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Instalații de centralizare 
electrodin amică

MENEIE STUDENȚILORCadrele didactice și studenții din instituțiile de învățămînt superior se află în pragul unui eveniment important din viața universitară : colocviile și examenele din sesiunea de vară. După un an de învățătură, în care cursurile teoretice s-au împletit cu lucrări practice și de laborator, examenele vor constitui un prilej de verificare exigentă a nivelului pregătirii viitorilor ingineri, profesori, medici, matematicieni, biologi. Pentru a putea participa activ la desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră, la dezvoltarea continuă a economiei și culturii socialiste, viitorilor specialiști le sînt necesare cunoștințe temeinice și multilaterale, care pot fi dobîndite îndeosebi prin studiu aprofundat și perseverent în anii de facultate.în aceste zile, pregătirea sesiunii de colocvii și examene se află în centrul preocupării conducerilor de institute și facultăți, a cadrelor didactice, organizațiilor de partid și U.T.M., asociațiilor studenților. Planurile comune întocmite prevăd o serie de acțiuni menite să asigure participarea tuturor studenților la această sesiune, obținerea unor rezultate cît mai bune. Pentru ca elaborarea proiectelor de an să nu stînjenească studiul studenților pentru examene, conducerea Institutului de petrol, gaze și geologie din Capitală, bunăoară, s-a îngrijit ca proiectele de an să fie predate pînă la începutul lunii mai, iar efectuarea tuturor lucrărilor de laborator obligatorii a fost eșalonată pînă la 15 mai. O atenție deosebită se acordă la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași pregătirii studenților din primul an, cît și celor care se află în fața ultimelor examene. Cadrele didactice îndrumă pe cei mai tineri studenți să sistematizeze cunoștințele însușite la cursuri și materialul bibliografic, îi ajută să aprofundeze diferite probleme. La rîndul lor, cei aflați în pragul absolvirii facultății sînt sprijiniți în definitivarea lucrărilor de diplomă, îmbogățirea lor cu noile date științifice. La Institutul pedagogic de 3 ani din Bacău, la disciplinele principale s-a stabilit ca în ultima lecție să se facă o trecere în revistă a întregului curs, studenții fiind ajutați astfel să se pregătească mai temeinic.Experiența miilor de studenți fruntași la învățătură dovedește că baza înțelegerii și însușirii profunde a cunoștințelor științifice o constituie studiul individual sistematic și perseverent. Conducerile facultăților și cadrelor didactice, avînd sprijinul organizațiilor de partid, sînt chemate să îndrume îndeaproape — și în această perioadă — studiul individual al studenților, să-i ajute în recapitularea și aprofundarea cunoștințelor, în înțelegerea problemelor mai grele. După cum s-a stabilit și cu prilejul unor analize făcute la facultățile de matematică-mecanică, fizică, filologie și istorie de la universitățile din București și din Iași, mai sînt încă cursuri care conțin date și fapte neesențiale și cer o memorare mecanică, îngreu- nind însușirea problemelor de bază de către studenți. De aceea este necesar să se acorde o atenție deosebită selecționării problemelor și temelor pentru examene, îneît ele sa permită verificarea multilaterală a nivelului de cunoștințe și a orientării științifice și practice a studenților.Bibliotecile universitare s-au îngrijit să asigure studenților cursurile și lucrările necesare, întregul material bibliografic recomandat. S-au amenajat în plus numeroase săli de lectură, biblioteci mobile la cămine etc. Grija pentru buna funcționare a bibliotecilor și sălilor de lectură, a cantinelor și căminelor revine, în același timp, conducerilor facultăților și consiliilor asociațiilor studenților. Este o obligație și totodată o înaltă dovadă de conștiință înaintată a fiecărui student să folosească intens timpul de studiu, să respecte orele de învățătură ale colegilor la cămine și în sălile de studiu. Rezultatele bune obținute la colocvii și examene vor fi o dovadă a recunoștinței pe care studenții o poartă partidului și statului nostru pentru condițiile bune de învățătură și de viață asigurate tineretului.Ajutînd conducerile facultăților și cadrele didactice în organizarea exemplară a colocviilor și examenelor, în aprecierea cu exigență și răspundere a cunoștințelor studenților, organizațiile de partid din în- vățămîntul superior, comitetele de partid din centrele universitare își îndeplinesc datoria de a contribui la formarea cadrelor cu înaltă calificare pentru economia și cultura noastră socialistă în plin avînt.

Dantelă de oțel (Instantaneu de la întreprinderea de poduri metalice și prefabricate 
din Pitești). (Foto : Agerpres)

Creșterea productivității muncii
obiectiv central în întrecere

Valorificăm 
rezervele

In cadrul întrecerii socia
liste, colectivul întreprinde
rii noastre acordă o grijă 
deosebită valorificării intense 
a rezervelor de creștere a 
productivității muncii. Pe 
anul în curs ne revin sarcini 
importante pe această linie; 
față de realizările anu
lui 1962 indicele de creștere 
a productivității muncii este 
cu 11,49 la sută mai mare.

Pentru realizarea acestor 
sarcini sporite, atenția noas
tră s-a concentrat în primul 
rînd spre mai buna organi
zare a procesului de produc
ție. Astfel, la sectorul de in
dustrializare Glieorghieni s-a 
reorganizat procesul tehnolo
gie în secția de lăzi din pla
caj și plăci fibro-lemnoase; s-a 
înzestrat secția cu noi circu
lare și pendule pentru croi
tul placajului și plăcilor 
fibro-lemnoase.

O măsură importantă este 
și concentrarea producției de 
binale la fabrica din Ditrău. 
In acest scop a fost creat un 
atelier înzestrat cu mașini 
speciale pentru prelucrarea 
ușilor și ferestrelor. Această 
măsură a dus și la reducerea 
transporturilor de materiale 
tehnice de la magazia cen
trală din Glieorghieni la Di
trău. Pe baza posibilităților 
create la fabrica Tulgheș—de 
a se debita o cantitate spo
rită de bușteni de rășinoase— 
am luat măsuri pentru a in-

mai intens 
interne

stala aici un gater special cu 
ajutorul căruia debităm toți 
buștenii. Prin instalarea a- 
cestui gater noi avem posi
bilitatea să transportăm de la 
Tulgheș la Ditrău numai 
materialul prelucrat, rumegu
șul și deșeurile de foc va- 
lorificîndu-se pe loc. Pe a- 
ceastă cale folosim mai bine 
capacitatea mijloacelor de 
transport, sporim productivi
tatea muncii și reducem pre
țul de cost.

împreună cu comitetul sin. 
dicatului ne-am ocupat mai 
stăruitor în ultimele luni de 
ridicarea calificării muncito
rilor și a șefilor de brigăzi, 
prin cursuri organizate pe 
schimburi si secții. Cunoștin
țele dobîndite la aceste 
cursuri au ajutat pe munci
tori să folosească mai bine 
mașinile și utilajele, să prelu
creze mai îngrijit, mai econo
micos, masa lemnoasă pa 
care o exploatăm.

Ca rezultat al tuturor aces
tor măsuri tehnico-organiza- 
torice și al muncii pline de 
inițiativă a întregului colec
tiv, productivitatea muncii în 
întreprinderea noastră a cres
cut în trimestrul I din acest 
an cu 2,68 la sută față de 
plan ; ea întrece cu 11,05 la 
sută realizările perioadei co
respunzătoare a anului 1962.

ȘTEFAN PUȘCAȘ 
directorul întreprinderii 

forestiere-Gheorghieni

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Me
toda tehnologiei de grup, ce se aplică 
cu bune rezultate la uzinele metalurgice 
„Unirea“, se extinde și în alte întreprin
deri clujene.

La întreprinderea „Metalul Roșu“, 
ca prim pas pentru aplicarea acestei 
metode, s-a trecut la studierea repere
lor și a operațiilor de prelucrare în 
vederea grupării lor. A lost reorgani
zată activitatea de elaborare a sculelor, 
dispozitivelor și verificatoarelor pentru 
a se putea realiza operații asemănă
toare cu aceleași dispozitive. Mașinile- 
unelte au fpșt repartizate pentru exe
cutarea unui anumit grup d$ repere. 
S-a trecut, de asemenea, la specializa
rea muncitorilor pe grupe de piese etc.

O activitate susținută pentru intro
ducerea tehnologiei de grup se desfă
șoară și la uzinele „Tehnofrig“. Aci au 
fost grupate desenele de execuție ale 
reperelor după forma geometrică a 
pieselor, dimensiune și complexitate. 
Mașinile-unelte sînt împărțite pe grupe 
și subgrupe de piese cum ar fi : axe 
simple, axe în mai multe trepte, arbori 
cotiți și altele.

Studenții Institutului de petrol, gaze și geologie 
din Capitală se pregătesc intens pentru colocviile 
și examenele din apropiata sesiune. Fotograiia în
fățișează un aspect de Ia lecțiile practice de labo
rator ale anului III. Conferențiarul Gabriel Mano- 
lescu le explică studenților procedeele de determi
nare a cantității de țiței și apă din roci.

(Foto : R. Costin)

Metode moderne la sonde
PITEȘTI (coresp. „Scîn

teii”).— Petroliștii trustului 
de exfracfie Argeș, folosind 
o serie de metode și proce
dee tehnologice avansate, 
au depășit, în primele 4 luni 
ale anului, productivitatea 
muncii planificată cu 4,1 la 
sută. Cu bune rezultate fo
losesc petroliștii de la sche
lele de extraejie Ciurești, 
Găeșfi și Băbeni metodele 

recuperare secundară

— injec|ia de apă în 
sfraf — sporind astfel pro
ductivitatea muncii și pro
ducția 
sondă

La 
aplică 
tratamentele 
folosirea pompelor cu
plate pentru mărirea cursei 
pistonului și alte metode de 
înaltă productivitate.

de fifei la fiecare 
în parle.
schela Băbeni se 
cu bune rezultate 

tensio-active, 
pompelor

De curînd au fost date în exploatare instalațiile de 
centralizare electrodinamică din stațiile de calé fe
rată Ciceu, Cîmpia Turzii, Medgidia și Pașcani. Ca 
urmare a introducerii acestor instalații, munca ma
nuală de acționare a macazelor și semnalelor a fost 
înlocuită în întregime, timpul necesar întoarcerii și 
înzăvorîrii acestora pentru a se asigura intrarea tre
nurilor la linia dorită s-a redus de la 10—12 minute 
la numai 10—12 secunde. Totodată se asigură o mai 
mare precizie și siguranță în executarea comenzilor 
ce se dau în stații, sporește capacitatea de manevră 
și de transport.

Pînă acum au fost centralizate electrodinamic 48 
de stații, printre care mari noduri de cale ferată, 

(Agerpres)

Practică în uzină
In fabricile fi uzinele metalurgice 

fi constructoare de mașini au sosit 
peste 1100 de elevi din anii doi fi 
trei ai fcolilor tehnice fi tehnice de 
maiștri, care au început stagiul de 
practică în vederea examenului de ab
solvire sau de sfîrșit de an. Timp de 
trei luni ei vor lucra în specialitățile 
pe care fi le-au ales : ca normatori, 
tehnologi, controlori tehnici, maiftri fi 
ajutori de maiftri. Pentru o mai bună 
îmbinare a cunoștințelor tehnice cu 
■practica, elevii au fost repartizați pe 
lingă șefii secțiilor, ingineri fi munci
tori cu înaltă calificare, care urmăresc 
zi de zi activitatea practicanților.

In uzine, elevii au întîlnit o altă 
promoție de peste 2 800 de practicanți 
din ultimul an al fcolilor profesionale, 
pregătiți în meseriile de strungari, 
frezori, rectificatori fi forjori.

In căutarea 
folclorului nou

Ieri au pornit 
spre meleagurile 
Muscelului mai 
mulți cercetători 
de la Institutul 
de etnografie și 
folclor al Acade
miei R. P. Ro- 
mîne. Timp de 
două săptămîni, 
aceștia vor cutre
iera sate din raio
nul Muscel pen
tru a înregistra 
pe bandă de mag
netofon cîntece 
din folclorul nou, 
créate de local
nici.

Expoziție de 
încălțăminte

Uniunea centrată 
a coopsrativelor 
meșteșugărești a 
deschis la Deva o 
expoziție de încăl
țăminte, 
produsele 
sînt noi

Printre 
expuse 
modele 

pentru femei, băr.
bați și copii, selec
ționate la cel de-al 
treilea concurs pe 
tară al UCECOM.

Odilmă 
plăcută

ORADEA (coresp. 
„Scînteii’'). — 120 
de oameni ai mun
cii aflați |a odihnă 
in stațiunea „Vic- 
toria”-Oradea au 
vizitat în cursul zi
lei de marți uzi
nele constructoare 
de mașini ,,înfrăți
rea" și fabrica de 
confecții. In ace
eași după amiaza, 
formația de muzică 
populară a Filar
monicii de stat 
din Oradea a pre
zentat în stațiune 
un bogat program 
de muzică populară 
rominească.

Lucrări de artă 
monumentală la Mamaia

La Mamaia au fost montate o serie 
de lucrări de artă monumentală în 
mozaic de ceramică: Două panouri cu 
tema „Sporturi nautice și pescuitul'1 
de Paul Miracovici, la hotelul Interna
țional, alte patru panouri pe tema 
„Artele“ de Ion Pacea, Emil Aniței, 
Ion Bițan și Celmare Vasile, la hotelul 
Central, iar hotelul și restaurantul 
„Tomis“ au fost împodobite cu nouă 
panouri intitulate „Științele“ și „As
pecte din bogățiile Dobrogei“, execu
tate de Gh. Popescu, Anastas Anasta
sia, Virgil Almășan, Constantin Dicșe 
și un colectiv condus de Ștefan Con- 
stantinescu.

Sîmpozîon
Miercuri după-amiază a avut loc în 

sala de festivități a Institutului de 
cercetări foraj extracție din Cîmpina 
un simpozion organizat de Comitetul 
regional de cultură și artă Ploiești pe 
tema cunoașterii bogățiilor și frumu
seților Văii' Prahovei. Au participat 
secretarii comitetelor raionale și orășe
nești dé cultură și artă din țară,, aflați 
la cursurile de îndrumare ce se des
fășoară la Sinaia și un numeros public. 
Au vorbit prof. Nicolae Simache, di-, 
rectorul Muzeului regional de istorie, 
dr. Reveica Butnaru, prof. Margareta 
Moșneaga, directoarea Muzeului re
gional de științe ale naturii, și 
Gheorghe. Olteanu, geolog șef la Trus-
tul foraj extracție Ploiești.

(Agerpres)

GALAȚI (coresp. „Scîn
teii”). Malurile Dunării care 
străjuiesc Galafii se înfru- 
rtiusefează an de an. In 
locul vechilor cocioabe în 
care trăiau docherii și pes
carii se înaltă astăzi blocuri 
confortabile, institufii cul
turale, parcuri șj terenuri 
de sport. De curînd con
structorii au începui o 
nouă lucrare, care va 
schimba complet înfățișa
rea malulu' stîng al Dună
rii. Este vorba despre o 
faleză modernă ce se ame
najează aici. Pe o lungime 
de peste 3 000 de m — din 
port și pînă la capătul nou
lui cartier Țiglina — se fac 
lucrări de amenajare Și de 
consolidare a malului. La 
tronsonul cuprins între stră
zile Dr. Rusei și Navelor, 
lucrările au înaintat mult. 
Aici este în plină construc
ție scara ce va lega faleza 
de actualul centru al ora
șului ; se amenajează tro
tuarele și partea carosabilă 
a drumului de centură ; au 
început să apară zonele 
verzi și se conturează viito
rul debarcader.

Despre felul cum va ară
ta faleza cînd va fi gata, 
despre posibilitățile și con
dițiile de recreare pe care 
le va oferi gălă(enilor și 
turiștilor ne-a informat ar
hitectul Ștefan Bobocea. 
De-a lungul falezei — ne-a 
spus el — se vor înălfa și 
amenaja numeroase centre 
comerciale moderne și uni
tăți de alimentație publică 
— restaurante, braserii, co
fetării, bufete. Ele vor fi în
conjurate de parcuri și gră-

la Galați
dini de vară pe o suprafa
ță ce reprezintă aproape 50 
la sulă din totalul spatiilor 
verzi ale orașului. In veci
nătatea noului stadion și a 
cartierului Țiglina se vor a- 
menaja un parc de cultu
ră și odihnă, un orășel al 
copiilor și un velodrom. 
Pe malul apei, la „picio
rul” falezei, se lucrează la 
construcția unei frumoase 
alei de promenadă. Proiec- 
fanfii și arhifeefii nu au o- 
mis de pe planșetele lor 
nici acele construcții me
nite să satisfacă pe iubito
rii sportului nautic, pe pes
carii amatori și pe cei care 
vor să-și petreacă fimpul li
ber plimbîndu-se pe apă. 
De aceea, faleza 
tregită cu două 
dere : unul lingă 
planadei, iar altul 
tul noului parc de cultură 
și odihnă. Aici vor ancora 
vasele 
care se 
excursii 
Canalul 
sicii și în alte locuri pito
rești din apropierea ora
șului.

în aceste zile, pe șantie
rul falezei se lucrează in- . 
tens. Consfruclorii au la 
îndemînă mașini și utilaje 
moderne ; circa 90 la suia 
din volumul lucrărilor sînt 
executate mecanizat. Con
structorii care lucrează aici 
se străduiesc să termine la 
vreme loafe aceste lucrări 
care vor contribui la înfru
musețarea băfrînului port 
dunărean, vor face din Ga
lați un și mai atrăgător cen
tru turistic.

va fi în- 
debarca- 
piafa Es- 
în drep-

de agrement, cu 
vor putea face 
pînă la Crapina, 

Filipoiu, Cotul Pi-

« ât*.*.

Pe șantierul lalezei se lucrează intens.

f/to sas/îaut-aîvel ăffrotehaie înalt!
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Lucrările de îngrijire a culturilor
să fie făcute la timpSemănatul culturilor s-a terminat în întreaga țară. Acum eforturile oamenilor muncii sînt îndreptate spre executarea lucrărilor de întreținere a culturilor. în legătură cu lucrările ce trebuie făcute în perioada următoare în agricultură, un redactor al ziarului nostru a adresat cîteva întrebări tov. ing. Tiberiu 

Mureșan, directorul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice.Publicăm răspunsurile primite.
Care este stadiul de dezvoltare a 

culturilor de toamnă și ce lucrări 
trebuie executate în continuare 
pentru obținerea unei recolte spo
rite ?Semănăturile de toamnă : grîu, orz, secară se dezvoltă bine. La cele înaintate în vegetație trebuie să se termine neîntîrziat plivitul manual sau chimic. Pentru grîu, îndeosebi în nordul țării, dacă sînt mai mult de 20 fire de buruieni pe mp, institutul recomandă să se folosească la combaterea lor ierbiciclul 2, 4-D, dîndu-se 1-2 kg. substanță activă la ha, dizolvată în 300 litri apă. Doza mai mare de 2 kg la ha se va da cînd lanul este îmburuienat cu pălămidă sau romaniță și alte buruieni mai rezistente la ierbicide și care se găsesc în prezent într-o fază mai înaintată de creștere. Doza mai mică de 1 kg se va da dacă buruienile care predomină sînt din cruci- fere, muștar sălbatic, rapiță sau ridiche sălbatică.îngrijirea culturilor constituie un important factor agrotehnic pentru obținerea de producții mari la hectar. Cea mai mare atenție trebuie acordată lucrărilor de îngrijire a plantelor semănate primăvara și îndeosebi a prășitoarelor.

La porumb, care sînt lucrările de 
întreținere pe care le recomandă 
institutul ?Porumbul a răsărit aproape peste tot. în unele locuri s-a semnalat a- tacul dăunătorilor. în Cîmpia Dunării, atacul dăunătorului rățișoara porumbului (Tanymecus dilatifoL lis), în această primăvară este mai puternic decît în alți ani. Pentru

înlăturarea pierderilor este necesar ca porumbul în curs de răsărire să fie prăfuit cu Aldrin 20 la sută, dîndu-se 20 kg la ha,' sau Hexa- tox 3 la sută în cantitate de 30 kg la hectar sau Duplitox 3-5 la sută — 25 kg la ha. După răsărire se va administra Aldrin în cantitate de 20 kg la ha, iar Hexatox 3 la sută — 25 kg la ha.Prăfuitul se face în mod obișnuit cu mașina M.S.P-P, purtată de tractor. Făcînd prăfuitul de-a lungul rîndurilor de porumb se reduce cu jumătate cantitatea de insecticid.Dacă după 8-10 zile de la prima aplicare se mai găsesc încă insecte care atacă porumbul, tratamentul cu Hexatox trebuie repetat.Prășitul porumbului este o lucrare de cea mai mare importanță pentru obținerea unor recolte mari. Prin aceasta se afinează stratul de la suprafață, împiedicînd evaporarea a- pei și se distrug buruienile. Prășitul cu sapa rotativă S.R.-4,5 distruge buruienile mici, de curînd răsărite, sau în curs de răsărire. Lucrarea se face pe întregul lan de porumb cînd porumbul este bine înrădăcinat și are 4-5 frunze desfăcute. Se poate lucra de cel puțin două ori cu sapa rotativă la interval de 8-10 zile pînă ce porumbul ajunge la 15-20 cm înălțime. In acest an, condițiile de lucru cu sapa rotativă sînt favorabile, deoarece solul la suprafață este uscat, zilele sînt călduroase, cu soare și buruienile smulse de ghearele sapei rotative se usucă repede.între prima și a doua lucrare cu sapa rotativă se va face prima pra- șilă mecanică cu cultivatorul C.P.F-4 dar cu piesele active ale cultivatorului C.P.U-4,2 pentru ca să se poată lucra cu viteză mai mare fără să se acopere cu pămînt firele de porumb. Piesele active ale cultivatorului C.P.F-4 nu pot lucra la prașila I, cu o viteză mai mare de 4 km pe oră, deoarece la viteze mari a- runcă mult pămînt pe rînd și acoperă multe plante tinere de porumb. Urmează prașila a doua mecanică și a treia, cu prășitul pe rînd cu sapa.

Gospodării coLctive 

Iruritașe

In aceste zile, membrii celor 53 gos
podării colective din raionul Făurei 
lucrează de zor la întreținerea culturi
lor prășitoare și la semănatul ultimelor 
suprafețe cu culturi intercalate prin 
porumb (fasole și dovleci). Pînă în pre
zent, în raion s-au prășit peste 2100 
ha cu floarea-soarelui, sfeclă de zahăr 
și porumb. Fruntașe la această lucrare 
sînt gospodăriile colective din comu
nele Largu, care au prășit întreaga su
prafață de 270 ha cu floarea-soarelui, 
Balta Albă și altele. Cu fasole și 
dovleci prin porumb a fost însămîn- 
țată suprafața de 18 237 ha. Gospodă
ria colectivă din comuna Tătaru a se
mănat 900 ha, față de 500 ha cît avea 
în plan, Grădiștea — 700 ha și Amara—- 
600 ha etc. (De la Anton Pătrașcu, 
coresp. voluntar).

