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încheierea lucrărilor Conferinței pe țară
a Uniunii artiștilor plastici

CÎND PRIVESC
Oamenii muncii aduc o contribu

ție de preț la asigurarea bunului 
mers al activității unităților comer
ciale și de alimentație publică, a ce
lor sanitare, a stațiunilor de odihnă 
etc. O expresie a acestei contribuții 
valoroase și de mare eficacitate o 
constituie activitatea echipelor de 
control obștesc, ale căror drepturi 
și datorii sînt stabilite prin hotărîri 
ale guvernului. Membrii acestor e- 
chipe — muncitori, ingineri, func
ționari — își exercită mandatul ca 
aleși ai tovarășilor lor de muncă în 
adunări generale sindicale. Ei des
fășoară cu abnegație o muncă utilă 
în folosul colectivității, o muncă 
prețuită, pe bună dreptate, atît de 
cei care i-au ales, cît și de masa 
largă a cetățenilor. în componența 
echipelor intră, de asemenea, și un 
mare număr de femei, al căror spi
rit gospodăresc aduce un aport de 
seamă la această amplă activitate 
obștească.

La început, sfera de preocupări a 
controlului obștesc s-a limitat la 
unitățile comerciale. Treptat însă, 
ea s-a extins asupra fabricării, tran
sportului și desfacerii pîinii — sec
tor în care s-au obținut bune re
zultate, asupra unităților sanitare, 
a caselor de odihnă. Sindicatele au 
ca preocupare actuală modalitatea 
de a extinde și mai mult controlul 
obștesc, incluzînd în competența Iui 
și alte sectoare legate de deservirea 
populației.

îmbunătățirea neîncetată a acti
vității lucrătorilor din comerț, a 
comportării lor față de publicul 
consumator se datorește în bună 
măsură echipelor de control ob
ștesc. Obiectivele controlului sînt 
largi: echipele se ocupă nu numai 
de felul cum se asigură deservirea 
într-o unitate comercială sau alta, 
dar și de telul cum este ea aprovi
zionată, de păstrarea și expunerea 
mărfurilor, de afișarea și respecta
rea prețurilor, de igiena localului.

Controlul obștesc în unitățile sa
nitare are scopul de a le sprijini în 
acordarea în cele mai bune condiții 
a asistenței medicale, cît și în ce 
privește funcționarea lor adminis- 
trativ-gospodărească. Felul cum se 
fac internările, cum sînt organizate 
consultațiile, cum se respectă indi
cațiile medicilor, programul de lu
cru, cum se prepară mîncarea bol
navilor, cum se asigură curățenia, 
funcționarea instalațiilor — iată tot 
atîtea preocupări ale acestor echipe.

Cît privește stațiunile balneo-cli- 
materice, aici, controlorii obștești se 
interesează de condițiile de cazare 
a celor veniți la tratament sau 
odihnă, de felul cum se acordă asis
tența medicală și tratamentul bal
near, de calitatea și cantitatea ali
mentației, activitatea cultural-spor- 
tivă etc.

în toate orașele țării s-au orga
nizat numeroase echipe de control 
obștesc, care au o bogată activitate, 
dînd un ajutor prețios organelor lo
cale, populației. în raioanele Capi
talei activează, numai în comerț, a- 
proape 900 de asemenea echipe, al
cătuite din peste 4 000 de oameni 
ai muncii de diferite profesii. Pre
tutindeni, sute și mii de echipe exer
cită un control permanent, multila
teral, în amănunt. Numai în pri
mele trei luni ale anului, controlorii 
obștești din Capitală au efectuat 
mai mult de 5 700 de verificări în 
legătură cu buna deservire a popu
lației. La Uzina „Timpuri Noi“, de 
pildă, au fost alese, pentru contro
lul obștesc asupra deservirii, 13 
echipe. Cea condusă de tovarășul 
Ilie Lucaci a efectuat în patru luni 
20 de controale în unitățile comer
ciale. Comitetul sindicatului din 
această uzină se interesează în
deaproape de activitatea echipe
lor. O cunoaște, o îndrumă. Se 
ține evidența tuturor controalelor 
făcute și a răspunsurilor primite de 
la unitățile controlate. Iată cum 
sindicatele, organizatoare ale con
trolului obștesc, își exercită una 
din atribuțiile lor importante — 
aceea de a milita neobosit, prin mij
loace și forme variate, pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii.

Pe lîngă organizarea și îndruma
rea echipelor, este însă deosebit de

MII DE OCHI 
important să se asigure eficacitatea 
sesizărilor și propunerilor făcute 
de ele. Căci însuși spiritul în care 
a fost concepută activitatea contro
lului obștesc obligă la operativitate 
nu numai în ce privește trimiterea 
echipelor pe teren, ci, mai ales, în 
luarea măsurilor pentru lichidarea 
lipsurilor semnalate.

La capătul unui număr însemnat 
de ani de muncă și de experiență, 
se pot înfățișa numeroase exemple 
pozitive de rezolvare promptă a se
sizărilor controlului obștesc. Prin
tre organizațiile comerciale care 
răspund cu regularitate la sesizări, 
iau măsuri corespunzătoare, se nu
mără Ü.C.L. Alimentara T. Vladimi
rescu, O.C.L. Produse industriale T. 
Vladimirescu-N. Bălcescu, I.A.P.L. 
„Ciocîrlia“ etc. Sute și sute de sesi
zări și propuneri ale echipelor au 
format obiectul unor dezbateri inte
resante în cadrul organelor locale; 
unele s-au discutat în sesiunile sfa
turilor populare sau în ședințe 
ale comitetelor orășenești de 
partid. Comitetul executiv al Sfatu
lui popular din Deva, de exemplu, a 
analizat zilele acestea activitatea 
comerțului dc stat ; acest prilej a 
fost folosit, ca și în alte dăți, și 
pentru a se verifica eficacitatea 
controlului obștesc, modul cum au 
fost soluționate sesizările sale. în 
decursul a cinci luni, echipele din 
Capitală au făcut, printre altele, 
aproape 900 de sesizări importante. 
Sfatul popular al Capitalei și alte 
organe de resort au rezolvat multe 
dintre ele, au aplicat o mare parte 
din propunerile și sugestiile făcute, 
în același timp, unii lucrători ne
cinstiți au fost sancționați.

Eficacitatea controlului obștesc 
poate ii și mai mult asigurată prin 
discutarea periodică a acestor pro
bleme de către comitetele executive 
ale staturilor populare, prin rezol
varea operativă a sesizărilor la ni
vel corespunzător, prin urmărirea 
atentă de către comitetele de partid 
a ceea ce se întîmplă în acest sec
tor. Nu este deloc firesc, de pildă, 
ca instanța ultimă care hotărăște 
soarta acestor sesizări să fie In
specția comercială — și atît. în Ca
pitală, Direcția Comercială socoteș
te că poate acorda rezolvării aces
tor semnăle critice mai puțină aten
ție decît altor domenii. Ținînd 
seama că activitatea controlului ob
ștesc este un ajutor prețios în 
muncă, comitetele executive ale 
sfaturilor populare sînt datoare să 
supravegheze mai îndeaproape mo
dul cum se rezolvă sesizările și pro
punerile, în ce măsură li se dă curs. 
Această sarcină revine în primul 
rînd vicepreședinților a căror sfe
ră de activitate cuprinde unitățile 
controlate. Ei trebuie să urmăreas
că, în baza unor termene precise, o- 
perative, cum se dă curs acestor 
semnale, să prezinte dări de seamă 
la plenarele sfaturilor populare, de 
față fiind și controlori obștești ; de 
asemenea, să dea socoteală comite
telor executive și în sesiuni despre 
felul cum este asigurată eficacitatea 
controlului obștesc.

Una din metodele cele mai eficace 
de muncă în această privință sînt 
analizele periodice, organizate în 
toate orașele țării de către consilii
le locale ale sindicatelor. La aseme
nea analize sînt invitați conducăto
rii organizațiilor și întreprinderilor 
comerciale, ai unităților sanitare, 
comitetele sindicatelor din între
prinderi sau instituții, membri ai 
echipelor de control obștesc, repre
zentanți ai secțiilor interesate ale 
sfaturilor populare, pentru a lua cu
noștință de problemele ridicate și a 
hotărî măsurile cuvenite. Evident, 
Drezența acestor invitați este ab
solut necesară ; ea stimulează echi
pele în activitatea lor viitoare, con
tribuie la luarea operativă și com
petentă a măsurilor pentru îndrep
tarea lipsurilor semnalate. Se în
tîmplă însă ca unii dintre ei să nu 
acorde acestor consfătuiri impor
tanța cuvenită și să lipsească, așa 
cum au procedat, de pildă, directo- 

Spitalului nr. 1 și al Policlinicii 
2 din Brașov. Dînd, de aseme-

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
Conferinței pe țară a Uniunii artiș
tilor plastici.

în ședința de dimineață, prezida
tă de pictorul Spiru Chintilă, parti- 
cipanții au dezbătut proiectul sta
tutului modificat al Uniunii, care a 
fost apoi aprobat în unanimitate.

în continuarea ședinței, prezidată 
de sculptorul Ovidiu Maitec, a fost 
supus discuției proiectul de rezolu
ție a Conferinței. Rezoluția, care 
prevede măsurile pentru îmbunătă
țirea continuă a activității artiștilor 
plastici, a fost aprobată în unani
mitate.

Delegații la Conferință au adop
tat o telegramă adresată autorită
ților din Mexic, prin care cer pu
nerea în libertate a marelui pictor 
și patriot David Alfaro Siqueiros.

S-a trecut apoi la alegerea Comi
tetului și a Comisiei de cenzori ale 
Uniunii artiștilor plastici.

în Comitetul Uniunii artiștilor 
plastici au fost aleși 69 de membri.

în prima sa ședință plenară, Co
mitetul a ales Biroul Uniunii artiș
tilor plastici, alcătuit din următo
rii tovarăși : academicianul Ion 
Jalea, artist al poporului — pre
ședinte al Uniunii artiștilor plas-

tici ; Ion Irimescu și Eugen Popa 
— vicepreședinți ; Spiru Chintilă, 
Brăduț Covaliu și Ovidiu Maitec — 
secretari, Anastase Anastasiu, Cor
neliu Baba, Ion Bițan, Boris Cara- 
gea, Alexandru Ciucurencu, Vasile 
Kazar, Jules Perahim, Mircea Po
pescu, Ștefan Szonyi.

In numele noului Comitet ales 
a mulțumit acad. Ion Jalea.

Prin puternice aplauze, Conferin
ța a hotărît să trimită o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Textul telegra
mei a fost adoptat în unanimitate. 

(Agerpres)
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In secția rle montaj a Uzinelor 
do utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești.

„Semă- 
„Flacă- 

,,Car- 
„Electroni- 
alte nu- 
întreprin- 

Capitală 
pentru 2 
cabanele

La centrele școlare agricole Dragomirești Vale, 
Drâgășani, Malu Mare, Ciumbrud, Podu 
Institutul de cercetări pentru ceteale și 
nice de la Fundulea se construiesc noi 
nate și cantine. Prin noile construcții și
ce se fac în alte centre școlare, numărul sălilor de 
clasă crește anul acesta cu aproape 100.

