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Brigăzile de colectiviști din co
muna Gotlob, raionul Sînnicolau-
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pentru muzică ușoară

In comuna Giubega, raionul Băilești, 
și la Rusăneștii de Jos, raionul Cora
bia, au fost date in folosință noi că
mine culturale cu cite- o sală de spec
tacole de 500 locuri, cluburi, săli 
pentru biblioteci și. repetiții .pentru. Jor; 
matiile artistice de amatori. Pînă la 
sfîrșitul acestui an, în alte 43 de locali
tăți din regiunea Oltenia vor fi date in 
folosință cămine culturale.

“ viitoar

Lucrări de iațJxeȘjsiere a culturilor Luni la amiază, tovarășul Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
împreună cu tovărășii Bujor Almă- 
șan, ministrul, .minelor .și energiei, 
electrice, Janos Fazekaș, ministrul 
industriei alimentare, Voinea Mari
nescu, ministrul sănătății și preve
derilor sociale,, Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor, 
Mihai Suder/ ministrul economiei 
forestiere, Constantin Tuzu, minis
trul metalurgiei și construcțiilor de 
mașini, Ștefan Nădășan, președinte
le Comitetului pentru tehnica nouă, 
,Mircea., Măîița, adjunct al ministru
lui, afacerilor, externe, Mihai Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Mihai Ciobanu, președin-

• Ce sînt „plantele-nsamă" • Prin Ce se'im
pune plopul negru hibrid ® Uri „parc" pe 60 

de hectare

Inginerul Stan Macafei este tot 
timpul în mijlocul colectiviștilor și 
mecanizatorilor care muncesc pe 
tarlalele gospodăriei colective din 
comuna Crîngeni, raionul Drăgă- 
nești-Olt. El îi îndrumă cum să exe
cute lucrările de îngrijire a culturi
lor. Gospodăria este fruntașă pe ra
ion. Pînă, acum s-a executat prima 
p'rașilă și răritul pe toate cele 230 ha 
cidtivate cu floarea-soarelui. Pe 80 
de hectare s-a făcut și praștia a 
doua. De două zile, colectiviștii au 
terminat și prima prașilă pe cele 900 
ha semănate cu porumb. (De la ION 
COPCEA, tehnician agronom).

Mare, sînt în întrecere pentru exe
cutarea la vreme a lucrărilor de în
treținere a culturilor. Întreaga- su
prafață cultivată cu sfeclă de zahăr 
a fost prășită de două opi. Odată 
cu aceasta s-a făcut buchetatul și 
răritul.

Porumbul fiind semănat bine și 
la vreme a răsărit frumos. Pe o su
prafață de 620 ha el a și fost lucrat 
cu sapa rotativă. Acum se execută 
prima prașilă.

Pe locul întîi în întrecere se si
tuează colectiviștii din'brigada con
dusă de F. Crișan. (De la IOAN ME- 
CHEȘ, colectivist).

ori pe lună,
UzinGi „7 No- 

din Craiova se

rilor interesate în difuza
rea muzicii ușoare : Ra- 
dioteleviziunea, Teatrul de 
estradă, O.S.T.A., Editura 
muzicală etc. Luînd cuvîn- 
tul in numele Uniunii Scri
itorilor, poetul Marcel Bre- 
șlașu, președintele birou
lui cenaclului, a subliniat 
importanța constituirii a- 
cestdia pentru continua 
ridicare a nivelului texte
lor ce urmează să stea la 
baza muzicii ușoare.

execută tn prezent 
(Foto : R. Costin)

tele Camerei de Comerț a R.P. Rot 
mine, și alte persoane oficiale au 
vizitat expoziția industrială suede
ză, deschisă în pavilionul din Par
cul Herăstrău.

La sosire, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Olof Landenius, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Sue
diei la București, și Stig Cedermark, 
secretarul Asociației generale pen
tru exportul suedez.

în cursul vizitei, oameni de afa
ceri și experții suedezi, reprezen
tanți ai celor 46 de firme partici
pante la expoziție, au prezentat pro
dusele expuse, dînd ample expli
cații.

mate“, „Victoria“, „București“, „An-

Mecanizatorii și colectiviștii din 
raionul Fetești se străduiesc să facă 
la timp și la un nivel agrotehnic co
respunzător lucrările de îngrijire a 
culturilor. Pînă acum tractoriștii 
din cele 6 S.M.T.-uri existente în 
raion au executat prima prașilă pe 
întreaga suprafață cultivată cufloa- 
rea-soarelui, precum și pe 1 850 ha 
semănate cu sfeclă de zahăr și pes
te 11000 ha cu porumb boabe.

Fruntași pe raion la executarea 
lucrărilor de îngrijire a culturilor 
sînt mecanizatorii de la S.M.T. Fă- 
căeni care, în gospodăriile unde 
muncesc, au prășit peste 3 500 ha 
cultivate cu floarea-soarelui, sfeclă 
de zahăr și porumb. (De Ia D. LAU- 
RENȚIU, instructor de partid).

La șantierele navale ale Uzinelor 
mecanice din Tumu-Severin au fost 
lansate la apă, de la începutul anu
lui, șase nave fluviale. Alte șase au 
fosț livrate unităților de transporturi. 
In construcția noilor nave se uti
lizează o tehnologie de fabricație 
simțitor îmbunătățită față de aceea 
folosită în anii trecuți. La tancuri pe
troliere și șlepuri a fost extins 
montajul pe secții șl la cabine, 
ceea ce sporește simțitor pro
ductivitatea și ecurtează ciclul de 
construcție a vasului cu 5—7 zile. 
Cargourile de 1 600 tone au fost mo
dernizate ; asamblarea lor se face lin 
întregime prin sudură. La construcția 
tuturor tipurilor de nave au fost ex
tinse folosirea maselor plastice, su
dura automată și semiautomată și 
vopsirea mecanizată. în 4 luni, de 
exemplu, s-au executat 40 000 m 1 de 
sudură automată și semiautomată, 
cu 10 la sută mai mult decît în a- 
ceeași perioadă din 1962. Toate 
acestea au contribuit la scurtarea 
ciclului de fabricație a navelor, în 
medie, cu două săptămîni față de 
anul trecut. (Agerpres).

Jn culturile experimentale de,. „planlă-mamă” ale stațiunii 
irl de întreținere a tinerelor plantații de plopi selecționați.

Filme documentare pe teme 
toresiiere

nicieni prezintă noutățile 
apărute în tehnică, în
deosebi în ramura meta
lurgiei și construcțiilor de 
mașini etc; muncitori evi- 
dențiați în întrecerea so
cialistă împărtășesc me
todele avansate pe care 
le aplică.

In filatura întreprinderii textile „C. Ivănuș“ din Pucioasa. Filatura este înzestrată cu utilaje moderne 
de înaltă tehnicitate. (Foto : Gh. Vlnțilă)

în principalele orașe ale 
țării, cooperativele mește
șugărești vor organiza o 
nouă formă de deservire 
a populației — închirierea 
de diferite obiecte pentru 
amatorii de sport și ex
cursii. Cooperativa „Ma- 
rochinerul” din Capitală a 
organizat această activi
tate într-o unitate special 
amenajată în Piața Gării 
de Nord. Aici se pot în-

De două 
în secțiile 
iembrie"' 
organizează „ora teh
nicii și tehnologiei noi în 
producție“. Cu acest pri
lej se țin conferințe și se 
fac prezentări de cărți 
tehnice ; ingineri și șeh-

în viața întreprinderilor noastre a 
avut loc recent un eveniment deo
sebit: decernarea steagului roșu și 
a diplomei de unitate fruntașă sau 
evidențiată pe ramură în întrecerea 
socialistă pe țară pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 1962. Adu
nările în care au fost înmînate a- 
ceste distincții au prilejuit o tre
cere în revistă a realizărilor obți
nute de colectivele respective în 
anul trecut și în primul trimes
tru al acestui an, au scos în eviden
ță experiența bună dobîndită în a- 
ceste unități industriale în lupta 
pentru îndeplinirea planului la toți 
indicatorii. S-a văzut încă o dată, cu 
acest prilej, că fiecare cifră, fiecare 
procent de depășire a indicatorilor 
de plan este rezultatul unui plus de 
experiență acumulată de colectivul 
întreprinderii respective în punerea 
mai eficientă în valoare a rezerve
lor interne de sporire a producției 
și productivității muncii, de redu
cere a prețului de cost.

în anul 1962, colectivul minei 
Aninoasa a dat peste plan mai bine 
de 30 000 tone de cărbune — aces
tei cantități adăugîndu-i-se alte 6000 
de tone realizate în primele 4 
luni ale anului curent ; productivi
tatea muncii a sporit cu 4,4 la sută 
peste sarcina planificată, iar la pre
țul de cost s-au obținut economii în 
valoare de peste 375 000 de lei. Pe 
ce se întemeiază aceste rezultate, 
care au adus colectivului minei 
titlul și steagul roșu de întreprin
dere fruntașă pe ramură ? Temeiul 
acestor realizări îl constituie, în 
esență, buna folosire a tehnicii, or
ganizarea judicioasă a muncii, grija 
pentru introducerea și extinderea 
metodelor și a inițiativelor valoroa
se în practica producției. în cursul 
anului trecut, minerul comunist 
Aurel Cristea a luat inițiativa de a 
extrage cu brigada sa din abatajele- 
cameră cîte două cîmpuri de căr
bune pe fiecare schimb — lucru cle- 
venit posibil datorită introducerii 
largi în mină a procedeului de sus
ținere metalică a abatajelor. Iniția
tiva minerului Cristea a fost susți
nută cu căldură de comitetul de 
partid, de comitetul sindicatului și 
de conducerea minei. în cadrul unor 
schimburi de experiență organizate 
în abataje, brigada lui Cristea a de
monstrat practic, în fața celorlalți 
mineri, cum își organizează munca, 
cum eșalonează executarea diferi
telor operații, cum utilizează cu 
maximum de folos tehnica etc. Re
zultatul ? La „școala” practică a 
unor asemenea schimburi de expe
riență au învățat numeroase brigăzi 
de mineri din cadrul întreprinderii. 
Experiența brigăzii fruntașe a de
venit astfel un bun comun al tutu
ror brigăzilor de aici care lucrează 
în abatajele-cameră.

Am dat exemplul minei Aninoasa. 
Firește că pot fi citate și alte multe 
exemple asemănătoare. Ele ilustrea
ză concludent rezultatele deosebite 
care decurg din mobilizarea largă a 
resurselor și posibilităților interne, 
pe baza cunoașterii, preluării și ge
neralizării experienței înaintate în 
producție.

A sesiza operativ tot ceea ce se 
naște valoros, ca experiență în prac
tica producției, a lua măsuri și a 
crea condiții tehnice și organizato
rice pentru introducerea șl răspîn- 
direa sistematică a acestei expe
riențe este un lucru care ține, în 
esență, de ceea ce am putea numi 
arta conducerii, valabilă atît pentru 
cei care conduc nemijlocit produc
ția — directori, ingineri-șefi, șefi de 
secții și sectoare, maiștri ș.a. — cît 
și pentru organizațiile de partid, ca 
sprijinitoare active ale noului, pen
tru organele și organizațiile sindica
le, a căror sarcină principală în pro
ducție este de a organiza și conduce 
întrecerea socialistă.

Punerea la un loc a experienței 
cîștigate, transformarea ei într-o 
„avuție” comună a colectivului — 
iată una din căile care au dus la 
succes imensa majoritate a colecti
velor distinse recent cu titlul de 
fruntașe sau evidențiate în între-

Răspunzînd ce
rerilor populației, 
colectivul Fabrici) 
de unelte și scule 
de mină —■ Brașov 
va produce în a- 
cest an truse de 
scule pentru maga
zine. In prezent 
sînt asimilate în 
fabricația de serie 
sau se află. în curs 
de omologare truse 
de scule de mînă 
pentru uz casnic, 
pentru motocicliști, 
automobiliști, elec
tricieni, lăcătuși, 
instalatori, radio- 
foniști, ceasorni
cari etc.

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivele de muncitori și tehni
cieni din cele 3 fabrici de încăl
țăminte orădene au obținut în fie
care lună din acest an însemnate 
succese în întrecerea pentru econo
misirea materiei prime și îmbunătă
țirea calității produselor. Astfel, 
prin mai buna utilizare a tipare
lor de croit și îmbinarea lor cît 
mai eficientă, muncitorii croitori 
de la Fabrica de pielărie și încăl
țăminte din localitate au economisit 
— de la începutul anului — 1753 
metri pătrați piele pentru fețe, cei de 
la Fabrica de încălțăminte „Solidari
tatea“—-1380 metri pătrați, iar colec
tivul secției croit a Fabricii de pan
tofi bărbătești și produse de maro- 
chinărie a realizat economii de 717 
metri pătrați piele pentru fețe.

In total, colectivele fabricilor de 
încălțăminte din Oradea au econo
misit în perioada 1 ianuarie—10 mai, 
prin reducerea consumurilor speci
fice, o cantitate de piele Și talpă din 
care se pot confecționa circa 
28 000 de perechi de pantofi.

chiria corturi, saltele pneu
matice, hamace etc. Pesca
rii amatori pot împrumuta 
unelte de pescuit. Se în
chiriază, de asemenea, a- 
parate de fotografiat, a- 
parate de radio portative 
cu tranzistori. în sezonul 
de iarnă, gama obiectelor 
închiriate va fi extinsă, 
cuprinzînd și schiuri, ghe
te cu patine etc.

cere. Colectivul Fabricii de confec
ții și tricotaje București, care ani în 
șir a cucerit steagul de fruntaș în 
întrecerea socialistă pe țară, a orga
nizat anul trecut nu mai puțin de 
105 schimburi de experiență și de
monstrații practice, .precum și nu
meroase consultații și conferințe 
tehnice, consacrate răspîndirii me
todelor înaintate de muncă. Este 
un lucru bun, un exemplu care se 
cuvine urmat de cît mai multe co
lective.

Preocuparea pentru valorificarea 
largă a experienței înaintate în pro
ducție nu se poate limita, desigur, 
numai la cadrul întreprinderii, sec
ției sau atelierului. Această pro
blemă trebuie să fie abordată mult 
mai larg, pe scara orașelor și regiu
nilor, a ramurilor de producție res
pective. Există în momentul de față 
peste 70 de colective de întreprin
deri distinse cu titlul de fruntașe 
sau evidențiate pentru rezultatele 
deosebite obținute anul trecut ; la 
demonstrația de 1 Mai numeroase 
alte colective și-au trecut, de ase
menea, în revistă succesele obținute 
în primele 4 luni ale anului. în fie
care oraș și regiune există între
prinderi cu bune rezultate în mun
că, cu experiență prețioasă în pro
ducție. Studierea și generalizarea 
sistematică, organizată a experien
ței acestor colective are o deosebită 
importanță pentru avîntul general 
al întrecerii, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor pe anul în curs.

