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La G.A.C. Cobadin se lucrează intens la întreținerea culturilor 
de primăvară. Au fost grăpate toate cele aproape 130 ha cu porumb. 
Acum se execută prășitul mecanic. în fotografie: mecanizatorii din bri
gada I de la S.M.T. Cobadin la prășitul florii-soarelui.

Să Moșii cit mai

în raionul Huși există peste 16 000 ha de pășuni. în mare parte pășunile sînt bune, întinzîndu-se de-a lungul văilor Prutului, Crasnei și Elanului. Pășuni mai slabe sînt cele de pe coastele dealurilor din preajma Hușului, Buhotinului, Stroești- lor. Producția de iarbă diferă mult de la pășune la pășune, fiind de 6 000—7 000 kg la ha pe valea Prutului și 3 000—4 000 kg pe celelalte.Sub îndrumarea comitetului raional de partid, consiliul agricol raional a luat o serie de măsuri de îmbunătățire a pășunilor în vederea asigurării furajelor necesare animalelor în timpul verii pe o perioadă cît mai lungă. în primăvara aceasta, colectiviștii din raion, în frunte cu comuniștii, au curățat islazurile de arbuști, spini și buruieni pe o- suprafață de 5 600 ha, au grăpat 4 200 ha și au distrus mușuroaiele de pe 2 780 ha. Trebuie să arătăm însă că la G.A.C. Bohotin, Averești, Huși și altele nu s-a dat atenția cuvenită executării acestor lucrări. Consiliul agricol raional a luat o serie de măsuri în vederea continuării acțiunii de curățire a pășunilor, paralel cu lucrările de întreținere a culturilor. Pe pășunile celé mai slab productive de la Cre- țești, Stroești, Vutcani, Gugești, De- leni se vor aplica și îngrășăminte.Experiența dovedește că nu este suficient să se execute lucrări de îmbunătățire a pășunilor; chiar pășunile cu producție bună, nu pot hrăni un număr mai mare de animale, dacă sînt păscute Ia întîm- plare. De aceea, o mare însemnătate o are organizarea rațională a pășu- natului.încă înainte de venirea primăverii, consiliul agricol raional a îndrumat toate unitățile agricole socialiste să organizeze pășunatul rațional. Am primit un mare sprijin în această acțiune din partea organizațiilor de partid și a sfaturilor populare. în scopul popularizării a- vantajelor acestei metode și a modului cum trebuie aplicată s-au organizat instructaje și schimburi de.periență.în majoritatea gospodăriilor colective s-a făcut inventarierea pășunilor și s-a calculat necesarul de masă verde în raport cu numărul de animale pentru întreaga perioadă de vară, indicîndu-se rezervele de acoperire a necesarului. Datorită acestor măsuri, în multe gospodării pășunea este folosită rațional. Iată un exemplu. Colectiviștii din Stănilești au cea mai mare parte din pășune pe valea Prutului, cu o producție de 6 000—7 000 kg masă verde la hectar. Pentru folosirea rațională a acesteia, colectiviștii au repartizat animalele ținînd seama de producția fiecărui trup de pășune. Astfel, pe islazul de 120 ha dt: la punctul „Șerban” au organizai tabăra celor 313 vaci cu lapte. Au împărțit această pășune în 4 parcele, păscînd vacile cîte 8—10 zile pe fiecare, ceea ce înseamnă că pe o parcelă animalele revin după circa 30 de zile. De altfel, acesta este aproximativ timpul necesar pentru refacerea completă a pășunii păscute. în perioada de refacere

a ierbii, pe parcelă se aplică și o serie de lucrări de întreținere cum sînt grăpatul și nivelatul mușuroaielor, cositul ierburilor nemîncate de animale. Tot în acest fel s-a organizat pășunatul a 259 bovine de 1—2 ani pe pășunea de 80 ha de la punctul „Scheia” și a 118 juninci de la 2—3 ani pe un trup de pășune de 60 ha pe șesul Gura Văii. Pentru cele 2 600 oi mulgătoare s-a rezervat un islaz de 180 de ha lîngă satul Pogănești. La pășunea oilor s-a luat măsura de a se face și îngră- șarea prin tîrlire. Colectiviștii din Stănilești au repartizat islaz separat pentru animalele de muncă, ca și pentru animalele proprietatea membrilor colectiviști, urmărind să se facă pe toate trupurile pășunatul rațional pe parcele. în acest scop, toate trupurile de pășune sînt bor- nate și etichetate, arătîndu-se care sînt perioadele de pășunare. în același fel au procedat și colectiviștii din Vutcani, Tîrzii, Berezeni și alte sate. Colectiviștii din Tîrzii folosesc și un gard electric pentru delimitarea parcelelor.Va trebui să ajutăm mai mult gospodăriile colective din Averești, Ivănești, Bunești pentru a organiza și ele pășunatul rațional. Din cauza lipsei de îndrumare din partea consiliului agricol raional și a inginerului gospodăriei, colectiviștii din Averești au purtat bovinele și oile de la un capăt la altul al pășunii, ceea ce împiedică refacerea covorului de iarbă. La Bunești nici nu s-a făcut o limitare a trupurilor de pășune pe specii de animale.Consiliul agricol raional va lua măsuri pentru înlăturarea acestor greșeli, pentru intensificarea lucrărilor de întreținere a pajiștilor naturale și organizarea gospodărească a pășunatului.în raionul nostru s-au obținut unele rezultate bune în ce privește completarea necesarului de masă verde pentru animale, prin însămîn- țarea cu plante furajere a unor terenuri situate în apropierea trupurilor de pășune. La Stănilești s-au însămînțat 74 ha cu lucernă și secară masă verde la o distanță de circa 800—1 200 m depărtare de locul taberei de vară, precum și 12 ha cu borceag, care va fi folosit înce- pînddin luna iulie la iesle. Pentru august și septembrie, pe lîngă folosirea în continuare a acestor culturi, după secară și in, colectiviștii însămînțează porumb pentru masă verde. De asemenea vor cultiva circa 120 ha porumb masă verde în miriște, cu care vor fi hrănite vacile către toamnă.Consiliul agricol raional va organiza schimburi de experiență la G.A.C. fruntașe în folosirea rațională a pășunilor și va depune o muncă susținută pentru aplicarea măsurilor care asigură o producție sporită de furaje, pentru realizarea sarcinilor de mare răspundere privind dezvoltarea șeptelului și creșterea producției de lapte, came șiterea producției de lapte, came lină.
Ing. agr. DUMITRU STANCIU 

președintele Consiliului 
agricol raional Huși

Lucrările Conferinței pe țară 
a Uniunii artiștilor plastici

împăduriri de primăvară
în regiunile București, Dobrogea, Iași, Ploiești, 

Cluj, Maramureș și Oltenia a lost terminată campa
nia împăduririlor de primăvară. Silvicultorii au 
plantat în acest an și mai mulți arbori din specii 
de mare valoare economică, cum ar fi molidul, la- 
ricele, duglasul, pinul etc. Totodată, de-a lungul 
a peste 1 000 km de drumuri naționale și regionale 
s-au plantat plopi negri hibrizi care pe lîngă faptul 
că dau o înfățișare mai plăcută arterelor de cir
culație au și o valoare economică. Plantații de plop 
negru hibrid și sălcii selecționate s-au executat 
în Lunca Dunării.

Prin munca patriotică desfășurată de tinerii de la 
orașe și sate în acțiunea de împăduriri s-a realizat 
o economie de peste 5 milioane lei. (Agerpres)

în sala mică a Palatului R.P. Ro- mîne s-au desfășurat vineri în continuare lucrările Conferinței pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici.Ședința de dimineață a fost prezidată de graficianul Vasile Kazar și de pictorii Alexandru Ciucurencu și Brăduț Covaliu. în cadrul ședinței au continuat discuțiile la darea de seamă asupra creației plastice și activității organizatorice a Uniunii Artiștilor Plastici : „Sarcinile ce revin artiștilor plastici în lumina documentelor de partid“ și la raportul asupra activității Comisiei de cenzori. Au luat cuvîntul artista decoratoare Ella Cancicov, criticul de artă Mircea Popescu, sculptorul Vida Geza, (Baia Mare), arh. Anton Moisescu, secretar al Uniunii Arhi- tecților, acad. Gh. Oprescu, graficianul Gheorghe Boțan, pictorul Henri Catargi, sculptorul Boris Ca- ragea, pictorii Corneliu Baba și Ștefan Szönyi, maistrul oțelar Anton Constantin de la Uzinele „23 Au-

gust“, criticul de artă Dan Hăulică, Conferința a salutat aceste cu- pictorul Ânastase Anastasiu, criticul vinte cu puternice aplauze.de artă Eugen Schileru. în continuarea discuțiilor, la pri-Ședința de după-amiază a fost pre- mele două puncte de pe ordinea de zidată de criticul de artă Mircea' zi au luat cuvîntul graficiană ^Geta Popescu și de pictorul Aurel Ciupe,La deschiderea ședinței acad. Ion Jalea a adus la cunoștință pârtiei- panților la conferință că expoziția de artă plastică a fost vizitată de conducătorii de partid și de stat. El a transmis urările de succes a- dresate de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej conferinței și tuturor artiștilor plastici.Vizita aceasta — a spus acad.Jalea — ne încurajează în noastră și ne dă încă odatăIon munca dovada sprijinului cu adevărat părintesc parteaPentru noi aceasta este un puternic îndemn ca să ne sporim eforturile pentru a avea realizări cît mai valoroase.
de care ne bucurăm din partidului și guvernului.

Brătescu, pictorul Aurel Ciupe (Cluj), criticul de artă Mircea Deac, pictorul Iosif Bene (Cluj), pictorul scenograf Paul Bortnov- schi, pictorița Lia Szasz, pictorii Vasile Pintea (Timișoara) și Alexandru Ciucurencu, graficianul Helmuth Artz (Sibiu), pictorii Ștefan Barabas (Tg. Mureș) și Constantin Piliuță, Dumitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, pictorul Gheorghe Labin, sculptorul Ovidiu Maitcc, pictorii Eugen Popa și Spirit Chintilă.Delegații la conferință au aprobat apoi în unanimitate activitatea Comitetului Uniunii artiștilor plastici și a Comisiei de cenzori.Lucrările conferinței continuă.(Agerpres)Cum să mobilăm 
noile locuinje
Biroul tehnic al 

întreprinderii de 
prezentare și des
facere „Mobila’’, 
din strada Știrbei 
Vodă nr. 2—4 din 
Capitală, stă în 
fiecare luni între 
orele 9—13 la dis
poziția publicului, 
dînd celor intere
sați' sugestii referi
toare la modul în 
care pot fi mobi
late noile locuințe 
și la utilizarea mai 
bună a spațiului în 
apartamente.

Vizita conducătorilor de partid și de stat
Sesiune 
tehnico- 
științilică

CONSTANTA (co- 
resp. „Scînteii’’).— 
La Fabrica de ci
ment din Medgidia 
a avut loc o se
siune tehnico-știin- 
tifică pe tema in
troducerii in fabri
cație a noi sorti
mente de cimenturi 
superioare și folo
sirii raționale a a- 
gregatelor din fa
bricile de ciment. 
Au participat in
gineri de la fabri
cile de ciment din 
țară, specialiști din 
industria silicați- 
lor. S-au dezbătut 
pe larg probleme 
privind introduce
rea în fabricație a 
cimenturilor cu re
zistențe finale mari, 
a cimenturilor cu 
praf de electrofil- 
tru și a altor sor
timente de cimen
turi. I

Secție modernizată de panificație
In orașul Bacău a fost 

dată în funcțiune secția nr. 
2 de panificație, complet 
modernizată, pentru produ
cerea pîinii albe și inter
mediare. Înzestrată cu uti
laje noi — cuptoare, mala- 
xoare, dozatoare de apă,

site mecanice, laborator etc, 
secția are o capacitate de 
16,5 tone în 24 ore.

In prezent, unitățile trus
tului de panificație Bacău 
produc 65 de sortimente, 
cu 25 mai multe decît în 
anul trecut.

Vas lansat la apă
TR. SEVERIN (coresp. „Scînteii“). — Constructo

rii navali din Tr. Severin au lansat la apă, înainte 
de termen, un nou tanc petrolier de 1 390 tone. La 
construcția acestui vas au fost folosite o serie de 
procedee tehnologice moderne, care au dus la creș
terea productivității muncii.