Pentru învățămîntul profesional și tehnic agricol, 
statul a alocat 468 milioane lei, din care 95 milioane 
pentru construcții noi, mobilier, mașini și utilaje. Ra- 
portînd volumul de cheltuieli la numărul elevilor re
zultă că anual statul cheltuiește cîte 5 000 lei pentru 
fiecare elev din școlile tehnice și 5 600 lei pentru un 
elev din școlile profesionale de mecanici agricoli.

în țară există în prezent 246 de unități școlare agri, 
cole în care sînt pregătiți 70 000 de elevi ca viitori 
mecanici agricoli, tehnicieni agronomi, hortiviticul- 
tori și contabili, număr de 3 ori mai mare decît în 
anul școlar 1955—1956.

I
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Schimb de experiență 
în industria mobilei

SATU MARE (coresp. „Scînteii“). — 
între 16 și 18 mai, la întreprinderea de 
industrie locală „Tudor Vladimirescu” 
și la „Arta Lemnului“ din orașul Satu 

‘Mare a avut loc un schimb de expe
riență organizat de Ministerul Econo
miei Forestiere în colaborare cu Insti
tutul ele cercetări forestiere. Ministerul 
Comerțului Interior și secția de indus
trie locală a Sfatului popular regional 
Maramureș. Schimbul de experiență a 
avut drept scop popularizarea și răs- 
pîndirea experienței înaintate în pro
ducția de mobilă, introducerea în 
fabricație a unor noi materiale și pro
cedee de lucru, studierea unor proiecte 
care să ducă la îmbunătățirea calitativă 
a mobilierului necesar noilor construcții.

A fost prezentat un referat pe tema : 
„Uscarea și depozitarea materiilor pri- », me .

Au participat lucrători din secțiile de 
mobilă ale unităților de industrie locală 
din regiunile Banat, Crișana, Hune
doara, Brașov, Cluj, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Ploiești, Suceava și Maramu
reș.

Electrificări rurale
CONSTANȚA (coreBp. „Scînteii"). 

— în satele Gaivăn, Floriile, Ra- 
chelu, Nalbant Și altele, din regiu
nea Dobrogea, s-a aprins de curînd 
becul electric. De la începutul anu
lui au fost electrificate încă 7 sate, 
Iar în 15 s-au făcut extinderi de re
țele electrice. în curs de terminare 
a lucrărilor de electrificare se află 
și satele Tralan, Cuiungluc, Arsa și 
altele.

In cursul acestui an, în regiunea 
Dobrogea se vor electrifica 39 de 
noi localități; în 70 se va extinde 
rețeaua electrică, iar la 12 sate se 
va schimba sursa de energie elec
trică, conectîndu-se la sistemul ener
getic național.

(Foto : Gh. Vințilă)

Tehnologii moderne
Constructorii de motoare Diesel de 

la Uzina constructoare de mașini Re
șița .aplică cu.-.-bune . rezultate noije 
procedee tehnologice de prelucrare 
mecanică a unor ansamble și repere, 
propuse de colectivele de descoperire 
a rezervelor interne din cadrul uzi
nei. Astfel, în urma studierii tehno
logiei de executare . a carterului de 
la motor, unele operații care se' exe
cutau prin rabotare se fac acum prin 
frezare. Aceasta a avut ca urmare 
scurtarea ciclului de prelucrare me
canică a piesei cu 140 ore. De ase
menea, prin adaptarea unui dispozitiv 
special la unul din strungurile de 
prelucrat lagăre, timpul de executare 
a acestora s-a redus cu peste 30 ore. •

Aceste măsuri, ca și îmbunătățirea 
graficului de programare zilnică a 
cantităților de piese ce trebuie pre
lucrate pe mașini au dus la ridicarea 
continuă a calității 
cerea simțitoare a 
cuție a motoarelor.

pieselor și la redu- 
manoperei de exe- 

(Agerpres)

un tren cu 
peste 1 000 de oa
meni ai muncii de 
la uzinele 
nătoarea”, 
ra Roșie”, 
men”, 
ca” și 
meroase 
deri din 
au plecat 
zile spre 
din munții Bucegi. 
Alți peste 1 200 de 
tineri și vîrstnici 
au plecat cu 30 de 
autocare pe traseul 
București, Bacău, 
Bicaz, lacul Roșu, 
Tușnad, Brașov, 
București.

Amenajări în Deltă
în scopul valorificării 

fol mai bune a bogățiilor Deltei Du
nării, colectivul întreprinderii de șan
tiere construcții hidrotehnice din 
Tulcea execută o serie de lucrări im
portante. Anul acesta au fost dragat« 
aproape 16 000 m de canale de legă
tură, s-au amenajat peste 5 500 mp 
de platforme pentru depozitarea stu
fului și s-au construit circa 800 m de 
diguri de protecție a incintelor.

Colectivul întreprinderii se ocupă 
de asemenea de construirea unor noi 
obiective sociale în Deltă. Astfel, la 
Maliuc se află în stadiul de finisare 
un hotel. Un alt holel turistic s0 va 
construi și la Pardina.

Sesiuni științifice ... .... .- • ... - .
CRAIOVA (coresp. „Scîn

teii“). — Timp de două zile, 
la Uzinele „Electroputere“ 
din Craiova a avut loc o 
sesiune de comunicări teh- 
nico-științifice organizată de 
conducerea uzinei și comi
sia de ingineri și tehnicieni 
de pe lingă comitetul sin
dicatului. Au fost prezenta
te peste 40 de referate și 
comunicări privind fabrica
rea locomotivelor Diesel 
electrice, a transformatori
lor și aparatajului de înaltă 
tensiune, creșterea produc
tivității muncii în uzină și 
altele.

La sesiune au luat parte 
numeroși ingineri și alți 
specialiști din cadrul minis
terului de resort, de la ins-

V. ■ -

titutele de cercetări și de la 
diferite întreprinderi din 
țară.

*■
In zilele de ÎS yi 19 

mai, la Institutul pedago
gic de 3 ani din Capitală 
are loc prima sesiune știin
țifică a cadrelor didactice 
din acest institut. La lucră
rile sesiunii participă acade
micieni și cadre didactice 
universitare.

La această sesiune sînt 
prezentate peste 50 de co
municări, in cadrul secții
lor: limbă și literatură 
mină, limbi și 
străine, matematici și fizi
că, științe naturale și agri
cole, geografie, pedagogie și 
metodică. M

La parterul 
lui bloc de locuin
țe de pe 
Karl Marx, 
Brașov, s-a 
chis recent 
complex comercial 
cu unități 
desfacerea 
selor alimentare 
industriale. Noi 
nități urmează a 
deschise zilele 
cestea la parterul 
unui alt bloc din 
zona Teatrului de 
Stat. In ultimul an, 
in orașele Brașov, 
Sibiu, Victoria, 
Făgăraș, Mediaș și 
altele s-au con
struit și dat în fo
losință 22 magazi
ne moderne.
7S de 
fost 
sau au fost 
cu mobilier 
lai nou.

Trenuri și avioane 
pentru litoral

Pe data de 26 mai, ora zero, va in
tra în vigoare noul mers al trenurilor. 
S-a prevăzut ca trenurile care pornesc 
din București spre Constanța să fie 
remorcate de locomotive Diesel. Nu
mărul vagoanelor remorcate de loco
motivele Diesel va crește de la 13 la 
20. în acest fel, la fiecare asemenea 
tren, locurile vor spori cu circa 500.

Trenul accelerat 310 va avea vagoa
ne directe, cu locuri rezervate, pentru 
Eforie de la Cluj, Tg. Mureș și Bra
șov. Perechea acestui accelerat, trenul 
309, are vagoane directe de la Eforie 
spre Brașov, Tg. Mureș și Cluj. De a- 
semenea, vagoane directe pentru lito
ral mai au și acceleratele 102 (care 
pleacă din Timișoara) și 821 (care are 
atașate vagoane directe din Iași și Su
ceava).

De la 1 iunie vor intra în circulație 
curse speciale TAROM — de la Bucu
rești spre litoral. De la 1 iunie, cursele 
regulate ce vor face legătura între Ca
pitală și stațiunile de pe malul mării, 
au plecarea din București la orele 
15,45, iar plecarea din Constanța spre 
Capitală la orele 16,50.

„PROBLEMA RELAȚIILOR S.U.A. CU GUVERNUL 
DUVALIER — a. declarat un purtător de cuvînt al De
partamentului de stat — face în prezent obiectul unui 
studiu și au loc consultări în această privință cu 
guvernele Franței, Angliei, Canadei precum și ale 
unor țări din America Latină". Agenția Prensa Latina 
relevă că în apropierea țărmurilor Republicii Haiti. 
au sosit noi nave militare americane cu trupe la 
bord. Se relatează că ar fi „gata să intervină în 
Haiti* 3 000 de infanteriști ai marinei americane.

O EPURARE MASIVA ÎN R1NDURILE POLIȚIEI VE
NEZUELIEN a început ca urmare a alăturării unor 
polițiști la trupele de eliberare națională.

SUB PUTERNICA PRESIUNE A OPINIEI PUBLICE 
din țară, președintele Tribunalului suprem din Ecua
dor, Carlos Puig, și-a prezentat demisia. Tribunalul 
suprem hotărîse achitarea fostului primar al orașu
lui Guayaquil, Menendez, care a deturnat ionduri din 
bugetul municipal.

SESIUNEA COMISIEI ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIO
NALE A MUNCII PENTRU INDUSTRIA TEXTILĂ, care 
a fost prezidată de Grigore Geamănu, reprezentantul 
R. P. Romîne în Consiliul Administrativ al O.I.M. și-a 
încheiat lucrările.

în discursul de închidere, Grigore Geamănu a spus 
că traducerea în viață a hotărîriloT adoptate de Co
misie va contribui Ia dezvoltarea economiei tuturor 
țărilor și la promovarea cooperării internaționale în 
domeniul industrial, cooperare bazată pe principiile 
coexistenței pașnice.

Ritm susținut, nivel agrotehnic înalt!
întreținerea 
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în 
de 

ma-

(Continuare în pag. V-a)

doilea : 
Savu, 

: la
de tri- 
pentru 

Tu- 
lăcă- 

Uzinele

Fa- 
res- 
uni- 

relații

O echipă 
control obștesc 
a intrat 
laboratorul 
patiserie al 
gazinului „Polar” 
de pe B-dul Ma- 
gheru din Capi
tală.

In prim 
(de la stingă 
dreapta) : 
toria Șerban, 
gospodină, 
tăr Maier, 
ponsabilul 
tății, 
cu 
Gheorghe 
laie, 
pei, 
ștesc 

' țiului 
sindicatelor 
Capitală, tn pla
nul al 
Aurelia 
muncitoare 
Fabrica i 
colaje 
copii și 
dor Ivan, 
tuș la 
textile „7 Noiem
brie”.

