conciliere națională și care creează pericolul de izbucnire a unui război civil în Laos și de încordare a situației din Asia de sud- est.Prințul. Sufanuvong cere să fie luate măsurile necesare pentru a-i determina pe imperialiștii americani să respecte acordurile de la Geneva.
spiritului colectivismului, generalul Ne 
Win a subliniat în cuvintarea rostită 
în fața țăranilor că lucrarea pămîntu- 
lui în. mod izolat este nerentabilă.

Sosirea la Hanoi
a președintelui R. P. Chineze

„Unii dintre 
no] vor fi cu 
siguranță sufi
cient de abili 
pentru a fi a- 
leși in acest 
blestemat de 
consiliu muni
cipal“, excla
mă unul din 
conducătorii or
ganizației loca
le a partidului 
conservator in 
ziua alegeri
lor municipale. 
Prin acest de
sen, caricatu
ristul ziarului 
conservator in
dependent „Dai
ly Express“ 
satirizează di
versele mijloa
ce demagogice 
prin care con
servatorii cau
tă să obțină vo
turile alegători
lor englezi.

HANOI. Răspunzînd invitației pre
ședintelui Republicii Democrate 
Vietnam, Ho Și Min, la 10 mai 
a sosit la Hanoi, într-o vizită de prie
tenie, Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, și persoanele care îl înso
țesc.

BELGRAD. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a părăsit la 10 mai 
orașul Belgrad, după o vizită de două 
zile făcută în R.S.F. Iugoslavia. După 
cum transmite agenția France Presse, 
în cursul escalei avionului la Roma, 
secretarul general al O.N.U. a decla
rat ziariștilor că vizita pe care a fă
cut-o în Romînia și Iugoslavia i-a 
permis să aibă cu conducătorii acestor 
țări „schimburi de vederi foarte utile 
asupra unui număr dintre cele mai 
importante probleme internaționale“, 
înaintea plecării din Belgrad, U Thant 
a făcut o declarație agenției Taniug 
în care a adresat un apel guvernului 
francez să renunțe la hotărîrea sa de 
a efectua experiențe nucleare în Paci
fic. Secretarul general al O.N.U. a de
clarat că, după părerea lui, aceste ex
periențe „nu numai că vor otrăvi at
mosfera, dar vor avea, de asemenea, 
repercusiuni profunde asupra tratative
lor actuale în vederea înc< tării expe
riențelor nucleare“. Vineri, U Thant a 
sosit la Londra.

ref, președintele Republicii Irak, a pri
mit o delegație siriană condusă rle mi
nistrul pentru problemele reformei 
agrare, Shilli Aissali. Ulterior, pre
ședintele a avut o convorbire cu am
basadorul R.A.U. în Irak, Amin IIu- 
veidi. In cursul celor două întîlniri, 
anunță agenția, a fost studiată pro
blema traducerii în viață a declara
ției privitoare la crearea federației 
statelor arabe — R.A.U., Siria și Irak.

LUSAKA. Agențiile de presă rela
tează că în localitatea Lundazi, situa
tă în partea de est a Rhodesiei de 
Nord, au avut loc ciocniri între poli
țiști și populația africană. Intrucît 
gazele lacrimogene folosite de poliție 
s-au dovedit ineficace, aceasta a des
chis focul asupra demonstranților, 
nind nouă persoane.

Dezbateri în Adunarea
Națională Franceză

Cap Canaveral a fost lansată o rache
tă balistică intercontinentală ameri
cană de tip „Titan" care a căzut în 
Atlantic curînd după lansare. Agenția 
France Presse menționează că este al 
șaselea eșec al acestui tip de rachetă 
și că toate eșecurile se datoresc proas
tei funcționări a celei de-a doua trep
te a rachetei.

Execuții în Republica Sud-

BUENOS AIRES. Potrivit agenției 
France Presse, la Buenos Aires au fost 
arestate aproximativ 30 de persoane, 
printre care cunoscuți oameni politici 
de orientare democratică. Arestări si
milare au fost efectuate și în orașele 
La Plata, San Justo și Formosa. Prin
tre persoanele arestate se numără 
fostul deputat Samuel Eduardo Ro- 
senkrantz, Antonio Sofia, președintele 
Ligii drepturilor omului și alții.

ră-

Airicană

BAGDAD. După cum anunță agen
ția MEN, la 10 mai Abdel Salam A-

PARIS. în Adunarea Națională 
Franceză au început dezbaterile în le
gătură cu problemele economice și fi
nanciare actuale ale Franței. Primii 
șase oratori — menționează A.F.P. — 
care au luat cuvîntul joi după-amiază 
au criticat politica guvernamentală, 
subliniind că așa-numitul „impas bu
getar“ se datorește cheltuielilor ne
productive, în primul rînd creditelor 
militare.

NEW YORK. Agenția United Press 
International anunță că la 9 mai la

PRETORIA. După cum. relatează 
agențiile de presă, în dimineața zilei 
de 9 mai au fost executate 9 persoane, 
membre ale Congresului Panafricăn, 
condamnate la moarte în luna februa
rie. 1ntr-o declarație făcută recent la 
Capetown, comandantul poliției sud- 
africane a recunoscut că în decurs de 
numai cîteva luni în Republica Sud- 
Africană au fost arestate peste 2 000 
de persoane suspectate de a fi mem
bre ale Congresului Panafrican, inter
zis de autoritățile rasiste, iar în pre
zent se pregătește un mare număr de 
procese împotriva acestora.

RANGOON. Generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revoluționar 
al Birmaniei, a inaugurat primul sat 
cooperatist din Birmania — Amra — 
(regiunea Pegu). în aprilie Consiliul 
revoluționar a adoptat planul organi
zării de sate cooperatiste pentru ță
ranii lipsiți de pămînt. Construcția a- 
cestora a început în regiunile Pegu și 
Taravadi. Indemnînd la dezvoltarea

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat că 
în Nevada vor fi efectuate in cursul 
acestei luni două experiențe atomice 
„de putere mică“, precum și o explo
zie „chimică“. A.F.P. precizează că 
de la începutul acestui an au avut loc 
cinci explozii nucleare. Două din ur
mătoarele trei experiențe anunțate vor 
fi efectuate la suprafață, iar cea de-a 
treia — în subteran.

Nlanevre militare
în Tailanda

BANGKOK. Șeful statului major al 
armatei tailandeze a anunțat că în 
Tailanda urmează să sosească 7 000 
de soldați și ofițeri americani care vor 
lua parte la cele mai mari manevie 
militare ale pactului agresiv S.E.A.T.O., 
denumite „operațiunea Thanarat". 
după numele primului ministru al 
Tailandei. La manevre vor lua parte 
un număr de peste 25 000 de soldați 
și ofițeri.
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