In locuințe
TG. JIU (coresp. „Scîn

teii“). — La Tg. Jiu, recent 
80 de familii de oameni ai 
muncii s-au mutat în lo
cuințe noi. La alte două 
blocuri, însumînd~ 120 de

sosirea sezo- 
cumpărătorii 
mare număr 
și confecții

Odată cu 
nului cald, 
solicită un 
de articole 
pentru plajă și excursii. 
In vederea asigurării 
populației cu bogate și 
variate sortimente, Direc
ția comercială a S.P.C. 
organizează într-o serie

la Expoziția de artă mîne, cu prilejul Conferinței pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici.în cursul vizitării expoziției conducătorii de partid și de stat au fost însoțiți de acad. Ion Jalea, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, de alți conducători ai uniunii și de membrii prezidiului conferinței. De asemenea, au fost de față tovarășii Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură

Ieri la amiază, tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, A- lexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălaj an, Ștefan Voitec, Mihai Dalea au vizitat expoziția de artă plastică organizată la Muzeul de Artă al R. P. Ro-

plastică șef de seoși Artă, și Vasile Dinu, ție la C.C. al P.M.R.Expoziția cuprinde lucrări de pictură, sculptură și grafică, realizate de artiștii plastici în ultimii ani.După vizitarea expoziției, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a felicitat pe artiștii plastici pentru realizările obținute, le-a urat noi succese în creația artistică și spor la muncă Conferinței pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici. (Agerpres)

P r

află la

Victoriei 68, In Pasajul 
Victoria etc., iar raioane 
specializate se 
magazinele din Lipscani
40 și 49, Calea Victoriei 
14, Garibaldi 10. pe șo
seaua Ștefan cel Mare, 
Mihai Bravu, Calea Gri- 
viței, Rahovei ș.a.

apartamente, se execută a- 
cum lucrările de finisaj. La 
parterul noilor blocuri se 
amenajează magazine mo
deme și alte unități de de
servire a populației.

de magazine raioane spe
cializate pentru desface, 
rea articolelor de plajă 
și voiaj. De asemenea, 
un număr de unități co
merciale au fost profilate 
pentru desfacerea acestor 
articole. Asemenea uni
tăți vor funcționa pe 
strada Lipscani 58, Calea

In sala expoziției (Foto : M. Andreescu)

De ce ritm și realizări diferiteîn orașul Bacău, colectivul întreprinderii nr. 2 construcții, din cadrul trustului regional de construcții, ridică anul acesta 21 de noi blocuri, însumînd 925 de apartamente. Și la Piatra Neamț se construiește mult. Chiar în centrul orașului se vor înălța 25 de blocuri cu peste 2 000 de apartamente ; 1200 din acestea vor trebui predate „la cheie“ pînă la sfîrșitul anului. Volumul cel mai mare de lucrări se realizează aici de colectivul șantierului de construcții-Săvinești, din cadrul I.S.C.M.-Onești, aparținînd de Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei.în- primele 5 luni și jumătate ale acestui an, pe șantierele de construcții de locuințe din ambele orașe s-au obținut o seamă de rezultate bune în realizarea lucrărilor. Totuși, în ce privește ritmul de execuție și organizarea muncii există o serie de deosebiri între aceste șantiere.
Metode industriale

ÎNSEMNĂRI DE PE ȘANTIERELE 
DE CONSTRUCȚII DE 

LOCUINȚE DIN ORAȘELE 
BACĂU ȘI PIATRA NEAMȚ

și bună organizareLa Bacău sînt trei șantiere principale de construcții de locuințe : in parcul Libertății, pe strada 9 Mai și în piața din fața gării. Constructorii băcăoani au pregătit, încă înainte de sfîrșitul anului trecut, condițiile care să asigure în lunile de iarnă un ritm susținut de lucru. Ca urmare, munca s-a desfășurat potrivit graficelor stabilite și astfel ei au

IFabrica de rulmenți de la Bîrlad. Aspect din secția strungărie, înzestrată cu mașini moderne.

putut să dea în folosință, în primul trimestru, 110 apartamente ; în trimestrul II, aici s-au terminat, mai devreme, încă 140 de apartamente. Constructorii și-au propus ca toate cele 340 de apartamente din planul pe trimestrul II să fie gata cu zece zile mai înainte.„Cheia" succeselor constructorilor de pe aceste șantiere constă în folosirea mai largă a metodelor industriale de execuție, în organizarea mai bună a lucrărilor. O parte dintre blocurile care se construiesc în parcul Libertății și pe strada 9 Mai se execută cu panouri mari prefabricate — metodă care dă posibilitatea constructorilor să reducă simțitor timpul de execuție. Munca peșantiere a fost organizată în „lanț” și astfel lucrările s-au desfășurat ritmic, în succesiunea lor firească. Aprovizionarea cu prefabricate și materiale a decurs în mai bune condiții.Pe șantiere s-a introdus „carnetul șefului de brigadă" — cu ajutorul căruia se urmărește sistematic cum se realizează productivitățile fizice planificate pe categorii de lucrări și sarcinile fizice ce le au de îndeplinit lunar brigăzile. Aceasta dă posibilitatea să se asigure o repartizare mai judicioasă a lucrărilor pe muncitorii din brigadă, o folosire mai bună a timpului de lucru. De asemenea, pe șantiere s-a introdus „fișa limită de consum de ore-ma- noperă pe apartament“ — ceea ce permite maistrului de la fiecare bloc să organizeze astfel munca în- cît să nu depășească numărul de ore planificate pe faze de lucrări.Și la unele blocuri de pe șantierul din Piatra Neamț munca se desfășoară bine. Lucrările de construcție la blocul HI sînt „în grafic”. într-un stadiu înaintat sînt finisajele interioare și exterioare la blocul- turn. Cu toate acestea, la o serie de blocuri care se ridică în centrul orașului, stadiul de execuție este rămas în urmă față de plan. Cauza trebuie căutată în faptul că pe acest șantier nu s-a dat suficientă atenție pregătirii și organizării temeinice a lucrărilor. Numai așa se explică de ce

la blocul D5 turnarea betoanelor cu ajutorul cofrajelor glisante s-a amî- □at cu peste 40 de zile. La blocul B3, lucrările de zidărie sînt în urmă cu mai bine de 2 săptămîni față de grafic.Desigur, ritmul în care s-au executat construcțiile de locuințe pe șantierele din cele două orașe au influențat și realizările în îndeplinirea unor principali indicatori de plan. In primele 4 luni ale anului, prețul de cost al lucrărilor de pe șantierele întreprinderii nr. 2 construcții Bacău s-a încadrat în plan. Pe șantierul din Piatra Neamț, dimpotrivă, cheltuielile de producție au depășit plafonul prevăzut. în trimestrul I, sarcina de creștere a productivității muncii Ta întreprinderea nr. 2 construcții Bacău a fost realizată în proporție de 90 la sută (la șantierul blocuri-parc, unde se execută peste 50 la sută din volumul de lucrări de locuințe al întreprinderii, constructorii au recuperat în luna aprilie cele cîteva procente cu care rămăseseră în urmă). în schimb, pe șantierul din Piatra Neamț, productivitatea muncii planificată a fost realizată' în primul trimestru doar în proporție de 65 la sută.
Numai iarna e vinovată?Șeful șantierului din Piatra Neamț, ing. Katona Zoltan, și ing. Ilie Davidescu, șeful serviciului tehnic, susțin că rămînerea în urmă a lucrărilor la unele blocuri s-ar datora, în cea mai mare parte, iernii. „Iarna ne-a stat de-a curmezișul în toate’’ — afirmă ei. Fără îndoială, iama neobișnuită din acest an a provocat constructorilor de aici greutăți în munca lor. Dar oare toate deficiențele care s-au făcut și se mai fac simțite pe șantier sînt o consecință numai și numai a greu- tăților din timpul iernii ?Să vedem și părerile cîtorva muncitori de pe șantier.
Ștefan Tier, șeful brigăzii de zidari de la blocul HI : „Productivitatea muncii ar putea fi mai ridicată pe șantier. Uneori avem cărămidă și ne lipsește mortarul ; alteori primim mai puține materiale de cît avem nevoie. Pierdem astfel timp prețios de muncă. Eu cred că ritmul de execuție ar putea fi gră-

S. UTAN

(Continuare in pag. a II-a)

Au trecut aproape trei 
ani de cînd a fost înfiin
țat institutul nostru, de 
cînd primii studenți au 
început învățătura, pre- 
gătindu-se să devină pro
fesori pentru școlile de 
opt ani. Și iată, acum 150 
de studenți din trei fa
cultăți — matematică, fi- 
zică-chimie, științe natu
rale — au absolvit cu 
succes cursurile institu
tului.

In acest răstimp, con
ducerea institutului și ca
drele didactice, avînd 
sprijinul organizației de 
partid, s-au străduit să a- 
sigure studenților cunoș
tințe de specialitate și de 
cultură generală cît mai 
temeinice. Datorită grijii 
statului, studenților li s-au 
creat condiții bune de 
învățătură și de viață. In
stitutul își desfășoară ac
tivitatea într-o clădire 
nouă, modernă, cu săli 
spațioase de cursuri și se
minalii, cu 14 laboratoare

înzestrate cu aparate și 
utilaje perfecționate, cu 
bibliotecă și săli de lec
tură ; studenții au la dis
poziție cămine confor
tabile, cantine.

In toți anii de studiu, 
cei mai mulți dintre tine
rii profesori de astăzi au 
studiat perseverent, parti- 
cipînd cu regularitate la 
cursuri și seminarii. La 
orele de practică pedago
gică din școli, ei au dove
dit, pe lîngă o bună pre
gătire științifică și meto
dică, dragoste față de 
profesiunea aleasă, față 
de copii. Virgil Lăsleanu 
și Ion Boga, de la Facul
tatea de matematică, 
Natalia Geamlmșu și 
Ion Costea, de la Facul
tatea de științe natu
rale, Elisabeta Budușan 
și Gheorghe Țică, de la 
Facultatea de fizică-chi- 
mie, sînt numai cîțiva din
tre proaspeții absolvenți 
fruntași la învățătură.

Ultima zi de cursuri a

studenților din anul III a 
fost o zi deosebită. Absol
venții au fost felicitați cu 
căldură de către profesorii 
lor, de reprezentanți ai 
organelor locale de partid, 
care le-au urat succes în 
noua și frumoasa lor ac
tivitate. La rîndul lor, ti
nerii s-au angajat să-și în
deplinească exemplar mi
siunea de dascăl la noile 
lor locuri de muncă. „Vă 
asigurăm că ne vom achi
ta cu cinste de sarcinile 
ce ni se vor încredința în 
școlile și în satele în care 
vom fi repartizați — a 
spus în numele promoției 
unul dintre absolvenți, — 
că vom lupta pentru desă
vârșirea construcției socia
liste în patria noastră".

Ne despărțim de primii 
noștri absolvenți, urîn- 
du-le din inimă spor la 
muncă și succes!

ILIE GAVRILA 
lector universitar, 

Institutul pedagogic 
din Brașov

In noul magazin de încălțăminte din Onești
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TIMIȘOARA (coresp. „Scinteii“). în acest an, regiunii Banat i s-au alocat fonduri sporite de investiții, 58 la sută din ele fiind destinate construcțiilor industriale. Biroul Comitetului regional P.M.R. Banat a analizat recent mersul lucrărilor pe șantierele de construcții. S-a relevat că pînă acum au fost terminate principalele lucrări la barajul de la Secul, au fost date în folosință peste 200 apartamente și un număr însemnat de săli de clasă. Pe multe șantiere însă există serioase rămîneri în urmă. Pentru organizarea mai judicioasă a lucrărilor, pentru aprovizionarea ritmică a șantierelor cu materii prime și materiale, biroul comitetului regional a luat o serie de măsuri organizatorice și politice. Organizațiile de partid și conducerile, șantierelor au fost îndrumate ca la locurile cheie ale procesului de producție să repartizeze membri și candidați de partid cu o bună pregătire profesională, să exercite un control mai temeinic asupra felului cum sînt folosite utilajele. Comitetelor sindicatelor și conducerilor șantierelor li s-a recomandat să înființeze noi cursuri pentru ridicarea calificării muncitorilor în meserii de bază mult solicitate pe șantierele de construcții, să organizeze la un nivel mai înalt întrecerea socialistă și consfătuirile de producție.ORADEA (coresp. „Scinteii“). — 
Biroul comitetului regional de partid 
Crișana a analizat, de curînd, felul 
cum este asigurată asistenta medicală 
în centrele muncitorești din regiune. 
Din referatele prezentate a reieșit că 
în ultimii ani s-au creat condiții ma
teriale corespunzătoare desfășurării 
unei bune activități medico-sanitare în 
centrele muncitorești. Comitetele ra
ionale și orășenești de partid mani
festă o grijă deosebită față de buna

Biblioteca tehnică a uzinelor „Electroputere'’ din Craiova are un fond de peste 34 000 de cărți, numeroase reviste 
de specialitate. în limba romînă șl în multe limbi străine. în fotografie : ingineri și tehnicieni ai uzinei consultă cărți 
și reviste tehnice.

Toată atenția lucrărilor de tăiere 
în verde la vița de vieîn iarna care a trecut, viile au înregistrat unele pierderi de ochi, fie din cauza înghețului, fie din cauza clocirii (asfixierii mugurilor). Pentru compensarea pierderilor de muguri, Institutul centra] de cercetări agricole a elaborat, încă înainte de începerea campaniei lucrărilor de primăvară, recomandări privind modul cum trebuie calculate sarcinile de rod și cum să se facă tăierile pentru fiecare situație în parte. Pentru ca rodul să fie asigurat s-a insistat cu deosebire asupra tăierilor elastice, de compensare. Tot cu această ocazie, ținînd seamă că în momentul tăierii în uscat nu se putea cunoaște cu precizie proporția pierderilor, s-a atras atenția viticultorilor și asupra necesității de a se face în continuare unele lucrări de corectare și completare a tăierilor prin aplicarea rațională și la timp a lucrărilor în verde.Dintre lucrările agrotehnice care se impun a fi aplicate în prima urgență: acum, la începutul vegetației, cînd vițele au lăstărit, sînt : plivitul și ciupitul.

Plivitul este o lucrare care constă în îndepărtarea lăstarilor de prisos, fiind o operație deosebit de folositoare producției.Anul acesta, cînd din spirit de prevedere s-au lăsat la tăiere coarde mai multe pentru a se compen sa pierderile, există în foarte multe cazuri lăstari mai mulți decît trebuie și decît îi poate duce fiecare butuc și soi de viță în parte. în aceste situații — indiferent dacă via a suferit de îngheț sau clocire, lăstărirea exagerată și frunzișul bogat pot produce de la început o îngrămădire a vegetației într-un spațiu restrîns, ceea ce împiedică înfloritul și legatul normal, provoacă scuturarea masivă a florilor și micșorează mult producția.Pentru a se înlătura acest neajuns 

funcționare a dispensarelor, staționa
relor, punctelor sanitare. Pe lingă în
treprinderile din regiune funcționează 
două servicii medico-sanitare, o poli
clinică, 25 dispensare medicale, 63 
puncte sanitare, 9 staționare, precum 
și 736 posturi de prim-ajutor la locul 
de muncă. In dezbaterile care au 
avut loc pe marginea referatelor s-a 
subliniat că în raioanele Beiuș, Mar- 
ghita și altele, datorită preocupării or
ganizațiilor de partid și a sfaturilor 
populare, asistența medicală este bine 
organizată.

Biroul comitetului regional de 
partid a adoptat un plan de măsuri 
pentru îmbunătățirea continuă a asis
tenței medicale în întreprinderi. In 
plan, printre altele, se prevede întări
rea controlului de către organizațiile 
de partid asupra felului cum este asi
gurată asistența medicală, completarea 
personalului medico-sanitar la dispen
sarele din întreprinderi, organizarea 
de brigăzi complexe medico-sanitare 
și trimiterea lor în centre muncito
rești, instruirea, personalului medico- 
sanitar și intensificarea muncii de e- 
ducație sanitară a muncitorilor.