(Foto :
M. Andreescu)

dă
amabilitate ;

Nicu- 
șefuț echi- 

activist ob- 
a| Const
local al 

din

::<y < -,x ..-.'v

• ’s •

în toate regiunile țării lucrările de îngrijire a 
culturilor prășifoare, a viilor și livezilor sînt în 
plină desfășurare. Preocuparea principală a me
canizatorilor și colectiviștilor este efectuarea la 
vreme și în cît mai scurt fimp a prășitului și a 
celorlalte lucrări pentru asigurarea unor recolte 
bune. Ca urmare, ele se desfășoară în majori
tatea unitäjilor agricole socialiste într~un ritm mai 
intens și în condifii mai bune decît în anul trecut. 
Așa cum rezultă din datele Consiliului Superior af 
Agriculturii, pînă la 16 mai prașila l-a a fost 
executată pe 60 ila sută din suprafafă la sfecla de 
zahăr, 55 la sută Ia floarea-soarelui și de 20 la 
sută la porumb și cartofi. în regiunile Banat, 
București, Crișana, Dobrogea și Hunedoara, prima 
prașilă este aproape terminată la sfecla de za
hăr. La floarea-soarelui, prășitul se apropie da

sfîrșit în regiunile București, Ploiești, Dobrogea și 
Hunedoara, iar la porumb această lucrare s-a 
făcut pe suprafefe mai mari 
sudul (arii.

Prășitul este mai întîrziat la 
regiunile Galati, Maramureș, 
iar la floarea-soarelui în aceste regiuni, precum și 
în Crișana, Banat și Cluj — unde se recomandă 
intensif’carea lucrărilor în vederea recuperării în- 
fr-un timp cîf mai scurf a rămînerii în urmă.

In podgorii și livezi se continuă intens prășitul 
și lucrările de îngrijire a viilor și pomilor. în 
toate regiunile se face controlul culturilor pentru 
depistarea și combaterea la timp a dăunătorilor. 
Parale* cu aceste acțiuni se continuă pregătirea 

,mașinilor și utilajelor agricole ce vor fi folosite 
la recoltările de vară.

Folosesc din plin mașinile
împreună cu ing. Stelian 

Popa, șeful serviciului mecanic 
din cadrul Trustului Gostat Ga
lați, am vizitat zilele trecute mai 
multe gospodării spre a vedea 
cum se desfășoară lucrările de 
întreținere a culturilor. Primul 
popas l-am făcut la gospodăria 
de stat Vameș. Aici, pe întreaga 
suprafață de 400 ha cu floarea- 
soarelui și 1 100 ha cu porumb, 
s-au executat o prașilă mecanică, 
răritul și prășitul manual. Rea
lizările obținute se datoresc fap
tului că se folosesc din plin mij
loacele mecanizate. Conducerea 
gospodăriei a organizat temeinic 
munca tractoriștilor și le-a asi
gurat toate condițiile pentru a 
folosi din plin mașinile. Fiecare 
tractorist are în primire o supra
față de 100 ha, pe care execută 
toate lucrările de întreținere 
pînă la recoltare.

In întrecerea pentru executa
rea prașilelor la timp și de bună 
calitate s-au evidențiat tractoriștii 
Mihalache Țîru, Dumitru Mîrza, 
Vasile Cărăușu și Costache Co-

jocaru, ale căror fotografii au 
fost puse la panoul evidențiaților. 
Pe tarlalele de la secția Valea 
Gerului sau de la centrul gospo
dăriei, unde lucrează acești me
canizatori, culturile sînt vigu
roase, fără buruieni. Acum, cele 
15 cultivatoare, existente în gos
podărie, sînt folosite la prășitul 
porumbului pentru siloz.

Bine este organizată munca și 
la gospodăria de stat Ivești. Aici 
se lucrează cu toate forțele la 
prășitul celor 750 ha cu floarea- 
soarelui. La secția 
mecanizatorii Ion Mitu, Jan Ca- 
priș și Ion Bocăneală prășesc în 
fiecare zi cîte 50—60 ha. Ing. Va
leriu Moise, șeful secției, îm
preună cu brigadierul Nicolae 
Suciu, controlează cu atenție ca
litatea lucrărilor, verifică densi
tatea plantelor. Pe tarlalele unde 
s-a făcut prășitul mecanic se 
execută acum răritul și prășitul 
manual.

Aici se lucrează de zor și la 
prășitul porumbului. S-a făcut o 
lucrare cu sapa rotativă, iar de

Șerbănești,

două zile a început prima pra
șilă. Conducerea gospodăriei a 
hiat măsuri ca toate cele 8 cul
tivatoare și 5 sape rotative să 
funcționeze din plin.

în timp ce mecanizatorii lu
crează la întreținerea culturilor 
prășitoare, mecanicii pregătesc 
mașinile pentru campania de re- 

’ i atelierul 
au fost

sfecla de zahăr în 
Argeș și Oltenia,

TO-
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în regiunile din

mm 
w

mecanic al 
reparate 11

coltare. în 
gospodăriei 
combine.

Rezultate 
culturilor s-au obținut și la gos
podăriile de stat Bărboși, Ghi- 
digeni, Tecuci și Țigănești. Gos
podăriile de stat Moscu și Cos- 
taclie Negri au terminat de lu
crat cu sapa rotativă întreaga su
prafață însămînțată cu porumb, 
iar la Ghidigeni au fost prășite 
peste 700 ha cu porumb pentru 
boabe. O atenție deosebită s-a 
acordat și combaterii dăunători
lor care apăruseră la cultura de 
porumb.

bune la întreținerea

GH. BALTĂ 
coresp. „Scînteii"

La G.A.S. Răducești, raionul Rm.-Sărat, se execută 
lucrările de întreținere a culturilor la cele 620 ha 
însămînțate cu porumb. în fotografie : Tractoristul Ni
colae Eobalcă lucrind cu sapa rotativă pe ultimele 
suprafețe.

Insămînțează culturi furajere
După pășunatul sau re

coltatul secarei pentru 
masă verde gospodăriile a- 
gricole de stat și gospodă
riile colective din
nea Dobrogea au arat 
însămîntat terenurile 
berate, 
pentru 
dăriile 
Russel,

regiu- 
și 

eli- 
cu a doua cultură

masă verde Gospo- 
de stat Runcu, dr. 
Sarinasuf, Rîmnic

și altele din trustul G.Ä.S. 
Tulcea au însămînțat pînă 
acum aproape I 000 ha cu 
porumb, iarbă de Sudan și 
sorg. însămînțarea celei 
de-a doua culturi pe tere
nurile pășunate timpuriu 
a început și la gospodării
le colective din comunele 
Negureni, Topalu, Chir- 
nogeni, Cobadin și altele.
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Tinerii muncitori la cursurile
de ridicare

La Uzinele „23 August“ din Ca
pitală lucrează, alături de vîrst- 
nici, mii de muncitori tineri. în 
uzină, procesul de producție cu
noaște ö permanentă perfecționa
re, gradul de tehnicitate este în 
continuă creștere, secțiile fiind în
zestrate cu mașini și utilaje mo
deme. Comitetul U.T.M., îndrumat 
de organizația de partid, se ocupă 
intens de ridicarea calificării tine
rilor. La cele 49 de cursuri organi
zate în uzină au fost încadrați 1100 
de muncitori, din care 800 sînt ti
neri.

De la început s-a’ avut în vedere 
ca aceste cursuri să funcționeze 
pe secții și specificuri de meserii 
apropiate, iar cursanții să aibă 
aproximativ același nivel de pre
gătire profesională. Tematica lec
țiilor predate e întocmită în func
ție de pregătirea participanților și 
de necesitățile producției. Lecțiile, 
însoțite de demonstrații practice, 
sînt predate săptămînal de către 
cele mai pricepute cadre ingine
rești și tehnice din uzină. Ingine
rii Mihai Oană, Tănase Tiberiu, 
Adina Drăgulin, Emil Olaru și 
mulți alții, cu o bună pregătire 
profesională, sînt printre lectorii 
apreciați de cursanți pentru stră
dania lor ca noțiunile teoretice să 
fie cît mai bine însușite.

Comitetul U.T.M. se îngrijește 
cum își însușesc tinerii materialul 
predat, controlează periodic frec
vența lor la lecții și ia măsuri ca 
să li se asigure condiții cît mai 
bune de studiu. Cunoștințele teo
retice și practice pe care le do- 
bîndesc tinerii la cursuri îi ajută 
să lucreze mai bine, cu o produc
tivitate mai înaltă. Turnătorul Ni
colae Grigore, învățînd temeinic 
tehnologia turnării, a conceput și 
a realizat, printre altele, un dispo
zitiv de închidere corectă a su- 
portului-ventil, care a contribuit 
simțitor la scăderea procentului 
de rebuturi în secția turnătorie de 
fontă. Strungarii Dumitru Coca 
din secția mecanică și Ștefan Vo- 
chița de la sculăria generală dau

Pe șantierul de construcții nr. 3 Jiului-Scînteia din Capitală — unde, în prezent, se construiesc 10 
blocuri totalizînd 680 apartamente. Tîmplaril Dumitru Mlrolu șl Andrei Oprea lucrind la montatul tocurilor 
de la ferestrele unul nou apartament. (Foto : Agerpres)

UN OM
De la Cîmpia Turzil ne-a sosit 

deunăzi o scrisoare plină de amă
răciune. Tovarășul Valentin Dragoș, 
inginer la „Industria Sîrmei', ne 
sarle că se eimte adine jignit din 
pricină că ziarul de uzină a publicat 
un foileton care denaturează faptele, 
categorisindu-1 printre oamenii cu 
concepții retrograde, insensibil la 
tot ce se petrece în jur. „Credeți-mă, 
tovarăși — scrie inginerul — aprecie
rea aceasta nu mi se potrivește deloc. 
Poate veți veni aici și vă veți con
vinge".

Scrisoarea era însoțită de foileto
nul cu pricina, tăiat din ziarul de 
uzină. Nu-1 vom comenta deocam
dată, deși ar fi multe d0 spus pe 
marginea lui chiar de la prima citi
re. Așadar, potrivit autorilor foile
tonului, tov. Valentin Dragoș ar fi 
„un vechi birocrat rupt de teren și 
de oameni*, „lucrează în ritm de 
melc", „nu vrea în ruptul capului 
să se adapteze stilului nou de 
muncă*.

Cunoscînd conținutul foiletonului 
și al scrisorii, am plecat la Cîmpia 
Turzii. Am căutat îniîi să stăm de 
vorbă cu oameni care lucrează de 
multă vreme cu inginerul Dragoș, 
să aflăm ce părere au despre el, 
cum muncește, ce fel de om este.