Din păcate, sînt cazuri cînd pro
blema extinderii experienței colec
tivelor fruntașe scapă din vedere 
unor organe de partid și sindicale 
locale. Bunăoară, multe ar fi avut de 
învățat colectivul Uzinei de utilaj 
chimic și rafinării nr. 2-Ploiești dacă, 
prin organizarea mai frecventă a 
schimburilor de experiență, ar fi 
avut prilejul șă cunoască mai în
deaproape, să-și însușească din 
experiența Uzinei „1 Mai”-Ploiești — 
uzină vecină și cu profil asemănă
tor — care la sfîrșitul primului tri
mestru a raportat un bilanț bogat 
de realizări în îndeplinirea planului.

Există ministere, comitete regio
nale și raionale, 
regionale și locale care au dbsfășu- 
rat și pînă acum ,o activitate rod
nică în această direcție ; multe co
mitete regionale de partid au orga
nizat consfătuiri și schimburi de ex
periență, au trimis brigăzi speciale 
să studieze la fața locului experien
ța înaintată etc. Trebuie să pășim 
însă și mai hotărît pe această cale, 
să desfășurăm în această privință o 
muncă stăruitoare, cu perspectivă, 
spre a obține maximum de foloase 
pentru producție. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît în prezent mai 
există într-o serie de ramuri — în 
economia forestieră, în construcții 
etc. — întreprinderi care au nevoie 
să fie ajutate și pe această cale să-și 
realizeze în condiții cît mai . bune 
sarcinile de plan.

Ne aflăm într-o perioadă cînd 
multe colective de întreprinderi se 
află în plin efort pentru a consolida 
și dezvolta rezultatele bune obținute 
în primele luni ale anului ; alte co
lective luptă pentru a înlătura unele 
deficiențe din activitatea lor sau a 
recupera unele rămîneri în urmă din 
lunile de iarnă. Și pentru ■ unele și 
pentru celelalte, cunoașterea și în
sușirea experienței și a practicilor 
înaintate în organizarea producției, 
în creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produselor, 
realizarea de economii etc. — pot fi 
deosebit de valoroase. Acționînd 
hotărît, în toate verigile — de ■ la 
schimbul de experiență din cadrul 
unei echipe sau brigăzi, pînă la 
consfătuirea pe oraș, raion- sau re
giune — să valorificăm cît mai de
plin acest bun comun, această bo
găție de preț generată de pricepe
rea, talentul și inițiativa creatoare 
a muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor din întreprinderile noastre 
socialiste, punînd-o în slujba înde
plinirii exemplare a planului de stat.

La Casa scriitorilor ,,Mi
hail Sadoveanu" din Ca
pitală a avut loc luni 
după-amiază ședința inau
gurală a cenaclului auto
rilor de versuri pentru 
muzică ușoară, care va 
funcționa in cadrul Uniu
nii Scriitorilor din R. P. 
Romînă. Au luat parte 
scriitori, aûtâride versuri 
pentru muzică ușoară, 
compozitori, critici muzi
cali, reprezentanți ai loru-

Intr» 15 mai — 15 luni« 8» des- 
iășoară în întreagă țară „Luna în
călțămintei de vară“. Cumpărătorii 
vor găsi în magazinele de specia
litate un bogat sortiment de încăl- 
(aminte de sezon din piele, cau
ciuc și mase plastice — sandale, 
pantoii ușori șl flexibili cu talpă 
duroflex etc. La marile magazine 
din Capitală — „Vulturul de

La clinica chirurgicală nr. 1 din 
Cluj a fost- adus too. Ioan L., șofer 
la întreprinderea „9 Mai" din Turda, 
în stare gravă. Se găsea între viață 
și moarte. In urma unui accident, su
ferise întinse arsuri ale membrelor 
superioare și inferioare, ale regiunii 
toracice și ale spatelui. Toate încer
cările medicilor — reanimare și tra
tament general — erau numai în 
parte eficiente. Înlocuirea prin plas
tie a suprafețelor arse rămînea sin
gura soluție salvatoare. Dar de unde 
să iei tegumentele necesare, cînd mai 
mult de 40 la sută din suprafața 
corpului bolnavului era arsă? In a- 
ceastă situație critică s-a adresat un 
apel muncitorilor de la întreprinde
rea „9 Mai", solicilînd din rîndurile 
lor donatori voluntari de tegumente.

Fiecare știm cît de dureroase sînt 
leziunile, fie chiar și pe suprafețe 
■mici. Și totuși mulți au răspuns la 
apel, pentru a salva viața ' tovarășu
lui lor de muncă. Printre ei : lăcătu
șul Adrian ■ Ilea, strungarul- Iozsa 
Martin, tehnicianul loan Dobre, me
canicul Gheorghe dorea, șoferul 
Gheorghe Mereț. In momentul de 
față se află în clinică alți 6 donatori 
— presatofii Alexandru Anca și Du
mitru Mărgineanu, lăcătușul ' Iuliu 
Belea, frizerul Ioan Cantor, grădina
rul Horvath Nicolae și zugravul 
Emanoil Hiriț. După intervenția chi
rurgicală (luarea tegumentelor), ei au 
fost internați în același salon cu bol
navul.

Sînt medic chirurg în această cli
nică. Atît pe mine cît și pe colegii 
mei, gestul acestor oameni ne-a emo
ționat. Ioan L. va învinge boala. 
Alături de el se află nu numai medi
cii, ci și tovarășii săi de muncă.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii’’). — 
Centrul de documentare tehnică din 
cadrul Ministerului Economiei Fores
tiere a organizat la Institutul politeh
nic. din Brașov, . un program de filme 
documentare pe teme forestiere. Au 
participat cadre didactice, ingineri, 
tehnicieni de la D.R.E.F. Brașov și de 
la întreprinderea forestieră din loca
litate. Cu acest prilej a fost prezentat 
în premieră filmul documentar „Aurul 
verde”, realizat de centrul de docu
mentare tehnică în colaborare cu stu
dioul cinematografic „Ai. Sahia”. Fil
mul . înfățișează aspecte din activitatea 
colectivelor, de la combinatele de - in
dustrializare a lemnului în vederea 
valorificării superioare a masei lem
noase.

tilopa“ și altele — se vor orga
niza expoziții cu vînzare, care vor 
prezenta ultimele noutăți create de 
fabrici.

BRĂILA (coresp. „Scînteii"), —• 
Colectivele muzeelor, de istorie și de 
artă din Brăila organizează perio
dic expoziții volante de artă plastică 
și fotografii'. Două asemenea expo
ziții au atras sute de vizitatori., Ex
poziția de artă plastică, cuprinzînd 
lucrări pe tema : ,,Realizări ale re
gimului democrat popular oglindite 
în arta plastică" a fost deschisă în 
holul noului club al Uzinei de utilaj 
greu „Progresul". Expoziția va ii 
prezentată și colectivelor Uzinei 
„Laminorul", Fabricii de coniecții, 
ceferiștilor, precum și mecanizatori
lor de la S.M.T. ;,1 Mai" din orașul 
Brăila.
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In timpul demonstrației practice organizate la G.A.S. Saionta

Pentru sporirea producției 
de lină fină și semifină

SALONTA (coresp. „Scînteii”). Din 
inițiativa Consiliului agricol regional 
Crișana, duminică a avut loc la Saionta 
o consfătuire consacrată dezvoltării 
creșterii oilor cu lînă fină și semi
fină. La această consfătuire au par
ticipat membri ai consiliilor agricole, 
șefii centrelor de selecție a animalelor 
din regiunile Crișana, Banat și Cluj, 
reprezentanți ai Institutului agronomic 
din Timișoara, ingineri și brigadieri 
zootehniști din gospodării de stat și 
gospodării colective.

Din raportul prezentat de ing. zoo
tehnist Nicolae Cucu, șeful centrului 
de selecție a animalelor din Oradea, a 
reieșit că în regiunea Crișana datorită 
aplicării metodelor zootehnice avansate 
— cum sînt selecția oilor pe baze știin
țifice, însămînțarea artificială, creșterea 
dirijată a tineretului etc. — producția 
de lînă a crescut în anul 1962 de aproa
pe 3 ori față de anul 1955. Anul trecut 
G.A.S. Valea lui Mihai a obținut în me
die 8,5 kg lînă de fiecare oaie de la un 
efectiv de 1 648 oi, iar G.A.S. Săcueni 
•— cîte 7 kg. De asemenea, gospodăriile 
colective Saionta, Biharia, Șimand, Dio- 
sig și altele au obținut peste 5 kg 
lînă de la fiecare oaie.

Participanții la consfătuire au asistat 
la o demonstrație practică privind apli
carea unor metode înaintate de creș
tere a oilor la G.A.S. Saionta.

La discuțiile care au urmat pe baza 
referatului și a demonstrației practice, 
numeroși ingineri zootehniști, brigadieri 
și ciobani au scos în evidență meto
dele aplicate pentru ameliorarea rasei 
de oi Merinos transilvănean și posibili
tățile de obținere a trei fătări în doi 
ani de la oi în gospodăriile care asi
gură condiții bune de furajare.

DUPĂ PUBLICAREA 
ARTICOLULUI

Extindem rețeaua de deservire Mărunte doar in aparență
Articolul „La îndemîna 

©et&teniloi“, publicat în 
ilarul „Scânteia“ nr. 5 861, 
toupainde eugestil utile pen
tru l&glrea gamei de 
prestări și perfecționarea 
rețelei de deservire a 
populației. Aceste 'sugestii 
au fost discutate în ca
drul conducerii Uniunii 
regionale a cooperativelor 
jneșteșugărești Crișana. 
Trebuie să recunoaștem că 
)și în regiunea noastră se 
resimte lipsa unor inițiative 
'și preocupări privind ex
tinderea multilaterală a 
rețelei de deseirvire.

Considerăm, deci, nece
sar să luăm măsuri pentru 
înmulțirea ramurilor de 
deservire, menite să sa
tisfacă într-o măsură 
mai mare trebuințele 
populației. In cursul a- 
hului acesta se voir în
ființa la Oradea și în cele
lalte centre muncitorești 
din regiune secții de cu
rățat, reparat și călcat îm
brăcăminte. Tot la Oradea 
se va da în funcțiune un 
centru de spălat și călcat 
lenjerie de corp și de pat, 
prosoape etc. Hainele și 
lenjeria pentru spălat Și 
reparat vor fi preluate și 
restituite de centru la do
miciliul clienților.

Se va mai introduce sis
temul de abonamente pen
tru unele lucrări gospodă
rești. între cars curățenia 
locuințelor, prestările res
pective urmînd să se facă 
periodic, după un program 
fixat de client. La fel și 
pentru întreținerea și de
panarea promptă a obiec
telor electrotehnice dg uz 
casnic.

în scopul satisfacerii 
imediate a necesităților 
celor ce primesc locuințe 
în blocurile noi, se vor or
ganiza brigăzi complexe

Cum am organizat pășunatul animalelor
Gospodăria noastră colectivă se 

află în zona preorășenească a lașu
lui. Alături de cultura cerealelor, 
noi dăm o mare atenție dezvoltării 
creșterii animalelor și legumicultu- 
rii, pentru a contribui în măsură tot 
mai mare la aprovizionarea popu
lației orașului cu lapte, carne, le
gume. Aceasta aduce gospodăriei 
noastre însemnate venituri bănești.

Sectorul zootehnic al gospodăriei 
este format din 200 de vaci, 180 
juninci și viței, 220 animale de 
muncă, 1100 oi, 60 1 scroafe de pră- 
silă. După cum se știe, obținerea de 
producții sporite de la animale și 
dezvoltarea acestui sector depinde 
foarte mult de asigurarea bazei fu
rajere. Printre măsurile luate în a- 
cest scop, în gospodăria noastră, un 
loc important îl ocupă acțiunile des
fășurate pentru sporirea producției 
pășunii și folosirea rațională a aces
teia. Trebuie să arăt că de mai 
mulți ani, cu sprijinul organelor de 
stat și al specialiștilor, în comuna 
noastră au avut loc acțiuni susți
nute de îmbunătățire a pășunilor la 
care au participat sute de colecti
viști. S-au executat lucrări de cură
țire, îngrășare și supraînsămînțare. 
In primăvara aceasta, colectiviștii 
au curățat spinii și buruienile pe 
circa 80 hectare, au grăpat o mare 
parte din pășune și au săpat șan
țuri pentru scurgerea apei pe șesul 
Bahluiului.

O altă lucrare pe care am făcut-o 
cu multă minuțiozitate, ținînd sea
ma de rezultatele din anul trecut, 
a fost întocmirea unei fișe de in-

„La îndemîna cetățenilor“

mobile de deservire pentru 
transportul mobilei, insta
larea aparatelor elebtrice 
de uz casnic, a antenelor 
de radio etc. Se mai pre
vede și înființarea unul 
centru care, pe bază de 
comandă telefonică, să a- 
slg.ure transportul la domi
ciliu al diferitelor obiecte 
cumpărate în magazine, în 
special al acelora cu un 
volum mare. Tot acest cen
tru va rezolva, în urma co. 
menzilor telefonice, livra
rea diferitelor comisioane.

La Oradea va mai fi în
ființat un centru de închi-

Articolul publicat în 
„Scînteia" nr. 5 861 ridică 
unele chestiuni importante 
pentru organele locale, 
pentru întreprinderile șl or
ganizațiile economice în a 
căror sarcină cade deser
virea populației. Deși ma
terialul indică o serie de 
probleme în aparență mă
runte, fiecare dintre ele îșl 
aire însemnătatea sa.

Șl la Reșița au fost în
treprinse acțiuni menite să 
asigure îmbunătățirea con
dițiilor de deservire a 
populației, prestarea unei 
game variate de servicii. 
Spre a veni în ajutorul ce
tățenilor dare cumpără o- 
biecte de uz casnia de vo-
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riat obiecte turistice și 
sportive : rucsacuri, bo
canci de ascensiune, schi
uri, aparate fotografice, 
costume dg baie. Același 
centru va fi dotat și cu di
ferite obiecte necesare 
pentru organizarea unor 
reuniuni familiare (magne- 
tofoane, veselă, tacîmuri 
etc.), care vor putea fi în
chiriate celor interesați.