CONSTANȚA (coresp. „Scinteii“). 
Organizația de partid de la între
prinderea de ambalaje metalice 
din Constanța se ocupă în perma
nență de educarea candidaților și 
noilor membri de partid, folosind 
forme variate. Biroul organizației 
de bază de aici a repartizat can
didaților de partid sarcini concrete 
potrivit aptitudinilor și pregătirii 
fiecăruia. O parte dintre ei sînt 
propagandiști Ia cercurile de învă- 
țămînt politic U.T.M., alții sînt res
ponsabili ai posturilor U.T.M. de 
control, agitatori etc. De asemenea, 
candidați’ și noii membri de partid 
sînt atrași în colectivele organiza
ției de bază care analizează dife
rite probleme legate de bunul mers 
al procesului de producție. De cu
rînd, aceste colective din care au 
făcut parte și candidații de partid

RECOMANDĂRILE 
INSTITUTULUI CENTRAL 

DE CERCETĂRI AGRICOLE este necesar să se aplice plivitul în mod științific și foarte riguros.De îndată ce au apărut lăstarii pe butuc, se execută un control cu scopul de a se stabili și definitiva încărcătura de rod. La lăstarii pur

tători de rod, abia porniți, apar în vîrful lor inflorescențele, pe cînd la cei fără rod, apare mcepînd de la a 3-a la a 7-a frunzuliță, primul cîr- cel. Din acest moment se poate stabili care va fi recolta probabilă pe butuc. Primul lucru este acela de a asigura lăstarilor cu rod condiții bune de creștere și dezvoltare. Ei trebuie să primească hrană multă, lumină și aer suficient. Pentru aceasta, lăstarii fără de rod, care consumă zadarnic hrana și aglomerează vegetația butucului, trebuie să fie înlăturați prin suprimare de ia bază. îndepărtarea lăstarilor neroditori, de prisos, poate merge pînă la 25 la sută din totalul lăstarilor pe butuc. Se pot, de asemenea, înlătura chiar și unii lăstari cu rod,

Dumitru Anghel, lng. Dumitru Io- 
nescu și Georgeta Ilie au analizat 
felul cum se desfășoară întrece
rea socialistă în întreprindere, 
precum și stadiul pregătirilor în 
vederea introducerii în fabricație 
de noi sortimente. Candidații de 
partid prezintă periodic în ședințe 
de birou sau în adunări generale 
ale organizațiilor de bază infor
mări cu privire la activitatea lor.

PLOIEȘTI. — La turnătoria de 
fontă a Uzinelor „1 Mai“ existau 
la începutul acestui an deficien
te în desfășurarea procesului de 
producție. Planul productivității mun
cii nu se realiza, se dădeau multe 
rebuturi. Această situație a fost te
meinic analizată în cadrul organiza
ției de partid, stabilindu-se un plan 
de măsuri concrete. Printre altele, s-a 
prevăzut repartizarea celor mai pri- 
cepuți comuniști în locurile de muncă 
importante, intensificarea muncii poli
tice de la om la om etc. în cadrul 
cercului de economie concretă, din 
care fac parte mulți turnători, s-au fă
cut expuneri privind căile sporirii pro
ductivității muncii și reducerii prețu
lui de cost. Ca urmare, s-a întărit 
mult spiritul de răspundere și s-a 
dezvoltat inițiativa creatoare a mun
citorilor. Tov. Aurelian Butoi, modifi- 
cînd sistemul de angrenare a podurilor 
rulante, a asigurat mărirea vitezei de 
deplasare a acestora cu 50 la sută față 
dé viteza inițială. Ion Davidescu a 
realizat înlocuirea modelelor de tur
nare din lemn cu modele de turnare 
metalice la sectorul pneumatic — ob- 
ținînd o îmbunătățire simțitoare a ca
lității pieselor.

Măsurile politico—organizatorice 
luate de organizația de partid au con
tribuit la depășirea sarcinii de creș
tere a productivității muncii în pri
mul trimestru al anului curent cu 16 
la sută. Procentul de rebuturi a scă
zut sub coeficientul admis, iar econo
miile realizate se ridică la peste 
500 000 lei față de trei sute de mii 
cît a fost angajamentul.

dacă aceștia sînt firavi, cu strugurași mici, care au de acum un început de cîrcel pe strugure, dovedind că nu vor da un ciorchine normal. Lăstarii slabi roditori se îndepărtează îndeosebi la soiurile de masă, pentru că aici trebuie să se tindă spre obținerea de struguri marfă cu bobul mare. Se vor plivi și lăstarii gemeni, îndepărtîndu-se cel mai slab, iar dintre cei lacomi, toți acei care au poziții nepotrivite și de care nu va fi nevoie ca, în anul următor, să fie folosiți la tăiere ca element de schelet. Cînd pe butuci, cum se întîmplă la multe soiuri, vor predomina lăstarii fără rod, suprimarea și îndepărtarea lor poate să meargă pînă la 50 la sută din totalul lăstarilor fără rod.Anul acesta, în marea majoritate a viilor s-au aplicat tăieri elastice în vederea compensării pierderilor, în multe dintre aceste plantații sînt lăstari de prisos și mai ales lăstari gemeni porniți din ochii de înlocuire, marindu-se aglomerarea mai ales către baza butucilor. în toate aceste cazuri, operația plivitului trebuie aplicată cu insistență, dar și cu pricepere și discernămînt.Este știut că inflorescențele, ca să poată înflori și lega (fecunda) normal, necesită o hrană abundentă. Dacă sînt umbrite sau înmă- nunchiate într-un snop de lăstari printr-o legătură nerațională, făcută la repezeală, vor suferi de scuturări masive de flori, ceea ce poate duce la meiere (mărgeluire) și în consecință la scăderea simțitoare a producției.Lucrările experimentale au dovedit că la unele soiuri și plantații cu creștere mai buiacă, pierderile din cauza neaplicării plivitului se ridică uneori la mai mult de un sfert de recoltă. Cînd legatul se face „de-a valma", fără a se resfira fiecare lăstar în parte, pierderile se

CORNEL MEDREA : „Dans țărănesc" (stînga) ; GY SZABO BELA : „Pelsal din Valea

Nirajului" (dreapta).

De ce ritm și realizări diferite
(Urmare din pag. I-a)bit dacă s-ar organiza și schimbul doi la montarea planșeelor prefabricate și la turnarea betoaneior. Avem nevoie și de mai mult sprijin din partea maiștrilor. La blocurile FI, B2, B3 și HI sînt numai 2 maiștri”.

Ion Drăgoi, șeful unei brigăzi de fierari-betoniști : „Și eu sînt de părere că deficiențele în aprovizionarea ritmică a punctelor de lucru cu materiale trag în jos productivitatea muncii. Dacă am fi aprovizionați potrivit posibilităților noastre de producție, productivitatea muncii brigăzilor de fierari-betoniști ar fi cu cel puțin 10 la sută mai mare. Ar fi bine dacă pe șantier s-ar da mai multă atenție și ridicării calificării fierarilor-betoniști“.La comitetul de partid de pe șantier am întîlmt pe tov. Ion Ange- lescu, prim-secretar al Comitetului orășenesc P;M.R. Piatra Neamț. „în ultimele două luni — ne-a spus el — au existat condiții să ■ se recupereze în mai mare măsură rămîne- rea în urmă de la începutul a- nului. Aplicarea măsurilor preconizate pentru mai buna organizare a muncii pe șantier a fost însă tărăgănată. Nici utilajele n-au fost folosite la capacitatea lor ; macaralele au avut adesea defecțiuni, iar stația de betoane n-a fost pregătită din timp pentru a putea satisface necesarul de beton impus de ritmul tot mai mare al construcțiilor".
*Din cele de mai sus reiese că pe șantierul de construcții de locuințe din Piatra Neamț există încă mari rezerve interne, mari posibilități pentru a se obține rezultate și mai bune. Ritmul de execuție pe acest șantier poate fi grăbit și rămînerea în urmă în ce privește realizarea sarcinii de creștere a productivității muncii poate fi recuperată prin organizarea judicioasă a lucrărilor, folosirea mai bună a utilajelor prin îmbunătățirea aprovizionării cu materiale, prin întărirea asistenței tehnice a muncitorilor. în îmbu

ridică uneori pînă la jumătate din producție.Pentru a se înlătura aceste neajunsuri, este necesar să se treacă neîntîrziat la executarea plivitului Ia vii, înainte de a se epuiza butucul prin hrănirea lăstarilor de prisos. Plivitul trebuie aplicat și în plantațiile de portaltoi pentru a se lăsa numai numărul de coarde necesar producerii butașilor STAS, în funcție de vigoarea butucului.
Ciupitul este o lucrare în verde prin care se îndepărtează numai vîr- ful de creștere al lăstarilor de pe punțile de rod și care se execută o- dată cu plivitul. în vîrful lăstarilor, adică în coroniță, se găsesc celulele de creștere; îndepărtînd coronița cu unghia, creșterea în lungime a lăstarilor este oprită pe timp de aproape două săptămîni. în acest interval, hrana pe care o trimite butucul se îndreaptă către mugurii de copiii și inflorescențe care, hrănite îndeajuns, cresc mâi mari, înfloresc și leagă mai bine.De aceea, ciupitul se tace în preajma înfloritului, cînd lăstarii au deja 15—16 frunze, socotind de la bază pînă la coroniță.Ciupitul nu se va mai face după ce a început înflorirea, pentru că produce o abundență prea mare de sevă și provoacă avortări masive de flori (meiere). Majoritatea soiurilor înfloresc în momentul cînd lăstarii au ajuns să aibă 18—22 frunze, ceea ce însemnează că lucrarea trebuie aplicată mai devreme, fără ca să intrăm în plină fază de înflorire.Nu se vor ciupi lăstarii din cepi, nici cei lacomi și nici cei crescuți din partea de jos a punților și coardelor de rod care sînt destinați formării scheletului de rod pentru anul următor.Prin ciupitul lăstarilor se determină o creștere mai abundentă și mai intensă a copililor, ceea ce ajută la diferențierea mai devreme a mugurilor de iarnă și deci la sporirea recoltelor anului viitor.în viile unde rodul este slab și sînt prea mulți lăstari buiaci, dați direct din buturugă sau din brațele (cotoarele) bătrîne, odată cu aplicarea plivitului se vor ciupi cei mai 

nătățirea activității pe acest șantier un ajutor mai substanțial ar trebui să-l dea și conducerea I.S.C.M.- Onești.E drept, în ultima vreme lucrurile pe acest șantier au intrat pe un făgaș mai bun. în urma sprijinului primit din partea comitetului orășenesc de partid, conducerea șantierului și comitetul de partid au luat o serie de măsuri tehnico-organiza- torice și politice pentru recuperarea .rămînerii în urmă, pentru înlătura; rea deficiențelor. S-a trecut la o mai bună repartizare a muncitorilor pe lucrări ; la fiecare loc de muncă lucrează acum membri sau candidați de partid. în această lună se vor deschide cursuri de ridicare a calificării pentru zidari, dulgheri, fierari-betoniști și betoniști.Și pe șantierele de locuințe din Bacău există încă posibilități care mai pot fi valorificate. Mai sînt cazuri cînd utilajele nu funcționează cu întreaga lor capacitate. Cu toate că aici aprovizionarea cu materiale și prefabricate s-a făcut mai ritmic, totuși au fost perioade cînd s-au făcut simțite deficiențe care au împiedicat pe unii constructori să lucreze din plin. O coordonare mai judicioasă între munca constructorilor și instalatorilor ar face-să se evite unele spargeri de ziduri și remedieri, să se cîștige timp prețios pentru producție.Organizațiile de partid de pe a- ceste șantiere, intensificînd munca politică în rîndurile constructorilor și exercitîndu-și cu exigență sporită și sistematic dreptul de control asupra activității administrative, pot aduce o contribuție hotărîtoare la predarea în termen și de bună calitate a tuturor locuințelor prevăzute în planul pe acest an. Atenția prim cipală trebuie acordată lichidării rămînerii în urmă în îndeplinirea sarcinii planificate de creștere a productivității muncii. Constructorii de pe aceste șantiere au dovedit nu odată că, avînd create toate condițiile tehnico-organizatorice, ei pot să lucreze ritmic și cu spor, să-și îndeplinească întocmai sarcinile de plan.
mulți lăstari din cei mai viguroși, la înălțimea nodurilor al 7-lea, al 8-iea adică deasupra primilor 2—3 cîrcei apăruți. Din acești lăstari vor porni 2-3 copiii mai viguroși, care se vor conduce și lega răsfirat pe sîrma șpalierilor sau pe araci. Cînd acești lăstari — copiii au ajuns la 3-6 frunze se poate ști dacă sînt sau nu roditori după cum pe ei apar sau nu inflorescențe.în cazul cînd apar inflorescențe și se profilează o nouă recoltă, îngrijirea lor pe mai departe rămîne aceeași ca a lăstarilor roditori. Dacă apar însă tot cîrcei, se va trece imediat la o nouă ciupire a acestor copiii lacomi, obținînd o a treia ramificație, copiii din copiii, care de data aceasta sînt roditori la majoritatea soiurilor de viță.De asemenea, trebuie să se aplice ciupitul lăstarilor lacomi, a celor mai viguroși și mai avansați pe butuc, cînd sînt neroditori. Ciupirea lăstarilor lacomi se face la apariția primilor doi cîrcei, suprimîndu-se coronița. Ciupitul aplicat la copiii, îi forțează să dea alți copiii cu rod. Această operație este necesar să fie aplicată anul acesta îndeosebi la viile care au suferit de ger și nu au rod suficient, dar în schimb au lăstari lacomi.Copilii cu rod se vor trata deosebit de cei fără de rod, regimul lor fiind identic cu al lăstarilor cu rod obișnuiți. Ei nu se vor mai ciupi la 5-6 frunze, cum se practică în mod curent în toate viile, ci operația va fi asemănătoare cîrnitului tîrziu către sfîrșit de vară.

★în afară de operațiile în verde, tot în scopul asigurării creșterii și rodirii cît mai bune a viilor, trebuie aplicate cu mai multă răspundere și conștiinciozitate toate celelalte lucrări de îngrijire a plantațiilor ca: polenizarea suplimentară, aplicarea îngrășămintelor ex- traradiculare, lucrările solului, combaterea bolilor și dăunătorilor etc. Executarea acestor lucrări la timp va duce la obținerea unor recolte mari de struguri.