— Tovarășul Dragoș, inginer 
principal, îndeplinind la noi funcția 
de adjunct al șefului serviciului 
planificării, e foarte bine pregătit 
profesional — ne-a spus economis
ta Cristina Podină. Un om chibzuit 
și corect. Atîta doar că e cam re
tras. Rar stă și el de vorbă cu 
cineva. Iată și părerea tovarășei 
.Viorica Galeș, tot economistă : 
».Este un om foarte capabil. Colabo
răm bine. Cînd îți face el o situație 
de planificare, mergi sigur cu ea. 
In probleme de planificare este cu 

a calificării
acum piese de o calitate su
perioară. Multor cursanți, în 
urma ridicării calificării, li s-au 
mărit cîștigurile, fiind încadrați în 

. categorii de salarizare mai mari.
Se observă însă în desfășurarea 

cursurilor și deficiențe. Unii lec
tori nu predau întotdeauna lec
țiile într-un mod interesant, iar al
ții întîrzie sau nu se prezintă la u- 
nele ore de cursuri. De aceea există 
un slab interes din partea cursan- 
ților în ce privește frecvența la 
lecții. Conducerea unor secții sau 
ateliere (atelierul aparataj din 
Secția mecanică) nu se interesează 
cum își însușesc tinerii cunoștin
țele predate. Ba mai mult, uneori 
împiedică chiar participarea lor la 
lecții. în această direcție credem 
că ar avea un cuvînt de spus co
mitetul de partid, conducerea ad
ministrativă a uzinei. Cu atît mai 
mult cu cît în curînd se vor des
chide noi cursuri de ridicare a ca
lificării frecvente de un număr și 
mai mare de tineri.

CALMAN BABOȘ — strungar, 
NICOLAE IUTEȘ, tehnician și 
DUMITRU CODREANU, eco
nomist, din postul de cores
pondenți voluntari ai „Scîn- 
teii“ la Uzinele „23 August“- 

București.

Intre două stații
Deunăzi, cantonierul 

Ion Ureche făcea obiș
nuita revizie a liniei 
C.F.R. între stațiile Le
șul Ilvei și Poiana Ilvei. 
In dreptul kilometrului 
6 400, privirea i-a fost 
atrasă de fumul ce se ri
dica de la marginea pă
durii Pleșa, aflată în ve
cinătatea liniei. S-a în
dreptat spre pădure și a 
constatat că, pe o întin
dere de cîțiva zeci de 
metri, se aprinsese frun
zișul uscat. La început 

cantonierul a încercat să 
înăbușe singur focul, a- 
runcînd pămînt pe 
vreascurile aprinse și 
îndepărtînd crengile a- 
menințate de flăcări. Dar 
ele se întețeau întinzîn- 
du-se cu repeziciune. Era 
nevoie de ajutoare. Ion 
Ureche știa că pe linia 
ferată, la o depărtare de 
aproape un kilometru, 
lucra echipa volantă nr. 
27. A alergat într-un su
flet pînă acolo. Cînd au 
aflat despre ce e vorba, 
fără a mai sta pe gîn-

adevărat specialist. E drept, unora 
le pare un om cam ciudat, cu 
tipicuri, fiindcă nu-ți trece cu vede
rea nici greșelile de ortografie — 
dar asta, firește, nu prejudiciază cu 
nimic munca la serviciul nostru*.

— După cîte îmi aduc aminte •— 
spune tovarășul Petre Canoneanca 
— inginerul Dragoș a avut în uzină 
mai multe funcții importante : a fost

La redacție a sosit 
o scrisoare

șeful serviciului cabluri, apoi șeful 
serviciului de metale neferoase, 
șeful serviciului tehnic. A lucrat 
apoi ca șef al serviciului planifi
cării, vreo șase ani, după aceea ca 
inginer energetic și acum este in
giner principal la planificare. Un 
om corect în serviciu și foarte 
capabil.

Prin urmare, așa stau lucrurile.
Trebuie adăugat că tovarășul 

Dragoș a împlinit 25 de ani de ac
tivitate în uzină. S-ar fi cuvenit 
poate, cu acest prilej, să găsească 
în biroul său de lucru un buchet de 
flori, să se bucure de o caldă strîn- 
gere de mînă, așa cum se obișnu
iește în întreprinderile noastre. Un 
gest tovărășesc, care să însemne 
prețuirea adusă sfertului de veac 
de muncă în uzină. Dar în locul 
unui cuvînt cald, apare un articol 
în ziarul de uzină care încearcă, 
dintr-o trăsătură de condei, să 
șteargă munca de-o viață a u- 
nui om.

Să nu ne jucăm cu cuvintele. Ce 
fel de birocrat este tovarășul Dra
goș, bine apreciat de tovarășii lui, 
căruia i se dau spre rezolvare lu

După ieșirea din cart
Navigînd pe întinsul apelor, de

parte de patrie, echipajul motona
vei „Dobrogea” se străduiește să-și I 
îndeplinească în mod conștiincios 
îndatoririle marinărești. în această 
scrisoare aș vrea să înfățișez cîte- 
va aspecte din activitatea echipa
jului în timpul liber.

După ieșirea din cart, marinarii 
își dau întîlnire, după preferințe, 
la unul din cele două colțuri roșii 
sau în sala de sport. Aici citesc 
cartea preferată, pe care o găsesc 
la bibliotecă, joacă șah, ascultă 
muzică imprimată pe bandă de 
magnetofon etc. De obicei ei se 
string în jurul aparatului de radio 
pentru a asculta știri din patrie. 
Pe nava noastră se organizează cu 
regularitate „joi ale tineretului”, 
cu programe bogate, apreciate de 
marinari. Expunerile : „Frumuse
țile și bogățiile patriei”, „Țara în
treagă — un imens șantier”, recen
ziile unor cărți și alte activități de 
acest gen fac ca „joile tineretu
lui” să fie instructive și plăcute. 
Cu regularitate, la bordul navei 
sînt prezentate filme artistice și 
documentare. De curînd, întîlnin- 
du-ne cu un vas sovietic, am făcut 
schimb de filme.

Luna aceasta se vor organiza 
două concursuri „Cine știe, cîști- 
gă”, avînd ca teme : „Planul de 
șase ani” și „Reguli pentru preve
nirea abordajelor pe mare".

MARCEL SAVA 
marinar de pe motonava 

„Dobrogea”

duri, muncitorii din e- 
chipă au pornit să stin
gă focul. Au fost anun
țate totodată stația 
C.F.R. Leșul Ilvei și În
treprinderea forestieră 
din localitate.

După aproape o oră 
de muncă încordată, fo
cul a fost stins. Arseseră 
numai frunzișul uscat și 
o parte din vreascurile 
de la marginea pădurii.

POP E. LEON 
coresp. voluntar

crări complicate ? Și de cînd exi
gența cuiva este luată drept dova
dă de birocratism? Cît privește 
afirmația că inginerul Dragoș lu
crează în ritm de melc și că „mo
șește* (!) situațiile, semnificativ e 
următorul fapt. Cînd am intrat la 
planificare, am remarcat un om 
cărunt, la masa lui de lucru, scriind 
într-un fel ciudat. Era inginerul 
Dragoș. Ne-a întins mîna neobiș
nuit de încet, spunînd : „Scuzați-mă, 
am o atetoză a mîinii, o mișc tare 
încet*. Cum poți să acuzi pe cineva 
pentru un defect fizic ? Acest gen 
de „critică* vădește o totală lipsă 
de bun simț.

Inginerul Valentin Dragoș putea 
— și poate fi criticat — pentru un 
alt motiv. Ca specialist în probleme 
de planificare, ca inginer care stă- 
pînește bine problemele tehnice ale 
uzinei, el 'ar putea să dea un mai 
mare ajutor tinerilor economiști. 
Așa îi stă bine specialistului, omu
lui vîrstnic, înconjurat de cadre noi 
din tînăra generație. De la un om 
cu experiență s-ar cere nu numai să 
răspundă la solicitări, ci să aibă el 
însuși inițiativă în formarea colabo
ratorilor săi. Pretutindeni la noi se 
bucură de stimă și prețuire munci
torii, tehnicienii și inginerii vîrstnici 
care se ocupă atent de creșterea 
noilor cadre.

Dar nu un astfel de reproș înte
meiat a făcut obiectul criticii la 
adresa inginerului Dragoș. Autorii 
foiletonului s-au oprit la lucruri 
de-a dreptul rizibile. Bunăoară, afir
mațiile că un om la 52 de ani este 
„foarte sedentar", în sensul că stă 
mai mult acasă, că „nu se prea 
duce la spectacole în colectiv* etc.

Cum de a fost posibilă apariția 
acestui foileton nechibzuit, care 
trădează de la primele rînduri un

Se dezvoltă rețeaua 
comerțului cooperatist

Sporirea continuă a volumului de des
facere a mărfurilor la sate, precum și 
exigențele crescînde ale consumatorilor 
au necesitat dezvoltarea rețelei comer
țului cooperatist și în regiunea Oltenia. 
In localurile nou construite în ultimii 
patru ani își desfășoară activitatea 113 
unități cu amănuntul, dintre care 45 
magazine universale și 7 restaurante.

In ultimii patru ani s-au livrat către 
unitățile de desfacere cu amănuntul un 
mare număr de utilaje frigorifice-elec- 
trice și cu gheață, mașini electrice 
pentru fabricarea înghețatei, diver
se utilaje pentru îmbutelierea berei, in- 
jectoare și altele. Mult apreciate de con
sumatori sînt cele 11 magazine cu auto
servire, precum și cele 7 bufete tip „Ex
pres“, unități care asigură, pe lingă o 
eficiență economică sporită, o servire 
rapidă și civilizată a consumatorilor.

In scurt timp cunoștințele primite la 
lecții vor prinde viață. Sub privirile atente 
ale elevilor, învățătorul Șerban Niculescu 
de Ia Școala de 8 ani din comuna Cer
nești, raionul Luduș, pregătește aparatul 
pentru proiecție.

Alo, „Metalo-Casnica“?
• Lucrări variate ia domiciliul clienților © Puncte de depanare auto-moto pe șoselele 

de circulație intensă
Telefonul 11 49 69 sună într-una. Dis

pecerul notează : „Ce aveți de reparat ? 
Adresa, vă rugăm... La ce oră vă gă
sim acasă ?“. Comanda s-a înregistrat. 
A doua zi, un tehnician al cooperativei 
va fi, între orele convenite, la locul in
dicat. Zilnic, aproximativ 5 000 de ce
tățeni din Capitală se adresează telefo
nic sau personal unităților cooperativei.

Unitatea în care ne aflăm, instalată 
la parterul noului bloc E2 de pe strada 
Avrig, execută lucrări de întreținere a 
aparatelor electrice de uz casnic și asi
gură, în același timp, reparațiile mașini
lor de spălat, aspiratoarelor și frigidere
lor în perioada de garanție.

Majoritatea lucrărilor se execută la 
domiciliul clientului. Atunci însă cînd 
acest lucru nu este posibil, cooperativa 
asigură transportul obiectelor la atelier 
și de acolo înapoi acasă. Cooperativa 
execută o gamă variată de lucrări, de la 
reparații de termostate, etanșizări de 
uși, pînă la schimbarea agregatelor sau 
rebobinatul electromotoarelor. în com
pletarea acestor servicii, cooperativa a 
amenajat, în șoseaua Vitan nr. 273, o 
stație de încărcat agregate frigorifice, 
care va satisface cerințele de acest fel 
și pentru alte orașe din țară.