Spre a face larg cunos
cute măsurile luate și a 
populariza serviciile efec
tuate pentru populație, 
vom publica un ghid-în- 
dreptar, care va cuprinde 
adresele, numerele de te
lefon, orele de serviciu ale 
tuturor unităților.

Dînd urmare sugestiilor 
din articolul menționat, 
considerăm că pășim îna
inte în îndeplinirea sarci
nii principale ce revine 
cooperației meșteșugărești 
de a deservi populația în 
condiții din ce în ce mai 
bune.

KISS IULIU 
președintele 

Uniunii regionale 
a cooperativelor 

meșteșugărești-Crișana

lum și greutate mare, au 
fost înființate centre de 
taxi-furgonete, cu staționa
re la marile magazine, 
care primesc și comenzi 
telefonice pentru orice alte 
împrejurări. O înlesnire 
pentru cumpărătorii maga
zinelor alimentare o con
stituie înființarea serviciului 
de livrare la domiciliu, pe 
bază de cerere telefonică 
sau verbală, a comenzilor 
mai mari de'60 de lei.

Cooperativa meșteșugă
rească „Bîrzava* a înființat 
unități de reparații auto- 
moto, iar O.C.L. Comerț 
mixt Reșița a înființat un 
magazin specializat pentru 
motociclete, motorete și 
piese de schimb.

In vederea extinderii 
prestărilor de servicii, s-au 
organizat diferite unități 
pentru reparații de aparate 
electro-casnice, instalații 
tehnico-sanitare, instalări 
de antene de radio etc. 
îmbunătățiri în sectorul 
deservirii, s-au adus și pe 
calea înființării unor ma
gazine noi.

Fără îndoială că în sec
toral la care ne referim 
mai sînt multe de făcut. U-

Din experienja gospodăriei 
colective Lefcani-lași

ventariere a pășunilor și fînețelor 
naturale în funcție de ■ productivi
tatea lor. în această fișă s-a stabilit 
necesarul de iarbă pentru fiecare 
specie și categorie de animale. Cal
cularea necesarului de masă verde 
s-a făcut pe toată perioada de pă- 
șunat, adică de la 1 mai la 23 oc
tombrie, suplimentînd hrana anima
lelor în lunile cînd pășunile au o 
productivitate mai scăzută cu furaje 
verzi cultivate : iarbă de Sudan, po
rumb masă verde și în cultură du
blă, otavă din finețe naturale, frun
ze de sfeclă și dovleci etc.

La 1 mai am scos animalele la 
pășunat. Astfel, la trupul Holm, 
unde pășunea este ameliorată prin 
lucrări antierozionale încît are o 
producție de 15—16 tone iarbă la 
hectar, am organizat tabăra vaci
lor. Pentru vițeii și junincile între 6 
luni și 2 ani, am organizat o altă 
tabără lîngă satul Cucuteni, iar pen
tru oi am repartizat pășunea din 
șesul Bahluiului, organizînd două 
stîne — una pentru oile mulgătoare 
și alta pentru celelalte. Ferma de 
porci am așezat-o ‘lîngă satul Co- 
geasca, unde avem pășune suficien
tă pentru păscut și plimbat, precum 
și 3 hectare lucerna masă verde.

Fiecărei brigăzi de cîmp i-am re
partizat porțiuni de pășune pentru 
animalele de muncă, iar pentru ani
malele membrilor colectiviști am

nele din serviciile prestate 
de cooperația meșteșugă
rească — în special de 
curățătorii chimice și frize
rii — nu se ridică încă la 
nivelul impus de exigența 
po-pulcrțiel.

Pentru perioada ce ur
mează, ne propunem să 
realizăm următoarele : în
ființarea a diferite unități 
în noile cartiere ; extinde
rea rețelei cooperației 
meșteșugărești ; deschide
rea unui nou traseu pen
tru transportul în co
mun pe distanța Reșița-Do- 
man ; înființarea unui ghi
șeu pentru plata curentului 
electria în centrul vechi al 
orașului.

Considerăm necesar ca 
organele locale de resort 
să studieze în amănunt și 
să-și însușească cu mai 
multă atenție propunerile 
făcute de cetățeni. Tot atît 
de necesar este însă și 
sprijinul unor organe cen
trale. Bunăoară, ar fi bine 
ca U.C.E.C.O.M. să do
teze unitățile cooperației 
meșteșugărești la nivel co
respunzător, iar ministerele 
care au cerut avize de am
plasare pentru diferite o- 
biective, de exemplu Mi
nisterul Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor, Minis
terul Comerțului Interior și 
altele, să urgenteze întoc
mirea formelor necesare 
pentru începerea lucrărilor. 
Ar mai fi utilă inițierea 
unor schimburi de expe
riență au privire la felul 
cum se organizează deser
virea populației în alte o- 
rașe, la care să participe 
reprezentanți ai organelor 
locale de stat și specia
liști din diferite ramuri de 
deservire.

Ing. NICOLAE BUȘUI 
președintele Comitetului 

executiv al Sfatului 
popular orășenesc Reșița

Pe scurt
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ECONOMII DE COMBUSTIBIL. — 
400 de trenuri de mărfuri pe distanța 
Brașov—Sibiu se pot remorca cu com
bustibil economisit de la începutul 
anului și pînă acum de feroviarii de la 
depoul C.F.R. Brașov. Cele mai bune 
rezultate în acțiunea de reducere a 
consumului specific au fost obținute de 
mecanicii Ferdinand Fibris, Mihai Lo- 
honel și alții. *

COMPLEX COMERCIAL MO
DERN. De curînd, la Tecuci a fost 
inaugurat un nou complex comercial care 
cuprinde uri magazin cu autoservire pen
tru desfacerea produselor alimentare, 
un magazin pentru desfacerea confec
țiilor și raioane specializate în vînzarea 
produselor pentru copii și de uz casnic.

PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA O- 
RAȘULUI. La marginea de sud a ora
șului Bacău se află în construcție sere 
de flori cu o suprafață totală de 3 000 
mp. Aici se vor pregăti florile necesare 
înfrumusețării orașului. în jurul serelor, 
pe 10 hectare, se vor crea pepiniere 
de arbuști ’ și trandafiri.

ÎN CINSTEA ABSOLVENȚILOR. In 
parcul ds cultură și odihnă din Ti
mișoara, în fața a peste 2 000 de 
elevi de la școlile profesionale și de 
cultură generală, a avut loc recent 
un concert de muzică populară și 
muzică ușoară dat de fanfara și or
chestrele școlilor profesionale C.F.R., 
„Electromotor“ și școlii de meserii. 
Concertul a fost dat în cinstea ab
solvenților.

oprit pășune suficientă în apropie
rea satului.
^Față de alți ani, cînd pășunatul se 

făcea de-a valma, în acest an apli
căm pășunatul rațional pe întreaga 
suprafață. în acest scop am tarlali- 
zat pășunea în trupuri mai mari sau 
mai mici, în funcție de productivi
tatea ei (între 5—8 hectare), care 
sînt păscute prin rotație. Pe dealul 
Holmului, tarlalele sînt orientate 
de-a curmezișul coastei. Pentru a a- 
sigura apa necesară animalelor am 
captat pîrîul Osînzana în două locuri, 
pe care le-am taluzat și pietruit. 
Aproape toate tarlalele duc spre a- 
ceste adăpători. în funcție de efec
tivul de animale ce îl avem, fiecare 
trup de pășune va fi păscut o dată 
la 30—35 zile, timp în care se pot 
face unele lucrări de întreținere a 
pășunilor — împrăștierea mușuroa
ielor, cositul ierburilor nemîncate 
de animale etc. — încît iarba să 
crească uniform.

Pentru a înlesni munca păstorilor, 
ne-am procurat două garduri elec
trice cu care despărțim tarlaua des
tinată pășunatului de celelalte. Chiar 
în primele zile după scoaterea la 
pășunat, producția de lapte la vaci 
și oi a crescut simțitor.

Noi sîntem hotărîți să aplicăm în- 
tocmai măsurile de folosire rațio
nală a pășunilor naturale, pentru ca 
să obținem astfel o producție spo
rită de lapte și carne.

Ing. CONACHI MANOLIU 
președintele gospodăriei colec

tive Lețcani — raionul Iași

Procedee moderne 
de armare în abataje 
în exploatările carbonifere din în

treaga țară se extinde procedeul de 
susținere a galeriilor cu armături me
talice și din prefabricate de beton. Lo
cul lemnului de mină e luat pe scară 
tot mai largă de profile și ancore me
talice, stâlpi tabulari etc. mijloc impor
tant de introducere a tehnicii modeme 
în industria minieră a cărbunelui. După 
acest procedeu s-au armat în acest an 
galerii pe o lungime de 33 000 metri, 
cu 11000 mai mult decît era prevăzut 
în plan. Datorită acestui fapt, consu
mul de lemn de mină a fost redus cu 
aproape 0,5 mo la mia de tone cărbune 
extras. Cu lemnul economisit pe a- 
ceastă cale se pot încărca 46 vagoane 
de cîte 20 tone fiecare.

Rezultate bune în acțiunea de susți
nere modernă a galeriilor din mine au 
fost înregistrate de trusturile „Argeș", 
„Ardealul" și „Banat". Pentru anul în 
curs, se prevede extinderea procedeelor 
modeme de armare în abataje și galerii 
pe o distanță de peste trei ori și jumă
tate mâi mâre decât cea realizată în 
anul 1961. (Agerpres)T1EÄTR1E • SBaDOaaa •<7e7ew*z/isrte

TEATRE : O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. 
Romîne): „Cei trei mușchetari“ — specta
col extraordinar prezentat de compania 
„Théâtre de la Cité“ de Villeurbanne 
(Franța) — (orele 20). (Ateneul R.P. Ro
mîne) : Recital extraordinar de plan dat 
de Tatiana Nicolaeva (U.R.S.S.) — (orele 
20). Teatrul de stat de operetă : Paganini
— (orele 19,30). Filarmonica de stat 
„George Enescu“ (Sala mică a Palatului 
R.P. Romîne) : Recital susținut de tineri 
soliști — (orele 20). Teatrul Național 
„I.L. Caragiale" (Sala Comedia) : Apus 
de soare — (orele 20). (Sala Studio) : 
Mașina de scris — orele 10,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Frații 
Karamazov — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio
— str. Alexandru Sahia nr. 78) : Mena
jeria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copil (Sala C. Miile) : 
Chirița în provincie — (orele 20). (Sala 
Libertatea) : Emil șl detectivii — (orele 
16). institutul de artă teatrală și cinema, 
tografică „I.L. Caragiale“ (str. 30 Decem
brie 9 ): O chestiune personală — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S : Seară de concert — (orele 20). 
Teatru] Țăndărică (Sala Academiei) : 
Cartea cu Apolodor — (orele 16). Circul 
de stat : Pe aripile prieteniei — (ore
le 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10 , 16 30: 19- 21,15). Rocco
?i frații «ăl — ambele șeril : Republica 
(»,10; ÎS,«; M.S0 I 20), București «Ol

Electronică și electroenergetică
Electronica se afirmă ca o ramu

ră de frunte a științei și tehnicii 
contemporane, noile ei realizări fi
ind întîlnite în cele mai diferite 
domenii de activitate. Construirea 
de noi mașini și instalații automa
te, ca și perfecționarea aparatelor 
de radio, televizoarelor etc. preo
cupă astăzi nu numai pe specia
liștii din această ramură, ci și alte 
categorii de oameni ai muncii. 
Totodată, în condițiile dezvoltării 
continue a electroenergeticii din 
țara noastră, în fața lucrătorilor 
din acest sector se pun probleme 
de specialitate care necesită solu
ții tehnico-economice avansate.

In aceste domenii au apărut re
cent în Editura tehnică trei lucrări 

Ipe care vi ls prezentăm mai jos.
„Tehnologia generală în Industria 

electronică“. Procesele tehnologice 
din industria electronică se carac
terizează printr-o înaltă tehnicitate 
și varietate, iar specificul lor ne
cesită folosirea realizărilor din 
numeroase alte ramuri ale științei 
și tehnicii. Chiar și pentru fabri
carea unui simplu radioreceptor 
este necesară folosirea celor mai 
noi realizări obținute în domenii 
cum sînt : prelucrarea metalelor, 
tehnologia pulberilor metalice, 
prelucrarea materialelor electro- 
izolante, industria chimică etc. Lu
crarea „Tehnologia generală în 
industria electronică" elaborată de 
un colectiv de autori coordonat de 
V. Stănescu, inginer-șef al uzinei 
„Electromagnetica", cuprinde în
tr-o expunere clară, însoțită de 
numeroase ilustrații, schițe și gra
fice, probleme privind construcția 
și tehnologia produselor, procedee 
noi utilizate la prelucrarea meta
lelor, inclusiv metoda sinterfzării, 
tehnologia prelucrării materialelor 
electroizolante. In continuare, sînt 
prezentate probleme privitoare la 
tehnologia acoperirilor de protec
ție, tehnologia îmbinărilor mecani
ce, metodele de gravare și impri
mare. O atenție deosebită se acor
dă expunerii, în lumina noilor rea
lizări tehnice, a tehnologiei mate
rialelor magnetice.

Cartea este adresată inginerilor 
și tehnicienilor din această ramură, 
proiectanților de aparatură electro
nică, cercetătorilor științifici, stu
denților din institutele politehnice.