întreținere reco- 
la culturile teh-tehnice cum este de între- o impor- ce plan-

Acolo unde nu se poate prăși mecanic, se prășește exclusiv cu sapa atît printre rînduri, cit și pe rînd. încă de la prașila întîi trebuie asigurat numărul corespunzător de plante la hectar.Lungimea și forma știuletelui, numărul de boabe ale viitorului știulete se pot vedea la microscop chiar cînd porumbul are 5-7 frunze deci cînd porumbul este mic. în această fază el trebuie să aibă la dispoziție hrană și apă în cantitate îndestulătoare ca să poată să-și formeze știuleți cu boabe multe. Pentru aceasta el trebuie să fie scutit de concurența buruienilor care consumă cu lăcomie apa și hrana destinată plantelor, lucrare ce se realizează prin executarea la timp a prășitului și ori de cîte ori este nevoie.
Ce lucrări de 

mandă institutul 
nice ?Pentru plantelesfecla de zahăr, lucrările ținere au, de asemenea, tanță deosebită. Imediat tele răsar se va executa prima pra- șilă la adîncimea de 5-7 cm, avînd grijă ca plantele să nu fie vătămate ori acoperite cu pămînt. Este bine ca odată cu prășitul să se execute și plivitul buruienilor pe rînd. După prima prașila cînd plantele au două frunze adevărate este necesar să se facă răritul plantelor pe rînd. în acest scop se face mai întîi buchetatul plantelor manual cu ajutorul săpăligilor și apoi răritul plantelor în buchet. Se urmărește ca să rămînă peste 100 000 plante la hectar. Cu cît răritul sfeclei se face mai devreme cu atît se obțin recolte mai mari. Prașila a doua la sfecla de zahăr se face la 1-2 zile după rărit la adîncimea de 8—10 cm, prașila a treia se execută la aceeași a- dîncime, iar celelalte prașile ladîncime, iar celelalte prașile10-12 cm.Sfecla de zahăr este atacată gărgărița sfeclei, de rățișoară, de de

(Continuare în pag. V-a)

Fasole și dovleci 
intercalate prin porumb
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Co

lectiviștii din regiunea Argeș au însă- 
mînțat în acest an 56 000 ha cu fa
sole intercalată prin porumb, față de 
52 000 ha cit era planificat. Suprafețe 
întinse au fost însămînțate în raioanele 
Costești, Drăgănești-Olt, Slatina și Gă- 
ești. In raioanele de nord. Horezu și Rm. 
Vîlcea, suprafețele planificate cu aceas
tă cultură au fost aproape dublate. Pe 
30 000 ha de porumb s-a însămînțat in
tercalat și dovleci.

La prășit
La G.A.C, Lunca Mureșului, raionul 

Aiud, lucrările de întreținere a cultu
rilor se desfășoară cu intensitate. Pînă 
acum, s-a executat prima prașila pe în
treaga suprafață cultivată cu floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr și pe 40 ha 
însămînțate cu porumb boabe. De ase
menea, colectiviștii au plivit suprafața 
de 400 ha însămînțată cu grîu. (De la 
Paul Păcurariu, ing. agronom).
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La deschiderea Conferinței pe țară
a Uniunii Artiștilor Plastici

Astăzi se deschide Conferința pe (ară a Uniunii Artiștilor Plas
tici — eveniment important al vieții noastre artistice. Conferința — 
care va trece în revistă succesele obținute în ultimii ani de pictorii, 
sculptorii și graficienii din toate regiunile țării — va prilejui dezba
terea problemelor vitale ale creației, fiind menită să contribuie la 
continua dezvoltare a artei plastice din țara noastră pe drumul 
rodnic al realismului socialist. Urăm deplin succes lucrărilor con
ferinței, pentru propășirea artei plastice romînești.

Continuăm să publicăm mai jos gîndurile unor artiști plastici în 
legătură cu acest eveniment.

AL. CIUCURENCU 
maestru emerit al artei

stima de care

Arta noastră ac
tuală cunoaște o 
frumoasă dezvol
tare. Condițiile pe 
care le are astăzi 
la noi creația plastică,
se bucură artistul, îl îndeamnă să tin
dă spre scopuri majore. El are cu 
plenitudine sentimentul că e folositor, 
el știe că e chemat să vorbească 
unui public căruia, merită să-i spui 
lucruri însemnate despre viață și om.

Iată de ce, năzuința spre monumen
tal apare firesc la artiștii noștri: mo
numentalul li se înfățișează ca un 
ideal de frumusețe accesibilă și im
punătoare. El nu e o problemă pri
vind doar raporturile dintre pictori 
și arhitecți, o problemă care s-ar re
duce la modul de funcționare a vreu
nei, comisii speciale, învestite cu sar
cina unei asemenea coordonări. El e 
o problemă ținînd de stilul însuși, de 
felul de gîndire spre care năzuiește 
epoca noastră socialistă. Realizarea 
unor opere care să se înalțe pînă la 
monumental, care să vorbească eloc
vent despre marile elanuri colective, 
despre momentele de afirmare gran
dioasă a maselor, despre mișcările 
istorice de eliberare a poporului, des
pre patosul construcției noastre so
cialiste, ne cere să gîndim pictura cu 
rigoarea și expresivitatea marii sim
plități. Această simplitate — a 
rigorii intense, nu a sărăciei ■— se 
cade, socotesc, să fie nu numai ținta 
pictorilor care-și aștern imaginile pe 
zid, dar și a picturii de șevalet. Nu 
există opoziție între aceste două for
me de artă. Și tocmai unul din sensu
rile superioare ale prezentului mi se 
pare efortul de comunicare între arta 
de șevalet și aceea murală. Această 
comunicare, semn al unei epoci cu
rajoase, nu ne dă voie să gîndim pic
tura murală ca o formă specială a ar
tei, sustrasă legilor realismului, în 
care forma ar trebui numai decît să
răcită anemic, pentru un decorativ în
doielnic. Unii înțeleg așa lucrurile, 
dar avem exemple frumoase de Da
tare a picturii monumentale, care să 
nu elimine din ea bogăția concretă a 
vieții. Pe linia aceasta mergeau unele 
din frescele de la casele de cultură ale 
tineretului, pictate acum cîțiva ani, pe 
linia aceasta merge pictura foarte va
loroasă care s-a făcut la Cluj, la Uzi
nele „Carbochim". Ea se supune exi
gențelor arhitecturii, nu „sparge“ zi
dul,' dar în același timp nu renunță la

tră apoi în muzeu, péntru a zăbovi 
minute în șir în ,fața fiecărei lucrări 
de artă, nu este un amănunt „pito
resc“, ci un lucru obișnuit — o expre
sie semnificativă a acestor prefaceri 
revoluționare în viața și conștiința 
oamenilor.

Sosind într-o seară acasă, am văzut 
un grup de țărani privind pe fereastra 
atelierului meu. I-am poftit înăuntru 
și am slat îndelung de vorbă cu dîn- 
șii. Am fost fericit că lucrările din 
atelier le-au plăcut, dar ceea ce m-a 
bucurat cel mai mult a fost interesul 
și felul pătrunzător în care și-au spus 
părerile, sfaturile pe care mi’ le-au 
dat. în seara aceea am simțit, parcă 
mai viu decît oricînd, cît de mari sînt 
îndatoririle pe care le avem noi, ar
tiștii, față de masele cărora le dedi
căm creația, și cît de multe așteaptă 
oamenii de la noi.

Condițiile de creație ce ne sînt a- 
sigurate astăzi și la care înaintașii 
noștri nici nu îndrăzneau să viseze, 
sprijinul moral și material pe care ni 
le acordă partidul și statul, ne obligă
cu atît mai mult să răspundem acestor fie, înainte de toate, 
așteptări, exigențelor poporului.

Cunoașterea profundă a vieții, a oa-

o
ridicarea

socialist oferă

?

impresia spațiului 
adînc, a celei de-a 
treia dimensiuni, 
nu reduce figurile 
la niște firave a- 

plicații grafice. Autorul, Kovacs Zol- 
tan, a căutat să anexeze picturii spa
țiul, gîndind lucrurile realist și în ace
lași timp monumental. în loc ca punc
tele de fugă să se plaseze în centrul 
tabloului, ca în optica obișnuită a pic
turii de șevalet, el le-a plasat undeva, 
în sus; astfel planurile diferite încarc 
se ordonează figurile există atît cît să 
dea iluzia spațialității, dar fără să a- 
dîncească prea mult spațiul imaginii. 
Insist asupra unei asemenea reușite, 
remarcabilă ca folosire a valorilor pic
turale, ca desen și sobrietate a culorii, 
tocmai pentru că probleme ca acelea 
care s-au pus acolo sînt de un interes 
mai general pentru pictura noastră. 
Unitatea între pictura murală și aceea 
de mică dimensiune, de șevalet, mi se 
pare firească într-o epocă în care viața 
ne îndeamnă să concepem arta gene
ros, nefărîmițat, într-o unitate 
că, așa cum a fost în toate 
stiluri.

Un stil al artei noastre, al 
noastre, ieșit din exprimarea 
idealuri ale prezentului, din realitatea 
construcției socialiste, socotesc că nu 
trebuie să fie o abstracție cerebrală, 
ci o realitate vie, care să poarte am
prenta locurilor, a țării, a poporului 
nostru harnic și talentat. întrezăresc 
cu bucurie, în lucrări ale picturii de 
azi, un asemenea ton caracteristic. 
Decorația semnată de Gh. Spiridon pe 
litoral, panoul de Ia „Albatros“, are o 
atmosferă, de pildă, care e de acolo, 
din Dobrogea. La fel, în alte lucrări, 
în „Pîinea" lui I. Nicodim, cu toată 
influența lui Dufy, la fel în „Femeile 
din Maramureș“ ale Eugeniei Iftode, 
descifrăm o asemenea sensibilitate re
ceptivă la aspectul particular al reali
tăților noastre. Și trebuie subliniat că 
aici nu e vorba de o căutare osten
tativă, artificioasă — și în fond, 
nerealistă — a „specificului“, așa cum 
încercau unii pictori între cele două 
războaie, de exemplu, I. Teodorescu- 
Siôn ; ci e vorba despre trăsături ale 
realităților înseși, pe care pictorii ele 
traduc concret, în imagini unde 
pulsează adevărul vieții poporului.

E, în fond, unul din numeroasele ționismului, ea pășește pe drumul să- 
aspecte ale legăturii dintre artă și 
viață, legătură rodnică, asigurînd va
loare temeinică celor mai bune reali
zări ale artei noastre.

meriilor reprezintă, fără îndoială, 
condiție esențială pentru 
creației artistice la înălțimea acestor 
exigențe. Realismul
cele. mai depline posibilități pentru 
ca — pe baza acestei cunoașteri a 
realităților — talentele și personalită
țile originale să se dezvolte nestăvilit, 
ridieîndu-se la o înaltă măiestrie. E 
bine că în vremea din urmă artiști 
din toate generațiile și-au făcut obi
ceiul să stea, în lunile de vară, în mij
locul oamenilor muncii din întreprin
deri, de pe marile șantiere sau de pe 
ogoare — pentru a crea apoi lucrări 
inspirate din acest contact nemijlocit 
cu viața de azi.

Arta timpurilor noastre, artă vie, 
mobilizatoare, purtătoarea unui me
saj de înaltă umanitate, se înfăptuiește 
înainte de toate în viață, la izvoarele 
ei. închinată oamenilor ce și-au pus 
întreaga lor forță, întregul lor talent 
în slujba construcției socialiste, arta 
este chemată la rîndul ei să fie un 
factor însemnat al acestei construcții. 
De aceea, artistul de astăzi trebuie să 

artist-cetățean,
conștient de marea răspundere ce-i 
revine.

organi- 
marile

picturii 
marilor

Pictura e un lu
cru care cere mun
că stăruitoare. Nu-i 
ușoară la 20 de 
ani, fiindcă nu poți s-o , 
mai ușoară nici la 40, 
dar nu e mai puțin ușor 
de ceea ce ai dori să realizezi — și 
nu-mi închipui că ar fi ușor nici la 
70. Cu pensula în mînă, mori și 
renaști ca pasărea Phönix, cu fiecare 
tablou terminat, și începi de fiecare 
dată din nou, încrezător, în fața unei 
noi pînze.

Insă viața noastră de azi, climatul 
creat acum artei, ne dau temeiuri tot 
mai multe de entuziasm; ne sprijină în 
elanurile noastre creatoare, trezește în 
noi îndemnul de a ne încorda stator
nic puterile, pentru a ne exprima cît 
mai elocvent, cît mai emoționant. 
Partidul ne învață să privim cu în
credere științifică viitorul, să surprin
dem viața țării în mișcarea ei spre a- 
cest viitor. Există, de altminteri, la 
noi, o asemenea bogăție de talente și 
posibilități — comparativ cu ce am 
văzut, de pildă, expus la ultima Bie
nală de la Veneția — încît pot să a- 
firm cu toată convingerea, că plastica 
noastră socialistă are un viitor de aur. 
Respingînd pozițiile individualiste și 
formaliste, impasul haotic al abstrac-

BRĂDUȚ COVALIU

cuprinzi, nu-i 
fiindcă o știi 

■ sä te apropii

Cunoașterea profundă a ■ 
izvorul măiestriei

Vin dintr-o re
giune a țării care 
deținea — în sta
tisticile burghezo- 
moșierești — tris
te recorduri ale înapoierii culturale, 
sociale și economice. Transformările 
profunde petrecute în anii puterii 
populare au schimbat din temelii 
și viața minerilor, a țăranilor, a mun
citorilor forestieri din Maramureș,

VIDA GEZA 
maestru emerit al artei

vieții

spulberînd întune
ricul, determinînd 
un continuu și 
adînc proces de 
înnoire.

Semnele vieții noi sînt multe în Ma
ramureș, multe, variate și convingă
toare. Muncitorul forestier care, ve
nind din cine știe ce fund de pădure, 
își reazimă uneltele la ușa muzeului 
din Sighet, își îndreaptă ținuta și in-

nătos — al unei strînse legături cu 
viața — pe care ne conduce partidul.

Pornind de la un semnificativ con
ținut de fapte, valorificînd în spirit 
nou culoarea, cu specificitatea ei lo
cală, suprapusă cu o anume rigoare 
valorilor constructive ale desenului, 
— arta noastră își va dezvolta 
și pe mai departe în cele mai bune 
condiții, obiectivele propuse. zMai per
sistă, totuși, în cuprinsul expozițiilo.r 
noastre, o diferență prea mare între 
lucrările care s-ar numi doar „intere
sante“, sau „surprinzătoare“ — prin 
calitățile pe care le vădesc, și lucră
rile definitive, duse la desăvîrșire în 
ce privește mesajul și măiestria.

Realitățile noastre de astăzi, pre
zentul nostru de vastă construcție, sti
mulează înflorirea unei picturi care să 
atingă o respirație amplă. Cred că 
trebuie să tindem spre aceasta — e 
un semn al timpului pe care-1 trăim 
—, folosind mai ales genul compozi-

ției tematice. Și, 
deși am reușit să 
realizăm compozi
ții semnificative, 

de o ținută impunătoare, cred că efortu
rile noastre trebuie îndreptate, în pri
mul rînd, tot în această direcție. 
Căci mai apar compoziții ce rămîn în 
stadiul de schiță, care n-au suficient 
ritm, mișcare, dinamism și se prezintă 
dezlînat. Multe realizări ale oamenilor 
muncii își mai așteaptă cronicarii, care 
să le fixeze pe pînză în imagini defi
nitive, grăitoare peste veacuri.

Realizările frumoase pe care le-au 
atins, în portrete, atît unii maeștri cît 
și artiști din generații mai tinere, con
stituie un stimulent pentru noi efor
turi creatoare. în această direcție se 
cuvine, cred, să dăm mai multă aten
ție amănuntului semnificativ, capabil 
să vorbească pregnant despre perso
nalitatea unui om. Trecem, uneori, 
prea direct la lucru, fără să acumulăm 
o cantitate de cunoștințe suficientă, 
concludentă, despre cel portretizat.

Conferința pe țară a artiștilor plas
tici va fi prilejul de a dezbate rodnic 
și constructiv astfel de probleme, legate 
de compoziție și portret, dar și multe al
tele. Conferința, sînt încredințat, ne va 
uni mai strîns pe dramul creației noa
stre realist-socialiste. Și ne va uni, de 
asemenea, în opera de răspîndire mai 
puternică a frumosului. Cred că Uniu
nea Artiștilor Plastici e necesar să-se 
preocupe mai operativ de pătrunderea 
operei de artă plastică — prin mult 
mai variate mijloace — în existența 
cotidiană a maselor. Omul muncii, 
astăzi, la nivelul de cultură tot mai 
înalt pe care i-1 asigură socialismul, 
are nevoie, după orele dc lucru, să 
găsească acasă un interior frumos. El 
dorește să aibă în casă portretul unui 
prieten, al unui membru al familiei, 
să aibă pe perete o priveliște plăcută 
din țară, o floare care să-i aducă, pînă 
și iarna, primăvara în casă, să-i dea 
satisfacție, pe plan sentimental și 
estetic. Mi se pare necesar să acor
dăm interesul și locul meritat pătrun
derii picturii de cea mai bună calita
te și măiestrie în cît mai multe locuin
țe. Cred că ea ar trebui să se afle la 
îndemîna tuturor, să se găsească în 
fiecare casă.

C A R N c I
In memoria unui mare artist

Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de 
la nașterea lui Nicolae Grigorescu a 
avut loc la casa de cultură din raionul 
„16 Februarie" o seară comemorativă 
dedicată pictorului. Comisia pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural-știin- 
țifice a Capitalei, în colaborare cu casa 
de cultură din raionul „Nicolae Băl- 
cescu", a organizat un medalion „Ni
colae Grigorescu11.

Din activitatea
unui cerc literar studențesc

La ședințele cercului literar care func
ționează pe lingă Casa de cultură a stu
denților din Timișoara sînt invitați scrii
tori, profesori universitari din localitate. 
Membrii cercului studențesc organizea
ză recitaluri, șezători și procese lite
rare. In cadrul acestui cerc a luat ființă 
o formație de recitatori artistici, care a 
prezentat la o reuniune tovărășească un 
program cultural-artistic intitulat „Să 
recităm din poezia satirică". Alături de 
versuri ale poeților curioscuți, s-au re
citat și lucrări satirice ale studenților.

Membri ai cercului literar studențesc, 
împreună cu actori de la teatrul de stat 
din localitate, artiști plastici și muzi
cieni au plecat la Jebel, V'oiteni, Go- 
văfdia și Tomnatic, pentru a-i ajuta pe 
colectiviști în activitatea cultural-artis- 
tică.

Expoziție de acuarele

Ieri la prînz, în sala de expoziții a Bi
bliotecii Academiei R. P. Romîne s-a des
chis expoziția „Acuarele romînești din 
secolele XIX-XX". Organizată de că
tre Cabinetul de stampe al Bibliotecii 
Academiei R. P. Romîne, expoziția cu
prinde aproape o sută de acuarele, a- 
chiziționate în ultimii zece ani. Sînt 
expuse, printre altele, lucrări semnate 
de Apian, Grigorescu, Luchian, A. 
Chladek, I. Mincu, Carol Popp de 
Szathmary, I. Georgescu, Iser, Th. Pal- 
lady, G. Petrașcu, Camil Ressu, N. To- 
nitza ș.a.

Expoziția va fi deschisă pînă la sfir- 
șitul lunii iunie.

Premieră teatrală

Miercuri seara la Teatrul pentru ti
neret și copii a văzut lumina rampei o 
nouă piesă originală : „Acuzarea apără" 
de Ștefan Berciu. în regia lui Constan
tin Codrescu. Piesa a avut în distribuție 
pe Eugenia Eftimie, Ion Cozma, Gheor
ghe Vrînceanu, Dinu lanculescu, Ion 
Manta, artist emerit. Doina Tuțescu, 
Nicolae Pomoje, Doina Șerban, Emilia 
Manta și alții. Scenografia este semnată 
de Elena Simirad-Munteanu.

Festival Wagner

Orchestra simfonică a Filarmonicii de 
stat din Oradea a prezentat un festival 
Wagner, cu prilejul împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea compozitorului. Și-au 
dat concursul soprana Emilia Petrescu 
și basul Marius Rintzler, soliști ai Fi
larmonicii de Stat „George Enéscu" din 
București.

La Casa de cultură din Sinaia

La sediul căminului cultural 
și la locul de muncă

------- ION IANOȘI-----------------------------------------------------------—- --------

Romanul monumental și secolulXX
Cuprinzătorul studiu monografic 

al luf Ion Ianoși, cu privire la „Ro
manul monumental și secolul XX" 
reține atenția — mai întîi — prin în
săși tematica sa importantă. Hotărî- 
toarele transformări sociale dintr-o 
bunăl parte a lumii și cele în curs 
într-o alta a ei au îndreptat aten
ția susținută a scriitorilor contempo
rani asupra maselor populare — 
eroul colectiv al „romanului monu
mental“, care a devenit — în epoca 
noastră — prin frecvența și calitatea 
lui, una din speciile literare cele mai 
caracteristice. Cercetarea acesteia 
se impune dar, stăruitor, ca o ne
cesitate socială și literară de o 
pregnantă actualitate.

Surprinzînd una din modalitățile 
cele mai caracteristice ale literatu
rii mondiale, cercetătorului îi revi
ne, apoi, mai cu seamă, meritul de 
a o fi abordat cu o. metodă adec
vată. Autorul a respins speculația 
estetică, metafizică, ce solicita teo
retizarea abstractă și izolarea de 
practica artistică propriu-zisă. Con
cepția metodologică a lui Ion Ianoși 
e orientată ferm către concret și-și 
propune consecvent generalizarea 
numai pe baza creației artistice.

Partea teoretică a studiului cerce
tează, în lumina esteticii marxist-le- 
niniste, categoria sublimului a cărui 
sferă principală de manifestare o 
constituie „istoria poporului", ac
țiunea făuritoare dg istorie a mase
lor populare, trecînd apoi la iden
tificarea acelei categorii pe care 
autorul o numește „monumentală", 
în diferitele forme ale artei și în
deosebi ale literaturii. „Romanul 
monumental" coincide, în fond, cu 
„romanul-epopee" și Ion Ianoși îi 
cercetează teoretic modalitățile ; di
mensiunea exterioară, romanul fres
că sau cronică, monumentalitatea 
lăuntrică, de conținut. Se ajunge, 
astfel, la definiția „romanului mo

numental" și se constată apariția a- 
cestuia în momentul în care „con
ținutul artistic nemijlocit șl princi
pal al romanului îl constituie acti
vitatea istorică a maselor populare’ 
(pag. 94), reflectarea patosului isto
ric determinat de mișcarea eroică a 
maselor, de triumful revoluției so
cialiste.