Tehnicienii cooperativei țin o legătu
ră strînsă cu întreprinderile producă
toare de aparate casnice. Ei au studiat 
la fața locului construcția acestora, aii 
urmărit întregul proces de fabricație.

Numeroase unități ale cooperativei 
execută lucrări de instalații de apă, 
electrice și sanitare, lucrări de lăcătu- 
șerie, înlocuiri de piese la mașini de gă
tit cu aragaz, reparații de biciclete, de

Ambalaje din mase 
plastice

Utilizarea maselor plastice ca mate
rial de ambalare a diverselor produse 
de larg consum s-a extins mult în ul
timii ani în industria alimentară, indus
tria textilă, industria de produse cosme
tice, cea a medicamentelor etc. Se fac 
în continuare pregătiri pentru sporirea 
cantitativă a producției și lărgirea sorti
mentului. Se vor livra, în cursul lunilor 
viitoare, suporturi și ambalaje pentru 
ouă, separatori și coșulețe pentru fructe, 
diferite pungi, imprimate în 3—4 cu
lori, pentru articole de lenjerie, cutii în 
mărimi și forme variate pentru dulciuri, 
capace pentru borcane din policlorură 
de vinii transparent, înlocuitor al carto
nului, dopuri elastice și altele.

ton de gîlceavă și împrăștie în 
dreapta și în stînga cuvinte și epi
tete fără acoperire ?

Autorul foiletonului este fostul șef 
al serviciului de planificare, loan 
Căpușan, actualmente transferat din 
uzină. După cum s-a văzut, el a 
procedat neprincipial scriind un ar
ticol lipsit de simțul răspunderii 
care a jignit un om cu părul cărunt. 
Cu ușurință, fără să verifice temei
nic faptele, redactorii de la „Meta
lurgistul" i-au pus la dispoziție co
loanele ziarului pentru o „luare de 
poziție' oare nu are nimic comun 
cu o critică tovărășească, construc
tivă și care a adus unui om cumse
cade multe nopți albe. Ei au accep
tat foiletonul, semnindu-1 „Redacția", 
Nici secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Ion Vedeanu, (acum se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Turda) n-a dat dovadă, în 
cazul de față, de o atitudine justă. 
El poate că nu a citit materialul 
înainte de apariție sau — dacă a 
făcut-o — atunci l-a citit superficial. 
Părerile de rău pe care le exprimă 
acum, potrivit cărora inginerul Dra
goș a fost criticat nu pentru ceea ce 
merita cu adevărat, ci pentru lucruri 
imaginare, sînt tardive. între timp 
ziarul s-a difuzat, a fost citit, oa
menii au comentat, cunoscuților nu 
le-a venit să creadă.

Scriem aceste rînduri cu intenția 
de a ajuta pe un om să-și recapete 
liniștea, echilibrul sufletesc, dar și 
pentru a stărui asuprd unui aspect 
de principiu. E limpede că critica 
trebuie exercitată cu respect față 
de adevăr, cu verificarea scrupu
loasă a faptelor, totdeauna în spirit 
tovărășesc, constructiv. Critica în
seamnă ajutor și nicidecum jignire.

Este de presupus că ziarul de uzi
nă, cu ajutorul comitetului de partid, 
va găsi modalitatea de a îndrepta 
greșeala săvîrșită, pentru ca asu
pra unui om corect să nu planeze 
învinuiri lipsite de temei.

- ST. ZIDARIȚA

Nr. §89?

cărucioare pentru copii etc. Responsa
bilii unităților din Calea Moșilor 166 și 
Griviței 120, consultîndu-se cu cetățenii 
din cartier, și-au lărgit activitatea, asi- 
gurînd noi prestări de servicii. în mo
mentul de față se experimentează o 
nouă metodă de deservire la domiciliu. 
2-3 cooperatori — de preferință instala
tori, lăcătuși și electricieni — sînt re
partizați pe lîngă unele blocuri, pentru 
a executa operativ lucrări de întreți
nere. Deocamdată, asemenea echipe își 
desfășoară activitatea la blocul D din 
Șos. Mihai Bravu, blocul nr. 22 din 
strada Nicolae Iorga și într-unul din 
blocurile de pe strada Maior Coravu.

Cooperativa a organizat și unități 
specializate în întreținerea și repararea 
autoturismelor și motocicletelor. Au 
fost organizate, pe șoselele cu cir
culație mai mare, puncte de depanare 
și servicii auto-moto. Asemenea puncte 
de depanare vor funcționa în sezonul 
de vară și pe traseul București — Con
stanța. Tot pe această linie va circula în 
permanență un atelier mobil pentru de
panări.

în activitatea cooperativei „Metalo- 
Casnica“ mai sînt însă și deficiențe. 
Deoarece nu există încă un sistem de 
urmărire a calității lucrărilor făcute la 
domiciliul cetățenilor, în această privin
ță se semnalează multe neajunsuri. Unii 
cooperatori execută lucrări de slabă ca

La ștrandurile Flor'easca I și II pregătirile pentru începerea sezonu
lui sînt pe sfirșite. In fotografie : Se montează chioșcuri de răcoritoare

T1E AT1R1E •
TEATRE : O.S.T.A, (Sala Palatului 

R.P. Romîne) : Cei trei mușchetari — 
spectacol extraordinar prezentat de 
Compania „Théâtre de la Cité“ de 
Villeurbanne (Franța) — (orele 20). Tea
trul de Operă șl Balet al R.P. Romîne 
(Teatrul Muzical Galați) : Vînzătorul de 
păsări — (orele 11) ; Trandafirii Doftanei
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Paganini — (orele 10,30) ; Lăsați- 
mă să cînt — (orele 19,30). Filarmonica 
de stat „George Enescu“ (Ateneul R.P. 
Romîne) : Concert dat de corul Filar
monicii de Stat „George Enescu“. Diri
jor : D. D. Botez — (orele 19,30). Teatru! 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Vizita bătrînel doamne — (orele 
10) ; Cercul de cretă caucazian — (orele
15) ; Macbeth — (orele 20). (Sala Studio) : 
Adam șl Eva — (orele 10) ; Mașina tie 
scris — (orele 15,30) : Vicleniile lui Scapin
— (orele 19,30). Teatru] „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Frații Karamazov — 
(orele 10) ; Vlaicu Vodă — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Băieții veseli — (orele
10,30) ; Patru sub un acoperiș — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și 
Cleopatra — (orele 10) ; Sfînta Ioana — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Tache, Ianke și Cadîr — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Micuța Dorrit — 
(orele 11) ; Acuzarea apără — (orele 20). 
(Sala Libertatea) : Doi la aritmetică — 
(orele 10) ; Emil și detectivii — (orele
16) . Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 10) : 
O lună de confort — (orele 15) ; Faraonii
— (orele 19,30). Institutul de artă teatrală 
șl cinematografică „I. L. Caragiale" (str. 
30 Decembrie 9) : Ascensiunea lui Arturo 
Ui poate fl oprită — (orele 10,30) ; Mutter 
Courage — (orele 20) Teatrul Evreiesc 
de stat : Tevie lăptarul — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Seară de concert — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : A 
fugit un tren — (orele 11). Circul de 

litate. Pentru asemenea muncă necores
punzătoare, meseriașii sînt însă retribuiți 
cum se cuvine, cetățenii și cooperativa 
fiind deopotrivă în pagubă. Este deci ne
cesar să se instituie un sistem operativ 
de control și asupra lucrărilor executate.

Sînt și cazuri cînd unele lucrări se 
tărăgănează cu săptămînile. Reparațiile 
cîtorva aspiratoare, de exemplu, au du
rat, în loc de 15 zile, 3 luni. Materia
lele necesare reparațiilor existau în de
pozitele comerțului. Calea acestora 
pînă la cooperativă trece însă printr-o 
filieră atît de lungă, îneît obținerea 
unor asemenea piese a cerut mai mult 
timp decît reparația însăși. Alteori, coo
perativa este pusă în situația de a nu-și 
putea îndeplini obligațiile ce-i revin în 
legătură cu întreținerea aparatelor în 
termenul de garanție, deoarece îi lip
sesc piesele de schimb în cantitățile ce
rute, curele de transmisie etc. Neres- 
pectarea obligațiilor contractuale de că
tre întreprinderile producătoare ' ale di
feritelor aparate creează greutăți cetățe
nilor, pun în situații dificile cooperativa 
și aduc prejudicii fabricilor înseși.

Și o chestiune de amănunt, dar care-și 
are importanța ei : deoarece unitatea 
din str. Avrig dispune doar de un sin
gur telefon, acesta este suprasolicitat, 
iar cetățenii pierd astfel mult timp.

E. SZABO

stat : Pe aripile prieteniei — (orele 16 
șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 16 30; 19; 21,15). Rocco și frații 
săi — ambele serii : Republica (9,15; 
12,45; 16,30; 20), București (9; 12,30; 16,30;
20) , înfrățirea între popoare (11,30; 14,30;
18) , Grădina V. Roaltă (orele 20,30), Gh. 
Doja (9; 12,30; 16; 19,30), Alex. Sahia (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 
(11,30; 17). Cabotinul : rulează la cinema
tografele Magheru (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), 1. C. Frlmu (9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21,15 — grădină 20), Grlvița 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadionul Giuleștl 
(orele 20), 23 August (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 - grădină 20), Libertății (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45 — grădină 20). 
Raidul vărgat ; 1 Mai (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) , M. Emlnescu (11,30; 16; 18,15; 20,30). 
Război și pace — ambele serii : rulează 
la cinematograful V. Alecsandrl (15,30;
19) . Mamelucul ; rulează la cinemato
grafele Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Floreasca (12; 15; 17; 19; 21). Certifi
catul de naștere : Tineretului (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), G. Bacovia (11.30; 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 : Central (10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30). In noaptea de ajun : 
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 9,45 pînă la orele 14 — după-amiază 
16,15; 18.30; 20,45). Program special pen-, 
tru copii — la orele 10 la cinematograful 
13 Septembrie. Cumpără-ți un balon : 13 
Septembrie (11.30; 13,30; 16,30; 18,30; 20.30). 
Program de filme documentare — ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. Frumoasa Lurette : rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (13; 20,15). 
Fata cu ulciorul : rulează la cinemato

Pe scurt
DIN TOATA TARA

ARTICOLE PENTRU LITORAL. In ul
timul timp, fabrica „Adesgo” din Ca
pitală a alcătuit o bogată colecfie de 
modele cu articole pentru litoral. La 
sfîrșitul acestei luni, o mare parte din 
ele se vor găsi în magazinele de spe
cialitate. Colecfia cuprinde bluze și 
cămăși pentru bărbați și femei, adoles- 
cenji și copii, confecționate din fricot 
din fire de relon. De remarcat faptul 
că noile modele sînt lucrate într-o 
gamă variată de desene și culori.