„Circuite cu tranzistoare în te
lecomunicații © Proiectare ® Sche
me“. între lucrările care sistemati
zează și generalizează experiența 
acumulată în țara noastră și în alte 
țări în domeniul electronicii se nu
mără și cartea „Circuite cu tran
zistoare în telecomunicații". Lucra
rea este elaborată de un colectiv 
format din 15 specialiști cu expe
riență în producție, în activitatea 
de cercetare științifică și didactică. 
Autorii consideră cunoscute de că
tre cititor atît fenomenele fizice in
terne și proprietățile fundamentale 
ale tranzistorului, cît și circuitele 
electronice bazate pe tuburi. In lu
crata sînt tratate circuitele funda
mentale utilizate în electronică : 
amplificatoare, oscilatoare, detea- 
toare, modulatoare etc. Descrierea 
șl analiza acestora este precedată 
de o expunere a comportării și 
utilizării parametrilor de bază ai 
tranzistorului în diferite condiții de 
funcționare. în capitole speciale

Pe urmele materialelor publicate

Ne răspunde Editura Tehnică
în legătură cu su

gestia tehnicianului Ion 
Iordache, publicată în 
ziarul „Scînteia” nr. 
5 867, Editura Teh
nică ne comunică : „Pe 
lîngă un mare număr de 
lucrări din domeniul or
ganelor de mașini, al 
proiectării dispozitivelor

și al ștanțării, publicate 
în anul 1962, au fost cu
prinse în planul pe a- 
cest an noi lucrări me
nite să acopere cît mai 
complet această temă. 
Dintre ele menționăm : 
„Toleranțe, ajustaje, ca
libre” de I. D. Lăzăres- 
cu; „Manualul construc
torului de mașini agri

12.30 ! 16,30 ; 20), 1 Mai (9 ( 12,30 ; 16 ;
19,30), Gh. Doja (10,30 ; 14 ; 17,30 ; 21),
Alex. Sahia (9 ; 12,30 i 16 ; 19,30 — gră
dină 20,15), Miorița (10,45 ; 14,30), Ștefan 
cel Mare (9,45 ; 13 ; 16,15 i 19,30), G. Coș- 
buc (10 ■ 13,30 I 17,30 > 21), Stadionul Di
namo (orele 20,15), Arenele Libertății 
(orele 20,30), Grădina Progresul (orele 
20,45), Grădina T. Vladimirescu (orele 
20,45), Grădina 13 Septembrie (orele 
20,15), Flacăra (orele 10,30 ; 17). Caboti
nul : rulează la cinematografele Ma
gheru (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 | 21), 
I. C. Frimu (9 ; 11,15 i 13,30 ; 16,30 ; 18,45 i
21.15 — grădină 20), Grivita (10 i 12 j 15 ;
17 î 19 î 21), Stadionul Gluleștl (orele 20),
23 August (10; 12; 14,15: 16,30! 18,45 ;
21 — grădină 20), Libertății (10 ; 12 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 I 20,45 — grădină 20). Război
șl pace — ambele serii : rulează la cine
matograful V. Alecsandrl (15,30 ; 19).
Mamelucul : rulează la cinematografele 
Elena Pavel (10 ; 12 t 15 ; 17 ; 19 ; 21 — 
grădină 20), Floreasca (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
Certificatul de naștere : Tineretului 
(10 I 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), G. Bacovia 
(15,30 î 18; 20,15). Idiotul : Victoria (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30), V. Roaltă (10; 12i 
16 ; 18,15 î 20,30 - grădină 20). Planeta 
furtunilor ; Central (10,30 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,30). In noaptea de ajun : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 9,45 
pînă la orele 14, după-amiază 16.15 ;
18.30 ; 20,45). Program special pentru co
pil la orele 10 la cinematograful 13 Sep
tembrie, Cumpără-țl un balon ; 13 Sep
tembrie (11,30 I 13,30 ; 16,30 ; 18,30 : 20,30). 
Program de filme documentare rulează 
In continuare de la orele 10 ptnă la 
•sale 21 la cinematograful Timpuri Noi. 

sînt studiate principalele tipuri de 
aparate folosite în telecomunicații.

Autorii nu se rezumă la descrie
rea și analiza diferitelor circuite, 
ci expun o serie de metode de cal
cul și proiectare ilustrate cu exem
ple întîlnite frecvent în practică. 
Prin înalta ținută științifică, conți
nutul bogat și modern, cartea se 
situează la nivelul lucrărilor va
loroase apărute pînă acum în alte 
țări.

Cartea se adresează proiectan
ților, inginerilor din producție, pre
cum și studenților din ultimii ani 
ai facultăților de electronică.

„Rețele electrice — calculul me
canic“. Este titlul unei noi lucrări în 
domeniul electroenergeticii elabo
rată de acad. Martin Bercovicî și 
conf. ing. Arie Arie. In paginile 
cărții autorii prezintă un amplu 
material despre calculul mecanic 
al rețelelor electrice, principiile și 
normele de dimensionare a stâlpi
lor și fundațiilor acestora. Ultimul 
capitol se referă la lucrări de pro
iectare atît sub aspectul tehnic, cît 
și economic. Fiecare capitol conți
ne o parte descriptivă și una de 
calcul în care se indică, după caz, 
metode rapide de rezolvare a u- 
nor ecuații cu ajutorul riglei de 
calcul, al curbelor precalculate, 
nomogramelor și mașinilor de 
calcul numerice și analogice. Din 
acest punct de vedere cartea con
stituie și un bun instrument cu va
loare practică, pe care proiectan- 
ții îl pot folosi în munca lor.

Lucrarea este deosebit de impor
tantă prin faptul că pune la dispo
ziția inginerilor și tehnicienilor un 
material corespunzător stadiului 
actual al tehnicii în domeniul elec
troenergeticii. De asemenea, ea 
este de un real folos studenților în 
programul cărora figurează un 
curs de rețele electrice.

Cele trei lucrări prezentate mai. 
su3 sînt realizate de Editura teh-■ 
nică în bune condiții grafice, pe 
măsura exigențelor sporite ale ci
titorilor.

Ing. VLADIMIR CLEJA 
Ing. SILVIU DONICI 
Institutul de cercetări 

electrotehnice

ÎN COLECȚIA

au apărut :
Ing. ALEXANDRU TEODÖ- 

RESCU ! Prelucrarea de 
precizie prin deformare 

! plastică a alezajelor cilin
drice.

Ing. LIBOSLAV SIMON : 
Folosirea izotopilor radioac
tivi în minerit (traducere 
din limba cehă).

Ing. PETRE VEZEANU și 
ing. ALPHONSE ASCHEN
DORF : Aplicațiile izotopi
lor radioactivi în termoener- 
getică.

i A. F. CIUDNOVSKI, B. M. 
ȘLIMOVICI : Aparate cu 
semiconductoare folosite în 
agricultură (traducere din 
limba rusă).

ÎDfTU R A TEHNICA
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cole" de A. V. Kasnicen- 
ko; „Redactoare și va- 
riatoare de turație” de 
B. Horovitz ; „Realizări 
noi în automatizarea 
mașinilor-unelte” de I. 
Gogoașă și M. Roma- 
niță ; „Organe de ma
șini” de D. N. Reșe- 
tov, care vor apărea 
pînă la sfîrșltul anului”.

Urme tăcute rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (15,45 ; 18 ; 20,15). Pirații 
aerului — cinemascop : Giuleștl (10,30; 
12,15; 15,15; 17; 18,45: 20,30), Toată lumea 
e nevinovată : înfrățirea între popoare 
(16 ; 18 ; 20), Flacăra (orele 20,30), Volga 
(10; 12; 14; 16, 18; 20), Olga Banele 
(16 ; 18,15 ; 20,30). Dosarul furat : Cultu
ral (15 ; 17 ; 19 ; 21). Pescărușul negru : 
rulează la cinematograful Alex. Popov 
în continuare de la orele 9 pînă la orele 
21. Cavalerii Teutoni — cinemascop 
(ambele serii) : 8 Martie (16 ; 19,15 —
grădină 20). Patru inimi : rulează la ci
nematograful Constantin David (16; 18,15; 
20,30). Divorț italian : rulează la cinema
tografele Unirea (11 ; 15 ; 17 ; 19 — gră
dină 20,30), Munca (15 ; 17 ; 19 ; 21). Băie
ții noștri : rulează la cinematograful 
T. Vladlmirescii (16 ; 18 , 20). Frații — 
cinemascop : Miorița (10,30 ; 20,45), Arta 
(16 : 18,15 ; 20,30). Darcléo : Grădina Arta 
(orele 20). Vacanță la mare — cinema
scop : Popular (15 ; 17 ; 19 ; 21). Omul 
cu pantaloni scurți ; Moșilor (15,30 ; 18 
— grădină 20,30). Prietenie Interzisă ; 
16 Februarie (16 ; 18 ; 20). Lacul lebede
lor : M. Emlnescu (16 ; 18,15 ; 20,30). Bu
nica Sabella : rulează la cinematograful 
Iile Plntllie (15; 17, 19 - grădină
20). Salut viață ! : Luceafărul (16 ; 18,15 ; 
20,30). Legea-1 lege : Grădina Luceafă
rul (orele 20). A fost prietenul meu ; 
Drumul Serii (16 : 18,15 : 20,30), Căpitanii 
lagunei albastre i 30 Decembrie (16; 18,15; 
20,30). PortO-Franco : Aurel Vlaicu. 
Mirajul : rulează la cinematograful B. 
Delavrancea <141 18; 20).

Noul volum din „Istoria ■ filozo
fiei”, tradus din limbă rusă, se 
ocupă de dezvoltarea gîndirii filozo
fice și sociologice în'perioada de la 
începutul epocii imperialiste (siîrși- 
tul secolului al XIX-lea) pînă la 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie 1917. în volum sînt prezen
tate cele mai importante probleme 
filozofice elaborate și rezolvate în 
mod creator de V. I. Lenin. Genia
lele Iui lucrări au marcat o etapă 
nouă în dezvoltarea materialismului 
dialectic și materialismului istoric 
în ansamblu, au constituit o treaptă 
nouă, superioară, în dezvoltarea is
toriei filozofiei ca știință.

Totodată, în carte este înfățișat 
procesul de răspîndire a filozofiei 
marxiste în mișcarea muncitorească 
internațională, de dezvoltare a filo
zofiei marxiste în lupta împotriva 
ideologiei burgheze, a reformismului 
și revizionismului, precum și adîn- 
cirea procesului de descompunere a 
filozofiei și sociologiei burgheze 
reacționare din țările Europei și 
America în această perioadă, lu
crarea reflectă, în același timp, dez
voltarea gîndirii progresiste în con- 
dițiile creșterii mișcărilor de elibe
rare națională și democratice în 
epoca imperialistă în Asia și Orien
tul Apropiat și Mijlociu.

în carte este expusă, pe scurt, 
lupta dintre linia idealistă, reacțio
nară, și cea materialistă, progresis
tă în filozofia și sociologia din Ro- 
mînia la începutul secolului al 
XX-lea ; se arată că majoritatea na- 
turaliștilor romîni. din această pe
rioadă — V. Babeș, N. Leon, I. Can- 
tacuzino, Gh. Marinescu ș.a. — au 
îmbrățișat darvinismul și s-au situat 
pe poziții materialiste. Cartea, la 
a cărei elaborare au contribuit oa
meni de știință din U.R.S.S, și din 
alte țări, oglindește lupta dintre 
materialism și idealism în domeniul 
științelor naturii, precum și genera
lizările teoretice ale filozofiei mar
xiste pe baza noilor descoperiri din 
fizică și alte științe ale naturii.

„Cunoștmțe esonomke"
Conhnuînd tipărirea unor broșuri 

menite să popularizeze în rândul ma
selor noțiuni economice, Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințelor cul- 
furail-știlnțifice a publicat recent în 
colecția „Cunoștinje economice” 
(Editura șfiinjifică) două noi broșuri 
(nr. 37 și 38).

Din broșura „VENITUL NATIONAL 
ÎN SOCIALISM” de SI. Gheorghiu, 
cititorii află ce este venitul ‘ national, 
cum și în ce ramuri este el produs, 
care sînt factorii ce determină creș
terea lui, modul în care este el re
partizat în socialism. Numeroasele 
exemple folosite în broșură ilustrează 
faptul că succesele objinute de po- 
poru nostru în dezvoltarea econo
mie' șl culturii sînt oglindite în spo
rirea rapidă și neîntreruptă a veni
tului national. Această creștere de
monstrează capacitatea sfatului nostru 
de b consacra mijloacele necesare 
dezvoltării impetuoase a economiei 
și ridicării continue a nivelulu' de 
frai al celor ce muncesc.

Broșura „NIVELUL DE TRAI IN SO
CIALISM” de B. Comisloner, înfăți
șează prin exemple concrete tabloul 
ridicării nivelului de trai al oamenilor 
muncii din |ara noastră în anl: pu
terii populare, ca urmare a creșterii 
continue, rapide, a forțelor de pro
ducție. Subliniind că ridicarea conti
nuă. sistematică, a nivelulu1 de trat 
este cu pufinfS pe măsura dezvoltării 
economiei nationale, a creșterii neîn
cetate a producției industriale și a- 
gricole, autorul se ocupă de factori' , 
care asigură creșterea continuă a 
bunăstării oamenilor muncii în socia
lism — sporirea neîncetată a produc
tivității munci' pe baza introducerii 
tehnicii noi, creșterea calificări' mun
citorilor, reducerea prefuiui de cost, 
folosirea rațională a fondurilor fixe, 
îmbunătățirea calilăfii produselor.

J

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Știți să de
senați copil ? 19,40 — Emisiune' de
știință. 20,00 — Concert susținut de
Muzică reprezentativă a armatei, cu 
concursul soliștilor și corului Ansam
blului de cîntece și dansuri ai Armatei. 
Dirijor : general-malor Dumitru Ere- 
mia. In pauză : Șah. In încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară ; vremea s-a menținut 

călduroasă, cu cerul Variabil, Cu totul 
Izolat în Cîmpia Dunării s-au semnalat 
averse dc ploaie. Vîntul a suflat în 
general potrivit, tar local în sudul șl 
estul țării a prezentat intensificări din 
sectorul eștic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 16 
grade la Mangalia șl 26 grade la Oradea. 
In București : vremea s-a menținut 
călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat potrivit, temporar cu intensificări 
din nord-est. Temperatura maximă a 
fost de 27 grade.

Pentru zilele de 15, 16 șt 17 mai :
vremea se menține călduroasă, cu cerul 
variabil, nöros după-amtaza. Local vor 
cădea ploi sub formă de averse. Vîntul 
va sufla potrivit, prezentînd intensificări 
în sud-estul țării la începutul Interva
lului. Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 5 șl 15 grade, iar 
maximele între 18 și 28 grade. In Bucu
rești : vremea se menține călduroasă, cu 
cerul variabil, noros după-amiaza. Vint 
potrivit. Temperatura staționar^,

j/
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Noul cinematograf cu ecran lat dat în folosință de curind la lași (Foto : Agerpres)

Plecarea delegației Uniunii Compozitorilor 
din U.R.S.S.