în analizele ce urmează în cea 
de-a doua parte a amplului său

Cronică literară

studiu, Ion Ianoși, utilizînd o biblio
grafie vastă, izbutește să caracteri
zeze principalele romane-epopee pe 
care și le-a ales. Și aici metoda este 
eficace și pe deplin adecvată, cer
cetătorul propunîndu-și să urmă
rească, în mod consecvent, un ace
lași „triptic fundamental", cum îl 
numește singur : epocă, erou, masă. 
Analiza privește atît conținutul 
tematic și ideologic, cît și, în 
mod multilateral, specificul realiză
rii artistice încorporînd acest con
ținut. Vom cita aici, cu titlu ilustra
tiv, cîteva din cele mai semnifica
tive aspecte urmărite : introducerea 
științei și filozofiei „în mod vehe
ment și agresiv", după cum scrie 
autorul, în arta literară a lui Lev 
Tolstoi, mijloacele specifice ale aitei 
lui Șolohov („funcția epică a parante
zelor lirice“, încadrarea romanului 
său cu meditații filozofic-e, natura și 
rolul lor), sau caracterizarea „rea
lismului clasic“ al lui Galsworthy, la 
care trebuie adăugate amplele 
aprecieri estetice cu privire la com
poziție în arta lui Rebreanu sau pă- 
frunzătoarea analiză a operei lui M. 
Sadoveanu.

Cercetării ideologice și estetice i 
se adaugă o serie de incursiuni is
torice, fie urmărind momentele an

terioare, care pregătesc romanul 
monumental ca, de pildă. în cazul 
lui Lev Tolstoi, amintindu-se trepte
le reprezentate de Pușkin și Gogol, 
fie prezentînd drumul creației ro
mancierului analizat ca, de exem
plu, în cazul lui Gorki sau Re
breanu.

A existat, fără îndoială, o dificul
tate a alegerii exemplelor concrete 
de pe bogata listă bibliografică a 
romanelor de acest tip. Evident, este 
bine ales „prototipul etern" al ro
manului monumental („Război și 
pace") sau cele două „argumente 
copleșitoare în favoarea romanului- 
epopee“ („Viața lui Klim Samghin“ și 
„Donul liniștit"). Do asemenea, bine 
alese ni Se par, din cuprinsul lite
raturii noastre, „Răscoala" lui Re
breanu și opera lui Mihail Sado
veanu.

Discuția se poate ivi, însă, cu pri
vire la alegerea romanelor monu
mentale aparținînd literaturii apu
sene. Ion Ianoși s-a oprit asupra lui 
„Henri Quatre" de Heinrich Mann și 
asupra ciclului Forsyte de John 
Galsworthy, pentru motivul că ele 
reprezintă varietăți distincte . ale 
„romanului monumental“ și sînt 
semnificative pentru anumite limite 
ale acestuia. Am observa însă că, 
fără a fi întreprins o alegere nepo
trivită, cercetătorul a renunțat la 
modalități poate mai reprezentative 
ale romanului monumental ca, de 
pildă, la romanele lui R. Rolland, A- 
ragon sau Dreiser, care aduc — 
după opinia noastră — trăsături 
mai semnificative ale acestei epoci. 
Am fi socotit nimerită de asemenea 
intercalarea unui capitol care șă 
treacă în revistă principalele moda
lități contemporane ale romanului 
monumental, pentru a statornici o 
imagine de ansamblu asupra lui, 
cercetătorul putîndu-se referi apoi 
numai la unele din exemplele citate.

O contribuție valoroasă a studiu

lui lui Ion Ianoși este cercetarea a- 
tentă a limitelor „romanului monu
mental" în cadrul realismului critic 
și reliefarea superiorității ideologi
ce și artistice a romanului realist
socialist. Se subliniază, astfel, ac
centul pe care-1 pune Heinrich Mann 
pe eroul său — Henri IV — și nu 
îndeajuns pe popor, faptul că Gals
worthy oferă numai o critică par
țială a imperialismului englez, fără 
perspectiva lumii noi care îi va lua 
locul, faptul că Rebreanu, n-a văzut 
nici el zorile viitorului și rolul cla
sei muncitoare în răscoala din 1907. 
Se identifică aici „granițele clasice 
ale realismului critic". în romanul- 
epopee al epocii socialiste, soarta 
eroului și a poporului sînt însă inse
parabil legate, masele devin eroul 
principal.

între studiile lui Ianoși merită o 
subliniere deosebită cele dedicate 
romanului monumental romînesc, 
„Răscoalei" (în capitolul „Clocotul 
maselor"), și operei lui M. Sado
veanu (în capitolul „Cartea po
porului romîn"). Caracterizarea lui 
Rebreanu este amplă și justă în e- 
lementele ei pozitive și limitele ei, 
deopotrivă. împreună cu „Ion", ro
manul „Răscoala" alcătuiește „epo
peea tragică a țărănimii romîne în 
capitalism". Cercetătorul urmărește, 
cu pătrundere, drama mulțimii și 
conchide că romanul lui Rebreanu 
„s-a ridicat pe o treaptă deosebit de 
înaltă a realismului critic, a literatu
rii presocialiste — democratice, 
populare". Opera lui M. Sadoveanu 
este prezentată, apoi, în ansamblul 
ei, aproape cu un ton solemn de 
odă, ca „marea carte a poporului 
romîn", ca „o lume infinită și în 
veșnică înnoire", ca un „cosmos 
uman complet", cercetătorul prelun- 
gindu-și aici analizele cu puternice 
rezonanțe emotive.

„Romanul monumental și secolul 
XX" este o temeinică lucrare cu ca
racter analitic și istoric totodată ; ea 
exemplifică, prin buna metodă și 
remarcabilele ei rezultate, acea ca
tegorie de cercetări generalizatoare 
pe care le-am dori multiplicate în 
tînăra noastră literatură de specia
litate.

AL. DIMA

Casa de cultură din Sinaia a inițiat 
prezentarea unei „Enciclopedii cultu
rale" pe litere. Recent, în cadrul primei 
manifestări consacrate literei A, trei 
specialiști au vorbit despre Tudor Ar- 
ghezi, Ion Andreescu și „Aida" de 
Verdi. Asistența a urmărit expunerile yi 
exemplificările cu un viu interes. La 
viitoarea manifestare, consacrată literei 
B, se va vorbi despre Beethoven, Bal
zac și Băncilă.

Muzeu în aer liber

In grădina Hoia de lingă Cluj con
tinuă lucrările de dezvoltare a secției în 
aer liber a Muzeului etnografic al 
Transilvaniei. Aici se vor păstra cele 
mai reprezentative obiecte de arhitec
tură populară precum și diverse tipuri 
de instalații gospodărești care ilustrează 
evoluția socială din Transilvania.

Am făcut recent o vizită cu aparatul de fotografiat Ia 
Brănești, raionul Lehliu. Ca și în oricare alt sat al țării, 
colectiviștii de aici sînt acum mai toată ziua pe cîmp. 
Dar muncile agricole nu sînt un motiv pentru ca activi
tatea cultural-artistică să nu se desfășoare din plin. Stră- 
duindu-se să fie în pas cu preocupările la ordinea zilei 
ale colectiviștilor, căminul cultural organizează o activi
tate complexă în care un loc principal îl ocupă manifes
tări menite să-i ajute pe colectiviști să realizeze cît mai 
bine lucrările care se fac acum în toate sectoarele de 
producție. Multe din aceste manifestări se țin, operativ, 
chiar la locul de muncă. Vă prezentăm cîteva imagini 
ale activității culturale din Brănești.

Afișat la loc vizibil, chiar la intrare, programul pre
zintă manifestările ce au loc în curs de o săptămînă. 
Pentru popularizarea lor sînt folosite și alte mijloace. De 
pildă, buletine culturale difuzate la stația de radioficare. 
Ce cuprinde planul lunii mai ? O atenție deosebită se 
acordă îmbogățirii cunoștințelor agrozootehnice ale co
lectiviștilor. Sînt prevăzute conferințe cu temele „între
ținerea culturilor — sarcină importantă în perioada ac
tuală“, „Care sînt principalii dăunători ai culturilor agri
cole și cum putem să-i combatem1', prezentarea unor 
cărți despre : „Avutul obștesc în G.A.C.“, „Importanța 
creșterii animalelor în G.A.C.“. Recent, la sectorul zoo
tehnic s-a organizat o consultație pentru îngrijitorii-mul- 
gători (fotografia nr. Ï). Inginerul agronom Barbu Vișoiu 
și doctorul veterinar Dumitru Ioanu au răspuns la între
bări privind hrănirea rațională a vacilor de lapte pe 
timpul verii, igiena mulsului. Mulgătorii au formulat o 
serie de întrebări pentru o viitoare consultație. De pildă: 
Petre Constantin : „Ce furaje ar putea intra într-o rație 
echilibrată pentru a se obține o producție sporită de 
lapte și cu un procent de grăsime mai mare ?“ ; Dimcea 
Emil : „Ce trebuie să facă îngrijitorul mulgător ca să 
obțină Ia toate vacile o producție mare de lapte?“; Ni- 
culina Dimcea : „Cum trebuie procedat pentru ea în tot 
timpul verii animalele să aibă suficiente furaje verzi ?" ; 
Dumitra Tudor : „De ce este bine ca vițeii să fie ali
mentați cu biberonul sau la găleată ?“.

De două ori pe lună se organizează prezentarea eve
nimentelor interne și internaționale. Zilele acestea, profe
sorul L. Roman a vorbit la locul de muncă al brigăzii 
legumicole despre „Ruinarea țărănimii în țările capita

liste și viața nouă a țărănimii noastre“ (fotografia nr. 2). 
Lectorul s-a referit la transformările petrecute în regiune, 
raion, comună, în gospodăria colectivă, a relevat succe
sele obținute în gospodărie de mulți colectiviști frun
tași, printre care : Ion Ristea, Marin Boață, Alexandrina 
Ionică, Iordana Hlizea, Natalia Nedelcu, Pândele Bobe, 
Florina Voicu.

Planul de activitate include, de asemenea, conferințe 
pe teme variate, recenzii, seri literare și culturale, mani
festări pentru tineret, seri de basme, prezentări de filme 
artistice însoțite de jurnale de actualitate — agricole și 
științifice, vizionarea colectivă Ia televizor a emisiunilor 
pentru sate, urmate apoi de discuții. De două ori pe 
lună căminul cultural prezintă emisiuni culturale la sta
ția de radioficare. Ele cuprind : carnete culturale, repor
taje, portrete de tineri fruntași în producție, programe 
artistice în studio. La stația de radioficare se trans
mit, de asemenea, recenzii, seri literare. Biblioteca comu
nală își desfășoară activitatea în colaborare cu căminul 
cultural. Ea dispune de un fond de circa 8 000 volume 
(fotografia nr. 3). Sîmbăta, bibliotecara vizitează pe co
lectiviști la domiciliu, înscrie noi cititori, le recomandă 
și le aduce cărți. Corul, brigada artistică de agitație, 
grupul vocal folcloric, orchestra de muzicuțe, formația 
de teatru, colectivul de recitatori și soliștii prezintă spec
tacole atît la sediu cît și în satele vecine.

O mare importanță pentru buna desfășurare a activi
tății căminului o are munca consiliului de conducere al 
acestuia. La începutul fiecărui trimestru, membrii con
siliului, format din inginerul agronom, cadre didactice, 
președintele gospodăriei colective, medicul, președintele 
sfatului popular, reprezentanți ai organizațiilor obștești, 
directorul căminului cultural, întocmesc planul tematic. 
Iată în fotografia nr. 4 o ședință a consiliului. Cunos- 
cînd temeinic diversele domenii de activitate a gospo
dăriei, membrii consiliului fac propuneri de acțiuni în 
sprijinul producției, propuneri privind răspîndirea cu
noștințelor agrotehnice și de cultură generală, probleme 
de educație ele. Se stabilesc, de asemenea, temele con
ferințelor, locul unde vor avea Ioc manifestările, cei 
care vor contribui Ia realizarea lor, în așa fel încît în
treaga activitate a căminului cultural să fie strîns legată 
de viața satului.

(Fotoreportaj de : R. Ardeleanu și V. Emil)
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Eficacitate tehnico-economică sporită

Contribuția proiectanților
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Realizarea într-un timp scurt a unui 
volum sporit de locuințe necesită adop
tarea unor metode de lucru cu un înalt 
grad de industrializare. Dacă pentru 
blocurile cu un număr redus de nivele, 
soluția cea mai indicată este cea a pa
nourilor mari, pentru construcțiile cu 
multe nivele turnarea pereților cu co
fraje glisante și-a dovedit din plin efi
ciența tehnico-economică.

1 întru prima dată la noi în țară s-au 
folosit cofrajele glisante la construcțiile 
civile în 1960 cînd s-au executat 
7 hoteluri la Mamaia. Primele 5 
blocuri de locuințe s-au executat în a- 
nul 1961 la Constanța. Viteza de execu
ție și alte avantaje tehnico-economice 
au contribuit la extinderea acestei me
tode încă din primul an, în orașele 
Cluj și Galați. Anul trecut metoda s-a 
aplicat și în alte orașe. în București 
s-au executat 6 blocuri cu 288 aparta
mente, la Onești — 7 blocuri, la Hu
nedoara — 3 blocuri.

în ultimul timp, Institutul de cerce
tări în construcții și economia con
strucțiilor (ÎNCERC), cu ajutorul pro- 
iectanților și executanților, a întocmit 
un studiu, pe baza proiectelor și lucră
rilor executate, din care rezultă că prin 
folosirea cofrajelor glisante la execu
tarea blocurilor înalte de locuințe se 
realizează în proiectare și execuție, în 
comparație cu clădirile construite după 
alte sisteme, o serie de avantaje teh
nico-economice. Costul lucrărilor e mai 
redus cu circa 5 la sută, ceea ce în
seamnă o economie de aproape 2 000 iei 
pe apartament ; consumul de manope
ră e mai scăzut cu 18 la sută, de unde 
și o productivitate sporită ; durata de 
execuție se reduce cu 50 la ’ută ; con
sumuri mai mici de materiale — în ca
zul folosirii planșeelor prefabricate — 
la cherestea cu 50 la sută și la lemn 
rotund cu 80 la sută.

Sigur că rezultatele pot fi și mai 
bune. Pentru ca soluția să dea maxi
mum de eficiență ea trebuie aplicată 
la un număr mai mare de blocuri și 
create condiții ca graficele de lucru să 
fie respectate. Faptul că la Hunedoara

nu s-a reușit să se asigure un ritm con
tinuu de lucru, astfel ca după termi
narea construcției brute să se asigure o 
desfășurare în același ritm și a celor
lalte lucrări, a micșorat întrucîtva pe 
acest șantier avantajele pe care le oferă 
acest procedeu modern de construcție.

Construcția celor 2 000 de apartamen
te realizate după acest sistem pînă în 
prezent arată că metoda cofrajelor gli
sante mai poate fi mult perfecționată.

O importanță deosebită pentru obți
nerea unor rezultate superioare are or
ganizarea lucrului „în lanț“ și mai ales 
forma ei mai avansată — lucrul în flux 
continuu. Din studiul întocmit de 
ÎNCERC rezultă că scurtarea duratei 
de execuție la un bloc de 100 aparta
mente cu aproape 5 luni față de du
rata normală, poate duce, prin reducerea 
cheltuielilor de regie, la o scădere a 
costurilor cu 2 la sută.

De asemenea merită să fie extinsă 
folosirea planșeelor din elemente prefa
bricate mari, care, față de soluțiile de 
planșeu în beton monolit, prezintă a- 
vantaje mai mari : se reduce consumul 
de cherestea necesară pentru cofraje cu 
90 la sută, se micșorează necesarul de 
manoperă cu circa 10 la sută, se 
scurtează durata de execuție prin aceea 
că planșeele prefabricate pot fi pregă
tite înainte de glisare. Totodată se asi
gură front de lucru pentru betoniști și 
fierari în timpul montării și demontării 
cofrajului glisant.

O grijă deosebită merită să se acorde 
folosirii în continuare a formațiilor de 
muncitori care au căpătat de acum o 
experiență în realizarea lucrărilor spe
cifice acestui nou procedeu de execu
ție. Aceste formații ar trebui să consti
tuie nucleele de bază pentru instruirea 
altor formații de muncitori, necesare 
cuprinderii volumului sporit de lucrări 
de acest gen. în acest sens merită men
ționată măsura luată de Direcția gene
rală de construcții-montaj din Ministe
rul Industriei Petrolului și Chimiei de a 
folosi, la execuția blocurilor cu cofraie 
glisante de la Piatra Neamț, formațiile 
de muncitori specializați cu ocazia exe-
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cuției blocurilor de la Onești. în Bucu
rești lucrurile s-au petrecut însă altfel. 
Direcția generală de construcții-montaj 
n-a transferat formațiile instruite pe 
șantierul de la Floreasca și altor între
prinderi care urmează să execute astfel 
de structuri, ducînd astfel la nevalori- 
ficarea unei experiențe dobîndite.

Rezultatele obținute pînă în prezent, 
deși numai parțiale, după cum s-a ară
tat, sînt convingătoare în ce privește a- 
vantajele folosirii cofrajelor glisante. A- 
cest lucru a făcut ca proiectanții și exe- 
cutanții să adopte metoda pe scară din 
ce în ce mai largă. Dacă în 1961 s-au 
executat numai 400 apartamente în trei 
orașe din țară — Constanța, Cluj și 
Galați — în 1962 numărul apartamente
lor executate cu cofraje glisante a cres
cut la circa 1 700, iar pentru anul 1963 
sînt prevăzute a se executa 6 000 apar
tamente la București, Onești, Piatra- 
Neamț, Bacău, Reșița, Constanța, Ga
lați, Cluj, Brașov etc.

în aplicarea acestei metode, un spri
jin important l-au primit constructorii 
din partea Ministerului Industriei Con
strucțiilor, care a asigurat verinele 
hidraulice. Este nevoie în continuare 
de sprijinul acestui minister îndeosebi 
în ce privește executarea dispozitivelor 
hidraulice de ridicare. De asemenea, în 
continuare va trebui urmărită mărirea 
numărului de refolosiri a cofrajelor, a- 
sigurîndu-se, prin proiect, un număr cît 
mai mare de construcții identice (10-15 
blocuri), lărgirea folosirii planșeelor pre
fabricate etc.

în prezent prin folosirea panourilor 
mari și a cofrajelor glisante, construcția 
brută sau semifinisată se execută în- 
tr-un timp foarte scurt, iar lucrările de 
finisaj și instalații durează în mod o- 
bișnuit 3-4 luni. Se impune deci ca o 
necesitate urgentă ca și la aceste lucrări 
să se facă pași și mai hotărîți pe linia 
industrializării lor. în acest scop ar tre
bui, după părerea noastră, să se genera
lizeze și să se dezvolte experiența exis
tentă în prefabricarea instalațiilor și a 
unor elemente de finisaj, cum ar fi 
treptele și contra treptele, dale din mo
zaic, plintele, elemente decorative etc.

Eficiența tehnico-economică ridicată 
pe care o prezintă execuția construcții
lor înalte de locuit cu cofraje glisante 
pledează din plin pentru extinderea ho- 
tărîtă a acestei metode moderne.

Realizarea volumului important de construcții de locuințe prevăzut de 
Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R., face necesară extinderea în 
mod susținut și sistematic a metodelor moderne, industriale, de execuție a 
lucrărilor. Una din aceste metode care-și găsește condiții favorabile de 
aplicare în țara noastră, este construcția blocurilor cu ajutorul cofraje
lor glisante. Acest procedeu, datorită indicilor tehnico-economici supe
riori ce se obțin, se bucură de un interes crescînd în rîndurile con
structorilor.

Răspunzînd dorinței exprimate, prin scrisori adresate redacției, de 
o serie de colective de șantiere, dăm în pagina de față cuvîntul unor spe
cialiști din domeniul construcțiilor pentru a relata din experiența lor în 
folosirea cofrajelor glisante la construcțiile de locuințe

Adoptarea unor soluții moderne de execuție 
una din preocupările cele mai importante 
proiectanților din țara noastră. Creșterea de la an 
la an a volumului de locuințe și dezvoltarea lor 
pe verticală a pus problema extinderii metodei 
cofraiului glisant și în acest domeniu. Jncepînd 
din 1958, proiectanții de la I.S.C.A.S. au întocmit 
studii și proiecte urmărind să stabilească posibi
litatea aplicării acestei metode, precum și avanta
jele ei tehnico-economice. Primele clădiri execu
tate la Mamaia au demonstrat clar avantajele me
todei cofrajului glisant : viteză mare de execuție, 
economie de manoperă și material lemnos, posi
bilitate de a lucra și pe timp friguros etc.

Experiența de la Mamaia a însemnat un în
demn de a păși și mai hofărît la valorificarea 
importantelor avantaje pe care le oferă metoda 
cofrajelor glisante. Cu fiecare nouă aplicare, pro
iectanții și constructorii au adus îmbunătățiri 
substanțiale proceselor tehnologice, contribuind la 
mărirea eficacității tehnico-economice a metodei. 
Astfel, la Constanța s-au proiectat și realizat plan- 
șee din elemente prefabricate mici (dulapi din 
beton armat precomprimat cu suprabetonare).

Potrivit soluțiilor prevăzute in proiecte, pereții 
interiori au început să fie tencuiți de pe podina 
suspendată a cofrajului, aproape pe toate șan
tierele începînd din anul 1962. Aplicînd un strat 
subțire de tencuială pe betonul crud ce iese din 
cofraj, consumul de manoperă scade simțitor, iar 
perioada de tencuieli nu mai influențează durata 
de execuție a construcției întrucît aceasta se face 
concomitent cu turnarea betonului în pereți.

La Onești s-a experimentat și s-a pus la punct 
tot în 1962 tehnologia de execuție a planșeelor din 
panouri mari prefabricate. Folosirea plăcilor pline 
din beton armat, turnate în exteriorul clădirii și 
montate cu ajutorul macaralei pe la partea supe
rioară a construcției (după executarea pereților) 
constituie o rezolvare care mărește gradul de in
dustrializare a metodei de execuție a. clădirilor cu 
cofraje glisante. Se economisește astfel cofrajul la 
planșee, se reduce suprafața de tencuieli la tavane 
cu circa 80 la sută și se obțin economii impor
tante de manoperă.

La blocurile executate pe șantierul Floreasca- 
parc din Capitală s-a folosit la pereții exteriori un 
nou tip de „jug“ care simplifică anumite detalii 
ale cofrajului. De asemenea, pentru reducerea 
consumului de lemn s-au introdus grinzi extensi
bile metalice la cofrajul planșeelor, cutii și rame 
metalice pentru lăsarea golurilor în pereți etc.