EXPOZIȚIA „CEASUL DE-A LUN
GUL VREMII". — In sala mică de 
expoziții a Palatului culturii din Ploiești 
Muzeul regional de istorie a deschis o 
expoziție cu tema : „Ceasul de-a lungul 
vremii". Sînt prezentate circa 100 de 
ceasornice începînd din secolul 17. 
Printre exponate se află ceasul de 
aur al scriitorului I. A. Basarabescu, 
ceasul de aur al țarului rus Alexandru 
II, dăruit orașului Ploiești în anul 1877 
cu ocazia vizitei sale în localitate, un 
ceas al domnitorului Constantin Brînco- 
veanu, pendula lui Theodor Aman și 
altele.

TEATRU DE VARA IN COMUNA. 
Zilele trecute, în satele Goicea Mare 
și Goicea Mică, din raionul Segar- 
cea, au fost date în folosință un 
complex sportiv și un teatru de 
vară. La inaugurare au participat și 
colectiviști din comunele raionului. 
Cu acest prilej, oaspeții au vizitat 
la Goicea Mică expoziția ,r13 ani de 
activitate a G.A.C.“, iar la Goicea 
Mare au participat la un schimb de 
experiență între crescătorii de ani
male. (De la Ion Perșinaru, ing. 
agronom).

CURSURI DE PERFECȚIONARE 
PENTRU MEDICII OFTALMOLOGI. 
De curînd, la clinica oftalmologică de 
Ia Spitalul Colțea au început cursu
rile de perfecționare a medicilor pri
mari și specialiști oftalmologi. Tema
tica cursurilor a fost alcătuită ținîn- 
du-se seama de progresele din ul
timii ani în domeniul tratării bolilor 
de ochi. Cursurile sînt urmate de 
lecții practice în spitale. (De la Dr. 
Rînjea Gheorghe, coresp. voluntar).

FIER VECHI PENTRU OȚELĂ- 
RII. Tinerii de la Uzinele mecanice 
din Tr. Severin participă în număr 
mare la strîngerea fierului vechi. Ei 
au colectat, în fiecare lună, cîte 
250—300 tone.- La trenul marșrut, 
care a plecat de curînd spre oțelă- 
rii încărcat cu fier vechi adunat de 
tineretul din regiune, au fost ata
șate și patru vagoane de la Uzinele 
mecanice. (De la Aristică Băghină, 
lăcătuș).

LA UNIVERSITATEA POPULARĂ 
In orașul Dorohoi funcționează de 
5 ani o universitate populară. Aici, 
cei peste 100 de cursanți își com
pletează cunoștințele de cultură 
generală. Lecțiile predate sînt în
soțite de material didactic cores
punzător, proiecții de diafilme, 
filme științifice etc. (De la O. Tri- 
fan, coresp. voluntar)

graful Maxim Gorki (10,30; 12,30; 15,45). 
Muntele : Grădina Elena Pavel (orele
20.30) . Pirații aerului — cinemascop :
Giuleștl (10,30; 12,15; 15,15; 17; 18,45; 20,30). 
Toată lumea e nevinovată : Flacăra 
(orele 20,30). Volga (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Olga Banele (16; 18 15; 20,30) Dosarul
furat î Cultural (15; 17; 19; 21).Pescărușul 
negru — Am fost în Africa : rulează la 
cinematograful Alex. Popov în conti
nuare de Ia orele 9 pînă la orele 21). 
Cavalerii Teutoni — cinemascop (ambele 
serii) : 8 Martie (11; 16; 19,15 — grădină
20).  Divorț italian : rulează Ia cinemato
grafele Unirea (11; 15; 17; 19; — grădină
20.30) , Munca (12; 15; 17; 19; 21). Băieții 
noștri ; rulează la cinematograful T. 
Vladimlrescu (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimna
stica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta- gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 
16,30 transmisie de la stadionul „Repu
blicii“ repriza a Il-a a meciului de fot
bal dintre echipele Progresul—Știința 
Cluj și întîlnirea dintre echipele Rapid 
șl C.S.M.S. Iași. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19.15 — Carnet plastic. 19,35 — 
Actualitatea cinematografică. 20,15 —
Teatru în studio : „Femeile savante“, 
de Molière. 21,45 — „CUpidon et Comp." 
— film muzical realizat de Studioul de 
televiziune. In încheiere ; Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

CUA1 E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 

și 22 mai. In tară : vreme ușor instabilă, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
mai ales sub formă de averse. Vint slab 
pînă la potrivit, predominînd din secto
rul vestic. Temperatura în general sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
3 și 13 grade, Iar maximele între 13 și 
23 de grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme ușor Instabilă, cu cerul 
temporar noros. Averse după-amiaza. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară.
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In oglinda apei. (Instantaneu de noapte din Cluj) (Foto : A. Cartojan)

Carnet cultural său
cu 
un

"05 înd pe rînd, pămînturi noi, col- 
J«&.țuri de țară modeste, safe ne

cunoscute și oameni despre care nu 
am mai auzit ies treptat din ano
nimatul lor, se impun atenției noas
tre și strălucesc prin vrednicia lor, 
sporind astfel vrednicia și străluci
rea tării întregi.

Scriam într-un reportaj, cu cîțiva 
ani în urmă, că partea aceasta de 
nord a Dobrogei — regiune deluroa
să și aridă — va deveni una din 
cele mai frumoase regiuni. Au tre
cut doar trei-patru ani de atunci și 
străbătînd, în primăvara aceasta, 
nordul Dobrogei, descopeream cu 
bucurie, pretutindeni, ivirea acestei 
frumuseți. Gospodăria colectivă de 
la Beștepe este puternică, desfășu
rată pe cîteva dealuri și pe un pla
tou vălurit și întins, înconjurat de 
priveliștile uriașe ale Deltei, de 
oglinzile Mării, Razelmului — și de 
oglinda strălucitoare a lanurilor, 
construcțiilor și constelațiilor Do
brogei. între aceste oglinzi imense și 
fermecătoare ale raionului Tulcea, 
trăiesc oameni mulți și muncitori, cu 
obiceiuri și tradiții frumoase, cu cîn- 
tece și cu fets frumoase, cu costume 
și cu jocuri alese, lăudate și pre
miate la concursurile regionale și 
pe întreaga țară.

Pe o suprafață de aproape 3 500 
de hectare, vreme de cinci-șase ani, 
o mie cinci sute de oameni — cu 
două brigăzi de tractoare, 
doi ingineri buni între ei, cu
președinte de nădejde în fruntea lor 
încă de la început — au muncit și 
au făcut pe dealurile acestea tot ce 
se vede. Au ridicat construcții mari, 
solide și le-au umplut cu vite de 
rasă. Cărînd cantități însemnate de 
îngrășăminte naturale și de îngrășă
minte chimice, răscolind munți de 
pămînt, ostenind cîteva rînduri de 
tractoare și tocind cîteva rînduri de 
unelte și atelaje — în acest răstimp, 
oamenii aceștia au reușit să schimbe 
cu totul înfățișarea dealurilor și po
dișului lor. _

Desigur, la ora aceasta, cînd scriu 
despre ei, acolo la Beștepe, deasu
pra acelor oglinzi uriașe, tremură
toare care-i înconjoară — o miede 
oameni au împînzit dealurile și in
cinta îndlguită, la munci, la prășit, 
la plivit, în podgorie, în livezi, la 
orezărie și la grădină, la pescuitul 
scrumbiei și au scos albinele la 
floare; la ora aceasta, nouă-zece 
mii de puișori și păsări au ieșit din 
crescătoriile lor șl ciugulesc în pa
jiștile de orz verde și des, semănat 
anume ; cele 4 500 de ol cu lînă fină 
și semifină și ispancă cu vreo trei 
mii d’e miel au ieșit la iarbă pe iz
lazurile anume pregătite ; cele a- 
proape o mie de vite au ieșit și ele 
pe pășunile pregătite pentru ele. De 
jur-împrejur sînt lanurile de grîu, la
nurile de porumb. Frumos arată 
dealurile netezite și înnobilate de 
mașinile șl de mîinile oamenilor 1 
Poți să întrebi șl să afli cum s-au 
făcut toate astea. Din munca lor de 
zi cu zi, din truda lor — oamenii

singuri nu prea spun, și chiar aceas
tă discreție este frumoasă.

Acuma, în maternitățile pentru 
scroafe, în îngrășătorii sînt porci 
mari, grași, — multe exemplare fru
moase. „Prolifici și precoci — cresc 
repede“ — ni-i recomandă preșe
dintele. Desigur, porcii aceștia 
bine îngrijiți (și din care vreo 700 
sînt contractați) — cer din partea 
îngrijitorilor muncă, osteneală, răs
pundere. Dar îngrijitorul Ion Ca- 
rașca-doi spune: „îl vedeți pe ăla? 
Se urcă în treucă și mănîncă. Asta-i 
obiceiul lui. Pînă nu se satură nu 
se dă jos. După ce s-a săturat, se 
dă jos și pleacă, abia merge, greoi, 
ca un bătrîn...“. Ce spune îngriji
torul Carașca sînt niște gingășii. 
El îndeplinește aici o muncă grea 
și de răspundere — crescătoriile de 
porci sînt, într-adevăr, curate, iar 
porcii și purceii foarte frumoși — 
dar inima lui Carașca și a celorlalți 
crescători este plină cu asemenea 
amănunte gingașe. Numai niște oa
meni care muncesc cu tot sufletul 
aici, atenți, pasionați — numai ase
menea oameni pot eă descrie fieca
re purcel, cu tabieturile, cu obiceiu
rile lui, ca pe un copil.

De departe, pe deal, turmele de 
oi înotau pînă la șolduri în pa
jiști albe de margarete : erau 
mieii lor. Un cioban tînăr, utemistul 
Ion Petrov, fire deschisă și sinceră, 
veselă, ne-a cîntat din „Miorița“ o 
variantă a lui. „Ai oi fără miei? Dar 
miei fără mamă ai?" — l-am între
bat. A înțeles că îl întreb dacă i-au 
murit oi sau miei, în iarna asta. 
„Nu am 1“ — a răspuns supărat 
de întrebarea mea. A intervenit 
președintele. „Cu toate că a fost o 
iarnă așa cum a fost — oamenii au 
luptat cu lopețile în mînă, au des
zăpezit mereu saivanele: nu avem 
pierderi aproape deloc...“

‘y'H'rcam spre incubatoare și spre 
crescătoriile de pui și briga

dierul zootehnic, tovarășul Mihai 
Stanciu, a spus zîmbind : „Mergem la 
blocuri". „Blocurile" sînt un mic car
tier de case de țară, caracteristice 
regiunii — în care se află instalate 
incubatoarele și puiernițele. „Aici 
trebuie supraveghere multă — a ex
plicat președintele. Temperatura tre
buie controlată de mai multe ori pe 
noapte".