Din lucrările expoziției de artă plastica
întâlnire cu „Théâtre 

de la Citéee
Oaspetele nostru din aceste zile, 

„Théâtre de la Cité”, și-a cîșiigaf în 
Franța și peste hotarele ei faima unui 
teatru de - calitate, înnoitor. Avîndu-și 
sediu1 la Villeurbanne, o suburbie mun
citorească a Lyon-ului, teatrul își caută 
spectatorii în fabrici și uzine, le înles
nește drumu1 spre arfa scenei printr-un 
sistem de abonamente colective, cu 
sprijinul sindicatelor, al comitetelor de 
întreprindere — și își propune să răs
pundă necesităfilor estetice ale acestui 
public nou, să-i dezvolte gustul și să 
crească împreună cu el. Discuții cu 
spectatorii, expoziții, numeroase alte 
mijloace sînt îndreptate spre întărirea 
continuă a contactului cu publicul 
popular. Și tocmai acest contact stă la 
baza succeselor teatrului. Colecti
vul Teatrului de 'a Cité și animatorul 
său Roger Planchon vor să spună oa
menilor adevărul, și în acest scop ape
lează adesea la dramaturgia lui Brecht, 
la piese franceze contemporane cu un 
prohunțaf caracter social. Operele cla
sice cuprinse în repertoriu sînt privite, 
de asemenea, într-o lumină nouă. Un 
exemplu elocvent este chiar „Georges 
Dandin” de Molière, reprezentat și la 
București.

Planchon rupe în chip manifest cu o 
anumită tradijie în interpretarea dra
maturgie- molierești, care punea ac
centul pe comicul buf, conventional. 
O altă tradijie este în schimb prezen
tă aici : tradiția realistă pornind de la 
Antoine. Regizoru1 aduce în primul 
plan tabloul autentic al viejii sociale. 
Decoru' semnat de René Allio — îm- 
binînd admirabil poezia cu veracita
tea — ne transpune în curtea unul 
făran înstărit din secolul al XVII-lea. 
Forfota muncii nu încetează pe to* 
parcursul acțiunii : se strînge fînul, se 
cară donifele cu lapte și se prepară 
untul, se aduc coșurile cu ceapă ver
de și sa'afă, se pune masa, 
se mănîncă, se face curăfenie, se 
pun rufele la uscat. Ros de gelozie, 
Dandin se ascunde după cearșafurile 
întinse, apo-i se încurcă în ele și iese 
fot el bătut ; mînios, își bruffuluiește 
slujitorii ;> se așează pe prag și își 
spune păsul unei jărănc’ bătrîne, care-l 
ascultă cu indiferentă. Intriga propriu- 
zisă, cu încurcăturile el, este astfel in
tegrată șl, de fapt, subordonată pro
cesului continuu a1 viejii, care se des
fășoară între răsăriturile și apusurile de 
soare realizate pe scenă cu multă plas
ticitate. Argajii muncesc din zori 
pînă în seară, duc o . viață mizerabilă 
și pujin le pasă de necazurile amoroa
se ale Iul Dandin, ba chiar fac haz de 
päjaniile acestui îmbogăfit, care și-a 
luat de nevastă o fiică de nobili. So
crii cu genealogie ilustră, acum scăpă- 
taji, constrînși la o asemenea mez
alianță, dau lecții de etichetă groso
lanului gmere și pleacă acasă cu pane

CINEMATOGRAFE s 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. Sahla (9: 
12,30; 16; 19,30 — grădină 20,15) Miorița 
(10,45; 14,30), Ștefan cel Mare (9,45; 13; 
16.15: 19,30), G. Coșbuc (10; 13,30; 17,30;
21) . Stadionul Dlnamo (orele 20.15), Are
nele Libertății (orele 20.30). Grădina 
Progresul (orele 20,45), Grădina „T. Vla- 
dimirescu” (orele 20,45), Flacăra (orele 
10,30; 17). Cabotinul : rulează la cinema
tografele Magheru (10 ; 12 ; 14,15; 16.30 ; 
18.45; 21) 1. c. Frimu (9; 11,15; 13,30;
16,30; 18.45; 21,15 - grădină 20) Grivița 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Stadionul Giulești 
(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 î rulează la cinema
tografele 1 Mai (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . M. Emlnescu (16; 18,15; 20,30),
Război și pace — ambele serii : rulea 
ză ia cinematograful v. Alecsandri (15), 
Seara prietenilor filmului ; V Aieesan- 
dri (orele 19). Mamelucul; rulează la cine
matografele Elena Pavel (10, 12, 15; 17; 
19; 21), Floreasca (15; 17: 19; 21). Cer
tificatul de naștere : Tineretului (10;12; 
14; 16; 18,15; 20,30). G, Bacovla (15,30: 18: 
20,15). Idiotul; Victoria (10, 12.30; 15, 17.45;
20.30) V. 'Roaită (10; 12; 16; 18,15; 20.30),
Planeta furtunilor i Central (îo.so: t3 : 
15,30 ; 18 ; 20,30). Program de filme
documentare — rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 
21 Ia cinematograful Timpuri Noi. 
Frumoasa Lurette ; rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (18; 20.15). 
Fata cu ulciorul : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (10.30, 12,30; 15.45) 
Muntele i Grădina ..Elena Pavel“ (o- 
rele 20.30) Pirații aerului - cinema
scop ; Giulești (10 30 ; 12.15 ; 15,15, 17; 
18.45: 20 30) Tontă 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) 

rele pline de merinde. Clitandre, 
sclivisitul aristocrat de curte, cucerește 
cu ușurință inima tinerei soții a lui 
Dandin, în vreme ce acesta din urmă, 
trecînd rînd pe rînd de la amară iro
nie și autoironie la turbare, trage lu
cid conc'uz;a imprudenței de a fi în
cercat să-și cumpere, prin căsătorie, un 
blazon : „Tu ți-ai dorit-o, Georges 
Dandin 1’’.

Tolu' este îndreptat spre caracteri
zarea exactă și profundă a păturilor 
sociale și a tendințelor lor, a raportu
rilor de clasă. Consecvent acestei vi
ziuni regizorale, am puful vedea (în 
interpretarea lui Jacques Debary) un 
Dandin sigur pe puterea banilor săi, 
dar silit să se supună unei ierarhii de 
castă pe care totuși o disprețuiește, un 
Dandin brutal, încă foarte legat de 
muncile țărănești și care, ca să-șl 
descarce furia, se așează în fata pufi- 
neiului și începe să bală din răsputeri 
untul. Ceilalți interpreți (Danièle Le
brun, Julia Dancourt, Pierre Meyrand, 
Isabelle Sadoyan, Claude Lochy — au
tor și al rnuz'cü expresive a spectaco
lului — Gérard Guillaumat, Ferna 
Claude, M chel Robin ș.a.), s-au inte
grat de asemenea cu rigurozitate con
cepției de ansamblu, alcătuind un co
lectiv sudat, și nu le-a lipsit, poate, de
cît ceva mai mult umor, mai ales în ac
tele I și II.

Din acest ultim punct de vedere, 
trupa din Villeurbanne și-a luat re
vanșa din plin cu „Cei Ire' mușchetari”, 
adaptare (mal bine-zis parodie) după 
Dumas de Roger Planchon. Sînt sati
rizate aci, cu bogată fantezie comică, 
moravurile nobiliare, falsul „roman
tism” al duelurilor și asasinatelor să- 
vîrșite în numele regalității sau al di
verselor intrigi de Curte Printre sce
nele cele mai reușite se numără aceea 
în care regina Franței și Cardinalul de 
Richelieu aruncă pe rînd cu zarul, fă- 
cînd să avanseze, ca niște pioni pe o 
tablă de joc, oameni' trimiși să lupte și 
să moară pentru ei. Experiențele Tea
trului de la Cité au, fără îndoială, la
turi discutabile (de pildă, unele excese 
naturaliste). Este de reținut însă, în 
primul rînd, în ambele spectacole, 
efortu1 de a privi trecutul printr-o 
prizmă opusă celei aristocratice și cît 
mai apropiată publicului popular. Cu 
siguranță că un repertoriu multilate
ral al turneului incluzînd și lucrări con
temporane ne-ar f' da* posibilitatea sA°. 
cunoaștem mai amplu preocupările și 
posibilitățile teatrului,

„Théâtre de la Cité” s-a bucurat de o 
primire căldu-oasă din partea spectato
rilor noștri, care au apreciat ținuta ar
tistică și omogenitatea colectivului, pu
ternica personalitate regizorală a lui 
Roger Planchon. căutările sale în di
recția unui teatru realist,

ANDREI BALEANU

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. Vladtmlrescu (16; 18; 20). Frații — 
cinemascop: Miorița (18 30. 20 45). Arta 
(16; 18,15; 20.30) Lupii Ia stînă ; Grădina 
Arta (orele 20) Vacanță la mare — cine
mascop: Popular (15; 17; 19; 21). Omul 
cu pantaloni sourți : Moșilor (15.30, 18 

grădină 20 30) Carmela — cinemascop: 
16 Februarie (16, 18, 20). Bunica Sabella: 
rulează la cinematograful Ilie Plntilie 
(15; 17) 19 - grădină 20), Salut viață i : 
Luceafărul (16; 10 15, 20,30) Logea-l lege : 
rulează la cinematograful C-tin David 
(15: 17: 19; 21) A fost prietenul nieu : 
Drumul Serii (16; 18.15, 20 30). Căpitanii 
lagunei albastre ; rulează la cinemato
graful 30 Decembrie (16, 18.15; 20 30), 
Porto-Franco ■ Aurel Vlalcu (15, I7t 19; 
21). Mirajul : rulează la cinematograful 
B, Delavrancea (16, 18; 20),

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii 19 15 - Pentru cet miel: 
..Iepurașul Tupa-Țup“ 19 30 - Transmi- 
slune de la Teatrul de stai de operetă ; 
..Rosemarie“. în Pauze : In fața hărții 
șl Mimul documentar ; Pe uscat șl pe 
mare. în încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorotogic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 șl 2i mai, In țară : Vreme călduroasă, 
cu cer variabil, Local vor cădea ploi sub 
formă de averse, Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura staționară, Minimele 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade’ iar 
maximele între 17 șl 27 grade. In Bucu
rești ; Vreme călduroasă, cu cer variabil. 
Condiții favorabile ploilor sub formă de 
averse în cursul după-amlezelor. Vînt 
slab. Temperatur» staționară.
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La Oradea a fost construit și inaugurat recent un nou pod pentru pietoni peste Crișul Repede, care unește partea 
de nord cu partea de sud a orașului. Prin construirea noului pod, oamenii muncii din oraș care lucrează la întreprin
derile „Solidaritatea", „înfrățirea", „Electro-metal”, sau cetățenii care locuiesc pe străzile Plevnei, Emlnescu, Atila, Vla- 
dlmirescu, Bela Breiner etc. nu mal sînt nevoiți să ocolească 2—3 km pentru a traversa Crișul Repede.

La construirea acestui pod o contribuție de seamă au dat și cetățenii, care, prin muncă patriotică, au executat dife
rite lucrări de taluzare, nivelarea malului Crișului etc. Prin aplicarea unor metode șl procedee tehnologice moderne, la con
strucția podului s-au realizat economii de peste 400 000 lei.

Plecarea unei delegații 
guvernamentale 
in R. P. UngarăLa invitația guvernului R. P. Ungare, la 17 mai a plecat în R. P. Ungară o delegație guvernamentală a R. P, Romîne condusă de Virgil Actarian, adjunct al ministrului metalurgiei și construcțiilor de mașini, pentru a participa la deschiderea Tîrgului internațional de la Budapesta.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de funcționari superiori din M.A.E. și de reprezentanți ai altor ministere.Au fost de față Jenö Kuti, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Declarația comună a R. P. Chineze
Vietnamșî R. D.

\ Pe scurt O1Ă7 TOATĂ TĂU A Lucrările Conferinței naționale 
de stomatologie

MATERIALE DIDACTICE. — La 
întreprinderea poligrafică din 
Brașov au început să se confecțio
neze în producție de serie globuri 
pămîntești iluminate. Acestea sînt 
executate din sticlă rezistentă; în 
interior sînt așezate becuri elec
trice. Se introduce la priză și în
tregul glob este iluminat putînd 
fi folosit nu numai ca material di
dactic, ci și ca o veioză de un fel 
deosebit.

PUI DE O ZI. Gospodăriile a- 
gricole colective din Salonta, Mă- 
dăraș, Ghiorac, Batăr și altele, 
din regiunea Crișana, și-au pro
curat pînă la începutul acestei 
luni, peste 70 000 pui de o zi din 
rasele cele mai productive, pro
duși la stația de incubație artifi
cială a cooperației de consum 
dm Beiuș. Acest incubator va 
livra în acest ciclu de producție 
încă cel puțin 250 000 pui de o zi.

TONETE DIN MASE PLASTICE, 
în punctele de mare circulație ale 
Capitalei, în parcuri și piețe, au în
ceput să fie montate zeci de tonele 
din mase plastice și sticlă. Ele vor 

. pune la dispoziția consumatorilor 
produse, de cofetărie și băuturi răco
ritoare, legume, fructe și țigări.

CURSURI PENTRU CONSTRUC
TORII FORESTIERI. Întreprinderea 
de construc|ii forestiere „București’’ 
a organizat la centrul școlar fores-

fier din Rm. Vîlcea un curs de ca
lificare pentru conducători de uti
laje de construcții. La 
cursanjilot au lost puse utilaje mo
derne pentru o însușire cit mai te
meinică a cunoștințelor. Prima se
rie de mecanici și tractoriști fores
tieri a absolvit cursurile de cîfeva 
zile. La 20 mai, intră în pregătire o 
a doua serie.

FIER VECHI PENTRU OȚELA- 
RII. Aproape zilnic, de Ia Uzinele 
„Grivița Roșie“ se expediază combi
natelor siderurgice din țară însemna
te cantități de fier vechi. în primele 4 
luni ale anului în curs au fost colec
tate peste 4 200 tone fier vechi. O 
contribuție importantă în această 
acțiune au adus-o colectivele de 
muncă din secțiile cazangerie, mon
taj și prelucrări mecanice. (De la 
Dumitru E. Gheorghe coresp. vo
luntar).