-------- © s Ü ©
In legătură cu folosirea cofrajelor gli

sante, tov. Gh. Constantin, tehnician 
constructor din Hunedoara ridică înfr-o 
scrisoare trimisă redacției următoarea 
problemă : „Metoda cofrajelor glisante 
se aplică în (ara noastră la construc
țiile de locuințe de aproape 3 ani. 
Fiecare proiect, fiecare colectiv de șan
tier a îmbogăfit cu noi elemente prac
tica construcțiilor cu cofraje glisante. 
Constructorii din Onești, București, Con
stanta au adus acestei metode o serie 
de îmbunăfă|iri. Dar, după alifia ani de 
la prima experimentare și pînă în pre
zent, cînd numărul blocurilor ridicafe cu 
cofraje glisante a crescut mult, nu există 
încă difuzat un studiu tehnico-econom'c 
din care să rezulte clar linia de urmat.

Din această cauză pe unele șantiere o 
serie de deficiente se repetă în conti
nuare. Ar fi foarte util, socotesc, pentru 
munca proiectanfilor și a construciorHor, 
să se difuzeze un studiu tehnico-eco- 
nomic privind executarea construcțiilor 
de locuințe cu cofraje glisante și care să 
prezinte constructorilor fot ceea ce s-a 
ivit bun, perfecționat, experiența pre
țioasă dobîndifă în aplicarea acestei me
tode moderne de construcție.

★Nota redacției. In legătură cu a- 
ceasta problemă C.S.C.A.S. ne-a in
format că în curînd se va organiza 
un simpozion privind folosirea, per
fecționarea și extinderea acestei me
tode.

Constructorii hunedoreni și-au aclus și ei apor
tul folosind- la panourile de cofraj placaj protejat 
cu tegofilm, în locul seîndurii îmbrăcată cu tablă.

Sub aspect estetic clădirile executate sînt plă
cute, frumoase. Ele au fațade atrăgătoare și con
țin o serie de elemente menite să le dea o anu
mită varietate. Deși cofrajul glisant este un tipar 
care parcurge clădirea de jos pînă sus în mod 
uniform, totuși s-a reușit să se obțină o serie de 
profilaturi în fațade ca: brîuri, balcoane, logii, re
trageri la nivelul parterului etc. Este un merit al 
proiectanților noștri că au reușit să îmbine în mod 
armonios cerințele unui procedeu industrial de 
execuție cu cele estetice și funcționale ale clădirii.

Specialiștii de la I.S.C.A.S. și ÎNCERC au 
întocmit în anii 1961 și 1962 studii și cercetări 
menite să stabilească căile de dezvoltare rapidă 
a acestei metode. S-au efectuat cu această 
ocazie încercări cu diferite tipuri de planșee — 
planșee din beton armat monolit, planșee-prefabri- 
cate din dulapi precomprimați cu suprabetonare, 
planșee fabricate din panouri mari. S-au stabilit 
tipuri de armări și soluții constructive menite să 
asigure o eficiență economică și tehnică maximă.

Consider că proiectanții ar trebui să urmărească 
în continuare ca, prin proiectele pe care le în
tocmesc, să aducă îmbunătățiri unor indici care 
prezintă încă valori mai mici față de cei caracte
ristici structurii de rezistență din panouri mari. 
Astfel consumul de material lemnos va trebui re
dus, prin proiectarea unor panouri de cofraj avînd 
coastele din oțel, iar fața în contact cu betonul, 
din tablă sau placaj protejat cu o peliculă rezis
tentă la uzură și umiditate. Aceste panouri de di
mensiuni modulate, pot fi utilizate la mai multe 
tipuri de clădiri fără a mai fi necesare trans
formări. Un asemenea panou de cofraj va fi astfel 
folosit la executarea a 20—30 construcții.

O cale importantă de reducere a consumului de 
manoperă este mărirea vitezei de ridicare a. cofra
jului, care în momentul de față este de 2—3 m 
în 24 ore. Aceasta se poate obține prin efectuarea 
unor analize sistematice asupra mai multor probe 
de betoane în scopul găsirii soluției optime și 
printr-o organizare mai bună a lucrului pe șantier. 
Este posibil astfel să se sporească viteza de ridi
care la 3—4 m în 24 ore.

Mari rezerve de a spori productivitatea acestei 
metode moderne de construcții pot fi puse în va
loare și prin unificarea pe șantiere a tuturor dispo
zitivelor. Astfel, s-a dovedit că „jugul“ reglabil, fo
losit la Onești și Hunedoara, dă rezultatele cele 
mai bune și deci se propune extinderea lui și pe 
alte șantiere. Folosirea carcaselor de armături con
fecționate în atelier precum și compactarea beto
nului cu vibratoarele aduc de asemenea economii 
de manoperă fapt pentru care metoda merită ex
tinsă și pe alte șantiere.

Consider că ar fi bine ca proiectele pentru clă
dirile ce urmează să se execute cu ajutorul cofra
jului glisant să conțină în mod concis datele ne
cesare execuției, redueîndu-se planurile inutile, 
care grevează asupra timpului de proiectare. 
Proiectantul structurel de rezistență să țină seama 
de toate instalațiile ce deservesc clădirea, urmă
rind pe cît posibil crearea de la bun început de 
locașuri pentru acestea.

O sarcină importantă ce revine proiectanților 
este urmărirea procesului de execuție a construc
ției în vederea sesizării directe a deficiențelor ce 
pot apare și pentru evitarea lor în viitor.

, DURATA DE EXECUȚIE 
(cONSȚRUCjiA'BRUTĂ A UNUI BLOC CU 10 NIVELE)

• Cu soluții tradițiotiale=^2$7Ă\Q
• Cu cofraje glisavite = SSzile

EXECUTAREA CORECTĂ A IZOLĂRII TERMICE
La clădirile construite cu cofraje gli

sante termoizolarea pereților exteriori 
nu este complet continuă ; în anumite 
porțiuni continuitatea ei este întreruptă 
de stîlpi, centuri, grinzi, nervuri de be
ton armat, care au rolul asigurării re
zistenței clădirii. Elementele de rezis
tență fiind executate din beton armat

— material conducător de căldură — 
în zona lor se formează așa numitele 
„punți de rece“ în _
transmiterea căldu- • r • ± 1 .
rii. în perioadele SfCltlll SpGCICliiStUlUl
friguroase, în cazul -----
cînd elementele de 
rezistență depășesc lățimile prevăzute în 
proiect, pe suprafața interioară a aces
tora pot apare condensări dăunătoare. 
Aceste condensări dau pereților un as
pect neplăcut, necesitînd cheltuieli pen
tru zugrăveli suplimentare. Rezultă prin 
urmare necesitatea luării unor măsuri 
de izolare termică. Se cere înainte de 
toate ca proprietățile fizice ale blocu
rilor din beton termoizolator livrate de 
fabrică să fie verificate riguros pe 
șantier atît în privința dimensiunilor, 
în plan și în grosime, cît și în ce pri
vește densitatea aparentă și structura 
betoanelor din care sînt confecționate.

De realizarea densității aparente și a 
structurii betonului depinde direct con
ductivitatea termică a materialului 
termoizolator. E necesar ca blocurile să 
fie transportate și depozitate acoperit 
pentru a împiedica umezirea lor. Prin 
aceasta se va puțea asigura controlul

densității aparente a materialelor la 
punerea f în lucru. De asemenea e ne
voie să fie controlată structura betonu
lui din blocuri — structură ce trebuie 
să se prezinte uniformă, pentru a nu se 
crea zone cu eficiență termică redusă 
datorită existenței unor 
grele în aceste porțiuni.

Montarea în cofraj 
termoizolatoare, așezarea și menținerea 

lor la turnare în po
ziția prevăzută în 
proiect trebuie fă
cută corect, urmă- 
rindu-se să se rea

lizeze un strat termoizolator continuu și 
uniform, iar grosimea nervurilor de be
ton armat să corespundă, ca dimen
siuni, cu cea din proiect.

Tencuiala stratului din blocurile 
termoizolatoare (la structura în straturi) 
se recomandă să fie executată cu multă 
grijă spre a se elimina fisurarea sau 
exfolierea tencuielii în timp și deci po
sibilitatea pătrunderii apei din ploi în 
termoizolație. Etanșarea rosturilor de la 
tocurile ferestrelor și ușilor trebuie, 
de asemenea, să fie executată corect.

Prin respectarea acestor condiții și a 
altora se asigură mărirea capacității de 
izolare termică a clădirilor, condiții 
bune de confort, precum și o exploa
tare economică a locuințelor.

betoane mai

a blocurilor

Ing. E. DIMITRIU-VÎLCEA
INCERC-Bucureștl

Pagină realizată cu concursul Comitetului de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sistematizare

Ing. M. BARBAIANI 
laureat al Premiului de Stat 

din I.S.C.A.S.

Pe șantierul Șos. Mihai Bravu — str. Chiristigii din Ca
pitală se construiesc, cu cofraje glisante, 7 blocuri. Primul 
bloc cu 11 nivele — P 4 cu 132 apartamente — a fost 
ridicat în 14 zile și jumătate (mai puțin de 160 de minute 
pe apartament). Fațada e tencuită, iar tîmplăria — mon
tată. (Foto ; Gh. Vlnțilă)

DIN EXPERIENȚA NOASTRĂ ÎN...
u

prefabricarea planșeelor

în 
sub 

pre- 
ca-

Analizînd temeinic aceas
tă metodă ne-am dat seama 
că avantajele ei certe sînt 
încă incomplet valorificate. 
Aceasta datorită atît nivelu
lui tehnic necorespunzător 
de realizare a planșeelor 
cît și inexistenței unei tehno
logii de glisare pe timp fri
guros și mai ales lipsei de 
experiență în acest domeniu.

După mai multe încercări 
și experimentări, în strînsă 
colaborare cu proiectanții 
de la I.S.C.A.S., am elaborat 
și detaliat la nivelul de execu
ție o nouă tehnologie de 
realizare a planșeelor clădi
rilor glisate. Ea constă 
executarea planșeelor 
formă da panouri mari 
fabricate, de mărimea
merelor. Panourile se toarnă 
în apropierea blocului, în 
raza de acțiune a macara
lei, suprapuse în pachete de 
10 bucăți. Plăcile prefabri
cate ee ridică cu macaraua 
și se coboară prin puțurile 
de la pereții camerelor 
pînă la nivelul de montaj, o- 
perația executîndu-se de jos 
în eus.

Turnarea panourilor se 
execută în general înaintea 
glisării blocului respectiv, o- 
perațiile de execuție — 
ridicarea tiparului, armarea 
și turnarea betonului — rea- 
lizîndu-se „în lanț".

Inițial totul părea teoretic 
rezolvat. Cînd s-a trecut însă 
la experimentarea practică 
a acestui nou sistem au tre
buit învinse multe greutăți.

Realizarea sprijinirii pro
vizorii a planșeelor de mon
taj a constituit de pildă o 
problemă destul de dificilă. 
La început s-au folosit 
„popi", — 4, 6 sau 8 pe ca
meră, — consumîndu-se însă

mult material lemnos și mul
tă manoperă. între timp am 
experimentat mai multe ti
puri de console demontabi- 
le. Acest nou sistem de re- 
zemare înlătură consumul 
de lemn, este ușon' de mon
tat, fiind constituit exclusiv 
din elemente de inventar.

Una din problemele cele 
mai mult discutate — cobo- 
rîrea panourilor în puțuri — 
care se considera a fi cea 
mai grea s-a dovedit a fi 
cea mai simplă.

Noul procedeu de realiza
re a planșeelor a dus la gră
birea ritmului de execuție. 
Eficiența economică a aces
tei soluții față de folosirea 
planșeelor monolit est® ma
re. La cele 9 blocuri ce se 
realizează la Onești se 
economisesc, potrivit unui 
calcul, circa 650 m c mate
rial lemnos și peste 200 000 
lei. în plus acest procedeu 
permite continuarea lucrului 
în condiții normale și pe 
timpul iernii, fie prin folosi
rea panourilor turnate pe 
timp călduros, fie realizate 
iarna în atelierul de prefa
bricate al întreprinderii. Pen
tru timpul de iamă cînd am 
glisat două blocuri is-au luat 
o serie de măsuri — încălzi
rea interioarelor, protejarea 
tencuielilor, închiderea com
pletă a blocurilor prin mon
tarea tîmplăriei și a geamu
rilor simultan cu glisarea și 
altele. Viteza de glisare rea
lizată la oele două blocuri 
ridicate în luna decembrie, 
respectiv februarie, a fost în 
medie.de 2,10 m pe zi.

Ing. G. ASANDEI
Șef serviciu tehnolog

I.S.C.M.-Onești

perfecționarea tehnologiei organizarea muncii
Anul trecut întreprinderea 

noastră a construit cu co
fraje glisante șase blocuri 
cu parter și 12 etaje în 
cartierul Floreasca-parc. Fo
losirea cofrajelor glisante 
pentru prima dată în Ca
pitală a constituit pentru 
constructorii întreprinderii 
noastre un prilej de a-și 
însuși această metodă a- 
vansată de construcție, 
dîndu-le, în același timp, 
posibilitatea de a aduce 
o serie de îmbunătățiri teh
nologiei de execuție.

Glisarea la primul bloc 
(C 6) a început la 15 iunie 
1962 și a durat 13 zile- Men
ționăm că glisarea celor 6 
blocuri 
gur set de cofraje. 
ciclului complet la un bloc 
(glisare, demontarea cofra
jelor, montarea lor la blocul 
următor) a fost în medie de 
30 zile. Predarea apartamen
telor s-a făcut 
circa 4 luni 
glisării.

Proiectele 
fost supuse 
mănunțit, inginerii și tehni
cienii șantierului aducînd 
îmbunătățiri procesului teh. 
nologic. Dintre aceste îmbu
nătățiri ale tehnologiei de 
execuție enumerăm : folo
sirea unor „juguri“ speciale 
la cofrajul glisant în drep
tul golurilor 
restre. S-a 
prin aceasta 
tegrală a tîmplăriei 
oare 
rea, executarea completă a 
fațadelor și ieftinirea lucră
rilor cu circa 12 000 lei pe 
bloc ; modificarea cofraju
lui, pentru realizarea din 
glisare a muchiilor drepte 
la colțurile intrînde ale ca-

s-a făcut cu un ein- 
Durata

de
în medie la 
la începerea

execuție au
a-

de 
unui studiu

pentru fe- 
putut realiza 
montarea in- 

exteii- 
concomitent cu glisa-

merelor, obținîndu-se astfel 
economii de 2142 
bloc. La primele 
glisate accesul 
lui pe platforma 
glisant se făcea 
mediul unei scări exterioare 
executate lîngă turnul de 
bob. Acest sistem, pe lîngă 
faptul că necesita un con
sum mare de material lem
nos, era scump și condițio
na începerea glisării. Ince- 
pînd cu al patrulea bloc au 
fost eliminate scările 
rioare, realizîndu-se 
cest fel economii de 
7 300 lei pe bloc.

După terminarea glisării, 
macaraua fiind mutată la 
blocul următor, singurul mij
loc de ridicare pe verticală 
a materialelor erau boburi
le. Construcția acestora era 
costisitoare, consuma o can
titate mare de material lem
nos și erau destul de greu 
de executat la o înălțime de 
40 m. începînd cu cel de-al 
patrulea bloc, boburile s-au 
executat în interior (în spa
țiul bucătăriilor). în acest fel 
costul lucrărilor s-a redus cu 
peste 7 500 lei pe bloc. Ince- 
pînd cil al patrulea bloc 
s-au executat și tencuielile 
interioare concomitent cu 
glisarea.

Acestea sînt numai cî-teva 
din îmbunătățirile aduse 
acestei metode de executare 
a construcțiilor, însă posibi
litățile nu sînt nici pe de
parte epuizate. Vom căuta 
ca pe viitor să punem și mai 
larg în valoare aceste posi
bilități.

lei pe 
trei blocuri 
personalu- 
cofrajului 

prin inter-

exte
rn a- 
peste

Ing. TRAIAN ISPAS 
director al întreprinderii 

construcții-montaj 
nr. 1-București

Pe șantierul nostru, dura
ta de glisare a unui bloc cu 
9 nivele este, în medie, de 
10—12 zile. La aceasta con
tribuie în mare măsură și 
buna organizare a muncii. 
De aceea noi ne-am îndrep
tat de la început atenția 
spre organizarea temeinică 
a operațiilor de lucru.

în primul rînd am căutat 
să asigurăm confecționarea 
la timp a tuturor prefabrica
telor și armăturilor, prepara
rea betonului și aproviziona
rea cu materiale a punc
telor de lucru. Pentru a 
evita întreruperea aprovizio
nării cu betoane din cauza 
eventualelor defecțiuni 
tonierelor am instalat 
tonieră de rezervă.

Cofrajele glisante,
puse din panouri confecțio
nate în ateliere, sînt folosite 
la circa 8 obiective, reali- 
zînd astfel însemnate econo
mii de materiale. S-au luat 
măsuri ca montarea cofraju
lui glisant să se facă într-un 
timp cît mai scurt. în acest 
scop, pe șantierul 
panourile de pereți 
se asamblează cu 
camerei respective 
în acest fel o cutie
montează mult mai ușor de- 
cît panourile separate. A- 
ceastă operație executîndu-se 
o singură dată pentru pri
mul bloc, se elimină asam
blarea și dezasamblarea pa
nourilor și podinei la fie
care bloc, se economisesc 
astfel forjă de muncă și 
timp.

Procesul tehnologic -pe un 
șantier unde se folosesc co
fraie glisante cere o îmbina
re armonioasă a muncii

a be- 
o be-

com-

■ nostru 
interiori 
podina 

formînd 
care se

echipelor de betoniști, dul
gheri, fierari-betoniștl, 
plari, zidari 
noi echipele 
fost formate 
volumul de 
buie executate 
schimb. în cadrul fiecărei e- 
chipe s-au format grupe de 
2—3 muncitori care au sar
cini bine precizate. Astfel, o 
grupă de 2 fierari-betoniștl 
montează armăturile pentru 
parapeții de balcoane ale 
Întregului bloc. Aceste for
mații execută lucrările res
pective la toate blocurile. 
Dulgherii de asemenea au 
fost împărțiți pe grupe de 
2—3 muncitori care execută 
montarea ramelor pentru 
golurile interioare și exte
rioare, lăcașurile pentru te- 
zemarea planșeelor etc. O 
altă grupă de 2 dulgheri în
lătură operativ eventualele 
defecțiuni ce apar în timpul 
ridicării cofrajului.

Munca betoniștilor a fost 
și ea mai judicios organi
zată. în fiecare sector lu
crează o grupă de 2 mun
citori care, concomitent 
cu turnarea și compactarea 
betonului, montează și plă
cile termoizolante de granu- 
lit. Toate grupele sînt con
duse de muncitori cu o înal
tă calificare.

Din propria experiență 
ne-am convins că organiza
rea judicioasă a muncii la 
blocurile executate cu co
fraje glisante este un factor 
esențial al folosirii cu maxi
mum de eficiență a acestei 
metode.

tîm- 
și mecanici. La 
de muncitori au 
în funcție de 
lucrări ce tre- 

într-un

IVANOV CRISTOFOR 
maistru 

Șantierul nr. 1 Constanta
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VIAȚA DE PARTID

de

Vedere de la Băile Horculane

SOSITE LA REDACȚIE

de co

țiile de bază din întreprinderi și din alte unități productive să pună în centrul activității lor problemele esențiale ale producției, să exercite cu competență dreptul de control asupra activității conducerilor administrative, să organizeze temeinic munca pentru îndeplinirea hotărîrilor organelor superioare de partid și ale propriilor lor hotărîri, să se ocupe sistematic de buna desfășurare a în- vățămîntului de partid și a muncii, politice de masă etc. în acest scop alcătuim colective formate din activiști ai comitetului raional, specialiști din activul de partid, care se deplasează în întreprinderi și ajută