La „blocuri“ e curățenie, căldură, 
liniște. Intr-o parte, sala cu incu
batoare ; îhtr-o parte, sala cu pui ; la 
mijloc, o săliță, și din ea, o cameră 
îngrijită, mobilată plăcut — camera 
îngrijitoarelor. Femei în halate albe, 
cu înfățișarea de surori de ocro
tire într-o maternitate, lucrează 
la incubatoare, controlează tempe
ratura ; cu o lampă specială contro
lează ouăle. Au cîte 1 600 de ouă în 
fiecare casă șl ambiția lor este să 
scoată toți puii. Femei în alb 
dau de mîncare puilor și îl cheamă 
cu glasuri duioase: „Copii, copii, 
copiii“. In fiecare casă puii s-au în
vățat cu glasul îngrijitoarei lor și, 
dacă încearcă să-i cheme altcineva,

ei nu asgultă, nu se duc. Intr-un 
„bloc“ dintre acestea lucrează to
varășa Elena Spînoaie, cu fiica ei 
•— Elena Popa. Fiica, la incubatoa
re; mama, alături, la pui. Mai la 
început, adică acum 3—4 ani, le era 
teamă să nu le moară puii. Pe urmă 
au învățat, au biruit. Locul neîncre
derii, locul acestor temeri și stîn- 
găcii l-a luat liniștea care în
seamnă pricepere și siguranță, dra
goste și ocrotire. Și așa, peste tot, 
la toate incubatoarele și la crescă
torii — două femei, ca două surori 
bune, ajutîndu-se între ele, bucurîn- 
du-se împreună — toate îndemnîn- 
du-se, întrecîndu-se între ele. Din 
4 400 de pui — cîți au scos astă- 
iarnă — cu tot frigul care-a fost, au 
pierdut doar vreo 14. Din aproape 
4 000 de ouă cîte au în prezent în 
toate sălile cu incubatoare vor să 
scoată toți puii. Și vor mai scoate 
și vor mai crește încă trei serii...

De la crescătorii și ferme am tre
cut în alt sector — sectorul 11, cu 
alte grajduri, crescătorii și ferme, 
cu construcții mai noi, parcă mai 
bine plasate. Cînd am trecut prin 
mijlocul satului, președintele mi-a 
arătat o grămadă mare de piatră: 
„Aici construim casa agronomului. 
Avem un inginer agronom foarte 
bun, de la începutul gospodăriei aici 
cu noi — Andrei Ivanică — și 
pe inginerul zootehnician, Neculai 
Gheorghe. Amîndoi, foarte buni. Și 
construim o casă pentru ei, să nu 
mai sie-a 
cusem pe cei doi tineri ingineri ai 
gospodăriei — erau la cîmp. Ve
deam însă peste tot semnele pre
zenței- lor acolo : dispensarul
veterinar înzestrat și îngrijit ; gra
fice, programe de activitate, in
strucțiuni scrise cu mîna lor sau 
dactilografiate, puse în ramă și a- 
șezate în perete, la incubatoare, la 
grajduri, la crescătoriile de porci 
— peste tot. Și se vedeau mai cu 
seamă lanurile acelea verzi, curate, 
plantațiile viguroase, pepinierele, ci
rezile și turmele supravegheate de 
știința lor; grădinăria și terenul pre
gătit pentru orezărie. Și se vedea 
bine pregătirea colectiviștilor la 
cursurile pe care le țineau.

Intr-unui din grajdurile cele mai 
noi și mari, pe o lungime de o sută 
de metri, pe două șiruri paralele — 
vaci mari, roșii, netede. Dintr-un 
capăt ne întîmpină un muget 
furios. E un taur tînăr, roșu — 
un animal uriaș, splendid. Scăl
dat parcă în purpură, se agită și 
mugește mînios. E așa de roșu — 
parcă se-nroșește tot grajdul de la 
el. „A simțit că a intrat om străin 
aici", explică brigadiera Iustina 
Enuc.

în grajduri e curățenie, vitele sînt 
îngrijite, vițeii grăsulii, jucăuși, 
blînzi, întind boturile, curioși. Stau 
agățate într-o ordine exemplară ha
latele albe ale mulgătoarelor, găle
țile, biberoanele. La grajdurile de 
vaci lucrează mai mult 
treizeci de femei — și 
mîna lor de gospodine inimoase. 
Bărbații sînt alimentatori, adică a-

Concursul artiștilor

prin sat". Nu-i cunos-

femei — 
se simte

------ duc furaje, cară apă, scot gu-noiul.

amatori

In regiunea București se desfășoa
ră în prezent faza raională a celui 
de-al VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori. La această fază 
participă circa 150 de brigăzi artis
tice de agitație, peste 60 de coruri, 
peste 50 de orchestre de muzică 
populară, circa 200 de echipe de 
dansuri, numeroși soliști.

Duminica trecută concursul s-a 
desfășurat la Olteni și Dobrotești.

Azi, artiștii amatori se vor în
trece in 8 localități.

,,înaintași ai artei 
și culturii romînești"

Casa raională de cultură Grivița 
Roșie din Capitală a inițiat prezen
tarea unui ciclu de manifestări inti
tulat „Înaintași ai artei și culturii 
romînești“. In sala cinematografului 
„Înfrățirea între popoare“ s-au ți
nut recent, în cadrul acestui ciclu, 
expuneri consacrate vieții și opere) 
lui George Enescu și George 
Coșbuc.

Studenți — oaspeți 
ai colectiviștilor

C ă r ț
Recent, Direcția Cen

trală de Statistică a fă
cut cunoscute date cu 
privire la răspîndlrea 
cărții în rîndurile popu
lației din întreaga țară. 
Printre altele s-a’ consta
tat că cela 23 300 bi
blioteci publice din țară 
dispuneau, la sfîrșitul a- 
nului trecut, de un fond 
de 78 700 000 de volume. 
Dintre acestea au fost 
citite 69 milioane volu
me, cu 11 milioane mai 
mult decîf în anul 1961*

i și cititori 
iar numărul ctitorilor s-a 
ridicat 'ia 8 500 000 —
adică aproape jumătate 
din întreaga populație a 
țării.

Mult frecventate sînt 
bibliotecile sindicale din 
cadrul instituțiilor ș| în
treprinderilor. Cele circa 
4 800 biblioteci de acest 
fel existente la sfîrșitul 
anului trecut au înregis
trat în oursdl anului 
1 325 500 cititori. Dotate 
cu cărți ideologice, be
letristica șl tehnice, ele

au împrumutat în 
1962 muncitorilor, 
nicienilor, 
și funcționarilor 
7 610 000 volume.

în anii puterii populare 
au fost create în comu
ne și sate peste 7 000 
biblioteci. Numai în 
1962, aceste biblioteci 
au împrumutat 24 852 800 
cărfi la aproape 3 700 000 
cititori, în majoritate ță
rani colectiviști și sala
ria jl agricoli.

(Agerpres)

anul 
teh- 

inginerilor 
peste

Tot ce fac oamenii aceștia aici — 
fac din toată Inima; tot ce văd că 
se înalță șl crește aici — crește din 
toată inima, cu o inimă plină. Pînă
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Studenții din anul II al Facultății 
de muzică de la Institutul pedagogic 
de trei ani din Capitală, însoțiți de 
cadre didactice, au fost oaspeți ai co
lectiviștilor din comuna Topoloveni, 
raionul Găești. Cu acest prilej, corul 
studenților, viitori profesori de mu
zică în școli de cultură generală și 
dirijori ai corurilor sătești, au pre
zentat, împreună cu corul colecti
viștilor din localitate, un program 
cuprinzînd cîntece de masă, melodii 
populare, „Serenada" de Brahms, 
precum și „Țe cînt, partid“ de Mir
cea Neagu. Programul prezentat șl 
discuțiile purtate au constituit un 
schimb de experiență folositor.

într-un scurt răstimp, cititorii au 
cunoscut două volume semnate de 
Alexandru Philippide, unul de poe
zie și altul de critică literară. Sînt 
cuprinse în paginile acestor cule
geri aspecte esențiale ale activită
ții sale literare desfășurate timp de 
patru decenii și caracterizate prin. 
tr-o nedezmințită pasiune pentru 
problemele sociale și artistice ale 
vremii lui.

Intîlnim adeseori în paginile zia
relor și revistelor noastre numele 
lui Alexandru Philippide, care ur
mărește atent fenomenul literar 
contemporan, prin articole de sin
teză, profiluri literare, intervenții în 
cadrul unor dezbateri.

Din această multilaterală activi
tate publicistică, în volumul de față 
Al. Philippide a ales cîteva arti
cole, portrete și studii. Unele din 
ele subliniază, pe baza unei bo
gate experiențe literare și a unei 
vaste culturi, trăsături ale literatu
rii noastre realist-socialiste. Por
nind de la ideea că : „în secolul 
nostru, pentru prima dată în istoria 
literaturii, s-a produs o înnoire fun
damentală nu numai a tematicii li
terare prin realismul socialist, dar 
și înnoirea noțiunii de scriitor", au
torul se oprește în studiul „Poezia 
realist-socialistă" cu care se des
chide acest volum asupra cîtorva 
din caracteristicile liricii noastre ' 
actuale. Este demn de reținut fap
tul că articolele lui Al. Philippide 
pledează convingător — cu atît 
mal mult cu cît roadele creației 
sale lirice dau un gir acestei ple
doarii — pentru o poezie accesibilă, 
care să exprime „limpede lucruri 
prin firea lor profunde", combătînd 
„forma goală și ciudățeniile menite 
să epateze".

Subliniind ideea că „realita
tea socialistă înnoiește chiar 
cele mai vechi și mai folosite 
teme ale poeziei", Al. Philippide 
arată că multitudinea transfor
mărilor din societatea noastră 
nouă oferă largi posibilități nu

numai pentru o 
conținut, 
rea unei 
artistice.
rului se manifestă 
Philippide 
felul personal în care el 
apropie și reflectă realitatea 
cialistă". In lumina acestor prin
cipii autorul se ocupă de unele 
teme și aspecte centrale ale li
teraturii noastre actuale. Așa, de 
pildă, în „Partidul și poezia" crlti-

Pe

mare bogăție de 
pentru realiza- 

a
ci și
varietăți a expresiei 

Individualitatea scriito- 
spune 

„în primul rînd 
care

Al. 
în 
ÎȘi 
so

marginea volumului : 
„Studii și portrete 

literare" 
de Al. Philippide

cui întreprinde analiza artistică a 
cîtorva din cele mai reprezentative 
poezii scrise pe această temă, ară- 
tînd că „poezia care cîntă partidul 
este sobră și gravă ; expansiunea 
lirică se exprimă cu simplitate și 
adîncime, ca orice sentiment sincer 
și puternic". Alături de alți repre
zentanți ai generației vîrstnice — 
George Călinescu, Perpessicius — 
Alexandru Philippide analizează cu 
dragoste creațiile noii generații de 
scriitori. Din articole scrise în anii 
din urmă, volumul de față înmă
nunchează profilurile literare ale 
lui Ion Brad, Tiberiu Utan, Ion Ho
rea și Mihai Negulescu. Urmărind 
evoluția acestor înzestrați poeți 
de-a lungul anilor, Al. Philippide 
evidențiază cu căldură, dar și cu 
exigență succesele obținute de ei 
pe calea unei poezii a zilelor 
noastre, a unei poezii realist-socia
liste — inspirată din actualitate. 
Criticul relevă în același timp și 
progresele obținute de tinerii poeți

pentru realizarea unei expresii sim
ple, dar pline de sensuri bogate, 
încărcate de frumusețea autentică 
a vieții, arătîndu-le în același timp 
ce anume elemente artistice nu sînt 
potrivite firii și talentului lor, în- 
demnîndu-i să persevereze în di
recția căutării adevăratei originali
tăți.