Luni dimineața, delegația Uniunii 
Compozitorilor din U. R. S. S., 
care a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația 'Uniunii Compo
zitorilor din R. P. Romînă, a plecat 
spre patrie. Din delegație au făcut 
parte : Tihon Hrerimkov, prim-se- 
cretar al Uniunii Compozitorilor din 
U.R.S.S., Dmitri Kabalevski, Aram 
Haciaturian, Nazib Jiganov, Eduard 
Mirzoian, Viktor Bielîi, David 
Gherșfeld, Piotr Savințev și Elena 
Groșeva, redactor-$ef al revistei 
„Sovietskaia Muzîka". Oaspeții au 
fost conduși la aeroport de Ion Du
mitrescu, prim-secretar al Uniunii 
Compozitorilor din R. P. Romînă, 
și Alfred Mendelsohn, secretar al 
Uniunii Compozitorilor, numeroși 
compozitori și alți reprezentanți ai

INFORMAȚII

Luni dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Alger pentru a 
participa la Sesiunea Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Internaționale a Stu
denților, tovarășul Vlad Vasile, membru 
al Consiliului U.A.S.R., secretar al 
U.I.S.

A,C u r s a
KOSICE (prin telefon — de la tri

misul nostru) :
Cea de-a V-a și ultima etapă, 

disputată în întregime pe teritoriul 
Cehoslovaciei, à avut loc luni între 
Zvolen și Kosice, pe un traseu măsu- 
rînd 221 km, într-un tempo mai lent. 
După două ore, cicliștii parcurseseră 
de-abiâ 71 km. Din momentele mai 
principale pe această porțiune am re
marcat inițiativa polonezului Beker 
pentru a cîștiga sprintul de la Ri- 
mavska Sobota, lupta pasionantă pen
tru cîștigarea celui de-al doilea sprint 
la Roznava (învingător : Weissleder 
R.D.G.) și sprintul de cățărare de la 
Sorozka, cîștigat de Gawliczek (R. P. 
Polonă).

în continuare, cursa devine mai 
animată datorită lui Cerepovici 
(U.R.S.S.), Ampler (R.D.G.), Storni 
(Italia) și Verhaegen (Belgia) care 
încearcă cu hotărîre o distanțare de 
pluton. Alergătorii noștri încearcă să-i 
prindă pe fugari, dar nu reușesc. La o 
busculadă, Ziegler cade și rupe ca-

Caravana cicliștilor, în etapa a IV-a, la ieșirea din orașul Bratislava
(Telefoto s Agerpres)

Campionatul mondial 
de baschet

In trei orașe din Brazilia s.au 
desfășurat primele meciuri ale 
campionatului mondial masculin 
de baschet. Echipa U.R.S.S. care 
a evoluat la Belo Horizonte a în
vins cu 58—45 (27—24) echipa Ca
nadei. Tot în grupa A Franța a în
trecut cu 64—54 (25—19) echipa 
Uruguatului. Alte rezultate înregis
trate: Niteroy (grupa B); S.U.A.— 
Mexic 88—74 (41-42); Italia—Ar
gentina 91—73 (41—34); Curitiba 
(Grupa C); Iugoslavia—Peru 77— 
67 (40—32); Porto Rico—Japonia 
86—65 (33- 33).

vieții noastre muzicale. Au fost de 
față reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

în zilele de sîmbătă și duminică, 
membrii delegației de compozitori 
sovietici au vizitat Sinaia și orașul 
Brașov, unde au asistat la un con
cert de orgă.

Duminică seara, Uniunea Compo
zitorilor din R. P. Romînă a oferit 
un dineu în cinstea membrilor de
legației la restaurantul „Pescăruș” 
din Capitală. Au participat membri 
ai conducerii Uniunii Compozitori
lor din R. P. Romînă și reprezen
tanți de frunte ai vieții noastre mu
zicale. Au fost de față membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București. (Agerpres)

Probleme gospodărești
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — La 

Craiova a avut loc cea de-a 8-a sesiu
ne a Sfatului popular regional Oltenia. 
Deputății și invitații la sesiune au as
cultat un raport al comitetului executiv 
al sfatului popular regional privind 
măsurile luate pentru organizarea și 
desfășurarea întrecerii patriotice între 
comunele și orașele din regiune și re
zultatele obținute în primul trimestru

P ă ..c i
drul de la bicicletă pierzînd timp pre
țios pentru schimbare.

Cei patru fugari nu mai pot fi 
ajunși. Pe stadionul „Lokomotiva Ko
sice , în prezența a 25 000 spectatori, 
primul intră Ampler. El a parcurs 221 
km în 6 ore, 09 min. 11 sec. La 30 
sec. sosesc Verhaegen și Storai, apoi 
Cerepovici. Plutonul mare intră pe 
stadion după circa 3 minute. Aici, se 
afla și Cosma care ocupă locul IX în 
această etapă; Ardeleanu, Rădulescu, 
Stoica, Ziegler, Dumitrescu au venit 
după 32 secunde.

Belgianul Verhaegen este noul lider 
al olasamentului individual. Ion 
Cosma se află acum pe locul V la 4 
min. 30 seo. de lider. Belgia conduce 
în clasamentul general pe echipe. 
Formația țării noastre ocupă locul III 
după R. P. Polonă și înaintea echipe
lor U.R.S.S., Italiei, R. D. Germane.

Azi, zi de odihnă la Kosice.
I. DUMITRIU

In cîteva rinduH
Din cauza îmbolnăvirii marelui maes

tru Petrosian, cea de-a 20-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial de șah 
care urma să se dispute luni a fost amî- 
nată. Scorul meciului, după cum se știe, 
este de 11-8 în favoarea lui Petrosian.

*
Echipa italiană de fotbal Fiorentina, 

aflată în turneu în U.R.S.S., a jucat 
duminică la Leningrad cu formația lo
cală Zenith pe care a învins-o cu 2—1 
(2—0). Au marcat Seminario, Di An- 
gello și respectiv Vasiliev.

A
Echipa de rugbi Rapid București și-a 

continuat turneul în R. D. Germană, ju- 
cînd la Leipzig cu o selecționată re
gională. Rugbiștii romîni au obținui 
victoria cu scorul de 8—3 (3—3).

Sesiune 
teh n i co - știi nțif i că

Luni au început lucrările primei 
sesiuni tehnico-științifice a între
prinderii pentru raționalizarea și 
modernizarea instalațiilor energe
tice (I.R.M.E.) din Capitală. La 
sesiune participă cadre de condu
cere din Ministerul Minelor și E- 
nergiei Electrice, cercetători și 
proiectanți de specialitate, cadre 
didactice ’ din învățămîntul tehnic 
superior, delegați ai întreprinderi
lor regionale de electricitate. Co
municările prezentate tratează prin
cipalele probleme ale activității în
treprinderii : sisteme electroener- 
getice, telemecanică-comunicații, 
tehnica tensiunilor înalte și termo- 
energetică.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

în discuția deputaților
din acest an, precum și o informare 
privind felul cum se desfășoară în pre
zent acțiunea de electrificare a satelor, 
în urma discuțiilor, sesiunea a adop
tat un plan de măsuri pentru con
tinua îmbunătățire a muncii de gospo
dărire a comunelor și orașelor din re
giune și pentru extinderea rețelei de 
electrificare a satelor.

Printre sportivii 
din Baia Mare

Amatorii de sport din orașul Baia 
Mare au avut duminică o zi „plină”. 
Aici s-a desfășurat etapa pe regiune a 
campionatului republican școlar de atle
tism, au avut loc 5 meciuri de volei și 
alte 5 de fotbal. Au reținut, de aseme
nea, , atenția, faza pe regiune a cam
pionatului republican pe echipe la po
pice, spartachiada de vară a tineretu
lui la tir, un concurs de gimnastică 
și unui de orientare turistică, o de
monstrație de tenis de cimp și o 
excursie școlară in cadrul căreia s-au 
organizat numeroase Întreceri sportive. 
Iată pe scurt competițiile care au atras 
pe terenurile și în sălile de sport ale 
orașului peste 30 000 de spectatori.

Animația cea mai deosebită a cu
noscut-o insă stadionul „23 August’’. 
De dimineață șl pînă la lăsarea serii a- 
proape 300 de tineri — ciștigători ai 
fazelor raionale — și-au dat aici întîl- 
nire pentru a-și măsura forțele in ca
drul etapei regionale a campionatului 
republican școlar de atletism.

Grația, frumusețea s-au intilnit in 
sala sporturilor la concursul de gim
nastică. Am admirat cu acest prilej, fi
nețea și siguranța fetelor in exercițiile 
de sol și bîrne, forța și spontaneitatea 
băieților de la asociația sportivă 
„Arta”.

Cit privește fotbalul (in lipsa echi
pei prime „Minerul” aflată în depla
sare) băimărenii și-au împărțit simpa
tiile pentru echipele din campionatul 
raional și regional. E drept, aici nu 
prea au avut satisfacție, favoritele lor 
fiind învinse.

Seara, pe străzile orașului, i-am vă
zut pe băimărenii care ascultaseră la 
radio meciul de fotbal R. P. Romînă — 
R. D. Germană disputat la București, 
comentînd cu satisfacție victoria obți
nută de fotbaliștii noștri. De aici, din 
cel mai îndepărtat colț al țării, iubi
torii de sport salutau succesul fotbaliș
tilor noștri, le urau altele și mai mari.

I. VLANGA

Intîinîre internațională 
de tenis de masă

Clujul va fi gazda unui interesant 
eveniment sportiv internațional. Este 
vorba de întîlnirea reprezentativelor 
de tenis de masă ale orașelor Cluj și 
Pekin care se va desfășura joi după 
amiază la Cluj.

în sferturile de finală ale campio
natului de rugbi al Franței echipa Gre
noble a reușit să învingă și să elimine 
cu 9—3 pe Beziers, finalista de anul 
trecut. Echipa din Chalon sur Saohfe, 
care în 16-imi • a eliminat pe Agen, 
campioana țării, a pierdut în fața echi
pei din Mont de Marsan cu 3—9. Lour
des a dispus cu 3—0 de Cahoră, iar 
Dax a învins cu 6—5 pé Chambery.

•k
Campionatele europene de judo, des

fășurate la Geneva s-au încheiat cu 
un frumos succes pentru sportivii so
vietici. După victoria obținută în con
cursul pe echipe, sovieticii au cîștigat 
încă trei medalii. Andrei Bogoliubov a 
cucerit titlul de campion european la 
categoria ușoară, victorios in finală asu
pra englezului Penfold. (Agerpres)

0 rezoluție a conducerii P. C. Italian
ROMA 13 (Agerpres).— Succesul 

obținut de P.C. Italian în alegerile 
parlamentare confirmă justețea li. 
niei sale politice, se spune în rezo
luția conducerii P.C. Italian publi
cată la 12 mai în ziarul „Unita“. Re
zoluția a fost adoptată de condu
cerea P. C. Italian în ședințele din 
9 și 10 mai.

Lupta pe care au dus-o comuniștii 
în cursul campaniei electorale cores
punde întru totul aspirațiilor mase
lor populare. Concomitent cu suc
cesul obținut de partidul comunist, 
se arată în rezoluție, în rîndurile 
partidului democrat-creștin de gu- 
vernămînt se observă șovăieli.

La succesul partidului comunist 
a contribuit îndeosebi lupta sa pen
tru unitatea mișcării muncitorești 
care corespunde năzuințelor oame
nilor muncii italieni. S-au creat a. 
semenea condiții care necesită „par
ticiparea la conducerea țării a for

Mitinguri în India pentru eliberarea 
comuniștilor arestați

DELHI 13 (Agerpres). — La 
Delhi și în alte orașe au avut loc la 
13 mai mari mitinguri și demonstra
ții, la care participanții au cerut 
eliberarea celor aproximativ 700 
de comuniști indieni care se mai 
află încă în închisori.

Luînd cuvîntul la mitingul de la 
Delhi, T. S. Svatantra, fruntaș al 
P.C. din India, a subliniat că elibe
rarea comuniștilor va contribui la

Colocviul internațional cu privire 
la reglementarea problemei germane pe calea tratativelor
BRUXELLES 13 (Agerpres). — 

Duminică s-a încheiat în Palatul 
Congreselor din Bruxelles colocviul 
internațional cu privire la reglemen
tarea problemei germane pe calea 
tratativelor, ale cărui lucrări au du
rat trei zile.

La colocviu, reprezentanți ai opi
niei publice și oameni politici de 
seamă din Belgia, Franța, Anglia, 
Italia, Polonia, Cehoslovacia, Nor
vegia, U.R.S.S., Olanda, Grecia, Un
garia și S.U.A. au discutat proble
mele actuale ale contemporaneității. 
Din partea R. P. Romîne, la coloc
viu au participat Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului Ro
mîn . pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, și Sanda Rangheț, se
cretar al Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din R. P. Ro
mînă.

Participanții la colocviu au adop
tat rezoluții în care cer transfor
marea Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat, reducerea 
efectivului trupelor de garnizoană 
americane, engleze și franceze în 
Berlinul occidental, urmînd ca ele 
să fie înlocuite ulterior cu forțe ar
mate ale țărilor desemnate de Or

Lucrările Adunării Mondiale a Sănătății
Infervenfia reprezentantului R. P. Romîne

GENEVA 13 (Agerpres). — La 
Geneva cpntinuă lucrările Adunării 
Mondiale a Sănătății. în cadrul dis
cuțiilor din comisia de program și 
buget cu privire la problema eradi
cării paludismului, a luat cuvîntul 
din partea delegației R. P. Romîne 
dr. Mihai Aldea.

în cuvîntul său, delegatul romîn, 
referindu-se la orientarea în viitor a 
muncii de eradicare a acestei boli 
în diferite regiuni ale lumii, a 
prezentat unele aspecte din expe
riența acumulată de țara noastră în 
lupta împotriva paludismului. E- 
forturile depuse în R. P. Romînă, a 
arătat vorbitorul, au făcut ca în 
1962 să nu mai fie nici un nou caz 
de malarie prin transmisie naturală 
și aceasta în timp ce în 1949 s-aU

Incidente electorale 
in Kenya

NAIROBI 13 (Agerpres). — Co
respondenții agențiilor de presă 
anunță că la 12 mai, cu prilejul 
unor mitinguri organizate în cadrul 
campaniei electorale, în mai multe 
localități din Kenya, situate în a- 
proplerea capitalei, au avut loc pu
ternice incidente între membri ai 
partidelor africane Uniunea națio
nală africană și Uniunea democrată 
africană din Kenya.

După cum se știe, partidul Uniu
nea națională africană, condus de 
liderul Jomo Kenyatta, se pronunță 
pentru o imediată și totală indepen
dență a Kenyei, spre deosebire de 
partidul Uniunea democrată afri
cană care, deși cere acordarea in
dependenței, este dispus ca în 
schimb să facă unele concesii colo
nialiștilor englezi.

Incidentele din 12 mai, scrie agen
ția Reuter, au izbucnit în urma 
luptei ce se duce între membrii a- 
cestor două partide, în cadrul ac
tualei campanii electorale, pentru a 
obține victoria în alegeri.