în munca plină de elan pe care harnicul nostru popor o depune pentru desăvîrșirea construcției socialiste, crește neîncetat rolul organizațiilor de partid. De aici și necesitatea de a li se acorda un sprijin concret și calificat pentru a conduce cu și mai multă competență activitatea economică, politică și social-culturală. în această privință Comitetul raional de partid Tudor Vladimirescu din Capitală folosește diferite forme și metode pentru ca ajutorul acordat organi; zațiilor de bază să fie cît mai eficace, permanent și multilateral.în primul rînd, noi ne-am îngrijit ca secretarii și membrii birourilor să-și perfecționeze pregătirea politică și ideologică, să posede cunoștințe economice. Anul acesta numai în cercurile de economie concretă studiază aproape 200 de membri ai birourilor organizațiilor de bază. Studiul i-a ajutat să înțeleagă mai bine problemele economice, să intervină cu mai multă competență și operativitate în generalizarea experienței bune, în înlăturarea lipsurilor care se ivesc și în stabilirea măsurilor organizatorice corespunzătoare pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor.
*în sprijinirea birourilor organizațiilor de bază o mare însemnătate are instruirea lunară și semestrială prin seminarii a secretarilor și membrilor birourilor de către biroul comitetului raional de partid. Cu aceste prilejuri, informăm birourile despre hotărîrile organelor superioare de partid, insistăm asupra sarcinilor ce revin organizațiilor de bază pentru aplicarea lor. Pentru toți secretarii și membrii birourilor am organizat expuneri comune nri- vind politica partidului de industrializare socialistă a țării, întărirea rolului conducător al partidului în perioada desăvîrșirii construcției socialiste, munca politică și educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, politica externă a partidului și statului nostru și altele. Unele dintre aceste expuneri sînt urmate de discuții.Instruirea o facem diferențiat, pe sectoare de activitate : întreprinderi industriale, instituții, comerț, școli. Pentru secretarii și membrii birourilor organizațiilor de bază din întreprinderile industriale ținem cu , regularitate expuneri legate de îmbogățirea cunoștințelor economice, în munca noastră s-a încetățenit obiceiul ca secretari ai comitetului raional, ingineri din întreprinderi, economiști și alți specialiști, oameni cu o bună pregătire politică și profesională să vorbească în fața birourilor organizațiilor de bază despre căile creșterii productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor și reducerii prețului de cost. Pentru ca expunerile să fie cît mai bine înțelese se folosesc grafice, diagrame, care redau în mod sugestiv elementele componente ale prețului de cost, pe ramuri de producție.Esențial în sprijinirea organizațiilor de bază este ajutorul concret la fața locului. De aceea, membrii comitetului, ai biroului și secretarii stau o mare parte a timpului în întreprinderi și instituții, participă la adunările organizațiilor de bază, la ședințele de birou, se consultă cu membrii de partid și cu oamenii permite să cunoască mai bine situația din fiecare loc de muncă, să propună măsuri concrete pentru generalizarea experienței bune, pentru înlăturarea lipsurilor care se ivesc.Comitetul raional ajută organiza-

muncii. Acest îucru le

în mod practic organizațiile partid în munca lor.Un asemenea colectiv condus tov. Nicolae Gîrbă, secretar al miletului raional, a sprijinit comitetul de partid de la Uzinele „7 Noiembrie“ în exercitarea dreptului de control asupra activității conducerii administrative. Colectivul a stat aici mai multe zile ; au fost organizate discuții cu membrii comitetului și ai birourilor organizațiilor de bază. S-a constatat că controlul exercitat de organizațiile de partid se rezuma la chemarea conducerii uzinelor și a conducerii secțiilor să prezinte rapoarte și informări în ședințe de comitet și în adunările generale ale organizațiilor de bază, neglijîndu-se urmărirea măsurilor stabilite și mobilizarea tuturor comuniștilor din uzină la înfăptuirea lor. Ca urmare a măsurilor luate comitetul de partid exercită în ultima vreme cu mai multă competență dreptul de control, antrenează la dezbaterea și rezolvarea problemelor de producție și ale vieții de partid masa comuniștilor. O largă dezbatere s-a făcut, de pildă, în legătură cu îmbunătățirea calității produselor. Membrii și candidații de partid au făcut propuneri concrete pentru îmbunătățirea ducție, pentru introducerea noi procedee tehnologice care să permită obținerea unor produse de calitate superioară. Ca urmare a măsurilor luate, Uzinele „7 Noiembrie“ n-au avut în ultima vreme nici o reclamație de la beneficiari în legătură cu calitatea produselor livrate.Cu cîtva timp în urmă, la Uzinele „Timpuri Noi“ existau unele neajunsuri în ce privește folosirea capacităților de producție. Unele mașini de mare randament nu erau pe deplin folosite. Un colectiv condus de tov. Vasile Mocanu, secretar al comitetului raional, s-a deplasat în această întreprindere pentru a sprijini organizația de partid și conducerea uzinelor să înlăture lipsurile.un mare gineri și membri nizate consfătuiri în care și-au spus părerea; în secții s-au ținut adunări deschise de partid. Pe baza propunerilor făcute, conducerea uzinelor a întocmit un plan de măsuri în care s-a prevăzut printre altele punerea în producție a

procesului de pro-unor

Colectivul a discutat cu număr de muncitori, in- tehnicieni, membri și ne- de partid ; au fost orga- oamenii

unor utilaje moderne din uzină. Folosirea mai judicioasă a utilajelor a contribuit la obținerea unor rezultate mai bune în producție. Pe primele 4 luni ale acestui an colectivul Uzinelor „Timpuri noi“ a îndeplinit sarcinile de plan la toți indicii.
★In ultimul timp, s-a îmbunătățit în mod simțitor ajutorul pe care-1 dau organizațiilor de bază instructorii teritoriali. Acum cîteva luni la întreprinderea metalurgică „Răsăritul" unele sortimente erau de slabă calitate. Tov. Petre Pavel, instructor al comitetului raional de partid, a sprijinit organizația de bază și conducerea întreprinderii să cerceteze cauzele și să ia măsuri pentru înlăturarea lor. Pentru aceasta s-a format un colectiv din membri și candidați de partid, ingineri și tehnicieni, care a analizat felul cum se desfășoară procesul de producție .S-a constatat, printre allele, că unele produse erau de slabă calitate, deoarece nu se respecta procesul tehnologic; lucrătorii de la controlul tehnic de calitate nu erau destul de exigenți. Concluziile colectivului au fost dezbătute în- tr-o adunare deschisă de partid. Pe baza propunerilor făcute în această adunare, conducerea întreprinderii a luat măsuri pentru reorganizarea procesului tehnologic ; a fost introdus controlul de calitate interfazic. Instructorul comitetului raional a ajùtat biroul organizației de bază să organizeze mai bine munca politică. Au avut loc convorbiri și schimburi de experiență pe tema îmbunătățirii calității produselor. în grupele sindicale au fost dezbătute din nou prevederile din Directivele C. C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste referitoare la metalurgie. în scopul popularizării muncitorilor care dau produse de calitate superioară și criticării celor care fac lucru de mîn- tuială, a fost înființată „Vitrina calității“. Rezultatele acestor măsuri n-au întîrziat să se arate. Calitatea produselor livrate de întreprinderea „Răsăritul“ s-a îmbunătățit simțitor.Sprijin concret, calificat, primesc organizațiile de partid și din partea instructorilor teritoriali Mihai Novac și Ion Prepeliță. Trebuie să arătăm, însă, că unii instructori nu ajută suficient organizațiile de bază, nu se străduiesc să cunoască temeinic preocupările și experiența acestora, nu au o legătură strînsă cu ele. Nici biroul comitetului raional n-a ajutat în suficientă măsură instructorii ; secretarii merg rar împreună cu instructorii în organizațiile de bază. Ne vom strădui să ajutăm pe toți activiștii noștri să-și îmbunătățească metodele de muncă. Vom căuta și pe viitor să sprijinim cît mai eficace organizațiile de bază, să le ajutăm în permanență pentru ca ele să îndeplinească cu mai mult succes sarcinile încredințate, să mobilizeze pe toți comuniștii și prin ei întreaga masă de oameni ai muncii la înfăptuirea mărețelor obiective ale desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră.

ȘERBAN SANDU 
prim-secretar

al Comitetului raional de partid 
„Tudor Vladimlrescu"

IN UNANIMITATE CALIFICARE

Lectorate pentru femei
38 ■ lectorate de 
generală, organi- 
Comitetul orășe-

Cele 
cultură 
zate de 
nesc al femeilor cu ajuto
rul Comitetului pentru 
cultură și artă al orașului 
București, au cuprins anul 
acesta cîteva mii de gos
podine din Capitală. Lec-

fiile predate au ajutat pe 
cursante să-și îmbogățeas
că cunoștințele politice și 
de cultură generală. Ma
joritatea expunerilor au 
fost însoțite de material 
demonstrativ (hărți, planșe, 
grafice), precum și de vi-

zite la muzee și expoziții. 
In prezent au loc consfă
tuiri cu participantele la 
cursuri în vederea organi
zării în bune condiții a 
lectoratelor din anul viitor.

că piesele, cum să execute o sudură 
corectă și de bună calitate. Ion Stoica 
lucra după indicațiile primite, mai 
consulta cărți tehnice și treaba mergea 
din ce în ce mai bine, căpătînd înde- 
mînare. Acum, dacă-1 privești lu- 
crînd, nu-1 deosebești de muncitorii 
vîrstnici.

Sudorul Radu Marin, ajutat cu răb
dare de comunistul Rică Mihai, a de
venit și el muncitor cu experiență. Cu
noștințele însușite în școala profesio
nală și le îmbogățește mereu. Pentru 
el uzina este o școală de ridicare a ca
lificării, a măiestriei profesionale.

Pe lingă îndrumările primite zi 
de zi de la maiștri și de la munci
tori pricepuți, la noi în uzină s-au 
organizat mai multe cursuri de ridi-^ 
care a calificării, care au fost frecven
tate de un mare număr de tineri.

Sudorii Ion Stoica și Radu Marin își 
depășesc sarcinile de plan și dau lu
crări de bună calitate, contribuind la 
bunul mers al muncii în secție. Ei ob
țin mereu nota 10 la cursurile de ri
dicare a calificării.

Adunarea generala a organiza
ției de baza din gospodăria colec
tivă din comuna Zău de Cîmpie, 
raionul Luduș, avea 
intrarea în rîndurile 
colectivistei Maria 
organizației de bază 
nicia și priceperea în muncă a co
lectivistei, propusese să 1 ee re
ducă Gtagiul de candidat cu șase 
luni. Toți cei care au luat cuvîntul 
în cadrul adunării generale a 
organizației de bază au susținut 
cu căldură propunerea biroului, 
subliniind meritele colectivistei în 
munca de întărire a gospodăriei 
colective și în activitatea ob
ștească.

Maria Rusu este cunoscută ca o 
femeie harnică, mereu fruntașă, 
un exemplu pentru ceilalți co
lectiviști. De anul trecut, cînd 
a fost primită candidat de par
tid, a fost repartizată eă lucre
ze la grădina de legume. Dove
dind încă de la început pricepere 
și dragoste pentru această muncă, 
consiliul de conducere a numit-o 
șef de echipă. Dîndu-și seama că 
grădina de legums va aduce ve
nituri însemnate gospodăriei, îm
preună cu echipa sa, a executat 
bine și la timp fiecare lucrare obți- 
nînd recolte mari. în urma valori
ficării legumelor și zarzavaturi
lor obținute 
podăria a 
revenindu-i
27 000 lei la 
s-au convins că este 
mărească suprafața grădinii de 
aproapa trei ori. Maria Rusu și-a 
propus să obțină anul acesta o 
cantitate și mai mare de legume 
de pe fiecare hectar. împreună cu 
echipa sa muncește cu mult ouflet 
pentru executarea în condiții op
time a fiecărei lucrări în grădina 
cu zarzavaturi.

Cei care au vorbit în adunarea 
generală au subliniat că Maria

să hotărască 
partidului a 
Rusu. Biroul 
apreciind hăr-

și în 
alături 
propu- 
ele să 

de 
de 
de

Rusu este și o neobosită activistă 
pe tărîm obștesc. Ca deputată în 
sfatul popular comunal cît 
cel raional, este permanent 
de cetățeni, (ine seama de 
nerile lor și urmărește ca
fie înfăptuite. La orice acțiune 
interes obștesc, fie că e vorba 
înfrumusețarea comunei sau 
îmbunătățirea muncii cultural-edu
cative în' rîndul colectiviștilor, ea 
este întotdeauna prezentă.

Pentru toate acestea s-a hotărît 
în unanimitate reducerea stagiului 
de candidat și primirea ei în rîn- 
durile partidului.

MARCU SÎNCRAIANU 
colectivist

Ion Stoica privea cu admirație pe 
Gheorghe Petre, Ion Chițu, Constan
tin Dumitrescu și pe alți muncitori din 
secția cazangerie, evidențiați pentru 
rezultatele obținute în muncă. Cit de 
rapid, cu cîtă ușurință și precizie po
triveau materialul și sudau. încerca și 
el. îi lipsea însă îndemînarea. Mai ales 
la îmbinări nu reușea. Sudura nu ieșea 
cum trebuie. La școala profesională în
vățase bine, făcuse și practică, dar aci, 
în uzină, unde se dădea o adevărată 
bătălie pentru o producție de cît mai 
bună calitate, rezultatele muncii lui nu 
erau cele dorite. Fusese repartizat în 
secția cazangerie a uzinei de utilaj chi
mic și petrolier nr. 2 din Ploiești, ca 
sudor electric. Adesea, sudorul Gheor
ghe Petre, cunoscut pentru munca și 
experiența sa, ü arăta cum să mînuias-

...Traseul a rămas
scurtat

de echipa sa, gos- 
încasat 46 740 

un venit
hectar.

lei, 
de peste 

Colectiviștii 
necesar să

Meseria de șofer îți

In cei 7-8 ani de cînd e șofer, 
Zlăvog a condus la drum multe 
mașini. A făcut o cursă după alta.

De o lună și jumăta
te autobuzele I.T.B. de 
pe traseul nr. 47 nu mai 
circulă pînă în comuna 
Cernica. Din cauza dru
mului care era stricat, 
traseul a fost scurtat 
pînă la linia de centură 
a Capitalei. Sesizată de 
această situație, Secțiu
nea comunală a Sfatului 
popular al raionului „23 
August“ a luat măsuri 
și șoseaua a fost repara
tă. Traseul autobuzului 
47 a rămas însă scurtat. 
Cei care au de parcurs 
drumul București 
comuna Cetnica 
nevoiți să străbată 
jos o distanță de
proape 7 km. (De la 
Florea Pancu, instructor teritorial de partid).

Cînd lipsește 
spiritul 

gospodăresc

sînt 
pe 
a-

ANA GHIMPE 
gospodină

în secția de cromaj-nlchelaj a Uzi
nei mecanice din Cîmpina.

(Foto î Gh. Vințilă)

Ciorapi nedeșirabili
Un colectiv de tehnicieni de la fa

brica „Adesgo" din Capitală a reușit să 
transforme mașinile circulare de trico
tat ciorapi în așa fel încît să poată pro
duce ciorapi care nu se mai deșiră. 
Ochiurile acestor ciorapi nu mai „fug“, 
chiar dacă se face în ei o gaură. Cali
tatea și rezistența ciorapilor se îmbună
tățesc astfel simțitor.

Fabrica a și contractat pentru se- 
Piestrul II al anului o cantitate impor
tantă de ciorapi nedeșirabili.

întreținute; instalațiile 
de încălzire de aseme
nea. Conducerea între
prinderii, deși sesizată, 
n-a luat pînă acum mă
surile cuvenite.- (De la Constantin Dobricea- nu, responsabilul centrului de radio’/icare Babadag).

Tărăgănări
costisitoare

ra-
re-

în

Lasă însă de dorit cali
tatea proiecțiilor. La u- 
nele filme nu se disting 
bine detaliile din ima
gini, textul, ori nu este 
clar sunetul. Toate a- 
cestea din cauză că fil
mele respective sînt 
foarte uzate. întreprin
derea regională cinema- 
tografică-Argeș ar tre
bui să acorde mai mul
tă atenție calității pro
iecțiilor de film la sate. 
(De la Vasile Tonu, colectivist).
Cînd vom revedea

brigada ?

ANDREI VÎLVOI 
economist

Dispecerii nu mat eliberau de acceleratorul, 
multe zile ordine de serviciu pe cere disciplină și un dezvoltat 
distanțe lungi. Apelurile repetate „simț al motorului", 
ale beneficiarilor primeau același ■ 
răspuns : „Nu putem părăsi auto
baza. E viscol!“.

într-o asemenea zi trebuiau sa
tisfăcute niște comenzi urgente 
pentru București și Buzău. Con
stantin Zlăvog, cu autocamionul 
nr. 25 384 H.D. și o remorcă, s-a 
pregătit de drum. Șoferii rămași 
la garaj l-au privit cu neîncre
dere: „Rămîne pe drum...“.

Mașina a pornit-o întins pe șo
seaua plină de nămeți și ghețuș. 
A fost o cursă de pomină. Fiecare 
kilometru părea cît cinci. Dar co
menzile au fost efectuate.

Exemplul lui Zlăvog a însuflețit 
în muncă pe toți ceilalți conducă
tori auto din cadrul autobazei.

venit la autobaza 
din Deva, era un 
meserie. Intîi a fost 

mașinile pe rampă,

Cînd a
IRTA 

„puști" fără 
pus să spele 
apoi, încetul cu încetul, a început
să învețe meseria de șofer. In- 
tr-o zi a fost trimis la școala de 
șoferi. Unul dintre tovarășii sät, 
Romulus Munteanu, devenit între 
timp inginer mecanic, i-a spus a- 
tunci cîteva vorbe pe care le ține 
bine minte și azi: „Te trimitem la 
școală. Dar să știi, cînd te întorci, 
te punem la încercare !”.

Prima cursă de încercare a fă
cut-o pe drumuri grele, la pădure. 
Atunci a început Zlăvog să învețe 
lucruri pe care la școală nu le în
vățase. A început să se convingă 
că nu-i destul să știi să ții volanul 
în mîini sau să apeși frînele sau

Și fiecare din aceste curse a fost 
pentru el o încercare.

Pînă mai acum doi ani exista la 
autobază părerea greșită că nu se 
poate lucra cu remorcă. Zlăvog a 
plecat primul cu remorca într-o 
cursă de încercare. Apoi, într-a 
doua, și tot așa, pînă toți șoferii 
și-au dat seama că „merge" cu 
remorcă. „Dar cu două?" — s-a 
întrebat Zlăvog. Cînd l-au auzit că 
pleacă spre București cu două re
morci alți șoferi l-au luat peste 
picior. „Încerc" — le-a răspuns. La 
sosirea din cursa de încercare cu

două remorci, răspunsul a fost din 
nou : „merge !“.

Povestea cu remorcile are tîlcul 
ei. De atunci, la gazeta de perete 
a autobazei au început să apară 
numele și chipurile multor șoferi 
fruntași care realizează lunar în
semnate depășiri de plan prin a- 
plicarea inițiativei lui Zlăvog.

După cîțiva ani de lucru la vo
lan, Constantin Zlăvog a devenit 
cunoscut în numeroase întreprin
deri beneficiare din regiune. Nu 
sînt puține cazurile cînd, de la 
Hunedoara, din Deva ori de la O- 
răștie, conducerea autobazei pri
mește telefoane: „Trimiteți-ne pe 
Zlăvog. Avem de transportat ur
gent cutare sau cutare mărfuri“. 
Mașina și cele două remorci plea
că la drum. Fără însoțitor, fără 
recepționer din partea beneficia
rului. Funcția asta, ca semn de în
credere, și-a luat-o asupră-și chiar 
el, șoferul.

^Organizația de partid de la 
autobaza. Deva a primit 

recent cererea de primire în rîndul 
candidaților de partid a șoferului 
Constantin Zlăvog. Curînd comu
niștii se vor aduna să analizeze 
drumul parcurs de el de cînd a de
venit șofer. Nu-i vorba de drumul 
de o jumătate de milion de kilo
metri parcurși cu mașina, ci de 
drumul străbătut de el ca om, din 
zilele intrării în întreprindere și 
pînă azi, cînd a ajuns în rîndul 
celor mai buni oameni ai colecti
vului. Pînă acum, și de acum în
colo, Zlăvog va mai porni în noi 
curse de încercare...

L. VISKI 
coresp. „Scînteii'*

e-
din

La întreprinderea 
conomică raională 
Babadag se simte lipsa 
bunei gospodăriri. în a- 
telierul mecanic, la fie
rărie, la vulcanizare, u- 
nele utilaje stau nefolo
site, clădirile sînt prost

La U.l.L.-Tileagd, 
ionul Aleșd, trebuia 
făcută instalația electri
că a fabricii de cheres
tea. Încă din anul 1961
T. R.C.L.-Crișana a în
ceput executarea aces
tor lucrări, dar nu le-a 
terminat nici pînă
prezent, amînîndu-le de 
la un an la altul. în a- 
cest timp activitatea de 
producție în întreprin
derea noastră este stîn- 
jenitä. (De la Iosif Po- nici, secretarul organizației de partidU. I.L. Tileagd).

Dar calitatea 
proiecțiilor ?

al
iu-Filmul are mulți 

bitori în comuna Cotea- 
na (raionul Slatina). 
Săptămînal sînt prezen
tate cite trei spectacole.

Pînă anul trecut, bri
gada artistică de agita
ție din uzina noastră a 
prezentat spectacole a- 
preciate de muncitori. 
De la un timp însă bri
gada a fost dată uitării 
de comitetul sindicatu
lui. Deși mai mulți mun
citori, tehnicieni și func
ționari și-au exprimat 
dorința de a sprijini bri
gada, totuși nimeni nu 
sc ocupă de' îndrumarea 
și organizarea acestei 
activități obștești. Cînd 
vom vedea din nou bri
gada pe scenă ? (De la 
Mai mulți salariați ai 
Uzinei „24 Ianuarie" 
Ploiești).

An de an, comunele și satele raio
nului nostru întineresc, își schimbă 
înfăjișarea. Cu fonduri alocate de stai 
și prin contribufia gospodăriilor co
lective, a colectiviștilor au fost con
struite în anii din urmă 50 de localuri 
pentru cămine culturale, școli noi, 
dispensare, case de naștere etc.

La acfiunile de înfrumusețare a co
munelor și a satelor participă un nu
măr mare de colectiviști. în raion se 
desfășoară întrecerea pentru cea mai 
frumoasă comună, pentru cel mai fru
mos sat. La începutul acestui an, Sfa
tul popular din comuna Măceșu de 
Sus a chemat la întrecere toate sfa
turile populare comunale din raion. 
Bilanțul întrecerii din această primă
vară este bogat. Pînă acum s-au exe
cutat lucrări de reparații și întreține
re pe circa 50 km de drumuri, s-au a- 
menajat 60 000 metri liniari șanfuri, Au 
fost plantați, pe marginea drumurilor 
și a șoselelor nationale aproape 
30 000 de pomi etc. Valoarea lucrări
lor efectuate pînă acum a depășit 
suma de 500 000 lei.