PREGĂTIRI 1N PORTUL TURIS
TIC TOMIS. — In portul turistic 
Tomis se iac intense pregătiri în 
vederea deschiderii sezonului de 
vară pe litoral. De-a lungul cheiului, 
unde ancorează hidrobuzele, a fost 
construit un nou dig de acostare. In 
partea de vest a portului se continuă 
lucrările de amenajare a noului chei. 
Se lucrează de asemenea la instala
țiile de iluminat și a celor de apă 
potabilă. Cele 5 hidrobuze destinate 
curselor de agrement au fost >evi- 
zuite.

dispoziția

în cursul zilei de vineri, în sala de marmură a Casei Scînteii au continuat lucrările celei de-a IV-a Conferințe naționale de stomatologie, organizată de Uniunea Societăților de științe medicale din R.P. Ro- mînă.Medici stomatologi din țară și de peste hotare au prezentat rapoarte și comunicări de specialitate.Lucrările conferinței continuă.

Vizita șefilor oficiilor diplomatice 
la Institutul de fizică atomicăVineri 17 mai șefii oficiilor diplomatice acreditați la București au vizitat Institutul’ de fizică atomică al Academiei R. P. Romîne. Explicațiile au fost date de acad. prof. Horia Hulubei, directorul institutului.Șefii oficiilor diplomatice au manifestat un viu interes pentru activitatea desfășurată în această instituție științifică pusă în slujba păcii.

• în cadrul manifestărilor culturale 
recomandate de Consiliu] Mondial al Pă
cii, la Casa de cultură a tineretului din 
Iași numeroși oameni ai muncii au ascul
tat vineri seara expunerea conf. univ. 
Ernest Stere, de la Universitatea „Al. I. 
Cuza", despre „250 de ani de la nașterea 
marelui enciclopedist francez Denis Dide
rot'’;

O conferință prilejuită de această ani
versare a avut loc și la Palatul de cul
tură din Cluj, unde a vorbit prof. univ. 
D. D. Roșea, membru corespondent ai A- 
cademief

• Ieri 
Moldova 
simfonic
Schumacher (Elveția). Și-a dat concursul 
violonistul Ion Voicu.

Programul a cuprins lucrări de Haendel, 
Mozart și Haydn.

• Iubitorii spectacolelor de operă din 
Cluj l-au ascultat din nou pe baritonul

Țlit Kuzik, artist al poporului al U.RS.S., 
care și-a dat concursul fn spectacolul cu 
opera „Rigoletto”, la Opera de stat din 
localitate.

• Pe scena 
tilor din Cluj 
nai București
amiază spectacolul cu 
acte a 
Giscarul”.

Cei prezenti în sală au răsplătit pe 
tiștii bucureșteni cu vii aplauze.

Casei de cultură a studen- 
colectivul Teatrului regio- 

a prezentat vineri după 
comedia In trei

lui Moricz Zsigmond, „Mateiaț

ar-

R. P. Romîne.
seară tn sala filarmonicii de stat 
din Iași a avut loc un concert 
extraordinar dirijat de Richard

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-Central din seara zilei 

de 17 mai 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere ; 51 22 37 14 5 59 44 
73 17 76. Premiul special A : 59 14 5 i 
Premiul special B : 37 51 44 i Premiul spe
cial C : 76 22 17, de premii :
647 952 lei.

Consfătuire privind munca 
cultural-educafivă 

în stațiunile 
balneo-climatice

Vineri a avut loc la Sinaia o consfă
tuire, organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, în care s-a ana
lizat munca cultural-educativă desfășu
rată în stațiunile balneo-climatice. Au 
participat directori ai unor case de 
cultură și cluburi din diferite stațiuni 
din țară, bibliotecari, responsabili spor
tivi, directori ai întreprinderilor regio
nale cinematografice, activiști ai orga
nizațiilor sindicale și U.T.M. din sta
țiuni.

Referatul prezentat, cît și discuțiile 
purtate au scos în evidență rezultatele 
obținute pînă în prezent și posibilitățile 
de îmbunătățire continuă a muncii cul
tural-educative în rîndul oamenilor 
muncii veniți la odihnă și tratament în 
stațiunile balneo-climatice.

(Agerpres)

Hotârîrea Tribunalului 
de apel al S.U.A.NEW YORK 17 (Agerpres).- Tribunalul de apel al S.U.A. a respins în unanimitate hotărîrea Ministerului de Justiție cu privire la declararea Consiliului național de prietenie americano-sovietică drept o organizație „subversivă“.Această hotărîre a tribunalului constituie o înfrîngere serioasă a elementelor de dreapta din Congresul S.U.A. și din afara lui care încearcă să declare „subversive“ toate organizațiile progresiste, pentru ca în felul acesta să se răfuiască cu ele în baza faimoasei legi McCarran. Cunoscutul pictor și fruntaș pe tă- rîm obștesc american, Rockwell Kent, a salutat hotărîrea tribunalului declarînd că de-acum înainte membrii consiliului pot să-și consacre în întregime activitatea lor nobilă consolidării păcii și înțelegerii reciproce între popoarele american și sovietic, luptei pentru menținerea păcii în întreaga lume.

HANOI (Agerpres). — Agenția vietnameză de informații și a- genția China Nouă au transmis textul declarației comune semnate de președintele Liu Șao-ți și președintele Ho Și Min, în urma vizitei de prietenie făcute în R.D. Vietnam de președintele R. P. Chineze. în declarație se subliniază că actuala situație internațională este favora bilă luptei revoluționare a popoarelor din diferite țări, dar nefavorabilă imperialismului și reacționarilor. Forța lagărului socialist este și mai puternică. Popoarele lumii trebuie să-și sporească vigilența și să se Unească pentru a forma cel mai larg front unit cu putință.R. P. Chineză și R. D. Vietnam sînt convinse că în momentul de față, cînd forțele socialismului au întrecut pe cele ale imperialismului și cînd forțele păcii au întrecut pe cele ale războiului, este posibilă a- părarea păcii, preîntîmpinarea unui nou război mondial și preîntîmpinarea unui război nuclear. în decla rație se preconizează dezarmarea generală, interzicerea totală a folosirii, stocării, fabricării și experimentării armelor nucleare, precum și crearea unei zone fără arma nucleară în regiunea Pacificului, in- cluaînd Statele Unite ale Americii.în continuare, se arată că părțile semnatare sprijină lupta clasei muncitoare și a oamenilor muncii
Comunicatul cu privire 

la tratativele dintre I. B Tito 
și G. A. NasserBELGRAD 17 (Agerpres).— La Belgrad a fost dat publicității comunicatul privitor la tratativele care au avut loc între Iosip Broz- Tito, președintele R.S.F.I., și Gamal Abdel Nasser, președintele R.A.U.Tratativele, se spune în comunicat, „au confirmat din nou identitatea sau asemănarea punctelor de vedere asupra evoluției relațiilor internaționale și acordul deplin cu privire la necesitatea dezvoltării continue a relațiilor reciproce“.Cei doi președinți subliniază în comunicat că „dezarmarea generală și totală constituie în prezent o necesitate imperioasă și sarcina cea mai urgentă a tuturor guvernelor răspunzătoare“.

INFORMAȚII
Vineri la amiază a părăsit Capitala, 

plecînd la Moscova, delegația C.C. al 
Uniunii Sindicatelor din întreprinderile 
industriei de petrol, chimie și gaz me
tan din R.P. Romînă, condusă de tov. 
Ion Istrate, secretar al C.C. al Uniunii, 
pentru a participa la a IV-a Conferință 
mondială a Uniunii Internaționale a 
Sindicatelor muncitorilor din industriile 
chimice, de petrol și similare care va 
avea loc între 20—25 mai a.c.

★
Vineri seara a sosit în Capitală o de- 

legație a Consiliului General al Sindica
telor din Japonia (S.O.H.Y.O.), condusă 
de Masao Ÿokote, secretarul general al 
S.O.H.Y.O. din Osaka, care va face o 
vizită în țara noastră, la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă.

Conferința miniștrilor de externe 
ai țărilorADDIS ABEBA 17.— Trimisul special Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Miniștrii de externe ai țărilor africane independente își continuă lucrările în ședințe închise. La 16 mai, o serie de delegații au prezentat propuneri în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi a conferinței. Astfel, delegația Sudanului a propus să fie adoptate o serie de măsuri și hotărîri concrete în vederea acordării unui ajutor moral și material mișcării de eliberare națională din teritoriile africane care se mai află sub jugul colonialismului.Delegația sudaneză s-a alăturat propunerii tunisiene de a se interzice efectuarea experiențelor nucleare pe teritoriul Africii, propu- nînd totodată și lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriile statelor africane și respingerea tuturor

africaneîncercărilor de a atrage aceste state în blocurile militare.Participanții la conferință au examinat problema invitării reprezentanților teritoriilor africane care nu și-au cucerit încă independența.
*La 16 mai, secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat un mesaj împăratului Etiopiei, Haile Selassie, în care face cunoscut că din motive de sănătate nu va putea răspunde invitației ce i-a fost făcută de a participa Ia conferința șefilor de state și de guverne din Africa.

(Agerpres)

*Ministrul de externe al Marocului, Balafrej, a făcut cunoscut, la 16 mai, că regele Marocului, Hassan al II-lea, nu va lua parte la conferința conducătorilor statelor africane. Ministrul de externe a relevat că absența regelui Marocului de la conferința de la Addis Abeba se da- torește participării la această conferință a reprezentanților Mauritanien Se știe că Marocul susține că Mauritania este o parte a teritoriului Marocului.
„CURSA PAC11“

In pasionant dud in iinaia etapei a vili-a
TORUN (prin telelon). — Cicliștii noștri 

au înțeles se pare că în orice întrecere 
principalul e să-ti aperi șansele cu toată 
dirzenia. Insuficient de combativi pînă a- 
cum alergătorii romîni s-au comportat re
marcabil în etapa a VIII-a (Varșovia — 
Torun). Cu toate că etapa a fost dificilă : 
226 km plus ploaie și vini, ei nu și-au 
precupețit tortele, fiind ieri prezenți în 
mai toate încercările de evadare.

Cu adevărat pasionantă a fost mal cu 
seamă partea finală a întrecerii de Ieri. 
N-a lipsit mult ca învingătorul etapei să 
fie çiclistul romîn C. Dumitrescu. Alergă
torul nostru a lansat cu 4 km înainte de 
sosire un atac puternic Intrînd primul pe 
străzile înțesate de spectatori ale orașu
lui Torun. Dumitrescu a luat un avans 
de cîteva suie de metri șl se părea că 
cei din spatele iul au abandonat lupta

Scrimă

pentru cîștigarea etapei. Cind pînă la li
nia de sosire mai erau insă circa 1 500 
metri din pluton se desprinde Ampler 
(R.D.G.), care îl depășește pe Dumitrescu 
și trece primul linia de sosire ciștigînd 
etapa cu timpul de 5 ore, 22 min. 27 sec i 
Dumitrescu s-a clasat al doilea la 3 sec. 
diferență. La alte 5 secunde a sosit un 
pluton masiv în care se afla și Cosma 
care a ocupat locul 6. Pe echipe, etapa a 
fost cîștigată de cicliștii polonezi i pe lo
cul II s-a clasat Belgia, pe locul III R. P. 
Romînă etc. Clasamentele generale n-au 
suferit prea mari modificări. Cea mai 
principală este schimbarea liderului, fran
cezul Gennet a predat tricoul galben bel
gianului Verhaegen. In clasament urmea
ză Ampler și Gennet la 22 sec. Dumitrescu 
ocupă acum locul VII, iar Cosma locul 
VIII, la 4 min. 20 sec. și respectiv 4 min, 
30 sec., față de lider. In clasamentul 
general pe echipe conduce mai departe 
formația R. P. Polone. R. P. Romînă se 
află pe locul VI.

Azi se desfășoară o etapă mal scurtă t 
Torun — Poznan (144 km).

In mijlocul tinerilor din Căzănești

Tinerii din Căzănești au luat startul la 1 500 m plat.
încă din primele ore ale zilei de du

minică, baza sportivă din comuna Că
zănești, raionul Slobozia, a cunoscut o 
animație deosebită. Peste 1 000 de

spectatori din localitate au urmărit cu 
viu interes un bogat program prezentat 
de un grup de sportivi fruntași de la 
Institutul de cultură fizică din Bucu-

In Palatul sporturilor din Kiev se des
fășoară competiția de scrimă la care 
participă echipele R.P. Romine, R.S.S. 
Ukralnene si R.S.S. Moldovenești, Proba 
de floretă femei s-a încheiat cu succesul 
sportivei romîne Maria Vicol. Ea a în
vins In finală pe toate concurentele, Pe 
locul doi s-a clasat Suzana Tassy din 
echipa R.P.R., Iar pe locul trei Valentina 
Ermakova (R.S.S. Ukralneană).

Si la floretă bărbați victoria a revenit 
unui sportiv romin : Tănase Mureșanu, 
care l-a întrecut în meci de baraj cu 
5—0 pe Sorin Poenaru. Locul trei a re
venit trăgătorului sovietic Eduard Jludko. 
Probele de sabie și spadă au fost cîști- 
gate de Iosif Vitebsk! și respectiv Vădim 
Kaidanovici din echipa R.S.S. Ukralnene. 
Competiția continuă cu probele pe echipe.

I. DUMITRIU

Sîmbătă și duminică se desfășoară la 
Como tradiționala competiție de scrimă 
„Floreta de argint” la care participă 
sportive din 14 țări europene printre care 
U.R.S.S.. R.P. Ungară, R.P. Polonă, R.P. 
Romînă, Italia, Franța, Anglia șl Austria. 
La acest concurs tara noastră va fi re
prezentată de Olga Orban-Szabo, Maria 
Ene și Ileana Gyulal,

★

Astăzi de la ora 18,30 sala sporturilor 
de la Floreasca va găzdui intilnirea in
ternațională de tenis de masă dintre 
echipele selecționate ale orașelor Bucu
rești șl Pekin.