Corespondentul agenției Reuter 
relatează că ele au încetat numai 
după ce forțele polițienești au in
tervenit cu gaze lacrimogene și bas
toane împotriva participanților la 
mitinguri. 15 persoane au fost ares
tate, iar 14 grav rănite. 

țelor puternice care merg acum 
alături de partidul comunist“.

în continuarea rezoluției se arată 
că comuniștii sînt împotriva înar
mării atomice a țării, pentru promo
varea de către Italia, a unei politici, 
de dezarmare și de destindere a în
cordării internaționale. Comuniștii 
cer crearea unor noi regiuni auto, 
nome, efectuarea reformei agrare, 
traducerea în viață a planului de 
dezvoltare democratică a economiei 
italiene, refacerea imediată a comi
siilor parlamentare pentru ancheta
rea activității monopolurilor.

Conducerea P.C. Italian propune 
să se organizeze în țară o amplă 
discuție în legătură cu aceste pro
bleme și „cheamă la colaborarea 
tuturor forțelor politice și sociale 
interesate în înfăptuirea acestui pro
gram“. P.C. Italian cheamă pe oa
menii muncii Ia lupta pentru înfăp
tuirea acestor sarcini.

consolidarea unității naționale și la 
creșterea mișcării democratice în 
țară.

Romesh Chandra, redactor al săp- 
tămînalului „New Age“, organul 
central al P.C. din India, a subliniat 
în cuvîntarea sa că problema elibe
rării de urgență a comuniștilor este 
strîns legată de problemele de bază 
ale democrației indiene.

ganizația Națiunilor Unite, recu
noașterea frontierei Oder-Neisse 
drept condiție necesară pentru asi
gurarea unei păci trainice în Eu
ropa și în întreaga lume.

Participanții la colocviu s-au pro
nunțat în favoarea creării în Eu
ropa centrală a unei zone denu- 
clearizate, din care să facă parte 
cele două state germane, Polonia și 
Cehoslovacia, și au subliniat nece
sitatea încheierii unui pact de 
neagresiune între țările N.A.T.O. și 
Tratatului de la Varșovia.

Pornind de la faptul existenței 
reale a două state germane, coloc
viul consideră necesar să se încheie 
de urgență Tratatul de pace ger
man, care să fie semnat de ambele 
state germane..

După părerea participanților la 
colocviu, acest tratat trebuie să 
stipuleze, printre altele, recunoaște
rea actualelor frontiere ale statelor 
germane, interzicerea oricărei arme 
atomice pe teritoriile celor două 
state germane, să excludă prevederi 
discriminatorii care să știrbească 
suveranitatea de stat a acestor țări 
și să prevadă neamestecul în tre
burile interne ale statelor germane.

înregistrat peste 350 000 de cazuri de 
malarie.

Reprezentantul romîn a mențio
nat în continuare sprijinul pe care 
țara noastră l-a acordat acțiunilor 
organizate de O.M.S. în cadrul pro
gramului de eradicare a paludismu
lui.

Un articol de Bertrand Russel

„MM DISPUI MIKWU. MIIKIC/IM“
In numărul din mai al revistei 

„MINORITY OF ONE“, sub semnă
tura cunoscutului filozof englez 
Bertrand Russel, a apărut articolul 
„Mitul despre «libertatea» ameri
cană“.

„In viața americană — scrie Rus
sel — adevărata libertate a de
venit infimă. Consider că în so
cietatea americană, trei factori impor
tanți au transformat toate declarațiile 
despre libertate și libertatea individului 
în vorbe goale, liniștind conștiința ador
mită a acelora care vor să creadă că 
sînt animați de aceste idealuri deși 
trăiesc într-o societate care manifestă 
dispreț atît față de libertate cît și 
față de libertatea individului. A- 
cești trei factori sînt : 1) metodele 
fățișe și brutale ale statului polițist ; 2) 
dezvoltarea de instituții incompatibile 
cu libertatea și libertatea individului și 
8) lupta pentru dominație între giganții 
America și Rusia... (după cum se vede, fi
lozoful englez plătește un anumit tribut 
propagandei anticomuniste — n.r.).

După terminarea celui de-al doilea 
război mondial, exercitarea puterii po
litice a fost însoțită în Statele Unite de 
persecutarea cea mai cruntă a etero- 
doxilor (așa-zisa vînătoare de comu
niști — n.r.). Țelul acestor persecuții 
era de a constrînge America să se îm
pace cu capitalismul și cu puterea ma
rilor industriași și, de aceea, orice even
tual critic al Unui asemenea sistem al 
puterii era supus persecuțiilor, fiind de
clarat un element subversiv.

Comuniștii erau o țintă comodă și toți 
cei ce continuau să aibă concepții inde
pendente erau obligați să condamne co
munismul dacă vroiau să-și păstreze li
bertatea și locul de muncă.

Biroul Federal de Investigații (F.B.l) 
este o poliție politică secretă. Ea fabrică 
deseori dovezi pentru a da în judecată 
oameni care nu au nici o vină; și pe 
toți acei care îndrăznesc chiar sa ma
nifeste îndoieli îi așteaptă aceeași soartă. 
Ministerul Justiției a hotărît să-i plăteas
că pe martorii falși, terorizați, care apoi, 
uitînd ce înseamnă frica, au descoperit 
că minciuna oficial sancționată servește

Pe șantierul combinatului 
de. Hîng.â Stara Zagora

Lucrările de construcție a combina
tului de îngrășăminte azotoase de 
lingă Stara Zagorn (R. P. Bulgaria) se 
apropie de sfîrșit. Constructorii efec
tuează acum lucrări de finisare în 
interior și exterior și montează sau 
fac rodajul ultimelor instalații. Re
cent a fost, .dată, în exploatare sec
ția de acid nitric, unde s-au și pro
dus primele 50 tone din acest produs. 
.S-a mai dat în exploatare a doua tur
bină a centralei termoelectrice a com
binatului, cu o capacitate de 6 000 
kW.

înainte de termen
Constructorii centralei electrice Tu

roszow din R. P. Polonă, au luat ini
țiativa să dea în producție înainte de 
termen un turboagregat cu o capaci
tate de 800 megawați. La sfîrșitul

La combinatul chimic de la Borsod (R. P. Ungară)

Declarația Ministerului Afacerilor Externe
al R. D.

HANOI 13 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam a dat publici
tății o declarație în care arată că 
guvernul Republicii Democrate 
Vietnam consideră ilegală hotărîrea 
Comisiei internaționale de control 
pentru LăoS.de a constitui un grup 
permanent al acestei comisii care 
să staționeze în Valea Ulcioarelor. 
Această hotărîre, adoptată în mod 
unilateral de membrii indieni și. ca
nadieni ai comisiei, contravine a- 
cordurilor de la Geneva cu privire 
la Laos.

în declarație se subliniază că gu-

Formarea unui „guvern Haitian în exil4*
WASHINGTON 13 (Agerpres). - 

Agențiile de presă anunță că la 13 
mai, comisia Organizației Statelor 
Americane care anchetează situația 
creată între Republica Dominicană 
și Republica Haiti urmează să so
sească, pentru a doua oară, în Haiti, 
„în vederea continuării cercetări
lor“.

După cum transmit agențiile de 
presă, la San Juan (Porto Rico) a 
fost creat un „guvern haitian 
în exil“. Potrivit agenției France 
Presse, proclamația în legătură cu 
crearea acestui guvern este semna
tă de 16 persoane, dintre care opt 
se află în Haiti. Semnatarii procla
mației cer recunoașterea acestui 
guvern de către guvernele din Ame

drept o bună sursă de venit. La sfîrșitul 
deceniului al 5-lea și în decursul celui 
de-al 6-lea, conținutul vieții politice a- 
mericane era intimidarea tuturor oame
nilor cinstiți Care cutezau să critice. Co
misiile de cercetări recurgeau de ase
menea la serviciile informatorilor plătiți 
și mincinoși.

Mulți oameni au fost aruncați în în
chisori și mulți — lipsiți de mijloace de 
existență. Rezultatul acestei campanii 
sistematice, atotpătrunzătoare de intimi
dare a fost interzicerea discutării în pu-

Răsfoind presa străină

blic, în Statele Unite, a alternativelor 
politice. Politicieni oportuniști ca 
J. McCarthy și R. Hixon au făcut ca
rieră dînd pe mina judecății inchizito
riale oameni cu concepții independente. 
Presa a colaborat întru totul cu ei, pen
tru că presa, ca și toate mijloacele de 
informație,, este controlată de marile in
terese economice. Tocmai aceste inte
rese economice au Servit drept mediu 
nutritiv péntru ofensiva împotriva li
bertăților cetățenești și pentru ■ crearea 
„unui lagăr. de concentrate al gîndirii“ 
— trăsături Caracteristice ale Statelor 
Unite ale Americii.

...Cu timpul, persecutarea eterodoxi- 
lor s-a transformat într-o carieră de 
sine stătătoare șl erau necesare tot mai 
multe victime pentru a satură inchi
ziția și pe inchizitorii avizi de singe. 
Pe listele ministrului de justiție figu
rează astăzi sute de organizații decla
rate subversive. Legea Feinberg cere 
ca învățătorul să divulge concepțiile, 
politice ale colegilor săi. Prietenii sau 
pui și Simplu CUnoscUți ai unor oameni 
cu concepții politice independente se 
expun ei înșiși primejdiei persecuțiilor 
fățișe.

Sistemul de teroare despre care rela
tez și care, sînt convins, este bine cu
noscut americanilor, o acționat neofi
cial, dai forța sa distructivă sporea pe 
măsură ce devenea tot mai fățiș. Cei 
„nesiguri" din punct de vedere politie 

anului 1964, capacitatea centralei 
electrice de la Turoszow va atinge 
1200 megawați. Colectivul și-a luat 
de asemenea angajamentul să îmbu
nătățească organizarea muncii, să me- 
canlzeze procesele care necesită un 
foarte mare volum de muncă, să îmbu
nătățească tehnica securității muncii.

La chemarea constructorilor din 
Turoszow, colectivele întreprinderilor 
conexe au răspuns furnizînd mașini și 
utilaj pentru cea mai mare centrală 
electrică din R. P. Polonă.

2 000 000 de volume
In centrul orașului Phenian (R.P.D. 

Coreeană) se află în faza finală de 
construcție biblioteca științifică, în 
care vor fi păstrate peste două mi
lioane volume. Biblioteca va avea 15 
săli de lectură șl cabinete, unde vor 
putea să se documenteze s^-ultan 
peste 1 500 de cititori.

}

Vietnam
vernul R. D. Vietnam solicită co
președinților conferinței din 1962 
de la Geneva să ceară Comisiei in
ternaționale să dizolve neîntîrziat 
acest grup. Totodată, spre a asigu
ra îndeplinirea întocmai a acordu
rilor de la Geneva, a normaliza si
tuația din Laos și a întări pacea în 
Indochina și în Asia de sud-est gu
vernul R. D. Vietnam propune să 
se ja măsuri eficiente pentru' a 
curma uneltirile S7U.A. și ‘ ale for
țelor proamericane din Laos, care 
urmăresc subminarea păcii și neu
tralității Laosului.

rica Latină și de către guvernul Sta
telor Unite și subliniază că manda
tul președintelui Haiti, Duvalier, 
expirînd la 15 mai, menținerea la 
putere a acestuia după data de 15 
mai ar viola constituția baitiană.

Agenția Reuter menționează în 
legătură cu crearea noului guvern 
că acest „guvern provizoriu este un 
guvern anticomunist“. Așa se expli
că apariția lui la Porto Rico sub 
oblăduirea Statelor Unite. Nemul
țumite de lipsa de popularitate a lui 
Duvalier în rîndurile poporului lui, 
Statele Unite, pentru a evita o re
voluție de stînga în Haiti, preferă 
crearea „unui guvern în exil“, fidel 
intereselor S.U.A. și orientat net îm
potriva forțelor progresiste.

nu sînt angajați în întreprinderile in
dustriei particulare. Dreptul de a călă
tori depinde de cît de „sigure" sînt 
concepțiile oamenilor. Sistemul vast 
de șantaj, instituit odată cu apariția 
unor organe ale presei ca „Red Chan
nels“, lipsește pe om de posibilitatea 
de a-și face o carieră dacă este consi
derat comunist.

...Persecutarea oamenilor cu un fel de 
a gîndl independent nu este unica sursă 
a tragediei Americii. Viața cotidiană a 
oamenilor a încetat să fie liberă. Ei nu 
mai judecă hotărîrlle care îi privesc, 
iar aceasta constituie principalul. Cea
laltă latină a acestui al doilea factor 
este natura puterii și înseși a vieții po
litice din America. Asociația trusturilor 
constituie un guvern particular, între
prinderile s-au îmbinat strîns unele cu 
altele, iar Viața economică și politică a 
Statelor Unite sînt indisolubil legate în
tre ele. Același lucru se poate afirma 
și despre puterea economică șt politică.

Asociația trusturilor finanțează cele 
două partide politice, ptlne la dispozi
ție milioanele de dolari necesari candi- 
daților celor două partide în timpul ale
gerilor în senat, dispune de mijloacele de 
informație și le controlează și, în esență, 
de ea depinde adoptarea hotărîrilor. 
Din acest motiv, democrația politică o- 
ficială din Statele Unite constituie în 
măsură considerabilă o înșelăciune, iar 
„libertatea“ — un mit comod în mîî- 
nile birocraților lipsiți de personalitate,

Nimicirea eterodoxilor s-a putut rea
liza pe calea beatificării lor în mim 
tea poporului cu sprijinul „dușmanu
lui“, cu „diavolul", cu aceșt.1 „roșii ne
crezut de përfiii“,.. Sînt profund con
vins că dacă n-ar exista conflictul cu 
Uniunea Sovietică, ar fi fost inventată 
o altă justificare pentru aceste persecu
ții politice,., '

Statele Unite au creat și sprijină re
gimurile tbanice din întreaga lume. U- 
nicul criteriu al sprijinului îl constituie 
gradul de subordonare față de cerințele 
mașinii militare americane și bunăvoin
ța cu care se permite industriașilor ame
ricani să exploateze popoarele și re
sursele țărilor respective".
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In statul Alabama au fost trimise
trupe federale

• Declarafia președintelui Kennedy ® Reacția membrilor Ku Klux-KIa- 
nulul. • Mitinguri de protest împotriva rasiștilor în marile orașe

„Ku-Klux-Klanul, scrie ziarul „New 
York Mirror“, tine „ședințe secre
te“ din statul Georgia pînă în sta
tul Alabama, plănuind reluarea ce
lei mai vaste activități teroriste“. 
Guvernatorul rasist al statului Ala
bama a reafirmat hotărîrea lui de a 
continua acțiunile represive împo
triva negrilor.