CONSTANTIN STAMIN 
șeful secției planificare 

a Sfatului popular raional 
Segarcea

3
S

:

TEATRE : O.S.T.A. (Sala Palatului 
R.P. Romîne) ; Cei trei mușchetari — 
spectacol extraordinar prezentat de 
Compania „Théâtre de la Cité" de 
Villeurbanne (Franța) — (orele 20). Tea
trul de stat de operetă : Sărutul Clanltel
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : Vizita hă- 
trînei doamne — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) ; Ancheta — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Scan
daloasa legătură dintre domnul Kéttle 
și doamna Moon — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Casa cu două Intrări — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) ; Cum vă 
place — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sabia nr. 76) ; Menajeria de sticlă
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Cliirița în provin
cie — (orele 20). (Sala Libertatea) : Emil 
și detectivii — (orele 16). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giuleștl : Măria sa băr
batul — (orele 19,30). Institutul de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. Cara
giale“ (str. 30 Decembrie, 9) : Tragedia 
antică — (orele 16) ; Ani de pribegie — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20), Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — (orele 16). 
Circul de stat : Pe aripile prieteniei — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 16,30; 19; 21,15). Rocco și frații 
săi — ambele serii ; Republica (9,15; 
12,45; 16,30; 20), București (9; 12,30; 16,30;
20) , înfrățirea între popoare (10,30; 14,30; 
18), Grădina V. Roaită (orele 20,30), Gh. 
Doja (9; 12,30; 16; 19.30), Alex. Sabia (9; 
12,30; 16, 19,30 — grădină 20,15), Miorița 
(10,45; 14,30), Ștefan cel Mare (9,45; 13; 
16,15; 19.30), “ ~
21) , Stadionul Dinamo (orele 20,15), Are
nele Libertății ' ' “ "
Progresul ' 
dimirescu 
10,30; 17). 
tografele 
18,45; 21),
16,30; 18,45, 21,15 — grădină 20), Grivița 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadionul Giuleștl

Coșbuc (10) 13,30; 17.30,
(orele 20.30), Grădina 

(orele 20,45), Grădina T. Vla- 
(orele 20,45), Flacăra (orele 

Cabotinul : rulează la cinema- 
Magheru (10; 12; 14,15; 16,30) 

I. C. Frimu (9: 11,15; 13,30)

(orele 20), 23 August (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 — grădină 20), Libertății (10; 
12) 14) 16,15) 18,30; 20,45 — grădină 20).
Raidul vărgat : 1 Mai (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30), M. Eminescu (15; 17; 19; 21).
Război și pace — ambele serii : rulează 
la cinematograful v. Alecsandrl (15,30; 
19). Mamelucul : rulează la 
grafele Elena Pavel (10; 12; 15; _
21), Floreasca (15; 17; 19; 21). Certificatul 
de naștere : Tineretului (10;
14; 16), G. Bacovia (15,30; 18;
Idiotul : Victoria (10; 12.30; 15;
20,30), V. Roaită (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
Planeta furtunilor : Central (10,30; 
15,30; 18; 20,30). In noaptea de ajun : Lu
mina (rulează în continuare de la 
9,45 pînă la orele 14 — după-amiază 
18,30; 20,45). Program special pentru
— la orele 10 la cinematograful 13
tembrie. Cumpără-ți un balon ; 13 
tembrle (11,30; 13,30; 16,30; 18,30;
Program de filme documentare - 
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. Frumoasa Lurette : rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (15,45; 18; 
20,15). Muntele : Grădina Elena Pavel 
(orele 20,30). Pirații aerului — cinema
scop : Giuleștl (10,30; 12,15; 15,15; 17;
18,45; 20,30). Toată lumea e nevinovată : 
Flacăra (orele 20,30), Volga (10; 12; 14; 
16; 18; 20), Olga Banele (16; 18,15; 20,30). 
Dosarul furat : Cultural (15; 17; 19; 21). 
Pescărușul negru — Am fost în Africa : 
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). Divorț italian : rulează la 
cinematografele Unirea (11; 15; 17; 19;
— grădină 20,30), Munca (15; 17; 19; 21). 
Băieții noștri : rulează la cinematogra
ful T. Vladimlrescu (10; 18; 20). Frații — 
cinemascop : Miorița (18,30; 20,45), Arta 
(16; 18,15; 20,30). Lupii la stînă : Grădina 
Arta (orele 20). Vacanță la mare — cine
mascop : Popular (15; 17; 19; 21). Omul 
cu pantaloni scurțl ; Moșilor (15,30: 18
— grădină 20,30). Vinovat fără vină : 
Tineretului (18,30, 20,30). Carmela — cine
mascop : 16 Februarie (16; 18; 20). Bunica 
Sabella: rulează la cinematograful Iile 
Plntille (15; 17; 19 — grădină 20). Salut

cinemato- 
17; 19;

12;
20,15). 
17,45;

13;
orele
16,15; 
copii 
Sep- 
Sep- 

20,30). 
- ru-

viață ! : Luceafărul (16; 18.15; 29,30).' 
Legea-1 lege : Grădina Luceafărul (orele 
20), C-tin David (14,30; 16; 18,45; 21). A fost 
prietenul meu : Drumul serii (16) 18,15; 
20,30). Căpitanii lagunei albastre : 30 De
cembrie (16; 18,15; 20,30). Porto-Franco : 
Aurel viaicu (15; 17) 19; 21). Mirajul : 
rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Emisiunea 
pentru copii. 19,45 — ..Fire de tort" — e- 
misiune de versuri de G. Coșbuc. 20,10 
— Filmul artistic : „Cronica amanților 
săraci". 21,50 — Magazinul... inimilor, tn 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.CUM E VREMEA

In cursul zilei de ieri, vremea s-a men
ținut călduroasă, cu ’cerul variabil. Cu 
totul izolat, în nordul țării șl regiunea 
de munte au căzut averse de ploaie. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit, 
exceptînd sudul țării, unde a avut in
tensificări pînă la tare, mal ales în 
cursul după-amiezli predominînd din 
sectorul estic. La ora 14, temperatura 
aerului înregistra valori cuprinse între 
26 grade la Giurgiu și Iași și 16 grade 
la Mangalia. In București, vreme căl
duroasă cu cerul variabil. Averse slabe 
de ploaie în cursul după-amiezii. Vîntul 
a suflat potrivit din sectorul estic. Tem
peratura maximă a aerului a fost de 
26 grade.

Pentru următoarele trei zile : vremea 
se menține călduroasă, cu cerul variabil. 
Local vor cădea ploi sub formă de 
averse, vîntul va sufla potrivit prezen- 
tînd intensificări în sud-estul țării la 
începutul intervalului. Temperatura sta
ționară. Minimele vor fl cuprinse între 
5 șl 15 grade, iar maximele între 18 și 
28 grade. In București, vremea se men
ține călduroasă cu cerul variabil. Vînt 
potrivit, temperatura staționară,
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Măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de proiectare

TELEGRAME EXTERNE

O hotărîre a Consiliului 
de Miniștri

în ultimii ani au crescut considerabil în tara noastră volumul și ritmul investițiilor îndeosebi în industria energiei electrice, construcțiilor de mașini, în industria chimică, în transporturi, agricultură, în construcțiile de locuințe etc, înfăptuindu-se sarcinile trasate de Congresul al Ill-lea al P.M.R., politica de industrializare socialistă a țării, de continuă dezvoltare a economiei și culturii — au fost ridicate și se află în construcție numeroase obiective industriale și so- cial-culturale importante.Realizarea la un înalt nivel calitativ și la termenele planificate a investițiilor sporite cere ca munca de întocmire, a studiilor tehnico- economice, proiectelor de anșamblu și de execuție să se desfășoare în condiții tot mai bune.în acest scop, Consiliul de Mi- niși i a emis o hotărîre care reglementează organizarea activității de proiectare în toate domeniile, stabilește profilul fiecărei organizații de proiectare și prevede o serie de măsuri pentru mărirea capacității de lucru și îmbunătățirea activității a- cestora.Potrivit hotărîrii, în afara institutelor de proiectare au dreptul, în a- numite condiții, să întocmească proiecte și alte organizații, printre care și instituțiile de învățămînt tehnic superior. Pe linia specializării mai accentuate a institutelor, prin reorganizarea sau preluarea activității unora din cele existente au fost înființate o serie de noi institute de proiectare.Hotărîrea reglementează, de asemenea, condițiile în care conducătorii ministerelor, ai celorlalte organizații centrale și ai comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale pot înființa servicii, secții, birouri și ateliere care să elaboreze documentații tehnice pentru lucrări de reparații de orice valoare, pentru anumite lucrări de amenajări, dezvoltări și lucrări, precum și proiecte de execuție pentru anumite o- biective din cadrul unor complexe industriale noi sau existente care au proiecte de ansamblu aprobate.Elaborarea unor proiecte de execuție și detalii trece treptat la trusturile și întreprinderile de construcții montaj, ceea ce va contribui la apropierea proiectării de execuție,
Pe scurt WIW TOATĂ TĂBA

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE 
ȘCOLILE DE MESERII. — în scopul 
generalizării metodelor bune folosite 
în pregătirea multilaterală a viitoarelor 
cadre de muncitori, la Oradea a avut 
loc recent un schimb de experiență în
tre școlile de meserii din regiune. Cu 
acest prilej s-au dezbătut problemele 
privind procesul instructiv educativ și 
de producție al elevilor. Participanții 
la schimbul de experiență au asistat 
apoi la diferite ore, precum și la prac
tica în ateliere a elevilor.

ÎN PARCUL ORAȘULUI GHERLA 
a avut loc de curînd festivitatea dezve
lirii husturilor marilor noștri poeți M. 
Eminescu și G. Coșbuc. Aici, în orașul 
de pe Someșul Mic, G. Coșbuc a lu
crat la traducerea monumentalei opere 
a lui Dante „Divina Comedie". (De la Gh. Breharu, profesor).

NOI UNITĂȚI POȘTALE. în satele 
regiunii Galați, de la începutul anului 
trecut și pînă în prezent, au fost în
ființate încă 39 de noi oficii și agenții 
poștale. 4 circumscripții poștale rurale 
au fost dotate cu mașini de transport. 
Scrisorile, ziarele și coletele sosite în

Lucrările de îngrijire a culturilor
(Urmare din pag. I-a)buha semănăturilor, viermii sîrmă, puricii și molia sfeclei. De aceea, este necesar să se facă un control atent al culturii și să se aplice lucrările de combatere. Pentru combaterea gărgăriței și a rățișoarei se aplică Hexatox 3 la sută în cantitate de 30 kg la hectar, sau Aldrin 20 la sută în cantitate de 20 kg la hectar.La floarea-soarelui, după răsări; rea plantelor, cultura se prășește și se rărește. Prima prașilă se face cu cultivatorul la 6-8 cm adîncime și cît mai timpuriu pentru a afîna solul și a distruge buruienile. Înainte sau după prima prașilă, în momentul cînd plantele au format. 2 perechi de frunze, se execută și rări- tul, lăsîndu-se o singură plantă. Răritul nu trebuie întîrziat deoarece plantele se stînjenesc foarte mult în creștere, ceea ce duce la pierderi de recoltă. La rărit se lasă plantele viguroase și sănătoase. Se va asigura o densitate de 33—40 000 plante în regiunile mai secetoase și pînă la 50 000 plante la ha în cele mai umede.A doua prașilă se face la 8-10 cm adîncime, mecanizat între rînduri și manual pe rînd. A treia prașilă se face la 6-8 cm adîncime.Cartoful, o altă plantă tehnică, trebuie să primească și ea îngrijiri atente. îndată după răsărire, se face prima prașilă cu cultivatorul, prășitoarea trasă de animale sau cu sapa, pe solurile mai grele și mai reci. Pe solurile lutoase și nisipoase se poate amîna prima prașilă dacă terenul nu este îmburuienit. pînă ce plantele au ajuns la înălțimea de 10-12 cm. La cartofi se fac cel puțin 3 prașile mecanice și două prașile manuale între plante pe rînd.Pentru stimularea formării tuberculilor este necesar să se facă mu- șuroitul la începutul înfloritului în zonele umede. Mușuroitul se face cu cultivatorul echipat cu corpuri de rariță, cu rarița trasă de animale sau cu sapa. Pentru combaterea gîndacului de Colorado, cultura de cartofi trebuie stropită înainte de 

la întărirea spiritului de răspundere al constructorilor, la rezolvarea mai operativă a problemelor ce se ivesc în cursul execuției lucrărilor pe șantier.în ce privește mașinile și utilajele, cu excepția unora, institutele de proiectări complexe pe ramură vor elabora numai studiile tehnico- economice și proiectele tehnice, întocmirea desenelor de execuție tre- cînd la uzinele constructoare de mașini. Aceasta va determina participarea mai activă a întreprinderilor la munca de concepție și proiectare a mașinilor și utilajelor.Sînt stabilite măsuri pentru evitarea paralelismului în proiectarea mașinilor, utilajelor, părților de utilaje și aparataje, pentru intensificarea acțiunii ■ de refolosi- re a proiectelor, secțiunilor, elementelor tip, a documentațiilor tehnice existente. Printre altele, vor fi stimulați material pro- iectanții care scurtează durata de elaborare a proiectelor prin re- folosirea documentațiilor existente și care fac proiecte tip de importanță sau calitate deosebită. Se vor întocmi evidențe și cataloage cd- prinzînd proiecte și detalii de construcții montaj, de folosință generală. Prin extinderea metodei de proiectare pe machete și alte măsuri va fi redus volumul proiectelor de execuție și îmbunătățită e- fectuarea lucrărilor de montaj a instalațiilor complexe.Hotărîrea Consiliului de Miniștri conține prevederi în legătură cu mai buna folosire a cadrelor tehnice cu pregătire superioară și medie, dotarea institutelor cu aparatură tehnică necesară în vederea mecanizării și creșterii productivității muncii de proiectare, reducerea costului proiectelor etc.Aplicarea măsurilor stabilite duce la creșterea și folosirea cu mai multă eficiență a potențialului de proiectare existent, la mai buna cuprindere a muncii de elaborare a proiectelor pentru obiectivele din principalele ramuri ale economiei naționale, la îmbunătățirea întregii activități de proiectare în vederea asigurării la timp și la un nivel calitativ superior a documentațiilor tehnice necesare realizării lucrărilor de investiții.
localitățile din raza acestor circum
scripții sînt acum înmînate destinata
rilor și abonaților în aceeași zi.CASE LABORATOR — La gospodăria agricolă colectivă din comuna Teiuș, raionul Alba, s-a îrfființat o casă laborator model. Aici s-a organizat o expoziție permanentă, ilustrînd realizările obținute de gospodărie în sporirea producției vegetale și animale. în gospodăriile agricole colective mai mari din regiunea Hunedoara funcționează în prezent 11 case laborator dotate cu aparatura necesară efectuării diferitelor experiențe legate de sporirea producției agricole.

CINEMATOGRAFE CU ECRAN 
LAT. — La Mizil și Comarnic s-a ter
minat zilele acestea construcția unor 
noi cinematografe cu ecran lat. In pre
zent, în orașele regiunii Ploiești func
ționează 33 de cinematografe, dintre 
care unul cu ecran panoramic. La alte 
cinematografe din regiune — cele din 
Sinaia, Bușteni, Tîrgoviște, Pucioasa, 
Slănic, Gura-Ocniței și Pătîrlagele au 
fost amenajate în acest an ecrane late 
pentru cinemascop.

e făcute laînceputul apariției larvelor din generația întîi, folosind Detox 25 în concentrație de 1 la sută, dîndu-se 800-900 litri emulsie la ha. Se poate face și prăfuire cu Duplitox 5-j-l,5 în cantitate de 25 kg la ha. La cartofii timpurii se face un singur tratament, iar la cei tîrzii — două tratamente. Data aplicării lor este indicată de stațiile de prognoză și avertizare.La toate culturile este necesar să se asigure densitatea normală a plantelor, iar după ultima prașilă, terenul să rămînă fără de buruieni.
Este cunoscut faptul că folosirea 

semințelor de soi are o însemnătate 
deosebită pentru sporirea recoltei. 
In legătură cu asigurarea* seminței, 
ce lucrări sînt de făcut în această 
perioadă ?încă de pe acum, este necesar să se ia măsuri pentru a se asigura semințele necesare pentru anul care urmează. încă din acest an, Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice a livrat gospodăriilor de stat care produc sămînța dublu hibridă de porumb, cantitatea necesară de hibrizi simpli care să a- sigure în 1964 cultivarea întregii suprafețe de 4 000 000 ha cu hibrizi dubli de înaltă producție.Pentru realizarea producțiilor planificate se impune ca pe loturile de hibridare, pe lîngă lucrările agrotehnice cerute de cultura porumbului, să se aplice cu strictețe lucrările specifice, proprii loturilor de hibridare. Buna organizare și executarea la timp a operațiilor de castrare vor asigura obținerea unei semințe hibride de calitate superioară cu mare capacitate de producție.Pentru asigurarea cantităților de sămînță la alte culturi (cereale, leguminoase, floarea-soarelui etc.), trebuie să se organizeze din timp identificarea suprafețelor de J>e care urmează să se recolteze sămînța. Vor fi identificate, în primul rînd, loturile însămînțate cu sămînță din culturile recunoscute din soiurile cu producție ridicată. La identificarea loturilor în vederea recunoașterii

Pentru îmbunătățirea continuă a calității materialului didactic necesar învă- 
țămîntului cu specific agrozootehnic, Centrul de nțaterial didactic și propagandă 
din Consiliul Superior al Agriculturii pregătește noi lucrări de specialitate. In 
fotografie : Ioana Bradovinschi este pictoriță fruntașă în secția de material didactic. 
Ea redă corect mulajelor de fructe caracterele specifice soiurilor.

(Foto : Agerpres)

O competiție tradițională la rugbi
Intre 20 și 26 mai fora 

noastră va găzdui jocurile 
din cadrul celei de-a V-a 
ediții a „Cupei Păcii" la 
rugbi.

Spre deosebire de edi
țiile anterioare, anul a- 
cesta vor -fi prezente la 
startul competifiei un nu
măr sporit de echipe : ală
turi de reprezentativele 
R. P. Romine, R. S. Ceho
slovace, R. P. Polone și 
R. D. Germane, amatorii 
de rugbi vor avea prile
jul să urmărească evolu
ția selecționatei R. P. Bul
garia și a formației noastre 
de tineret. Protagonistele

au fost împărțite în două 
grupe, urmînd ca majori
tatea întîlnirilor să aibă 
loc într-o serie de orașe 
din fără : Deva, Bîrlad, Pi
tești, Giurgiu. Este o ini
țiativă binevenită a fede
rației de specialitate, care 
va contribui, desigur, la o 
mai largă popularizare a 
acestui sport.

In vederea apropiatelor 
partide pe care le vor sus
ține, jucătorii romîni s-au 
pregătit sub îndrumarea 
antrenorilor N. Pădureanu 
și D. Manoileanu — lotul 
A — și A. Barbu și N.

,,C ursa
RZESZOV (prin telefon — de la tri

misul nostru). — Francezul Gennet și-a 
reluat ieri tricoul galben pe care-1 ce
dase marți, la Kosice, belgianului Ver- 
haegen. Formația R. P. Polone, ai cărei 
componenți au fost de altfel principalii 
protagoniști ai etapei de ieri, a trecut 
acum pe primul loc, depășind echipa 
Belgiei. La capătul celor 185 km ai 
etapei Presov — Rzeszov, clasamentele 
generale au suferit și alte modificări 
importante. Cicliștii romîni au pierdut 
locuri valoroase atît la individual cit și 
pe echipe. Cum s-au întîmplat lucru
rile? Trebuie spus mai întîi că cicliștii 
noștri n-au sesizat la timp intențiile for
mațiilor clasate pînă ieri în urma lor. 
Ei au rămas pasivi la cele două eva
dări inițiate chiar pe primii km ai tra
seului. Abia Ia jumătatea cursei, au ple-, 
cat în urmărirea fugarilor: Fomalczyk, 
Zielinski, Kudra (R. P. Polonă), Kapi
tonov, Cerepovici, Vjaravas (U.R.S.S.), 
Bruning, Lux, Ampler (R.D.G.), Nar- 
dello (Italia), Hasman (R.S.C.) și Gennet 
(Franța) etc. Fugarii și-au disputat mai 
întîi sprinturile de trecere prin orașele 
Krosno și Strzyzov (de fiecare dată a

timpculturilor de sămînță trebuie să se țină seama de extinderea pe care o are fiecare cultură și soi în parte în diferitele regiuni ale țării, de coeficientul de înmulțire, de cantitatea de sămînță rezultată după condiționare, de cantitatea totală de sămînță necesară pentru fondul de schimb și pentru culturile proprii ale unităților agricole producătoare de sămînță. Astfel, la grîu vor trebui identificate în vederea recunoașterii cele mai reușite culturi din soiurile cele mai bune, cu lanuri încheiate, bine ieșite din iarnă, cu plante sănătoase, bine dezvoltate, de pe o suprafață de peste 300 000 ha.Unitățile producătoare de sămînță au obligația de a lua cele mai severe măsuri pentru plivitul culturilor de buruieni ca și de alte plante cultivate ale căror semințe se separă greu prin condiționare de semințele soiului ce se produce. Astfel, la grîu se plivesc în special buruienile greu separabile ca ridichea sălbatică, zîzania, griul prepeliței etc., precum și plantele de secară, orz, ovăz care nu se pot elimina ușor prin condiționare. La mazăre trebuie eliminate din lan toate plantele de mazăre furajeră. Plivitul în acest caz trebuie făcut încă în timpul creșterii, cînd mazărea furajeră se deosebește de cea cultivată prin culoarea violetă de la baza stipelelor, precum și în epoca înfloritului, cînd șe deosebește prin culoarea roșie- violet a florilor.Gospodăriile producătoare de să- mînță au obligația de a lua măsuri pentru izolarea și distrugerea vetre- lor de buruieni de carantină cum sînt Orobanche, Cuscuta, Sorghum halepense.O atenție deosebită trebuie acordată asigurării semințelor de culturi furajere — trifoi, lucernă, spar- cetă, măzăriche, iarbă de Sudan și altele.Preocupîndu-se cu grijă și răspundere de executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de îngrijire a culturilor din unitățile agricole, consiliile agricole, inginerii a- gronomi vor asigura obținerea unei recolte bogate în acest an.

Ghiondea — lotul de ti
neret.

Pînă în prezent echipa 
reprezentativă a țării noas
tre a ocupat primul loc în 
toate celelalte ediții prece
dente ale „Cupei Păcii". 
Rugbiștii romîni se anunță 
și de această dată ca prin
cipali pretendenți la titlu. 
Totuși ei trebuie să pri
vească fiecare partidă din 
această competiție cu se
riozitate și să confirme va
loarea de care se bucură 
pe plan internațional rug- 
biul romînesc.

A. CONSTANTIN

Păcii46
cîștigat polonezul Fomalczyk). Pe sta
dionul din Rzeszov, sprintul final a fost 
cîștigat de cehoslovacul Hasman. Timpul 
înregistrat de Hasman e de 4 ore, 46 
min. 45 sec. Același timp și pentru cei
lalți 14 din grupul fruntașilor. ,

în plutonul mare erau și alergătorii 
noștri: Cosma (pe locul 19), Rădulescu 
(locul 20), Ardeleanu (locul 23), Stoica 
(locul 26), Ziegler (locul 45), Dumitrescu 
(locul 59). Pierderea a trei locuri în 
clasament n-a putut fi evitată, căci ei 
au sosit după 3 min. și jumătate. Acum, 
echipa R. P. Romine se află pe locul 
VI după Polonia, Belgia, U.R.S.S., 
R.D.G., Italia.

în cursul nopții, alergătorii au fost 
transportați cu trenul de la Rzeszov la 
Varșovia. Azi ei își vor continua între
cerea, parcurgînd etapa a Vll-a (în cir
cuit pe străzile și în împrejurimile Var
șoviei 135 km).

I. DUMITRIU

FOTBAL
Ieri, la Iaroslav, in semifinalele tur

neului internațional feroviar de fotbal, 
echipa Lokomotiv Moscova a Învins cu 
1-0 (1-0) pe Rapid București. Returul jocu
lui va avea loc la 23 mai la București.

★
In optimile de finală ale „Cupei R. P. 

Romine” la fotbal desfășurate miercuri, 
scorul zilei l-a înregistrat Știința Timi
șoara, care a învins cu 4-0 pe A.S. Cugir. 
Iată și celelalte rezultate înregistrate :

Industria Sîrmii Cîmpia Turzii — Side- 
rurgistul Galați 1-2 i Petrolul Ploiești — 
Prahova Ploiești 3-1 i Minerul Baia Mare 
— Știința Craiova 2-0 ; Progresul Bucu
rești — Gaz Metan Mediaș 3-2 i C.S.M.S. 
Iași — A.S.M.D. Satu Mare 3-1 ; Dinamo 
București — Dinamo Bacău 6-5.

Întîlnirea Rapid — Steaua a fost ami- 
nată. Sferturile de finală vor avea loc la 
26 iunie, semifinalele la 10 iulie, iar fi
nala la 21- iulie.