★
Turneul de volei de la Moscova va 

reuni echipe masculine și feminine ale 
cluburilor : Dinamo București, Spartak

Sofia, Dozsa Budapesta, Ruda Hvezda- 
Praga, Dynamo Berlin și Dtnamo Mos
cova.

In prima zi, la 18 mai, echipele romîne 
vor întîlni atit la bărbați cit și la femei, 
pe cele poloneze.

★
Cea de-a 5-a ediție a Dinamoviadei de 

volei se va desfășura între 18 și 25 mai 
la Moscova în cinstea Împlinirii a 40 de 
ani de la înființarea asociației sportive 
Dinamo din U.R.S.S. Pînă acum „Dina- 
moviada" a fost cîștigată la masculin de 
două ori de echipa „Dinamo București" și 
cîte o dată de Dozsa (R.P. Ungară) și 
Ruda Hvezda (R.S. Cehoslovacă). La fe
minin Dinamo Moscova a repurtat vic
toria în primele 3 ediții. La ultima ediție 
pe primul loc s-a clasat Gwardia Var
șovia.

rești. Ei au fost răsplătiți cu aplauze 
pentru reușitele demonstrații de gim
nastică artistică și acrobatică, lupte li
bere, box, volei, handbal, haltere, atle
tism și fotbal.

Cu acest prilej, sportivii de la I.C.F. 
— în număr de 40 — au împărtășit ti
nerilor colectiviști din experiența acti
vității lor competiționale. Aceste îndru
mări au fost folositoare și au constituit 
un stimulent pentru tinerii din Căză
nești, care au participat apoi la o serie 
de concursuri sportive prevăzute în ca
drul competiției Spartachiadei de vară. 
Ei și-au disputat întîietatea în frumoase 
întreceri de ciclism, atletisip, haltere, 
trîntă, handbal etc.

din diferite țări ale lumii capitaliste pentru democrație și progres social, precum și lupta popoarelor asiatice, africane și latino-america- ne împotriva imperialismului și colonialismului.Ambele părți sprijină propunerile •țuvernelor U.R.S.S. și R. D. Ger- nane cu privire la încheierea tratatului de pace german.Trecînd în revistă situația din Asia, declarația comună condamnă imperialismul american pentru intensificarea intervenției sale în Laos, reafirmă sprijinul hotărît față de politica de independență, pace și neutralitate a Laosului ; condamnă agresiunea armată imperialistă în Vietnamul de Sud.Ambele părți reafirmă că vor respecta și aplica fără șovăială principiile revoluționare ale Declarațiilor partidelor comuniste și muncitorești din 1957 și 1960 și că vor face tot posibilul pentru întărirea unității lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale. în declarație se spune că cele două părți iau notă cu satisfacție de faptul că Comitetele Centrale ale P. C. Chinez și P.C.U.S. au hotărît, prin recentul lor schimb de scrisori, să aibă convorbiri bilaterale.Declarația salută realizările importante în construcția socialistă care au avut loc în R. P. Chineză și în R. D. Vietnam.

I

Plenara lărgită a C. C, 
a. Partidului Comunist 

BulgarSOFIA 17 (Agerpres). — După cum relatează agenția B.T.A., în zilele de 8 și 9 mai a avut loc la Solia Plenara lărgită a C.C. al Partidului Comunist Bulgar.Raportul „Cu privire la perfecționarea și întărirea continuă a eficacității conducerii de către partid și stat a economiei naționale" a Tost prezentat de Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria.După dezbateri plenara a adoptat hotărîri corespunzătoare cu privire la perfecționarea continuă a condti- cerii de către partid și stat a economiei naționale a țării»
al

Plenara C. C : 
Partidului Muncii 

din Coreea

I

PHENIAN 17 (Agerpres). — După cum relatează presa, între 13 și 15 mai a.c. a avut loc la Phenian dea de-a șasea plenară a Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea.Plenara a discutat despre munca comitetelor de partid din uzine și întreprinderi și despre intensificarea continuă a întrecerii, socialiste.-La plenară a luat cuvîntul Kim Ir Sen, președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea.
Mesajul lui Sufanuvong către Suvanna FummaXIENG KUANG 17 (Agerpres). — Postul de radio „Vocea Laosului" a anunțat la 17 mai că prințul Su- fanuvong i-a adresat primului ministru laoțian Suvanna Fumma un mesaj în legătură cu „introducerea în Laos a unor cantități de arme și muniții de proveniență americană”.în ultimele zile, se spune în mesaj, purtători de cuvînt ai guvernului american au anunțat că Statele Unite livrează arme și material de război, la cererea guvernului de coaliție națională al. Laosului. Prințul Sufanuvong cere în mesaj să i se confirme veridicitatea acestor știri și să fie informat în legătură cu această acțiune.Dacă primul ministru a cerut în- tr-adevăr arme Statelor Unite, scrie prințul Sufanuvong în mesaj, aceasta „va deschide, fără îndoială, calea violării acordurilor de la Geneva și din Valea Ulcioarelor de către imperialiști. A cere arme străine este cu totul contrar do-

rinței poporului de â se pune, <ja- păt războiului civil și de à■■(sé;,institui pacea și neutralitatea în Laos”. „îmi exprim ferma .opoziție în cazul în care ați adresat; ö asemenea cerere de ajutor militar Statelor Unite, subliniază prințul. Su- fanuvong în mesajul său către primul ministru, și vă cer să opriți introducerea ilegală de armanjeht american în Laos”.„Vocea Laosului“ anunță, de asemenea, că trupele grupării de 'la Savannaket și forțele fracțiunii reacționare a generalului Kong Le continuă să bombardeze posturile trupelor neutraliste și ale unităților Neo Lao Haksat din apropierea Văii Ulcioarelor. La 15 mai, relatează postul de radio amintit,; 13 avioane americane au transportat trupe ale lui Nosavan pe un aeroport nou construit în apropierea Văii Ulcioarelor, unde se află tippe ale generalului Kong Le,
Amănunte despre amerizarea 

cosmonautului american C* CooperNEW YORK 17 (Agerpres). — Zborul rachetei cosmice americane „Faith-7”, la bordul căreia cosmonautul Gordon Cooper a parcurs a- proximativ 600 000 de mile, a durat 34 de ore, 20 de minute și 30 de secunde, cu un minut și 30 de secunde mai mult decît prevedea programul. Nava cosmică „Faith-7” a amerizat la 80 de mile sud-est de insula Midway din Oceanul Pacific, la aproximativ 6,3 km distanță de locul unde se afla port-avionul „Kearsarge” care aștepta amerizarea.Dacă pînă la penultima din cele 22 de rotații în jurul Pămîntului, la bordul navei cosmice „Faith-7“ totul s-a petrecut relativ normal, operațiunile de amerizare au fost îngreunate de faptul că sistemul automat de control a mai funcționa 1 de în- Și la sis- le- A . _________ decuvînt al operațiunii a declarat că
cetat de a ____Gordon Cooper, îndrumat sol, a fost nevoit să folosească ternul^ manual de amerizare. în gătură cu aceasta, un purtător

„procesul delicat și vital care precede reintrarea în atmosferă a cabinei trebuie să fie revizuit grabnic și cu multă atenție”.Ajuns pe bordul portavionului „Kearsarge”, după ce a fost salutat de marinarii portavionului și după ce a avut o convorbire telefonică cu președintele S.U.A., Kennedy, care l-a felicitat pentru succesul zborului său, Gordon Cooper a fost supus unui prim examen medical.Potrivit agențiilor în urma acestui prim examen medical s-a constatat că în timpul zborului cosmonautul a scăzut în greutate cu 7 livre, datorită deshidratării.în prezent, Gordon Cooper se află la bordul portavionului Kear- sarge, în drum spre Honolulu, unde își va întîlni familia. Agențiile de presă menționează că timp de două zile, el va continua să fie . supus unor controale medicale, va avea o conferință de presă, iar marți, 21 mai, va fi primit de către președintele S.U.A. la Casa Albă,Date științifice obținute în timpul zborului stației interplanetare automate „Marte-1"MOSCOVA 17 (Agerpres). — Stația interplanetară automată „Marte- 1“, care a fost lansată de pe bordul unui satelit artificial greu al Pămîntului, la 1 noiembrie 1962, își continuă zborul. La 17 mai, stația se afla la o distanță de 195 milioane km de Pămînt și la o depărtare de 11 milioane km de planeta Marte. în perioada care a trecut, stația „Marte-1“ a parcurs în mișcarea sa în raport cu Soarele distanța de peste 450 milioane km.După cum s-a mai anunțat, la 21 martie a fost stabilită legătura prin radio cu stația interplanetară, care se afla la o distanță de 106 milioane km de Pămînt. Prelucrarea datelor telemetrice obținute în prealabil a arătat că aparatura stației a funcționat normal. în cabina ermetică s-au menținut condiții corespunzătoare pentru funcționarea aparaturii, Puterea semnalelor radio emise de la bordul stației și sensibilitatea dispozitivelor de recepție au fost la nivelul stabilit. Sistemul de alimentare cu. energie electrică a funcționat ireproșabil și a asigurat cu energie electrică întreaga aparatură a stației. Totodată, analiza datelor telemetrice a arătat că în sistemul de orientare a stației „Marte-1" s-a produs o defecțiune în urma căreia a fost tulburată directivitatea antenelor de bord spre Pămînt; acest lucru n-a permis stabilirea ulterioară a legăturii prin radio cu stația „Marte-1”. în prezent continuă încercările de a restabili legătura prin radio cu stația interplanetară.Cercetările efectuate cu ajutorul stației interplanetare „Marte-1” au permis soluționarea unei serii de probleme tehnice importante și obținerea unui material experimental valoros. De la începutul zborului legăturile cu „Marte-1” au fost stabilite de peste 60 de ori. La bord au

fost transmise peste 3 000 de comenzi. Analiza caracteristicilor funcționării liniilor de legătură radio- electrică a arătat că energetica lor corespunde cu cea stabilită prin calcul șj este suficientă pentru a asigura legătura normală la o distanță de peste 300 milioane km. Au fost rezolvate cu succes problemele asigurării funcționării normale a întregului complex al mijloacelor tehnice alç stației în condițiile vidului cosmic profund, ale prezenței radiației cosmice, în condițiile imponderabilității și regimului termic complex.în cursul zborului stației „Marte-1“ prin cele trei zone de radiație terestre, cunoscute în prezent, s-a înregistrat o schimbare însemnată a hotarelor lor. Regiunea intensității maxime în zona de radiație interioară s-a dovedit a fi mai îndepărtată de Pămînt în comparație cu măsurătorile efectuate în timpul zborului celui de-al treilea satelit artificial sovietic al Pămîntului în anul 1958, La distanțele mari de Pămînt aparatele stației au înregistrat radiația cosmică. S-a stabilit că intensitatea razelor cosmice în spațiul cosmic pe- riterestru și interplanetar a crescut în comparație cu anul 1959 aproape de două ori. Schimbările constatate sînt legate probabil de modificarea ciclului activității solare.Rezultate importante au fost obținute în domeniul studierii plasmei interplanetare și solare. După cum se știe, în cursul zborurilor primelor rachete cosmice sovietice s-a stabilit că Pămîntul este înconjurat de un înveliș gazos ionizat pe o lărgime de 10 20-mii km. în timpul experimentelor efectuate cu prilejul zborului stației „Marte-1” acest rezultat a fost confirmat din nou. S-a stabilit, de asemenea, că hotarele

zonei celei mai exterioare de particule încărcate, descoperită ' de oamenii de știință sovietici în anul 1959, trec de-a lungul liniilor de forță ale cîmpului geomagnetic. în centrul zonei, densitățile măsurate ale fluxurilor de electroni cu o energie de peste 50 electronivolti s-au dovedit a fi egale cu 200—400 milioane electroni pe cm p pe secundă. ' Observațiile efectuate cu ajutorul stâ- țici „Marte-1“ asupra zonei celei mai exterioare de particule încărcate,- la trei ani de la descoperirea acesteia, demonstrează că ea este o formație destul de stabilă, deși hotarele ei sînt supuse modificărilor. Pentru prima oară s-au efectuat observații asupra regiunii de intersecție între învelișul gazos ionizat al Pămîntului și zona cea mai exterioară de particule încărcate. în spațiul interplanetar s-au semnalat fluxuri de gaz ionizat degajate de Soare (numite a- desea în ultimul timp „vînt solar”). S-a obsetvat modificarea valorii acestor fluxuri.Au fost obținute date interesante despre repartiția substanței meteori- tice în Cosmos în afara orbitei Pămîntului La distanța de 6 000 4Q 000 km de Pămînt stația „Marte-1" a străbătut fluxul meteoritic al constelației Taurida. Numărul loviturilor înregistrate ale particulelor meteoritice în acest flux a fost de aproximativ o lovitură pe 2 minute. La distanța de 20 40 milioane km de Pămînt stația „Marte-1” a stră-, bătut un nou flux meteoritic care nu este deocamdată identic cu nici un flux meteoritic cunoscut din observațiile efectuate de pe Pămînt.Toate rezultatele obținute constituie o contribuție substanțială la studierea spațiului cosmic. Prelucrarea vastului material științific obținut continuă.
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La aniversarea ziarului
de Hoy“

Ședința Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de Ia Geneva 

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne

Aniversarea Asociației 
de prietenie sovieto-romînă

KÄ delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne in U. R. S. S.