Evenimentele din orașul Birming
ham continuă să aibă un ecou pu
ternic în restul Statelor Unite. A- 
genția U.P.I. transmite că la 12 mai 
peste 10 000 de persoane din orașul 
Boston au participat la un mare 
miting de protest față de dezmățul 
rasiștilor. Au mai avut loc demon
strații la New York, Philadelphia, 
în orașele Richmond, Norfolk și 
Hopewell (statul Virginia) unde în 
fața restaurantelor și sălilor de 
spectacole au fost instalate pichete, 
în orașul Raleigh (statul Carolina 
de nord) continuă demonstrații ale 
populației de culoare.

Corespondentul din Londra al a- 
genției Associated Press subliniază 
că oficialități occidentale și-au ex
primat, în particular, teama că tul
burările rasiale care au loc în pre
zent în S.U.A. „ar putea să dăuneze 
poziției Statelor Unite în țările re
cent independente din Africa și A- 
sia“.

Potrivit agenției U.P.I., James 
Roosevelt, membru democrat al Ca
merei reprezentanților, a declarat 
în cadrul unui miting care a avut 
loc la Miami că „fiecare fotografie 
înfățișînd cîinii polițiști atacînd pe 
negrii din Birmingham > anulează a- 
proape în întregime rezultatele, pro-

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Președintele Kennedy a ordonat în 
noaptea de 12 spre 13 mai ca uni
tăți ale trupelor federale să pătrun
dă în statul Alabama „fiind gata să 
intre în acțiune pentru a preveni 
noi incidente rasiale“. Această liotă- 
rîre este o urmare a tulburărilor 
provocate de rasiștii din orașul Bir
mingham în noaptea de sîmbătă 
spre duminică, cînd aproape 50 
de persoane, au fost rănite și 
două locuințe ale negrilor au 
fost distruse de bombele arun
cate de rasiști. Potrivit agențiilor 
occidentale de presă, primele deta
șamente ale trupelor federale au 
sosit la baza aeriană Montgomery și 
la baza McClellan. în istoria inci
dentelor rasiale în sudul S.U.A. este 
pentru a treia oară cînd autorită
țile de la Washington adoptă o a- 
semenea măsură.

într-o declarație oficială, pre
ședintele Kennedy a afirmat că 
„este profund îngrijorat“ de cele ce 
se petrec în orașul Birmingham și 
a condamnat pe cei „care încearcă 
să înlocuiască eforturile de conci
liere prin violență și ură“.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, rasiștii din sudul S.U.A. au 
reacționat cu furie la hotărîrea au
torităților de la Washington. In o- 
rașul Bessemer (statul Alabama) 
peste 2 500 de membri ai organiza
ției rasiste Ku-Klux-Klan,' în frunte 
cu „Marele Dragon“ Robert Shel
ton. au aprins o cruce uriașă „pen
tru a denunța acordul încheiat între 
reprezentanții comunităților albă și 
neagră din Birmingham“. O altă 
cruce a fost aprinsă de rasiști în pagandei desfășurate ani de zile de 
fața unei școli din New Orleans. ■- către Statele Unite în străinătate“.

Rezultatele alegerilor 
municipale și rurale din Anglia

LONDRA 13 (A- 
gerpres). — La 
Londra au fost 
date publicității 

rezultatele alege
rilor pentru con
siliile municipale și rurale care au 
avut loc în tot cursul săptămînii 
trecute pentru preschimbarea man
datelor în aproximativ o treime 
din aceste organe din Anglia, Sco
ția și Țara Galilor. Pretutindeni, 
rezultatele au indicat o infrîngere 
serioasă pentru partidul guverna
mental conservator, care — după 
aprecierile observatorilor britanici 
— „și-a pierdut în mod catastrofal 
prestigiul" în fața corpului electo
ral. Potrivit cifrelor oficiale, parti
dul laburist a cîștigat 878 de man
date, față de numărul deținut la 
precedentele alegeri municipale și 
locale. Pierzînd 802 mandate, 
partidul conservator a pierdut, tot
odată, și majoritatea în consiliile 
municipale din principalele orașe 
ale Angliei și Walesului, precum 
și din unele suburbii ale Londrei, 
considerate „sfere de dominație 
conservatoare”. în aceste alegeri, 
partidul liberal a cîștigat 168 man
date.

Toate ziarele britanice subliniază

o O serioasă infrîngere a în comentariile lor 
partidului conservator ® La- succesul înregis- 
buriștii cîștigă 878 de man- trat de candida- 
date © Harold Wilson a cerut ții partidului la-

demisia guvernului buris t, arătînd că
-----  politica guvernu
lui conservator este prin aceste

voturi respinsă de alegători. „Sun
day Times“ atrage astfel atenția că 
opoziția laburistă a cîștigat con
trolul în consiliile municipale din 
marile orașe. „Macmillan și miniș
trii săi nu se mai bucură de încre
derea opiniei publice”, subliniază 
„Sunday Citizen“ — din pricina 
„prea numeroaselor eșecuri sufe
rite atît în țară cît și în străină
tate“. „Dacă alegerile parlamentare 
ar avea loc mîine, constată la rîn- 
dul său săptămînalul „Sunday Te
legraph“, laburiștii ar dispune în 
Camera Comunelor de o majoritate 
de aproximativ 100 de mandate“.

După anunțarea rezultatelor ale
gerilor locale, liderul partidului la
burist, Harold Wilson, a dat publi
cității o declarație- în care cere gu
vernului conservator să demisio
neze și să organizeze neîntîrziat 
alegeri parlamentare, fără a 
aștepta toamna anului 1964 
expiră mandatul actualului 
lament.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Fi
del Castro și persoanele care îl în
soțesc continuîndu-și călătoria prin 
U.R.S.S. au sosit la 13 mai la 
Bratsk, unde s-a construit una din
tre cele mai mari hidrocentrale din 
lume. Pe stadionul orășenesc a 
avut loc un mare miting la care a 
luat cuvîntul Fidel Castro care a 
fost primit cu ovații de partici- 
panți.

înalții oaspeți cubani au sosit a- 
poi în aceeași zi în orașul Krasno
ïarsk, unde a avut loc o convorbire 
prietenească între Fidel Castro și 
reprezentanții opiniei publice din 
acest oraș. în continuarea călăto
riei, delegația cubană a vizitat apoi 
orașul Sverdlovsk. Pe 
la aerodrom spre oraș 
peți au fost salutați cu 
populație.

șoseaua de 
înalții oas- 
căldură de

MOSCOVA 13.— Corespondentul 
Agerpres transmite : Luni a sosit la 
Moscova delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Ro 
mîne care, la invitația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., va face o vizită 
în Uniunea Sovietică. Delegația este 
condusă de acad. Athanase Joja, 
membru al C.C. al P.M.R., membru 
al Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne.

Pe peronul gării Kiev din Mos
cova, pavoazată cu drapele de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne, delegația à fost 
întîmpinată de tovarășii I. Kalnber- 
zin, vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., I. Spi
ridonov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., M. Gheorgadze, secretarul 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. Firiubin, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.., de deputați ai Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., de înalți 
funcționari ai Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, mem
bri ai Consiliului de conducere al

sosit la Moscova
Asociației de prietenie sovieto-romî- 
ne, reprezentanți ai oamenilor mun
cii din capitala Uniunii Sovietice.

Delegația a fost întîmpinată, da 
asemenea, de tovarășul Nipolae 
Guină, ambasadorul R.P. Romîip la 
Moscova, și de membri ai amba 
sadei.

Tovarășul I. Spiridonov a rostit 
o cuvîntare,o cuvîntare, în care a urat oaspe
ților bun venit în capitala Uniunii 
Sovietice, subliniind că vizita în 
U.R.S.S. a delegației Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne constituie 
o nouă manifestare a prieteniei din
tre țările noastre.

Mulțumind pentru primirea căl
duroasă, tov. Athanase Joja a trans
mis Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și întregului popor sovietic, con
structor al comunismului,, un salut 
frățesc, în numele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne și al poporului romîn.

Membrilor delegației romîne le-au 
fost oferite buchete de flori.

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației au vizitat capitala sovie
tică.

mai 
cînd 
par-

nului în care Salah Bitar deține, 
pe lingă postul de prim-ministru.

Demisia cabinetului 
argentinean

DAMASC 13 (Agerpres). — Pos
tul de radio Damasc a difuzat în „___ „_______  _  „___________
după-amiaza zilei de 13 mai trei portofoliul de ministru al afacerilor 
decrete ale președintelui „Consiliu
lui național al Comandamentului 
revoluției“ din Siria, generalul El 
Atassi, prin care se anunță forma
rea unui nou guvern sirian. Primul 
decret acceptă demisia lui Sami 
El Jundi, care fusese însărcinat în 
urmă cu 48 de ore să formeze noul 
cabinet sirian. Al doilea decret îl 
însărcinează pe Salah Bitar cu for
marea noului guvern, iar cel de-al 
treilea a ratificat formarea guver-

externe ad-interim. Noul guvern are 
o componență aproape identică cu 
cabinetul Bitar, demisionat, în 
locul miniștrilor unioniști demisio
nați ‘fiind numiți miniștri ad-inte
rim din rîndurile altor membri ai 
guvernului.

După cum transmite agenția Reu
ter, Salah Bitar a declarat la 12 
mai că demisia guvernului său, 
care a avut loc sîmbăta trecută, 
este un rezultat direct al „abando
nării răspunderilor lor de către 
grupurile unioniste reprezentate în 
guvern“.

Agenția Reuter, citind surse ofi
ciale din Damasc, relatează că au 
fost emise mandate de arestare îm
potriva fostului prim-ministru 
Khaled Azem, a liderului politic 
Akram Haurani și a unor foști mi
niștri sirieni din regimul precedent. 
Aceeași agenție transmite că o se
rie de alte personalități politice 
s-au refugiat la diferite ambasade.

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). 
— Agenția Associated Press anunță 
că la 12 mai, întregul cabinet ar- 
gentinean și-a dat demisia. Potrivit 
agenției, purtătorul de cuvînt al 
guvernului, anunțînd demisiile, „nu 
a dat nici un fel de indicații in le
gătură cu acceptarea de către 
Guido a acestor demisii, nici în le
gătură cu acțiunea pe care acesta 
o va întreprinde”.

'Agenția United Press Internatio
nal menționează că noua criză 
argentineană a survenit „în urma 
acuzațiilor cu privire la corupția 
care domnește în guvernul lui 
Guido“

Formarea noului guvern 
irakian

BAGDAD 13 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad anunță că în noap
tea de 12 spre 13 mai a fost format 
noul guvern irakian. Șeful guvernu
lui este Ahmed Hassan el Bakr, 
vicepreședinte — Aii Saleh el Saadi, 
ministrul apărării — generalul Sa
leh Mahdi Amash, ministrul de ex
terne — Talib Hussein Shabib, iar 
ministru de interne, Hazam Jawad.

După cum apreciază agenția Reu
ter, referindu-se la caracterul aces
tui guvern, „prea puține schimbări 
au avut loc, menținîndu-se încă pre
ponderența elementelor partidului 
Baas’’.

j

Prezente romînești peste hotare
STOCKHOLM 13 (A- 

gerpres). — La Göte
borg s-a deschis tra
diționalul Ttrg inter
național de mostre, la 
care R. P. Romînă. 
participă pentru a 5-a 
oară consecutiv. In ca
drul pavilionului romî
nesc sînt expuse ma
șini unelte de diverse ti
puri, utilaj electroteh
nic, tractoare, produse 
petroliere și chimice, 
materiale de construc
ție, mobilă, textile, con- 
îecții, produse alimen
tare și de artizanat.

După inaugurarea o- 
ficială a tîrgului, pa
vilionul R. P, Romîne 
a -fost vizitat de Rune 
Hermans son, ministru 
fără portofoliu în gu
vernul suedez, și Perl- 
nvstroem, prefectul re
giunii Göteborg. Oas
peții au fost primiți de 
dr. Petre Manu, mini
strul R. P. Romîne în 
Suedia, și de delegația 
romînă la tîrg. în tim
pul vizitei s-a dat o 
înaltă apreciere bogă
ției și calității expona
telor ca și modului de 
prezentare și organiza
re a pavilionului romî
nesc. în mod deo
sebit au fost apreciate 
produsele industriei ro
mînești constructoare

de mașini și ale indus
triei bunurilor de con
sum. Standurile pavi
lionului romînesc la 
tîrgul internațional de 
la Göteborg sînt vi
zitate de un numeros 
public ca și de repre
zentanți ai cercurilor de 
afaceri 
străine.

suedeze Și
★

BRUXELLES 13 
gerpres). — Cu prilejul 
sărbătoririi zilei R. P. 
Romîne în cadrul Tîr
gului internațional de 
mostre de la Bruxelles, 
directorul Pavilionului 
R. P. Romîne, 1. Dră- 
ghici, a oferit un cocteil 
la care au participat 
Lucien Cooremans, pri
marul orașului și pre
ședintele Consiliului de 
Administrație al Tîr
gului Internațional de 
Mostre, senatorul de 
Buquoix, deputății Van 
Hemelriyclc și Geldof 
Plateau, director gene
ral în Ministerul de Ex
terne, Guiltmont, direc
tor general al Federa
ției Industriilor Chimi
ce Belgiene, Georges 
Chantren, directorul ge
neral al Tîrgului Inter
național de Mostre de 
la Bruxelles, membri 
ai corpului diplomatic,

(A-

oameni de afaceri, zia
riști belgieni și străini.

A fost de față Pavel 
Babuci, ministrul Ro
mâniei la Bruxelles.

★
ATENA 13 Corespon

dentul Agerpres trans
mite : Liga de prietenie 
greco-romînă din Ate
na a organizat pe in
sula Corfu o manifes
tare culturală româ
nească. Cu această oca
zie, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena, dr. 
Mircea Bălănescu, și 
persoanele care îl înso
țesc au făcut o vizită 
prefectului din Corfu, 
SideropuloSj și prima
tul orașului, Zafiropu- 
los.