*
In curînd va sosi în țara noastră echi

pa sud-americană de fotbal Atletiko Club 
Cerro-Montevideo. clasată pe locul doi în 
campionatul profesionist al Uruguaiului. 
Oaspeții vor evolua la 23 mai la Bucu
rești, urmînd să susțină apoi două me
ciuri — la 26 și 29 mai — în provincie. 
Atletiko Club Cerro are tn lot 5 jucă
tori ai echipei reprezentative a Uruguaiu
lui. Recent, echipa Cerro a învins cu 4-0 
pe Boca Juniors Buenos Aires.

Petrosïan^Botvinnik

Cea de-a 20-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah dintre 
Botvinnik și Petrosian, disputată ieri la 
Moscova, s-a terminat remiză la mu
tarea a 22-a. Scorul meciului este de 
11,5—8,5 puncte în favoarea lui Petro
sian, căruia îi mai trebuie un singur 
punct în următoarele 4 partide pentru 
a cuceri titlul de campion al lumii.

In cîle va rînduri
Turneul internațional de tenis de la 

Roma a fost cîștigat de australianul 
Mulligan care in finală a dispus cu 6-2 i 
4—6 : 6—3 ; 8—6 de iugoslavul Bora 
Jovanovici. La femei Ann Smith (Austra
lia) a învins-o pe compatriota sa Lesley 
Turner cu 6—3 ; 6—4;

La Kosice s-a disputat meciul Interna
țional de fotbal dintre echipa maghiară 
M.T.K. Budapesta și formația Lokomotiv. 
Victoria a revenit jucătorilor cehoslovaci 
cu 2—1 (1—1).

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din seara 

zilei de 15 mai 1963, au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 8 19 48 28 34 
39. Numere de rezervă : 36 1.

delegației Marii Adunări Naționale 
a N. P. Pomîae la MoscovaMOSCOVA 15 — Corespondentul Agerpres transmite: Delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne a continuat miercuri vizitele în capitala U.R.S.S. în cursul dimineții, membrii delegației au fost la Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S., unde au vizitat pavilionul principal, pavilionul Azerbaidjanului, pavilionul „Folosirii energiei atomice în scopuri pașnice“. La plecare, directorul adjunct al expoziției, Sitnikov, a dăruit con- ducătorului delegației, acad. Atha- nase Joja, medalia jubiliară a expoziției. Apoi, acad. Athanase Joja a semnat în cartea oaspeților de onoare.După-amiază, membrii delegației Marii Adunări Naționale a R- P- Romîne au făcut o vizită la Universitatea Lomonosov, unde au fost primiți de acad. Petrovski, rectorulCuvîntarea lui la plenara C. C.PARIS 15 (Agerpres).— Ziarul „L'Humanité" a publicat cuvîntarea rostită de Maurice Thorez, la plenara C.C. al P.C. Francez, care a a- vut loc între 8-10 mai în suburbia pariziană Ivry-sur-Seine. După ce subliniază că întîlnirea din luna trecută a delegației P.C. Francez cu reprezentanții C.C. al P.C.U.S. a întărit legăturile de prietenie dintre cele două partide, Maurice Thorez a reamintit poziția P. C. Francez în ce privește aprecierea epocii noastre, posibilitățile trecerii pe cale pașnică de la capitalism la socialism, condițiile preluării puterii de către clasa muncitoare, precum și coexistența pașnică și lupta- pentru pace. El a subliniat că este deosebit de importantă și necesară unitatea de acțiune a tuturor forțelor democratice, in primul rînd a comuniștilor și socialiștilor.Vorbind despre problema unității

Nu ! armelor nucleare 
in JaponiaTOKIO 15 (Agerpres).— Referin- du-se la staționarea în Japonia a avioanelor militare americane capabile să transporte bomba cu hidrogen și a submarinelor americane, Sanzo Nosaka, președintele C.C. al Partidului Comunist din Japonia, deputat al Camerei Superioare, a declarat că aceasta expune țara la grave pericole.Subliniind îngrijorarea poporului japonez din pricina intenției guvernului de a accepta pretențiile S.U.A. și de a lăsa să intre în țară submarine atomice americane, Nosaka a ceriit categoric guvernului _ să-și schimbe poziția și să nu admită ca avioanele americane purtătoare de arme nucleare să staționeze pe teritoriul Japoniei.

Sc îHtfircșlc mișcarea 
sindicala în EcuadorQUITO 14 (Agerpres). — în orașul Quito a luat sfîrșit sesiunea Consiliului național de conducere a Confederației oamenilor muncii din Ecuador, care a durat trei zile. Sesiunea a adoptat hotărîrea de a intensifica lupta sindicatelor împotriva încercărilor grupărilor de dreapta de a instaura cu orice preț în țară o dictatură de tip fascist, încercări care tind să împiedice lupta poporului din Ecuador pentru eliberarea de sub jugul monopolurilor imperialiste.

Coproducția cinematografică ro- 
mîno-franceză „Codin" a stîrnit 
un larg interes la cea de a 
XVI-a ediție a Festivalului Cinema
tografic de la Cannes. în legătură cu 
aceasta, ziarul „Nice Matin' scrie; 
„Codin și-a pus pur și simplu 
candidatura la medalia de aur, do
vedind fără îndoială că e cea mai 
bună operă proiectată de la începu
tul acestui festival. Fapt care a ieșit 
în evidență și în cursul celor două 
proiecții de miercuri cînd, pur și 
simplu, scenele cele mai reușite au 
fost aplaudate de întreaga asistență, 
iar la sfîrșit, regizorul Henri Colpi 
și actorii romîni și francezi au fost 
ovaționați. Iar președintele juriului 
Armand Salacrou, adresîndu-se d-lui 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Consiliului Cinematografiei, a decla
rat că a văzut un film excelent“.

Miercuri, într-una din sălile ma
relui palat unde se desfășoară festi
valul, a avut loc o conferință de 
presă la care regizorul și actorii 
care joacă în acest film au răspuns 
întrebărilor numeroșilor ziariști pre- 
zenți aci. Colpi a evocat excelentele 
condiții de muncă, sprijinul care i-a 
fost oferit în R. P. Romînă și efor
tul depus de cineaștii din țara noas
tră pentru a-l ajuta să realizeze acest 
film. El a făcut elogiul spiritului 
prietenesc care a existat între mem
brii echipei, romîni și francezi. De 
asemenea, realizatorii filmului „Co
din" s-au întîlnit cu personalitățile 
festivalului, cu ziariști, cu alți pro
ducători, regizori, actori, cu prilejul 
unei recepții oferite de președintele 
Consiliului Cinematografiei din R. P. 
Romînă la hotelul Martinez din Can
nes. A fost de față și ministrul R. P. 
Romîne la Paris, dr. Victor Dimi- 
triu.

Televiziunea franceză a achizi
ționat filmul „Codin" pentru a-l 
prezenta în premieră mondială te
levizată, în versiune integrală, dumi

universității, și de membri ai corpului didactic. Răspunzînd la întrebările membrilor delegației romîne, acad. Petrovski a vorbit despre planurile de dezvoltare a universității, despre atenția ce se acordă pregătirii specialiștilor în matematici, care de cîțiva ani sînt repartizați, după terminarea facultății, în diferite întreprinderi industriale, unde a luat o mare dezvoltare aplicarea calculului electronic în producție. Membrii delegației au vizitat apoi Muzeul universității, cîteva laboratoare, biblioteca facultății de geologie, căminul unde studenții sovietici și străini au făcut o caldă primire oaspeților romîni.Seara, delegația M.A.N. a asistat la spectacolul cu baletul „Giselle“, prezentat la Teatrul Mare al U.R.S.S. în pauză, au fost oferite flori artiștilor din partea delegației.Maurice Thorez al P. C. Francez mișcării comuniste internaționale, Maurice Thorez a declarat : Considerăm că această unitate trebuie să se bazeze pe unitatea principiilor marxism-leninismului și pe unitatea partidelor noastre în activitatea practică. Sîntem credincioși declarațiilor consfătuirilor din anii 1957 și 1960.El și-a exprimat speranța că întîlnirea dintre reprezentanții P.C.U.S. și P.C. Chinez va avea un rol important în crearea unei atmosfere favorabile în relațiile dintre toate partidele comuniste și muncitorești.
Miting pentru eliberarea comuniștilor 

indieni întemnițațiDELHI 15 (Agerpres).— La Calcutta, unul din marile centre industriale ale Indiei, a avut loc un mare miting sub lozinca eliberării neîntîrziate a comuniștilor indieni arestați în toamna trecută în baza „legii cu privire la apărarea Indiei". în cadrul mitingului, la care au participat muncitori de la fabricile de iută, docheri, funcționari și studenți au luat cuvîntul Bhupesh Gupta, A. K. Gopalan și P. C. Joshi, activiști de seamă ai Partidului Comunist din India, R. K. Garg, avocat la Tribunalul Suprem al Indiei. Vorbitorii au cerut să fie eliberați comuniștii și să se pună capăt activității reacțiunii indiene care ațîță
CHsa politicăBUENOS AIRES 15 (Agerpres). — Criza politică din Argentina, a noua de cînd președintele Guido a fost instalat la putere, continuă. A- genția France Presse transmite că în seara de 14 mai președintele Guido a acceptat demisia ministrului afacerilor externe, Carlos Muniz, și a însărcinat pe ministrul sănătății publice, dr. Tiburcio Padilla, să preia temporar, postul ministrului demisionat. Pînă în seara de 14 mai Guido a numit o serie de miniștri noi, dar 11 posturi ministeriale au rămas deocamdată vacante.Referindu-se la dedesubturile noii crize de guvern din Argentina, a- gențiile occidentale de presă subliniază că, prin demisia cabinetului argentinean, s-a urmărit înlăturarea ministrului de interne generalul Enrique Rauch, care a intrat în- tr-un conflict puternic cu ceilalți

La Festivalul cinematografic de la Cannes

^Untului „Qjrdin“
nică 26 mai. „Unii —• transmite Ă- 
genția France Presse — consideră 
că filmul este un. concurent care ar 
putea să obțină premiul „Palme 
d’Or".

Ziarele franceze de miercuri se 
ocupă pe larg de film, scoțând în 
evidență calitățile lui. Iată ce scrie 
„Le Parisien Libéré' ; „Este o adap
tare foarte fidelă a operei lui Panait 
Istrati. Fotografii admirabile, un 
montaj riguros și un excelent acompa-

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

niament muzical — totul pus în ser
viciul unei povestiri atrăgătoare — 
fac din această operă o frescă de 
mare calitate“. Trimisul la Can
nes al lui „l’Aurore", după ce 
rezumă subiectul, arată că filmul 
are „o mare valoare artistică și a fost 
realizat cu măiestrie uimitoare, în 
această istorie — continuă „l’Aurore“ 
— puternica prietenie a plăpîndului 
școlar pentru un condamnat este 
plină de o poezie cu atît mai 
neobișnuită, cu cît această carte, 
prefațată de Romain Rolland, 
evocă Romînia anului 1901. Pricepe
rea lui Colpi, apoi culorile, peisa
jele de toată frumusețea, explică de 
ce proiecția celui de al doilea lung 
metraj al său (primul său lung me
traj „Absență îndelungată" a fost 
premiat la Cannes în 1961 —
N.R.) a fost întreruptă de aplau
ze și de ce a obținut' el vibrante ovații 
la sfîrșitul spectacolului". In ziarul 
„Le Monde“, filmul „Codin" este 
considerat „o poveste realistă și 
populară care trebuie ascultată ca 
descrierea ingenuă a unei epopei“. 
In ziarul „Combat", criticul cinema
tografic Henry Chapier arată că fil
mul „Codin" este „o operă de o

Prezențe romîneștî 
peste hotareROMA 14 Corespondentul Agerpres transmite : Sub auspiciile Asociației de prietenie „Italia-Romînia“ și ale centrului pentru relațiile culturale cu străinătatea din Bari, în acest oraș a fost organizată o expoziție de fotografii artistice romî- nești. Cu acest prilej profesorul universitar Michele Lo Vera a vorbit despre arta figurativă în Romî- nia. Au fost prezentate, de asemenea, mai multe filme documentare romînești de scurt metraj, precum și filmul artistic „Valurile Dunării“.

*PRAGA 14 (Agerpres). — La 13 mai s-a deschis la Smolenice (Slovacia de vest) conferința internațională în problemele florei și faunei Carpaților. La lucrările conferinței, care se vor încheia la 18 mai, participă specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, Uniunea Sovietică. Din R. P. Romî- nă participă prof. univ. Borja Alexandru și prof. univ. Nicolaie Bod- nariuc.
*

PRAGA 15 Corespondentul Agerpres 
transmite : In cadrul festivalului muzi
cal „Primăvara la Praga“ violoncelistul 
Vladimir Orlov a apărut ca solist al 
Concertului în sl minor op. 104 pentru 
violoncel și orchestră de Antonin Dvo
rak. Interpretul romîn a demonstrat re
marcabile virtuozități tehnice și a su
bliniat cu multă sensibilitate subtilită
țile stilului dvorakian, fiind răsplătit cu 
aplauze prelungite. Concertul a fost 
condus de dirijorul grec Theodor Vava- 
yannis.

psihoza anticomunistă. Garg a subliniat în cuvîntarea sa că. „legea cu privire la apărarea Indiei”! în baza căreia au fost arestați, zeci de comuniști, este în contradicție cu spiritul constituției țării. Principiile acestei legi, a declarat el, nu se extind asupra elementelor reacționare care subminează bazele orientării independente a politicii țării.în rezoluțiile adoptate, participanții la miting se pronunță pentru eliberarea din închisori a comuniștilor indieni care își consacră toate forțele consolidării independenței țării, progresului ei economic și social.
din Argentinamembri ai cabinetului, în legătură cu participarea peroniștilor la ale-, gerile care vor avea loc la 7 iulie.Corespondenții agențiilor de presă transmit știri despre intențiile unora dintre comandanții armatei, care se împotrivesc participării peroniștilor la alegeri, de a declanșa o rebeliune. „La Buenos Aires, transmite agenția U.P.I., circulă zvonuri persistente că o lovitură de stat ar putea avea loc înaintea alegerilor de "la 7 iulie”. „Surse bine informate, relatează la rîndul ei a- genția Rcutcr, au arătat că o mare parte a forțelor armate iau în considerare instaurarea unei dictaturi pentru a evita un succes al peroniștilor. Observatorii, adaugă agenția, au arătat că președintele Guido nu se mai bucură de autoritatea de pînă acum și există posibilitatea unei rebeliuni a armatei.

mare sensibilitate, lipsită de orice 
artificii, refractară exagerărilor".

în „L'Humanité" Samuel Lachize 
scrie că filmul «este o reușită 
foarte apropiată de perfecțiune. 
Nu este vorba numai de o Teu- 
șită tehnică, nici de o excelentă 
punere în pagină a romanului lui Pa
nait Istrati în imagini vii și colorate, 
ci de o întîlnire între scriitor și ci
neast... Henri Colpi, înțelegînd su
fletul și ambianța Romîniei, a făcut 
un film de o rară puritate, care a 
impresionat puternic pe spectatorii 
festivalului. Numeroase peisaje a că
ror frumusețe plastică este remarca
bilă, au fost aplaudate cu căldură 
de public».

Despre interpreți, ziarul „Libera
tion“ scrie : „Rolul uriașului este in
terpretat de romînul Virgil Platon. 
Statura sa și jocul său foarte sobru 
au impresionat puteinic un public 
pe care copilul care deține rolul tînă- 
rului Adrian, — Răzvan Petrescu — 
a știut la rîndul său să-l emo
ționeze". Presa relevă, de ase
menea, jocul actorilor francezi Fran
çoise Brion, Nelly Bourgeaud. 
Germanine Kerjean și Maurice Sar- 
fati, precum și muzica realizată de 
compozitorul romîn Teodor Grigoriu. 
Trimisul ziarului „Le Figaro“ no
tează ; „Un farmec complex iese la 
iveală din narațiune. Imaginile sînt 
frumoase, adeseori poetice. Raportu
rile dintre personaje sînt descrise cu 
o tandrețe fină iar copilul nu for
țează nici odată, nu cade în obișnui
tul cabotinaj al eroilor precoci. El 
este cuminte, rezonabil, sensibil și 
jocul micului interpret Răzvan Pe
trescu se remarcă printr-o excepțio
nală pudoare".

După prezentarea filmului, nu
meroase societăți de distribuire, 
posturi de televiziune din dife
rite țări s-au arătat dornice să-l 
achiziționeze.

T. VORNICU
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Deschiderea conferinței miniștrilor de externe 
ai țărilor africane independente

Zborul orbital al cosmonautului 
american Gordon Cooper

Sesiunea specială 
a Adunării Generale 

a O.N.U.

In legătură cu tratativele dintre
P.C.U.S. și P. C. ChinezCAPE CANAVERAL 15 (Agerpres). — La 15 mai, ora 13,04 (G.M.T.), la Cape Canaveral a fost lansat cosmonautul american, maiorul Gordon Cooper, pe bordul navei cosmice „Faith-7“, propulsată de o rachetă „Atlas“. La puțin timp după lansare, administrația națională pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că nava s-a plasat pe orbită și că zborul decurge normal.Potrivit comunicatelor N.A.S.A., nava cosmică „Faith-7“ urmează să efectueze 22 de rotații în 'jurul Pămîntului. Cosmonautul se va afla în zbor 34 de ore și în acest timp va acoperi o distanță de peste 900 000 km. Pe bordul navei sînt instalate instrumente și aparatură științifică. Dacă zborul va decurge normal. Cooper urmează să ameri-

zeze în apropierea insulei Midway din Oceanul Pacific, unde va fi reperat de nave speciale.„Dacă Cooper va termina cele 22 de rotații prevăzute în jurul Pămîn- tului, transmite agenția France Presse, atunci cosmonautul va efectua cea mai lungă călătorie cosmică americană. Recordul mondial, continuă agenția, aparține Uniunii Sovietice prin cosmonauții Pavel Po- povicj și Andrian Nikolaev care în august, anul trecut, au realizat 48 și respectiv 64 de rotații în jurul Pământului“.în seara de 15 mai s-a comunicat că, pînă la ora 20,32 G.M.T. cosmonautul a efectuat în bune condi- țiuni 5 rotații în jurul Pămîntului. Zborul continuă, aparatele funcționează normal.
Tratativele pentru dezarmare de la GenevaGENEVA 15 (Agerpres). — în ședința din 15 mai a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare s-au discutat în continuare problemele privind dezarmarea generală și totală și îndeosebi, problema măsurilor de control asupra dezarmării.Luînd cuvîntul în ședință, reprezentantul U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a' vorbit despre problema distrugerii, în prima etapă a dezarmării, a tuturor mijloacelor de transport a armei nucleare, în afara unui număr strict limitat de rachete sta-

bilit de comun acord, care vor ră- mîne pînă la cea de-a doua etapă a dezarmării la dispoziția Uniunii Sovietice și a ,S.U.A. în interesul realizării unui acord, a subliniat S. K. Țarapkm, guvernul nostru a făcut un mare pas înainte în întîm- pinarea poziției puterilor occidentale. El a consimțit la instituirea unui control asupra restului de rachete direct pe rampele de lansare.în ședința din 15 mai au luat, de asemenea, cuvîntul reprezentanții Bulgariei, Canadei și S..UA.
Un interviuBRUXELLES 15 (Agerpres). — într-un interviu acordat la Bruxelles unui comentator al ziarului „Izvestia“, ministrul afacerilor externe al Belgiei, Paul Spaak, a declarat că, după părerea lui, principiul coexistenței pașnice constituie singura formă acceptabilă a coexistenței celor două sisteme. A nu recunoaște acest principiu — a spus Spaak — ar însemna a recunoaște războiul rece și, mai mult decît atît, a recunoaște războiul cald, și prin urmare termonuclear. Personal, mă pronunț nu numai pentru coexistența celor două sisteme, ci și pentru întărirea și lărgirea colaborării dintre lumea occidentală și cea comunistă.Spaak a declarat că semnarea unui tratat de neagresiune între țările membre ale N.A.T.O. și Organizația Tratatului de la Varșovia „ar putea deveni un element cît se poate de pozitiv în ce privește îm-

celeal lui Spaakbunătățirea relațiilor dintre două lumi“.„Realizarea ideii privind crearea unei zone denuclearizate în Europa — a continuat el — ar avea o influență pozitivă asupra reglementării pașnice a problemei germane. Rezolvarea acestei probleme ar înlesni, la rîndul ei, reglementarea celorlalte probleme mondiale“.Abordînd problema creării forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O., ministrul belgian s-a pronunțat în favoarea creării unor asemenea forțe.Referindu-se la o altă întrebare cu privire la „axa Bonn-Paris", Spaak a declarat: „Recunosc că semnarea tratatului Bonn-Paris este o afacere proastă. Acest tratat nu reprezintă un factor al concilierii. El nu a fost primit cu satisfacție nici în țările membre ale N.A.T.O., nici de semnatarii tratatului de la Roma și nici în statele socialiste“.