GENEVA 17 (Agerpres). — Vineri dimineața a avut loc la Palatul Națiunilor din Geneva, sub președinția lui S. K. Țarapkin, reprezentantul Uniunii Sovietice, cea de-a 133-a ședință-a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Ședința a fost consacrată discutării problemelor privind măsurile colaterale menite să ducă la destinderea climatului internațional și să favorizeze înfăptuirea dezarmării generale și totale.Au luat cuvîntul reprezentanții Cehoslovaciei, Romîniei, Canadei, Poloniei și Statelor Unite.în cuvîntarea sa, șeful delegației R. P. Romîne, George Macovescu, a subliniat necesitatea elaborării cît mai grabnice a unui document internațional care să afirme în mod solemn voința statelor membre ale N.A.T.O. și ale statelor semnatare ale Tratatului de la Varșovia de a nu începe războiul unele împotriva celorlalte.Reprezentantul romîn a arătat în continuare că există o serie de probleme ce necesită o clarificare ur-

gentă din partea delegației S.U.A., care întîrzie elucidarea lor în cadrul conferinței. Aceste probleme se referă la precizarea poziției S.U.A. în legătură cu utilitatea unui pact de neagresiune între statele membre ale N.A.T.O. și statele participante la Tratatul de la Varșovia, poziția lor față de proiectul unui asemenea pact supus conferinței de delegația sovietică și condițiile în care delegația S.U.A. vede posibilă încheierea acestui pact.
Cavalletti, reprezentantul Italiei, 

Bums, reprezentantul Canadei, și 
Stelle, reprezentantul Statelor Unite, s-au străduit din nou să convingă membrii comitetului că încheierea unui pact de neagresiune între țările participante la Tratatul de la Varșovia și țările membre ale pactului Atlanticului de Nord ar fi o problemă pur politică pe care Comitetul celor 18 nu este împuternicit să o rezolve.Următoarea ședință va avea loc la 20 mai.

MOSCOVA 16. — Corespondentul Agerpres transmite : Cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a înființării Asociației de prietenie sovieto-romînă, la 16 mai la Palatul de cultură „Serp i Molot” din Moscova, tov. Ana Tukanova, vicepreședinte al Consiliului de conducere al A.P.S.R., a înfățișat celor prezenți aspecte din activitatea asociației și a membrilor săi colectivi din Moscova, Leningrad, Riga, Kiev, Alma-Ata și din alte orașe sovietice și a subliniat aportul pe care îl aduce asociația la întărirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări.Jurnalul vorbit „Moscova-Bucu- rești” a prezentat în prima sa ediție succesele obținute de poporul romîn în domeniul economiei, științei și culturii. Oamenii sovietici care au vizitat țara noastră și-au împărtășit impresiile culese.Cu același prilej, a avut loc inaugurarea „Clubului prietenilor poporului romîn”, organizat pe lîngă Palatul de cultură „Serp i Molot“.Cei prezenți au fost salutați de Gheorghe Stoian, consilier al Ambasadei R. P. Romîne Ia Moscova.A fost prezentat un frumos program artistic.

RIGA 17 (corespondentul Agerpres transmite) : La 17 mai, capitala R. S. S. Letone a făcut o caldă primire delegației Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, care vizitează U.R.S.S.Pe peronul gării Riga, pavoazată cu steagurile de stat ale R. P. Romîne, U.R.S.S. și R. S. S. Letone, oaspeții au fost întîmpinați de P. Valeskalns, președintele Sovietului ■ Suprem al R.S.S. Letone, A. Voss, secretar al C.C. al P.C. din Letonia, membru al Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii, V. Krumin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii, V. Luks, secretar al Uniunii Scriitorilor din Letonia, președintele filialei letone a A- sociației de prietenie sovieto-ro- mîne și de alte persoane oficiale.în cuvîntul său de bun sosit, P. Valeskalns a subliniat că realizările poporului romîn în construirea socialismului sînt bine cunoscute de oamenii sovietici și că vizita delegației M.A.N. va contribui la întărirea prieteniei dintre popoarele sovietic și romîn.Acad. Athanase Joja, conducăto

rul delegației M.A.N. a R. P. mine, a mulțumit gazdelor pentru primirea făcută.Membrii delegației au făcut o vizită la Prezidiul Sovietului Suprem al R. S. S. Letone, iar în cursul după-amiezii au vizitat Politehnica din Riga, unul din cele mai vechi institute de învățămînt superior din U.R.S.S. Cu prilejul vizitei delegației, într-una din sălile bibliotecii a fost organizată o expoziție de fotografii cu imagini din R. P. Romînă, precum și o expoziție de lucrări literare și științifice romînești traduse în limbile rusă și letonă.în aula institutului a avut loc o adunare consacrată prieteniei so- vieto-romîne.Rectorul Institutului A. Vacietis, a transmis salut poporului romîn.Acad. Athanase Jojacelor prezenți un salut din partea Marii Adunări Naționale și poporului romîn și a înfățișat succesele obținute în Romînia în domeniul dezvoltării economiei naționale, în- vățămîntului și culturii.

S-au împlinit 25 de ani de la 
apariția primului număr al zia
rului „Noticias de Hoy", organ 
de luptă al revoluției cubane. 
Drumul parcurs de acest ziar 
este un titlu de mîndrie pentru 
presa eroicei Cube. Alături de 
toate forțele patriotice, „Noti
cias de Hoy” și-a adus contribu
ția la victoria revoluției popu
lare care, la 1 ianuarie 1959, a 
răsturnat regimul despotic, aser
vit monopolurilor străine, și a 
deschis țării orizonturile unei 
vieți not, libere și independente.

Ziarul îndeplinește astăzi un 
rol important ca propagandist, 
agitator și organizator colectiv 
în procesul de transformare ra-

Cubei într-o înfloritoare 
mase

dicală a
țară socialistă. Dticînd în 
cuvîntul Partidului Unic al Revo
luției Socialiste, ziarul militează, 
sub steagul mărețelor idei ale 
marxism-leninismului, pentru co-7. 
eziunea poporului în jurul cau
zei revoluției, pentru vigilență 
neslăbită față de uneltirile impe
rialismului, pentru victoria so
cialismului și a păcii.

Cu prilejul aniversării ziarului 
„Noticias de Hoy", adresăm co
lectivului său redacțional felici
tările noastre frățești și îi trans
mitem lui și întregului popor 
cuban cele mai calde urări de noi 
succese în lupta pentru construi
rea patriei socialiste, pentru apă
rarea păcii.

politehnic, un căldurosa transmis

Sosirea la Londra a delegației 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne

Festivitățile de la Havana

LONDRA 17 (Agerpres). — în după-amiaza zilei de 16 mai a sosit la Londra, pentru o vizită oficială, la invitația parlamentului britanic, delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, condusă de Roman Moldovan, membru al Consiliului de Stat al R. P. Romîne.La sosire pe aeroportul central al Londrei, delegația a fost întîm- pinată de W. A. Dimoline, secretarul grupului englez al Uniunii interparlamentare, I. Flower, adjunct al șefului ceremonialului de stat, ziariști englezi și reporteri ai radiotelevi- ziunii britanice.Au fost prezenți, de asemenea, Al. Lăzăreanu, ministrul R. P. Romîne la Londra, și membri ai Legației.Pentru primirea delegației, a fost constituit un comitet parlamentar alcătuit din 35 de membri ai Camerei Comunelor și Camerei Lorzilor, condus de sir Herbert Butcher, președintele grupului englez al U- niunii interparlamentare.La reședința pusă la dispoziția delegației parlamentare romîne oas-

peții au fost salutați de sir Herbert Butcher, lordul Somers și alți membri ai parlamentului britanic.
★în seara zilei de 16 mai, la hotelul Dorchester a avut loc un dineu la care au participat membrii delegației și un grup de parlamentari englezi, printre care lord Somers, general maior W. A. Dimoline, Gilbert Longden, K. Zilliakus, W. A. Wilkins și alții. Cu acest prilej sir Herbert Butcher a toastat în sănătatea președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne și a reginei Angliei. Urînd bun venit delegației romîne, H. Butcher și-a exprimat satisfacția pentru vizita deputaților romîni și a evocat amintirile plăcute pe care le are în urma vizitei pe care a făcut-o în Romînia.Roman Moldovan, conducătorul delegației, a mulțumit pentru invitația făcută Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne de către Parlamentul englez și pentru cordialitatea cu care au fost primiți în Anglia membrii' delegației.

HAVANA 17 (Agerpres). — în seara zilei de 16 mai — anunță a- genția Prensa Latina — la Teatrul „Chaplin” din Havana a avut loc o adunare festivă consacrată împlinirii a 25 de ani de Ia apariția unuia dintre cele mai mari ziare din Cuba — ziarul „Noticias de Hoy“. Adunarea a fost deschisă de către Bias Roca, directorul ziarului și membru al conducerii Partidului Unic al Revoluției Socialiste din Cuba.Președintele Cubei, Osvaldo Dor- ticos, a rostit o amplă cuvîntare, subliniind, printre altele, că ziarul „Noticias de Hoy" „a luptat de la înființarea sa pentru răspîndirea ideilor revoluționare ale lumii contemporane — ideile marxist-leni- niste".După cuvîntarea rostită de Dorti- cos a urmat un bogat program artistic.

La adunarea festivă au participat numeroși ziariști cubani și străini invitați de peste hotare. Din partea ziarului „Scînteia" a fost de față Valeriu Pop, redactor șef adjunct.După cum menționează Prensa Latina, în cursul săptămînii, în Cuba au avut loc adunări în cadrai cărora oamenii muncii au sărbătorit împlinirea a 25 de ani de la ființarea ziarului „Noticias Hoy“.Pe adresa ziarului „Noticias Hoy" au sosit î iii de telegrame salut din partea a numeroaseganizații și a unor cetățeni cubani, precum și de peste hotare.Toate ziarele centrale au publicat telegrama trimisă directorului ziarului, Bias Roca, de către primul ministru al Cubei, Fidel Castro, care se află în vizită în U.R.S.S.

în- dede de or-

Lucrările conferinței ministeriale C. Ă I. T.

Ce au arătat alegerile

Străzile capitalei Franței au 
fost străbătute recent de partlci- 
panfii la manifestația personalu
lui spitalelor publice din regiu
nea pariziană, desfășurată în 
sprijinul revendicărilor lor econo
mice.

DUPĂ DEMISIA GUVERNULUI FANFANI

Proteste împotriva experiențelor 
militare americane 
la mare altitudine

16LONDRA 17 (Agerpres)__ Lamai, la Londra a fost dat publicității, sub forma unei „Cărți Albe", un raport întocmit de un grup de savanți britanici, printre care și cunoscutul fizician Bernard Lovell, directorul Observatorului Jodrell Bank, în legătură cu efectele negative ale experiențelor nucleare americane la mare altitudine asupra cercetărilor științifice în Cosmos.Agenția France Presse relatează că savantul Bernard Lovell a apreciat „Cartea Albă“ drept „un document care reprezintă o condamnare incontestabilă a exploziilor nucleare efectuate la mare altitudine“. Totodată, savantul britanic a precizat că acestea nu constituie decît un aspect al problemei, amintind despre efectele negative provocate recent în Cosmos de lansarea de către S.U.A. a 400 milioane ace de cupru.„Dacă această tendință nefastă se continuă, a adăugat Bernard Lovell, posibilitățile progresului în studiul Cosmosului vor fi grav periclitate“.
*în același sens au adresat un protest mai mulți deputați laburiști și conservatori ; laburistul Michael Foot a condamnat atitudinea S.U.A. care consideră cosmosul drept „un patrimoniu al lor“.

Dezbateri în Parlamentul
AustralieiCANBERRA 17 (Agerpres). — Cu prilejul dezbaterilor din Parlamentul Australiei asupra acordului americano-australian privind construirea unei baze americane, laburistul Tom Wren a declarat la 16 mai că prezența unei stațiuni de comunicații a forțelor maritime militare americane în Australia de vest înseamnă că în cazul unui război nuclear, Australia va deveni o țintă a atacului nuclear. Acest lucra trebuie să-l înțeleagă toți australienii. Primul ministru, Menzies, care a luat cuvîntul în parlament, a încercat să justifice construirea bazei americane și s-a dedat la atacuri împotriva adepților transformării emisferei sudice într-o zonă denuclearizată.

Demisia guvernului Fanfani anun. 
tată la 16 mai în ședința de deschi
dere a noului parlament italian, este 
consecința normală și așteptată a a- 
legerilor din 28 aprilie. Ea a dat 
naștere însă unei crize guvernamen
tale care, după părerea tuturor ob
servatorilor de aci, nu va fi ușor 
de rezolvat.

Structura noului parlament oglin
dește „alunecarea spre stînga" care 
a caracterizat rezultatele alegerilor. 
Grupul deputaților comuniști, al 
căror partid a înregistrat o creștete 
remarcabilă de peste un milion de 
voturi, numără 166 de membri, în 
loc de 140 în parlamentul precedent.

în rîndurile coaliției zise de centru- 
stînga care a constituit guvernul pînă 
acum, situația este _____________
următoarea : gru-pui deputaților de- Scrisoare din Roma

Sera“ exclud posibilitatea formării 
unui guvern de centru-dreapta. In 
general, aceste ziare recomandă con
stituirea unui nou guvern de centru- 
stînga „revăzut“.

Pentru un astfel de guvern se în
trevăd două soluții. Prima : reconfir
marea în postul de prim ministru a 
lui Fanfani, care va trebui să înfăp
tuiască cel puțin o parte a progra
mului formulat în momentul consti
tuirii guvernului, program abandonat 
apoi sub presiunea celor de dreap
ta. Pentru această soluție s-au pro
nunțat Nenni, secretarul partidului 
socialist, Reale, secretarul partidului 
republican, și curentul fanfanian din 
partidul democrat-creștin. împotrivă 
au fost curentele

mocrat-creștini s-a 
redus de la 273 __ _ ■ . -...........
la 260, corespun
zător considerabilei pierderi de 
voturi suierite în alegeri (peste 
750 000). Celelalte partide ale coa
liției și anume partidul social-demo
crat și republican au înregistrat pri
mul o sporire a numărului său de 
deputați (de la 22 la 33), iar cel 
de-al doilea șl-a menținut numărul 
de 6 deputați, pe care-i avea în 
cut. Partidul socialist condus 
Nenni, care fără a face parte 
guvern îi acorda sprijinul său 
parlament, a bătut, de asemenea, 
pasul pe loc. El are acum 86 de de
putați în loc de 84 în trecut, dar a 
înregistrat o anumită scădere a pro
centului de voturi obținut.

Schimbări au avut loc și în re
prezentarea parlamentară a partide
lor situate la dreapta guvernului. 
Dacă liberalii și-au sporit numărul 
deputaților de la 17 la 39, reprezen
tarea monarhiștilor s-a redus de la 
25 de deputați la numai 8 ; ei au 
pierdut pînă și dreptul de a putea 
constitui un grup parlamentar inde
pendent. Mișcarea 'Socială italiană 
(neofascistă) are 27 de deputați în 
loc de 24.