La manifestare, care 
avut loc dumini- 

la cinematogra- 
„Palas“ din Cor-

a 
că 
ful
fu, au participat pes
te o mie de persoane. 
Cu această ocazie, a 
luat cuvîntul deputatul 
Stavros Kostopulos, 
fost ministru, vicepre
ședinte al Ligii de prie
tenie 
care a vorbit despre 
relațiile 
dintre cele două țări. 
Au fost prezentate a- 
poi filmele românești 
„Transilvania“ și „S-a 
furat o bombă".

greco—romîne.

de prietenie

g|« Conferința pentru dezarmare de la Geneva

ITALIA. Peste 40 000 de muncitori constructori din Roma au participat la o mare demonstrație de 
protest împotriva hotărîril patronilor de a le reduce salariile.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat ambasadei Marii 
Britanii la Moscova o notă în care 
declară persona non grata pe Ger- 
vase Cowell, al doilea secretar al 
Ambasadei Marii Britanii la Mos
cova, și pe soția lui, Pamella Cowell, 
cerîndu-le să părăsească neîntîrziat 
Uniunea Sovietică.

In notă sînt declarați, de aseme
nea, persona non grata Roderick 
Chisholm, al doilea secretar al ace
leiași ambasade, cu soția Ann 
Chisholm, John Warley, adjunct al 
atașatului militar de marină, Feli
city Stewart, atașat, și Ivor Rausel, 
funcționar de ambasadă.

într-o notă adresată ambasadei 
S.U.A. Ia Moscova, Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. declară 
persona non grata pe William Johns,

al doilea secretar al ambasadei 
S.U.A. la Moscova, pe Alexis Davi
son, adjunct al atașatului de aviație, 
și pe atașatul Rodney Carlson.

Folosindu-se de situația lor ofi
cială, ei au înlesnit desfășurarea ac
tivității de spionaj de către Pen- 
kovski și Wynne condamnați în pro
cesul încheiat la 11 mai la Moscova.

GENEVA 13 (Agerpres). - La 
ședința plenară din 13 mai a Comi
tetului celor 18 state, prezidată de 
G. Macovescu, conducătorul dele
gației R. P. Romîne, au continuat 
discuțiile în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară. Au 
luat cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A. și Marii Britanii.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, a declarat că re-

prezentanții puterilor occidentale 
au recunoscut eficacitatea mijloa
celor naționale de control în ce pri
vește exploziile nucleare subterane 
și, în consecință, trebuiau să renunțe 
la solicitările privind efectuarea 
inspecției la fața locului. în pre
zent, solicitările pentru o inspecție 
la fața locului sînt inutile din punc
tul de vedere al controlului.

La ambasada R. P. Romîne
din Sofia

O ORES PON DENT II NOȘTRI TRANSMIT

LONDRA
Spre

la

manifesteze pe străzile Londrei și 
organizeze o așa-numită „paradă 
mai“. Indignarea locuitorilor ca

pitalei engleze a fost atît de mare în- 
cît poliția a fost nevoită să intervină 
împotriva manifestanților fasciști. Un 
grup de tineri indignați de acțiunile 
fasciștilor au pătruns în sediul „Miș
cării unioniste“. Poliția a arestat șase 
antifasciști.

ASUNCION. Referindu-se la un 
anunț al poliției paraguayene, agenția 
Prensa Latina menționează că tînărul 
student Antonie Barreras, conducător 
al Federației studenților democrat-re- 
voluționari din Paraguay, a fost arestat 
împreună cu alte persoane.

MANILA. In ciuda prezenței tru
pelor guvernamentale aduse săptămâ
na trecută pentru „menținerea ordi- 
nei“ în portul Manila, greva celor 
3 000 de docheri declarată în sprijinul * 
revendicărilor lor economice continuă. 
După cum relatează agenția U.P.I,, 
la 13 mai alți 1 500 de docheri au 
părăsit lucrul în semn de solidaritate 
cu greviștii. Datorită hotărârii gre
viștilor, președintele Filipinelor, Ma
capagal, a ordonat retragerea trupelor 
din port și a împuternicit membrii 
guvernului să înceapă tratative în ve
derea reglementării conflictului.

PARIS. Potrivit datelor oficiale pu
blicate la Paris, în primele trei luni 
ale anului 1963 deficitul balanței co
merciale a Franței se ridică la 782 
milioane de franci, ceea ce înseamnă 
o creștere cu aproape 500 milioane 
franci față de primul 
anului 1962. Balanța comercială a 
Franței cu țările zonei francului a în
registrat un deficit de peste 200 mi
lioane franci.

MANAGUA. Vulcanul Conception, 
din Nicaragua, care a început să erupă 
la 10 mai, a provocat la 12 mai daune 
considerabile. O imensă suprafață de 
culturi a fost acoperită de lavă și de 
cenușă incandescentă, care au provo
cat moartea a numeroase cirezi de 
vite. Toți locuitorii regiunilor amenin
țate au părăsit locuințele.

PARIS. La sediul U.N.E.S.C.O. din 
Paris a fost sărbătorită Ziua, de luptă 
pentru pace, împotriva rasismului și 
antisemitismului. Participanții au ana
lizat măsurile care trebuie luate pen
tru intensificarea luptei împotriva ma
nifestărilor de ură rasială și discrimi
nare.

ATENA. A.F.P. anunță că în urma 
unei explozii într-un depozit de 
dinamită din localitatea Skimatari din 
sudul Greciei nouă persoane, dintre 
care opt femei, și-au găsit moartea. 
Agenția subliniază că explozia a fost 
atît de puternică îneît clădirea depo
zitului a fost „pulverizată“, iar toate 
geamurile clădirilor pe o rază de 8 km 
au fost sparte.

SOFIA. Luni după-amiază loan 
Beldean, ambasadorul R. P. Romîne 
în R. P. Bulgaria, a oferit un cocteil 
în saloanele ambasadei din Sofia în 
cinstea delegației de activiști ai P.C.B. 
care, la invitația C.C. al P.M.R., au vi
zitat de curînd țara noastră, în ca
drul unui schimb de experiență. Au 
participat : Stoian Karadjov, membru 
al C.C.al P.C.B., Dimo Dicev, mem
bru al C.C. și șeful secției externe a 
C.C. al P.C.B., Ivan Popov, adjunct 
la Ministerul Afacerilor Externe, mem
brii delegației, activiști ai C.C. al 
P.C.B., reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai presei. Coc
teilul s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

„Statele generale 
pentru dezarmare“

un nou marș 
Holy Loch
vor adopta o „declarație de inde
pendență“.

Demonstrația promite a fi una din 
cele mai largi din istoria mișcării 
engleze pentru pace. Congresul 
scoțian al trade-unionurilor, care 
unește pe toți sindicaliștii din Sco
ția, a declarat că sprijină pe deplin 
această acțiune. Fiecare zi care 
ne apropie de data de 25 mai aduce 
noi mesaje de sprijin de la dife
rite grupări politice, organizații de 
femei, religioase etc. Organizațiile 
de tineret, care au avut un rol atît 
de important în marșul de la Alder- 
maston, se pregătesc intens să par
ticipe la această demonstrație.

S-au și întocmit planuri de cir
culație a autocamioanelor din toate 
regiunile țării. 1 300 de demonstranți 
vor naviga pe rîul Clyde, de la 
Glasgow la Holy Loch, pe un vapor 
pavoazat cu steagurile păcii. Dacă 
ar fi să se țină seama de numărul 
mare al amatorilor, ar fi necesară 
o flotă întreagă. In același timp, nu
meroși demonstranți vor sosi cu tre
nul sau mergînd pe șosele.

In „Declarația de independență", 
care urmează să fie adoptată la 
25 mal, se subliniază: „Guvernul 
nostru a abdicat de la responsabili
tățile sale. Suveranitatea poporului

PARIS

La sfîrșitul săptămînll trecute, din 
Inițiativa „Comitetului celor 100“, 
partizanii dezarmării nucleare au or
ganizat o demonstrație în apropie
rea bazei din Marham (comitatul 
Norfolk) a forțelor militare aeriene 
britanice. In ciuda faptului că baza 
era păzită de 350 de polițiști 
la care se adaugă formațiile poli
tiei speciale a forțelor militare ae
riene, zeci de demonstranți au 
reușit să pătrundă pe teritoriul 'ba
zei. Poliția 
se arestări din rîndul demonstran
ților. Intr-o 
tul celor 100‘ 
testul împotriva acțiunilor represive 
ale autorităților polițienești și a în
scenării unor acțiuni judiciare unui 
număr de 68 de persoane din rîndul 
celor arestați.

Astfel de manifestări, care se pro
duc la scurtă vreme după marele 
marș „antinuclear“ Aldermaston- 
Londra, exprimă dorința de pace a 
poporului britanic, cerința sa de a 
se pune capăt cursei înarmărilor, 
primejdiei unui război nuclear care, 
pentru țări ca Anglia, cu teritoriu 
restrîns și dens populat, prezintă pri
mejdia unei nimiciri totale.

Pentru ziua de 25 mai, Consiliul 
scoțian pentru pace și Comitetul 
englez pentru apărarea păcii orga- și a parlamentului a fost subminată, 
nizează la Holy Loch un marș îm- - - -
potriva bazelor din Scoția cedate 
submarinelor americane înzestrate 
cu rachete „Polaris“. Aceasta va ii 
o nouă manifestație de amploare a 
luptătorilor pentru pace din Anglia. 
Zeci de mii de partlcipanțl din în
treaga țară îșl vor exprima cu a- 
cest prilej protestul împotriva trans
formării țării într-o bază nucleară șl

a operat numeroa-

declarație, „Comite- 
I“ își exprimă pro-

Trebuie să ne iecîștigăm dreptul de 
a hotărî asupra viitorului nostru“.

Declarația este aprobată de nu
meroase organizații din întreaga 
țară. După marșul din 25 mai, pre
vederile ei vor constitui unul din 
obiectivele principale ale luptei 
pentru pace a poporului englez.

GORDON SCHAFFER

La 18 șl 19 mai, din inițiativa miș
cării de luptă pentru pace, la Paris 
se vor reuni „Statele generale pen
tru dezarmare".

Denumirea de „State generale" 
evocă adunarea celor trei stări so
ciale care existau odinioară în 
Franța — nobilimea, clșrul și bur
ghezia. Convocarea lor constituie 
una din cele mai vechi tradiții ale 
Franței și își trage începuturile încă 
din evul mediu. Organizatorii Sta
telor generale au pornit de Ia 
ideea că această manifestare tre
buie să exprime păirerea și voința 
întregului popor francez, că aici tre
buie să se întîlnească reprezentanți 
ai tuturor păturilor societății, indife
rent de convingeri religioase sau 
apartenență politică. In ultimele 
două luni s-au desfășurat mii de 
adunări și colocvii pentru desemna
rea reprezentanților care vor parti
cipa la adunarea de la 18 și 19 
mai.

Credite pentru școli, iar nu pentru 
război, încetarea experiențelor nu
cleare, participarea Franței la tra
tativele de dezarmare, un tratai 
mondial cu privire la dezarmarea 
generală și controlată — iată „re
vendicările păcii", discutate și a- 
probate de peste 30 000 de tineri și 
tinere din Franța în cursul a sute de 
reuniuni, expoziții, conferințe, con
certe și simpozioane organizate ca 
măsuri pregătitoare în vederea de
semnării de delegați care să-i re
prezinte la Statele generale pentru 
dezarmare.

Participarea la această mare ma- 
nifestație pentru pace și dezarmare 
va fi largă și 
Comitetul de 
telor generale 
2 000 de personalități ale vieții po
litice, științifice și culturale. Edgar 
Faure, fost prim-ministru, François 
Mitterand, fost ministru de interne, 
Jean Rostand, membru al Academiei 
de științe și al Academiei Franceze, 
Jean Guéhenno, academician, prof. 
Antoine Laccassagne, de la Institu
tul Franței, actorul Jean Vilar, cano
nicul Kir, scriitorii Aragon, Simone 
de Beauvoir, Jean-Paul Sartre —iată 
cîțiva din membrii acestui comitet.

în întreaga tară mii de primari, 
consilieri municipali și alte notabili
tăți au aderat la comitetele locale 
de pregătire și au participat la adu
nările generale ce au avut loc în 
toate departamentele. Astfel, în de
partamentul Vaucluse apelul de pre
gătire al Statelor generale a fost 
semnat de 2 deputați, 1 senator, 35 
de primari și 19 din cei 22 de con
silieri municipali. In departamentul 
Dordogne, apelul a fost semnat de 
407 primari și consilieri generali ele.

Ultima manifestare 'anunțată în 
sprijinul Statelor generale este expo
ziția ce se va deschide la Paris în
tre 15—25 mai, la care vor fi înfăți
șate opere exprimînd dorința de 
pace a omenirii. Printre participant! 
se numără: Picasso, J. Cocleau, J. 
Eiffel, J. Lurçat, Nadia Léger, Yves 
Brayer.

reprezentativă. La 
pregătire al Sta- 
au aderat peste

TUDOR VORNICU

BOGOTA. In cadrul conferinței 
interamericane a miniștrilor muncii 
care s-a ținut la Bogota, delegații au 
arătat că programul de „ajutor“ al 
S.U.A. pentru America Latină, „A- 
lianța pentru progres“, nu a dat pînă 
în prezent rezultatele scontate și este 
sortit eșecului. Conferința a cerut 
O.S.A. să adopte măsuri pentru a 
obține stabilirea unor prețuri mai 
echitabile la produsele de export ale 
Americă Latine. Delegația S.U.A. s-a 
pronunțat împotriva acestui lucru.

LA VALETTA. In parlamentul Mal
tei a avut loc un incident în urma 
căruia deputății partidului de opozi
ție, laburist, condus de fostul premier 
Mintoff, au părăsit sala de ședințe. 
Liderul parlamentului a interzis con
ducătorului opoziției să ia cuvîntul. 
Mintoff ceruse anterior instituirea u- 
nei anchete conduse de O.N.U. pentru 
cercetarea situației politice din Malta, 
în urma alegerilor în care partidul na
ționalist a obținut majoritatea, săvîr- 
șind o serie de nereguli electorale.

BELGRAD. în insula Brioni au în
ceput la 12 mai tratativele între Iosip 
Broz Tito, președintele.R. S. F. Iugo
slavia, și Gamal Abdel Nasser, preșe
dintele Republicii Arabe Unite, aflat 
într-o vizită în Iugoslavia.

LONDRA. Membri ai organizației 
fasciste „Mișcarea unionistă“, condusă 
de O. Mosley, au încercat duminică

Trupele diemiste recurg la meto
de barbare pentru a intimida 
populația pașnică din Vietnamul 
de sud. In fotografie : un patriot 
sud-vietnamez spinzurat de miini 
de către anchetatori și supus tor
turilor.
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