NEW YORK 15 (Agerpres). — La 14 mai s-a sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. Ca președinte a fost ales reprezentantul Pakistanului Zafrulla-Khan. Pe ordinea de zi a- probată de sesiune figurează printre altele problema: situația financiară a organizației în lumina raportului grupului de lucru pentru •studierea problemelor administrative și bugetare ale O.N.U.La propunerile reprezentantului Tunisiei, sesiunea a hotărît să transmită problemele financiare spre examinare Comitetului nr. 5 (Comitetul pentru problemele administrative și bugetare).Hotărîrea privind convocarea sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. a fost luată de cea de-a 17-a sesiune a adunării generale la insistența delegației S.U.A., care caută să legalizeze practica vicioasă a ocolirii Consiliului de Securitate atunci cînd este vorba de luarea măsurilor legate de menținerea păcii internaționale. Contrar principiilor Cartei O.N.U., Statele Unite și celelalte puteri occidentale caută, de asemenea, să arunce pe umerii tuturor membrilor O.N.U. povara financiară care s-a creat ca urmare a acțiunilor colonialiștilor. Greutățile financiare ale O.N.U. au luat naștere prin cheltuirea ilegală a unor uriașe fonduri pentru finanțarea „forțelor armate speciale ale O.N.U.” în Orientul Mijlociu și a „operațiunilor O.N.U.“ în Congo.Pe la mijlocul anului 1963 aceste cheltuieli vor însuma 450 milioane de dolari, cifră care depășește de aproape cinci ori cheltuielile O.N.U. prevăzute în bugetul propriu-zis al acestei organizații pe anul 1963. S-a creat un deficit de 200 milioane de dolari.

deschis cea de-a 4-a După cum s-a mai comunicat, Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a adresat o scrisoare Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez care conținea propunerea cu privire la organizarea —’ A • zentanților la Moscova, 1963.Comitetul a comunicat Comitetului Central al P.C.U.S. că tovarășul Den Siao-pin, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, și tovarășul Pin Cijen, membru al Biroului Politic și al Secretariatului C.C. al P.C. Chinez, vor conduce delegația care va pleca la Moscova pentru tratativele dintre cele două partide.Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez a propus ca data acestor tratative să fie mutată pe la mijlocul lunii iunie a.c.După cum anunță agenția TASS, la 11 mai din însărcinarea C.C. al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Chineză a transmis tovarășilor chinezi că Comitetul Central al P.C.U.S. mulțumește ' Comitetului Central al P.C. Chinez pentru comunicarea cu privire la acceptarea propunerii C.C. al P.C.U.S. de a se organiza o întîlnire bilaterală a reprezentanților ambelor partide la Moscova. în ce privește data organizării acestei întîlniri, C.C. al P.C.U.S. este de acord cu propunerea tovarășilor chinezi ca ea să nu aibă loc în luna mai. în legătură cu faptul că luna iunie este aglomerată cu o serie de acțiuni prevăzute anterior, printre care unele cu caracter internațional, C.C. al

unei întîlniri a repre- P.C.U.S. și P.C. Chinez în jurul datei de 15 maiCentral al P.C. Chinez

P.C.U.S. a făcut propunerea ca data întîlnirii dintre reprezentanții P.C.U.S. și P.C. Chinez să fie fixată la 5 iulie a. c., dacă aceasta este acceptabilă și pentru tovarășii chinezi.Comitetul Central al P.C.U.S. a aprobat componența delegației P.C.U.S. pentru întîliiirea cu reprezentanții P.C. Chinez, în frunte cu tovarășul M. A. Suslov, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.U.S. Din delegație fac parte tovarășii : I. V. Andropov, L. F. Iii- ciov, B. N. Ponomariov, secretari ai C.C. al P.C.U.S., tovarășul S. V. Cer- vonenko, membru al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Chineză. iAgenția China Nouă transmite că la 14 mai Ian Șan-kun, membru supleant al Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, l-a primit pe S. V. Cer- vonenko, ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Chineză. Ei au avut o convorbire cu privire la data desfășurării tratativelor între partidele comuniste ale Uniunii Sovietice și R. P. Chineze.Ian Șan-kun a cerut lui S. V. Cervonenko să informeze Comitetul Central al P.C.U.S. că Comitetul Central al P. C. Chinez a acceptat propunerea Comitetului Central al P.C.U.S. transmisă de S. V. Cervonenko lui Ian Șan-kun la 11 mai ca tratativele bilaterale între partidele comuniste ale Uniunii Sovietice și R.P. Chineze să aibă loc la Moscova începînd de la 5 iulie.La convorbire a fost de față U Siu-țiuan, membru al Comitetului Central al P.C. Chinez.(Agerpres)

ADDIS ABEBA 15 Trimisul special Agerpres, Al. Gheorghiu transmite :La 15 mai a început în capitala Etiopiei — Addis Abeba — conferința miniștrilor de externe ai țărilor africane independente. Această conferință este premergătoare conferinței conducătorilor statelor africane care se vor întruni la 22 mai tot în capitala Etiopiei. Miniștrii de externe urmează să elaboreze ordinea de zi și proiectele de hotărîri ale conferinței șefilor de state.Șeful delegației etiopiene, Kete- ma Yifru a 'lost ales în unanimitate președinte al conferinței miniștrilor de externe. Participanții la conferință au păstrat apoi un moment de reculegere în memoria fostului ministru de externe al Algeriei, Mohammed Khemisti, care a încetat din viață recent în urma unui atentat.In cuvîntarea de deschidere a conferinței, Ketema Yifru și-a exprimat speranța că participanții la

conferință vor adopta hotărîri care vor constitui „un mare pas înainte pe calea realizării unității africane”. „Africa, a spus el, are de făcut față unor mari responsabilități. Ea trebuie să fie demnă de aceasta”. El a chemat pe toți participar'țji la conferință sä depună eforturi pentru ca lucrările ei să fie încununate de succes.După ședința de deschidere, conferința și-a continuat lucrările în cadrul unei ședințe închise.
*ACCRA 15 (Agerpres).— Comen- tînd deschiderea conferinței de la Addis-Abeba a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor africane, ziarul ghanez „Ghanaian Times“, scrie în articolul de 'rond că problema fundamentală a conferinței trebuie să fie elaborarea unei baze a unității țărilor din Africa. „Numai o Africă unită poate să se salveze de dominația imperialismului", scrie „Ghanaian Times“.

Conflictul dintre partenerii atlantici 
in jurul tarifelor aeriene

Argumente în favoarea dezarmării

Ciocniri înfre demonstranfiDAMASC 15 (Agerpres). — Deși se părea că situația din Siria se liniștește, după cum relatează corespondenții agențiilor de presă, în seara zilei de 14 mai, la Damasc, Alep, Deraa și alte orașe au fost reluate demonstrațiile de protest împotriva predominării elementelor partidului naționalist Baas în noul guvern sirian și în sprijinul partizanilor unității cu R.A.U. care nu au fost incluși în actualul guvern.Postul de radio Cairo, citind știri din Siria, anunța în seara zilei de 14 mai că la Damasc demonstranții au ocupat cîteva clădiri guverna-

Alegeri în OlandaHAGA 15 (Agerpres). — La 15 mai, în Olanda au avut loc alegerile pentru cea de-a doua Cameră (inferioară) a Parlamentului olandez. La alegeri au participat 17 partide politice, numărul total al alegătorilor este de aproximativ 6 milioane de

LONDRA 15 (Agerpres).— Situația continuă să rămînă confuză în „războiul economic" dintre țările vest-europene, pe de o parte, și Statele Unite și Canada, de cealaltă parte, în urma gravelor divergențe prilejuite de urcarea tarifelor la călătoriile aeriene peste Atlantic.In cercurile vest-europene s-a vorbit imediat despre „represalii“. Anglia și Franța au anunțat că vor interzice aterizarea pe aerodromurile lor a avioanelor americane circu- lînd cu tariful nemodificat, deoarece după cum s-a subliniat la Londra și la Paris, firmele vest-europene au de suportat astfel o concurență „neloaială" din partea celor americane. Ministrul aviației al Angliei a mers pînă în a declara în parlament că Anglia nu va ezita „să con- fiște“ avioanele americane dacă vor ateriza în Anglia.Ca răspuns, marți seara Casa Albă a dat publicității la Washing

ton un comunicat în care se anunța că Statele Unite sînt gata să ia ele însele „măsuri de represalii împotriva companiilor de aviație vest-europene" dacă acestea vor confisca avioane americane.în cursul nopții de marți spre miercuri agenția Associated Press anunța totuși că „Administrația Kennedy s-ar pregăti să cedeze" și că va da dispoziții să se scumpească tarifele călătoriilor transatlantice și pentru avioanele companiilor a- mericane. Deocamdată nu s-a anunțat nimic oficial. Un element nou care complică situația a fost relatat miercuri dimineața de agențiile de presă occidentale care anunțau că cercurile oficiale din Canada „nu se consideră angajate" de schimbarea de atitudine a S.U.A. și că liniile aeriene canadiene nu vor accepta scumpirea tarifelor cerută de vest- europeni.

și politie în diferite orașe mentale, forțele polițienești nepu- tind împiedica aceste acțiuni. Printre principalii participant! la demonstrații se află studenții.Corespondenții din Siria ai ziarelor egiptene relatează că la Alep și Deraa demonstranții au baricadat străzile și au scandat lozinci împotriva partidului Baas. în ciocnirile cu poliția, relatează ziarul egiptean „Ah-Ahbar”, au fost ucise și rănite mai multe persoane. Același ziar scrie că situația din Siria a redevenit încordată în urma demonstrațiilor împotriva guvernului.

persoane. La alegeri nu participă un mare număr de tineri, întrucît în Olanda nu pot vota decît persoanele care au împlinit vîrsta de 23 de ani. în aceeași zi, subliniază agenția France Presse, șeful guvernului olandez a prezentat reginei Iuliana demisia guvernului său. Conform constituției Olandei, în perioada cînd se desfășoară alegerile guvernul trebuie să demisioneze. La 16 mai, în Olanda vor avea loc alegerile pentru prima Cameră (superioară) a Parlamentului.Pînă miercuri seara nu s-a dat publicității nici un comunicat oficial în legătură cu rezultatele preliminare ale alegerilor din 15 mai.

Ce au arătat tratativele de la Londra ale miniștrilor 
comerțului din tarile Commonwealth-ului
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„Dezarmarea ai în
semna oare depre
siune ? — Nu, dacă fa
cem o planificare judi
cioasă, 'argumentează 
un economist. Societa
tea noastră are nu
meroase necesități ur
gente care pot fi satis
făcute de resursele u- 
mane și fizice consa
crate în prezent apără
rii".

întrebarea și răspun
sul de mai sus formează 
titlul și subtitlul unui 
articol apărut în „NEW 
YORK TIMES MAGA
ZINE", sub semnătura 
lui Emile Benoit, profe
sor la Universitatea Co
lumbia.

Autorul articolului, fost 
președinte al comisiei 
experților americani 
care a elaborat raportul 
„Implicațiile economice 
ale dezarmării", publi
cat la începutul anului 
1962 la Washington, ci
tează apoi date arătînd 
amploarea sectorului e- 
conomic afectat comen
zilor militare;

Arătînd câ în Statele 
Unite există cercuri care 
consideră că trecerea 
la o economie de pace 
ar prezenta probleme 
de nerezolvat, Benoit 
combate cu argumente

Răsfoind 
presa străină

convingătoare aseme
nea afirmații.

O reducere a chel
tuielilor militare, subli
niază el, presupune și 
creșterea concomitentă 
a cheltuielilor guverna
mentale pentru educa
ție, sănătate, construcții 
de locuințe și de șosele, 
față de care, în momen
tul de față, cheltuielile 
militare se bucură de 
prioritate.

„Fapt este, scrie Be
noit, că în cursul ulti
milor ani, cheltuielile 
statului pentru bunuri și 
servicii, altele decît cele 
militare, au scăzut și al
cătuiesc astăzi numai 
jumătate din sumele

comparative alocate în 
anul 1939".

Referindu-se la nece
sitatea urgentă a spori
rii cheltuielilor nemili- 
tare în Statele Unite, 
Benoit subliniază : „Sis
temele noastre de trans
port urban, numeroase 
din locuințele noastre, 
serviciile municipale, în 
general, programele 
noastre privind sănăta
tea publică, educația și

■ alte servicii de asisten
tă publică sînt încă de-

. parte de nivelul aștep
tat... Si necesitatea de 
a moderniza și extinde 

: instalațiile noastre in-
■ dustriale, pentru a pu

tea face față concuren
tei pe plan internațio-

’ nai, a devenit o ches- 
, tiune care preocupă în 
. mod serios pe oamenii 

bine informați".
Economia modernă 

cunoaște modalitățile 
. care sa asigure efec- 
, tuarea fără zguduiri a 

programului de dezar
mare — este concluzia 
trasă de Emile Benoit.

Extinderea incidentelor rasiale din S.U.A.NEW YORK 15 (Agerpres).— Incidentele rasiale din Alabama se extind și în alte state din S.U.A. Agenția Reuter transmite că în noaptea de 13 spre 14 mai rasiști albi, din orașul Nashville (statul Tenrfessee) au atacat cu furie un grup de 200 de negri care demonstrau în fața restaurantelor rezervate „numai albilor". în urma ciocnirilor care s-au produs, mai mulți negri au fost răniți și alții au fost arestați.După cum relatează agenția U.P.I., în orașul Chicago s-au produs ciocniri între negri și polițiști după ce cîteva sute de negri au organizat o demonstrație de protest împotriva asasinării de către poliție a unui copil de 14 ani, „bănuit" că ar fi participat la o spargere. Potrivit agenției, 25 de mașini ale poliției și pompierilor, precum și cîini polițiști au sosit la locul demonstrației. Mai multe persoane au fost rănite.în orașul Cambridge (statul Maryland) transmite agenția Associated Press, peste 60 de negri au fost arestați la 14 mai după ce au organizat o demonstrație în fața închisorii unde se află închiși 14 tineri negri pentru că au încercat să pătrundă în restaurante rezervate nu-

mai pentru albi. Ca și la Birmingham, continuă agenția, au fost aduși cîini polițiști .în seara de 14 mai, în cartierul negrilor, Harlem, din New York, a avut loc un miting de masă în semn de protest împotriva fărădelegilor rasiștilor din S.U.A.Potrivit agenției Associated Press, o demonstrație a negrilor în favoarea drepturile electorale a avut loc marți în orașul Selma (statul A- labama). O altă demonstrație organizată marți în orașul Raleigh a fost urmată de arestarea a 34 de negri.între timp, în orașul Birmingham din statul Alabama situația continuă să se mențină încordată. Casa Albă a anunțat că în Alabama se află în prezent 3 000 de militari din trupele federale. în ciuda acestei concentrări de forțe, după cum transmite agenția U.P.I., luni noaptea un negru a fost împușcat pe stradă de un rasist alb.

Noul guvern 
al Republicii TogoLOME 15 (Agerpres). — în capitala Republicii Togo a fost anunțată componența noului guvern al republicii format după alegeri.Guvernul Republicii Togo este condus de președintele republicii,’ Nicholas Grunitzky, care deține, de asemenea, portofoliile ministerelor facerilor interne și apărării. Portofoliile finanțelor, economiei și planificării au revenit vicepreședintelui țării, Antoine Meatchi. Ministru al afacerilor externe a fost numit Georges Apedo Ama.în ședința noii Adunări Naționale a Republicii Togo, Barthélemy Lam- boni a fost ales în funcția de președinte al Adunării Naționale.

LONDRA 15 (Agerpres)__ în seara zilei de 14 mai au luat sfîrșit la Londra tratativele secrete ale miniștrilor comerțului ai țărilor Commonwealth-ului britanic. După părerea comentatorilor politici din capitala Angliei, aceste tratative au fost cele mai infructuoase dintre toate cîte le-au dus vreodată miniștrii comerțului ai țărilor Commonwealth-ului. Miniștrii comerțului n-au reușit să elaboreze o poziție unică cu care să se prezinte la conferința de la Geneva a țărilor participante la G.A.T.T. (Acordul general de tarife și plăți).După cum relatează corespondentul agenției U.P.I., comunicatul lasă să se înțeleagă că nu a fost posibil să se găsească o cale comună de abordare a problemelor privind tarifele vamale și comerțul mondial. „Acest fapt — relatează corespondentul — a răsturnat complet calculele miniștrilor britanici care sperau să ob

țină o declarație de sprijin masiv din partea Commonwealth-ului la viitoarele tratative de la Geneva privind propunerea lui Kennedy de a se reduce cu 50 la sută tarifele vamale între țările care sînt membre ale organismului G.A.T.T.“. Comunicatul declară doar că salută a- ceste tratative și că în special „țările mai puțin dezvoltate nu vor fi în măsură să acorde concesiile corespunzătoare“.Agenția U.P.I. arată că observatorii politici califică declarația membrilor Commonwealth-ului din țările afro-asiatice, făcută și în cadrul conferinței drept „un ultimatum“. Aceștia, arată agenția, au a- cuzat G.A.T.T.-ul că ocrotește numai interesele țărilor puternic dezvoltate. Ei au relevat că aceste țări impun serioase restricții pătrunderii produselor și materiilor prime din țările afro-asiatice pe piețele țarilor puternic dezvoltate.

In Parlamentul englez
LONDRA. Laburistul Warbey, 

membru al Parlamentului englez, a 
cerut primului ministru să dea asigu
rări că la conferința N.A.T.O. care ur
mează să aibă loc la Ottawa, Anglia, 
„din considerente militare și politice“, 
se va pronunța împotriva propunerilor 
ca Germania occidentală să participe 
la proiectatele echipaje mixte ale flotei 
de nave de suprafață înarmate cu ra
chete „Polaris“. Macmillan a răspuns 
negativ la cererea lui Warbey.

La tratativele G.A.T.T., ■ care încep la 16 mai, majori
tatea parlicipanților se situează pe poziții contradictorii 

(Ziarele).
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— Sä începem, dragi prieteni !
(Desen de V. TIMOC)

CARACAS (Venezuela). Aspect 
din timpul unei demonstrații împo
triva guvernului antipopular al 
președintelui Betancourt.

Convorbirile lui H. Krone 
la WashingtonWASHINGTON 15 (Agerpres). După cum s-a mai anunțat, la invitația guvernului american, la Washington se află în vizită Heinrich Krone, ministru cu însărcinări speciale din R.F.G.în centrul tratativelor pe care el le duce la Washington, subliniază agențiile de informații, se află problema creării așa-numitelor forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O. Krone a avut întrevederi cu R. Kennedy, ministrul de justiție al S.U.A., D. Rusk, secretar de stat, R. McNamara, ministru de război, și cu membri ai Congresului american.După convorbirea avută cu secre- , tarul de stat, Krone a declarat că „strînsa colaborare dintre S.U.A. și R.F.G.“ este considerată în cele două țări drept „un element important al menținerii securității“ Occidentului.

LENINGRAD. La 15 mai, Fidel 
Castro, primul ministru al Cubei, și 
persoanele care îl însoțesc au sosit la 
Leningrad venind de la Sverdlovsk. 
In aceeași zi, oaspeții cubani au vi
zitat Uzina „Elektrosila". La marele 
miting de prietenie care a avut loc Ia 
această uzină a luat cuvîntul Fidel 
Castro.

PRAGA. La 15 mai ă.c. — anunță 
Ceteka — s-a deschis la Praga cel 
de-al V-lea Congres al sindicatelor 
cehoslovace. La congres participă pes
te 1 600 delegați ai oamenilor muncii 
cehoslovaci, precum și delegați din 
peste 50 de țări ale lumii. Delegația 
C.C.S. din R.P. Romînă este condusă 
de Nicolae Moraru, membru în Prezi
diul C.C.S. La deschiderea congresului 
au fost prezenți conducători de partid 
și de stat. Raportul la congres a fost 
prezentat de tov. Frantisek Zupka, 
președintele C.C.S. Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președinte al R. S. 
Cehoslovace, a rostit o cuvîntare de 
salut.

NAIROBI. La 14 mai, în mai multe 
localități din Kenya au avut loc noi 
incidente între membrii partidelor 
africane Uniunea Națională Africană 
din Kenya (K.A.N.U.) și Partidul popu
lar al Convenției, în cadrul campaniei 
electorale din ajunul alegerilor ce ur
mează să se desfășoare la 18 mai. In
cidentele cele mai serioase au avut loc 
în localitatea Machakos, din districtul 
Wakamba.

TOKIO. Pentru a obține de la ad
ministrație majorarea salariilor, sindi-

catul lucrătorilor de la societatea de 
transporturi aeriene „Japan Air Lines" 
a declarat o grevă de șase ore în spri
jinul revendicărilor lor. în urma grevei 
au fost anulate cursele internaționale 
spre Paris și Los Angeles, precum 
cursele locale spre Osaka, Sapporo 
alte centre principale ale țării.

Cîrdășia dintre Franco
șj Salazar

Și

sova, în vîrstă de 18 ani. Premiul al 
11-lea a fost acordat lui Anatoli Katz 
(U.R.S.S.) și lui Vaclav Zelemj (R .S. 
Cehoslovacă), iar premiul al 111-lea 
pianiștilor Samuel Alumian (U.R.S.S.) 
și Emil Lejsner (R. S. Cehoslovacă).

VIENA. Sute de studenți de la Uni
versitatea din Viena și de la alte insti
tuții de învățămînt superior din capi
tala Austriei au organizat la 15 mai o 
demonstrație pentru a atrage atenția 
autorităților asupra insuficienței fon
durilor pe care statul le alocă pentru 
nevoile învățămîntului superior, asu-

MERIDA. La 15 mai au început în 
localitatea Merida, provincia Badajos,

MONTEVIDEO. După cum anunță 
corespondentul din Asuncion al ț ziaru
lui „El Popular", în Paraguay crește 
mișcarea țăranilor, de ocupare a pă- 
mînturilor moșierești. Guvernul tri
mite în grabă trupe în regiunile unde 
au loc tulburări. în regiunea Barrera- 
Grande au izbucnit tulburări, țăranii 
protestează împotriva construcției unei 
'uzine pentru producția de substanțe 
explozive, fapt care ar putea atrage 
după sine evacuarea a sute de familii 
țărănești.

COPENHAGA. Iu regiunea strîm- 
torilor Baltice au început la 14 mai 
manevre navale unite la care partici
pă unități ale Danemarcei și Germa
niei occidentale.

întrevederile dintre Franco și Salazar. 
Potrivit știrilor care parvin din cercu
rile apropiate celor două delegații, 
tratativele vor fi axate în special asu
pra problemelor legate de coordonarea 
campaniei de represiuni împotriva for
țelor progresiste din cele două țări și 
din teritoriile de peste mări aflate sub 
administrația portugheză și spaniolă, 
intrării Spaniei în N.A.T.O., precum și 
politicii comune a celor doi dictatori 
față de bazele americane aflate pe te
ritoriul Spaniei și Portugaliei.

PRAGA. Concursul internațional al 
tinerilor, pianiști — „Smetana“ — din 
cadrul tradiționalului festival muzical 
„Primăvara la Praga“ și-a desemnat 
cîștigătorii. Juriul a acordat premiul 
I pianistei bulgare Rumiana Atana-

pra lipsei de clădiri pentru învăță
mînt, laboratoare etc.

BONN, După cum anunță agenția 
A.D.N., autoritățile vest-germane au 
întreprins un nou act de samavolnicie 
față de ziariștii din R. D. Germană 
care lucrează în calitate de corespon
denți în R.F.G. în noaptea de 13 spre 
14 mai, poliția a efectuat percheziții 
la locuințele și birourile acestor zia
riști. La Bonn, poliția a arestat pe co
respondenții agenției A.D.N., ziarului 
„Neues Deutschland“ și postului de 
radio „Deutschlandsender“. Au fost 
percheziționate birourile și locuințele 
ziariștilor din R.D.G. care lucrează și 
în alte orașe ale Germaniei occiden
tale.

Dezbateri în Adunarea
Națională franceză

PARIS. Timp de trei zile, în Adu
narea Națională franceză au avut loc 
dezbateri parlamentare economice și 
financiare. în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul primul ministru, Georges 
Pompidou, care a arătat, printre altele, 
că în viitorul apropiat va avea loc ins
tituirea unor noi impozite, precum și 
majorarea tarifelor la căile ferate, la 
gaz și electricitate.

LONDRA. în urma unor tratative 
îndelungate, reprezentanții guvernelor 
Angliei și S.U.A. au încheiat un acord 
potrivit căruia va fi creat așa-zisul cen
tru de experimentare a submarinelor 
pe insulele Andros, care fac parte din 
grupul de insule Bahamas.
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