In aceste condiții și-a dat de
misia guvernul Fanfani. Paitidele 
de dreapta reproșează partidu
lui democrat-creștin operațiunea 
de „centru-stînga", care după pă
rerea lor a creat un climat po
litic favorabil comuniștilor ; cei
lalți repioșează conducerii demo- 
crat-creștine faptul că a avut prea 
puțină „îndrăzneală* pentru a duce 
înainte politica anumitor 
ceea ce, după părerea lor, 
nat baza de masă a P.C.I.

Problema concretă care 
astăzi în fața noului parlament este : 
ce partide vor trebui să participe la 
formarea noului guvern, care va fi 
programul acestuia și ce scopuri își 
va propune el.

Ipotezele care se fac sînt nume
roase dar pînă și ziare de dreapta 
ca „II Tempo“ sau „Corriere della

tre- 
de 

din 
în

reforme, 
ar fi mi-

se pune

de dreapta din. 
partidul democrăt- 
creștin și Saragat, 
care, într-un inter
viu acordat ziaru
lui „Corriere della 
Sera“ a acuzat 

actualul guvern de „greșeli* care, 
după părerea lui, constau într-o „ex
cesivă îndrăzneală socială“. A doua 
soluție prevede ca președinte al 
guvernului pe secretarul partidului 
democrat-creștin, Moro. Această so
luție este îmbrățișată atît de presa 
de dreapta, cît și de curentele de 
dreapta din partidul democrat-creș
tin. în acest caz însă se pune pro
blema reluării tratativelor cu parti
dul socialist pentru elaborarea unui 
program care să dețină sprijinul lor 
în parlament.

Slăbiciunea unor asemenea pro
iecte, care urmăresc, ca și vechea 
politică „de centru-stînga", izolarea 
comuniștilor, izvorăște din aceea că 
ele nu țin seama de voința maselor 
populare clor exprimată prin vötul 
de la 28 aprilie, de a se realiza o 
schimbare efectivă în politica exter
nă și internă a țării.

Partidul socialist italian se ailă în 
fața unor serioase dificultăți interne 
așa cum dovedesc luările de pozi
ție ale diverșilor săi exponenți. 
Nu numai că s-a accentuat lupta în
tre curentul de dreapta și de stînga 
din partid, dar chiar în curentul de 
dreapta condus de Nenni se ma
nifestă puncte de vedere contradic
torii în privința raporturilor cu co
muniștii și cu democrații creștini. La 
aceasta trebuie adăugat că P.S.I. se 
pregătește pentru congresul său 
anunțat vara 
va trebui 
litică.

Punctul 
comunist
luție a conducerii P.C.I. 
„Să impunem prin acțiune șl luptă 
o reală cotitură spre stînga“.

Alegerile parlamentare 
care au août loc la 15 mai 
în Olanda au adus parti
dului comunist o creștere 
a voturilor de la 144 542 
la 173 457, ceea ce a adus 
comuniștilor un mandat în 
plus în camera deputaților. 
Numărul deputaților co
muniști este acum de patru, 
în loc de trei elfi au fost 
după alegerile din 1959. 
In același timp, alegerile 
au dus la dublarea numă
rului de deputați (4 în loc 
de 2) din partea partidu
lui pacifist, partid care se 
pronunță pentru dezarma
rea generală și totală, îm
potriva participării țării 
la blocul N.A.T.O.

Partidele coaliției guver
namentale au bătut pasul 
pe loc sau au înregistrat 
pierderi : partidul catolic 
a cîștigat un loc a/un- 
gînd la 50 de mandate,
iar partidul liberal de al guvernului De Quay și 
dreapta a pierdut 3 locuri s-a declarat, de fapt, de 
(16 în loc de 19).

„Creșterea

locurilor comuniste, a scris 
ziarul „De Waarheid“, 
face ca ponderea parti
dului nostru să creas
că nu numai în parlament, 
ci, mai ales, în rîndurile 
maselor".

Rezultatele alegerilor 
au constituit o lovitură

Corespondentă 
din Amsterdam

pentru partidul social-de
mocrat al muncii, un partid 
tipic al socialiștilor de 
dreapta care a pierdut 5 
mandate, avînd acum 43 de 
deputați. In ultimii ani, po
litica acestui partid s-a 
transformat tot mai mult 
într-o politică a N.A.T.O.; 
partidul a încetat să cri
tice programul reacționar

acord să sprijine. în linii 
numărului mari, această politică.

din Olanda
Partidul muncii a împiedi
cat mișcarea muncitoreas
că să acționeze unit pentru 
a ridica un baraj în calea 
reacțiunii. Totodată socia
liștii de dreapta au făcut 
totul pentru a limita miș
carea grevistă provocată 
de asemenea fenomene ca
racteristice în prezent ță
rilor din Piața comună ca 
deprecierea salariilor în 
urma creșterii prețurilor și 
intensificarea muncii.

Trăgînd învățămintele 
alegerilor, P.C. din Olanda 
a arătat că muncito
rii comuniști și socialiști 
trebuie să facă un front 
comun împotriva politicii 
reacționare a guvernului 
De Quay.

„In actuala situație, a 
scris ziarul „De Waar
heid", este necesară con
solidarea unității clasei 
muncitoare și nu sciziu
nea ei”.(Corespondență primită de la redacția ziarului „De Waarheid“).

GENEVA 17 (Agerpres). — La 16 mai, conferința ministerială G.A.T.T. a continuat discuțiile în legătură cu problema lărgirii comerțului țărilor slab dezvoltate. A fost examinat programul în șapte puncte prezentat de un grup de 21 de țări slab dezvoltate preconizînd, printre altele, interzicerea instituirii de noi tarife vamale asupra produselor țărilor slab dezvoltate, eliminarea tuturor restricțiilor cantitative asupra importului acestor produse în decurs de trei ani, reducerea și, în cele din urmă, înlăturarea tarifelor vamale asupra produselor industriale și semifabricatelor provenind din țările slab dezvoltate, ajutorarea de către țările industrializate a țărilor slab dezvoltate pentru a-și diversifica economia.Potrivit relatărilor agențiilor de presă, țările Pieței comune și Japonia au făcut o primire destul de „rece“ acestui program.Schaus, ministrul afacerilor externe al Luxemburgului, a susținut

punctul de vedere al Pieței comune, respingînd, în fond, programul celor 21 de țări slab dezvoltate. Pe aceeași poziție s-a situat și Giscard d’Estaing, ministrul de finanțe al Franței.Christian Herter, reprezentantul Statelor Unite, a aprobat în principiu planul țărilor slab dezvoltate, deși, după cum scrie agenția France Presse, „cu rezerve de importanță considerabilă“.Țările Pieței comune, în frunte cu Franța, se opun reducerii tuturor tarifelor vamale în proporția propusă de americani, cerind reduceri mai mari ale taxelor vamale ale S.U.A., pe care le consideră „anormal de mari“.Programul celor 21 va fi transmis unui comitet al conferinței, care va elabora un raport ce va fi prezentat conferinței în cursul săptămînii viitoare. în seara zilei de 17 mai au început discuțiile în problema „spinoasă“ a litigiului dintre S.U.A. și Piața comună.

Polițiști brutalizind pe unul dintre 
partlcipanții la o manifestație antira* 
sistă din statul Alabama.

să
aceasta, congres care 
hotărască linia «a po-

vedere al partiduluide
a fost expus într-o tezo- 

fntitulată :

G. PASTORE

MOSCOVA. La 17 mai N. S. Hruș- < 
ciov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a primit pe Tor
sten Nilsson, ministrul afacerilor ex- ' 
terne al Suediei, care se află într-o 
vizită oficială în U.R.S.S. și a avut 
cu el o convorbire. La convorbiri au 
fost de față A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., Rolf 
Sohlman, ambasadorul Suediei în 
U.R.S.S., și persoanele care îl însoțesc 
pe Nilsson.

MOSCOVA. La 17 mai au sosit la 
Moscova, venind de la Leningrad, 
Fidel Castro, prim-secretar al Condu
cerii Naționale a Partidului Unic al 
Revoluției Socia
liste din Cuba, și i < \ ț țx
persoanele care îl vXv J / H
însoțesc, care au Vax . gjt*
făcut o vizită în 
unele orașe și re
publici din Uniunea Sovietică. Pe ae
rodromul Vnukovo, înalții oaspeți cu
bani au fost întîmpinați de Mihail 
Suslov, membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S., și de con
ducători de partid și de stat sovietici.

VARȘOVIA. In saloanele ambasa
dei R. P. Romîne la Varșovia, a avut 
loc la 16 mai, prezentarea de gală a 
filmului romînesc „S-a furat o bombă", 
realizat de Popescu Gopo. Acest film 
va rula în curînd pe ecranele polo
neze. Au participat Tadeusz Zaorski, 
adjunct al ministrului culturii și artei 
din R. P. Polonă, lucrători în dome
niul cinematografiei, ziariști. Cu a- 
cest prilej, ambasadorul R. P. Romîne 
la Varșovia, Gheorghe Diaconescu, a 
oferit un cocteil.

PRAGA. La 16 mai, la Smolenice 
și-a încheiat lucrările conferința in
ternațională în problemele florei și 
faunei Carpaților la care au participat

delegați din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S. Din 
partea R.P. Romîne au participat prof, 
univ. Alexandru Borja și prof. univ. 
Nicolae Bodnariuc. In încheierea con
ferinței a fost semnat un protocol, 
care prevede colaborarea în primul 
rînd în domeniul cartografiei vegeta
ției Carpaților și în pregătirea planu
rilor pe termen lung de dezvoltare a 
agriculturii, a economiei forestiere și 
economiei apelor în munții Carpați.

Premiul fondului W. Faulkner
SAN JOSE. Fondul William Faulk

ner (S.U.A.) a decernat premiul aces
tui fond scriitorului comunist costari-

can Carlos Ltlig Fallas, cunoscut mili
tant al mișcării de eliberare națională, 
pentru romanul său „Marcos Rami
rez“.

HAVANA. In editura „Cultura" din 
Havana a apărut recent un volum de 
poezii intitulat „Hiroșima — poezii în
chinate păcii". Volumul cuprinde ver
suri de Pablo Neruda, Nicolas Guil
len, Nicolai Gribaciov, precum și poe
mul lui Eugen Jebeleanu „Surîsul Hi- 
roșimei". In volum sînt reproduse ilus
trații de Florica Cordescu-Petrescu.

DELHI. După cum anunță Biroul 
Indian de Informații, răspunzînd invi
tației regelui Afganistanului, Zahir 
Șah, între 11 și 15 mai în Afganistan 
s-a aflat într-o vizită oficială preșe
dintele Indiei, Sarvapalli Radhakrish- 
nan. In comunicatul comun indiano- 
afgan, șefii celor două state au reafir
mat că țările lor promovează o poli
tică de neaderare la blocurile militare 
și și-au exprimat încrederea în Carta

O.N.U. și în principiile conferințelor 
de la Bandung și Belgrad.

RABAT. La 17 mai, în Maroc, au 
avut loc alegerile pentru desemnarea 
celor 144 de membri ai Camerei Re
prezentanților, care, împreună cu Ca
mera Consilierilor, va alcătui noul 
parlament marocan. Rezultatele alege
rilor vor fi cunoscute în seara zilei de 
18 mai.

PARIS. In suburbia muncitorească 
a Parisului — Saint Denis — a luat 

1 sfîrșit, după cinci zile de lucrări, cel 
dc-al 34-lea Congres al Confederației 
Generale a Muncii din Franța. Ca 
secretar general al C.G.M. din Franța 

' a fost reales Benoît Frachon.
OTTAWA. La 16 

■ /.—x y \ mai și-a început
) I lucrările la Ot- 
/ tawa noul Parla

ment canadian. La 
. ■ sesjune a £ost çjat.

■ citirii mesajul tronului alcătuit de gu
vern, în care se spune că forțele ar-

■ matei ale Canadei trebuie să dispună 
de armament modern necesar pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe care Canada 

le-a asumat în cadrul N.A.T.O.
Eșecul tratativelor 

indiano-pakistaneze
DELHI. Cea de-a șasea etapă a 

tratativelor indiano-pakistaneze în pro
blema Kașmirului a luat sfîrșit la 
Delhi. în comunicatul comun dat pu
blicității la 16 mai la Delhi se arată 
că conducătorii celor două delegații 
„constată cu regret că n-au reușit să 
ajungă la nici un acord în domeniul 
reglementării problemei Kașmirului".

NEW YORK. La 17 mai, la New 
York, în urma unui atac de cord, a 
încetat din viață Omar Lutfi, secretar 
general adjunct al O.N.U., însărcinat 
cu problemele politice și ale Consiliu
lui de Securitate.

ȘÎ

înscenare judiciară 
la Birmingham (Alabama)NEW YORK 17 (Agerpres).— Rasiștii din orașul Birmingham (statul Alabama) au început o nouă fază a „răfuielii“ lor cu negrii care au participat la puternicele demonstrații, desfășurate în ultimele săptămîni în favoarea respectării drepturilor civile. în legătură cu aceasta, agenția transmite că la 16 mai un tribunal din Birmingham a „judecat" 80 de ' negri, participanți la aceste demonstrații sau lideri ai mișcării de emancipare a populației de culoare, sub acuzația de „manifestare fără autorizație“. Membrilor tribunalului le-au fost suficiente doar cîteva ore pentru a condamna pe „acuzați“ la o pedeapsă de 190 de zile închisoare fiecare.„Dezbaterile — scrie trimisul special al agenției France Presse — au fost conduse cu o parțialitate demnă de Inchiziție. Judecătorul Brown care, împreună cu șeful poliției, O’Connor, sînt cei mai fanatici segregaționiști din Birmingham, nici nu a încercat să mascheze ostilitatea lui față de acuzați. Aceștia din urmă erau întrerupți în permanență, mai ales de fiecare dată cînd depozițiile lor amenințau să reducă la zero versiunea poliției“. Un incident neașteptat s-a produs în continuare. Enervat de poziția curajoasă adoptată în fața instanței de majoritatea negrilor acuzați, Brown a făcut o criză a încetat din viață în dință. Procesul a fost o jumătate de oră.
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judecătorul de inimă și sala de șe- reluat după
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