Un număr de pagini ale acestui 
volum sînt dedicate prezentării cî
torva mari personalități ale litera
turii universale : Andersen, Cehov, 
Lermontov, Schiller, Shakespeare, 
T. Mann, Tagore și alții. Ceea ce ca
racterizează studiile amintite este 
faptul că opera tuturor acestor 
scriitori este văzută în perspectiva 
istorică. Al. Philippide nu izolează 
autorul studiat, ci îl încadrează în 
mod dialectic în evoluția literaturii, 
evidențiindu-i astfel mai clar contri
buția la dezvoltarea culturii univer
sale. In aceste studii, Al. Philippide 
comunică cititorilor o bogăție de 
fapte, de idei, unele din ele abstrac. 
te, într-un limbaj clar, simplu, acce
sibil. Aflăm aici o atitudine con
secventă cu principiul afirmat în 
articolul despre poezia realist-so
cialistă. Nu numai poetul, dar și 
criticul trebuie să exprime limpede 
lucruri „prin firea lor profunde". 
Studiile citate mai dovedesc și în
țelegerea de către scriitor a uneia 
din sarcinile revoluției noastre 
culturale : popularizarea marilor 
scriitori clasici, operă la care Al. 
Philippide a contribuit și prin stră
lucitele sale traduceri publicate în 
anii regimului de democrație popu
lară.

Volumul „Studii și portrete lite
rare" mărturisește prezența pasio
nată a unui valoros om de cultură 
în actualitatea vremii sale.

La Bratsk, pe Angara

„Universitatea
Ascultătorii radioului Vor putea 

lua cunoștință în curînd, în cadrul e- 
mislunii „Universitatea tehnică rar 

’dio”, de una dintre celé mai tinere 
științe — electronica — căreia a- 
ceastă emisiune îl .va dedica o serie' 
de expuneri. Acest nou ciclu ya o- 
glindl folosirea electronicii în cîteva 
domenii principale, printre care îri 
industrie', îri procesele de automata 
zare, îri transporturi, medicină, astro
fizica etd.:

Emisiunea „Universitatea tehnică 
radio”, jcaré 'a fost inițiată îri prime
le zile 'ala [acestui ari, a cuprins pînă 
Îri prezent' trei specialități t—i meta-

tehnică radio“
lurgie, chimie șl energetică. Expune
rile sînt adresate muncitorilor, teh
nicienilor șl cadrelor medii, cît și 
altor categorii de ascultători, fiind 
ținute de specialiști cu o înaltă ca
lificare.

Pe adresa redacției „Universitatea 
tehnică radio” au sosit numeroase 
scrisori din partea unor colective de 
muncă, prin care sînt aduse mulțumiri 
șl totodată propuneri șl sugestii pen
tru îmbunătățirea tematicii.

îri perioada viitoare, această emi
siune va aborda teme noi din alte 
domenii tehnlde, printre care : ato- 
țnistlca, construcții, automatizare.

[Agerpres)

(Foto : Gh, Vlnțilă)Popas

Rîndurile de față fac parte din fur
nalul unei călătorii pe care am făcut-o 
nu de mult în marele centru industrial 
sovietic Bratsk, vestit în toată lumea 
mai ales prin hidrocentrala construită 
acolo pe Angara.

...După două ore de zbor de la Ir
kutsk, avionul în care ne aflăm se ro
tește, înconjoară o localitate cu clădiri 
roșietice și aterizează pe un aerodrom 
înzăpezit, străjuit de pini înalți. Ne a- 
flăm la Bratsk.

Printr-un culoar de pini ajungem în 
zona hidrocentralei. Hotelul, ca și ca
sele din jur, lungi, cu un etaj, seamănă 
cu niște cabane mari de munte. Printre 
trunchiurile pinilor se vede întinderea 
albă a mării Bratskului, străjuită la ori
zont de munți vineți, precum și corpul 
lung al barajului.

Vechea localitate Bratsk, întemeiată 
de atamanul Maxim Perfiliev în 1631, 
se află acum sub apele Angarei, sau 
mai precis în fundul mării despre care 
am vorbit. In schimbul ei, însă, au a- 
părut, la o distanță de vreo 50 km., 
risipite în taiga, mai multe centre locui
te, botezate, fiecare, tot Bratsk. Pentru a 
le distinge li s-au atribuit numere, de 
la unu la opt. Astfel, în zona hidrocen
tralei se află Bratsk 2 și Bratsk 5 (unde 
ne aflăm acum), acesta din urmă su
pranumit „Postoianîi", adică „perma
nent“, pentru a-l deosebi de un alt 
Bratsk, vremelnic — „Vremenîi“ — în
jghebat din corturi pentru primii con
structori care au desțelenit taigaua. Voi 
mai aminti aci de Bratsk 8, care va fi 
de fapt punctul principal, fiindcă acolo 
se va ridica un oraș pentru 130 000 de 
locuitori, ce va forma în faza finală 
centrul de gravitate al acestei constela
ții urbane.

Iată ce trebuie să cunoască, înainte 
de toate, pentru orientarea lui, un că
lător care vine în acest loc, unde aspec
tul geografic se schimbă mai repede de- 
cît hărțile.

Cum a fost supusă Angara

Mi s-au relatat momentele esențiale 
ale construcției. Le voi reda pe scurt.

Lîngă pragurile Angarei, unde e am
plasat barajul, era o mică așezare — 
Padun. Zgomotul cataractei era atît de 
puternic, încît putea fi auzit noaptea la 
zeci de kilometri. Pentru ridicarea ba
rajului, Angara a fost stăvilită de două 
ori, în 1957 și în 1959. A fost o opera
ție memorabilă. Să evocăm insă mo
mentele în care a avut loc cel de-al 
doilea asalt al fluviului, la 18 iunie 
1959.

...De-a lungul podului de pontoane 
sînt înșirate zeci de autobasculante care 
slobozesc fără încetare în apă mari bu
căți de stîncă. Acestea se prăvălesc cu 
zgomot ; trîmbe de apă se ridică în 
toate părțile, fluviul fierbe. Abia a ple
cat un eșalon de mașini și își face apa
riția altul, apoi altul. Mișcarea lor pe 
pod, căderea stîncilor, detunăturile nu 
încetează o clipă. Face impresia că pe 
pod se află mai multe baterii de artile
rie care trag salvă după salvă.

Canonada a continuat și noaptea, la 
lumina reflectoarelor. Autobasculantele 
se iveau din întuneric, ca niște năluci.

Note de călătorie

Un serviciu special de circulație le di
rija drumul. Dimineața, pe la ora nouă, 
au apărut din apă primii colți de stîn
că, iar la ora 12 stăvilarul era gata. Pe 
unul din ultimele blocuri ce urma a fi 
aruncat, muncitorii au scris cu vopsea 
albă : „Noi te-am supus, Angara“.

Atunci constructorii s-au adunat pen
tru a serba evenimentul.

Se relatează că în toiul mitingului a 
aterizat pe aerodromul din Bratsk un 
avion, printre ai cărui pasageri se afla 
și milionarul american A. Harriman, 
care venea să asiste la stăvilirea Anga
rei. Deși cunoștea limba rusă, el a în
trebat, prin interpret, pe reprezentantul 
șantierului :

— Sînteți gata pentru asaltul Anga
rei ?

— Am și stăvilit-o — i se răspunse.
Și atunci, nemaiașteptînd intervenția 

interpretului, Harriman exclamă, uimit, 
în rusește :

— Cum, ați și stăvilit-o ?

In cetatea de beton și metal

In prezent, lucrările se află în faza 
finală. Hidrocentrala funcționează par
țial, tncepînd din 28 noiembrie 1961, 
cînd a livrat prima oară curent in
dustrial. In continuare se lucrează la 
montarea turbinelor, se înalță barajul, 
care va trebui să ajungă la o înălțime 
de 127 metri, cuprinzînd în peretele 
său uriaș circa cinci milioane metri cubi 
de beton. Marea creată în spatele său 
va avea o lungime de 570 de kilometri, 
aproape cît Baikalul. In momentul de 
față ea cuprinde peste 60 de miliarde 
metri cubi de apă.

întreprinderea care realizează lucra-

rea este „Bratskghesstroi". Pe lingă cei 
26 000 de muncitori care iau parte ne
mijlocit la construcția hidrocentralei, pe 
lingă cele 5 000 de mașini, întreprinde
rea dispune de un complex industrial, 
prevăzut cu trei fabrici de beton, o 
„fabrică de case“, ateliere de reparații 
mecanice și reparații auto etc.

Dar cu aceasta n-am isprăvit nici pe 
departe înfățișarea întregii munci con
structive ce se desfășoară la Bratsk. 
Fiindcă întreprinderea amintită coordo
nează și activitatea altor șantiere, care 
construiesc o mare uzină de aluminiu 
și două uriașe combinate, unul de pre
lucrare a lemnului — la Bratsk 8 — și 
altul de înnobilare a minereurilor de 
fier, aflat la o distanță de cîteva sute 
de kilometri, la Korșuniha. De aceeași 
întreprindere țin și șantierele care con
struiesc drumurile, orașul, magistrala — 
spre nord către Ust-Ilimsk, unde va fi 
înălțată, tot pe Angara, încă o hidro
centrală de talia celei de la Bratsk.

Așa că nu e de mirare că la „Posto- 
ianîi" își desfășoară activitatea un 
„combinat al învățămîntului“ de unde 
e dirijată munca șcelilor de toate gra
dele — de la cursurile de calificare 
la școlile medii tehnice, școlile serale și 
pînă la filiala Institutului politehnic de 
la Irkutsk.

Deși foarte tînăr, Bratskul și-a contu
rat distinct personalitatea. Aici orice vi
zită începe cu hidrocentrala. Așa că a 
doua zi după sosire am pornit în mod 
firesc să vizitez șantierul barajului. 
După un drum de cîteva sute de metri 
ne aflăm pe piscul Pursei. Caut o clipă 
să-mi imaginez cum arăta pinul singu
ratec înfipt acolo, deasupra cataractei, 
care pentru primii desțelenitori trebuie 
să fi constituit un punct de reper. Apoi, 
mă delectez îndelung cu priveliștea 
măreață ce ni se înfățișează : ma
rea albă pînă la orizont și bara
jul masiv, lung de aproape un ki
lometru, străjuit deasupra de maca
rale înalte, cu brațe metalice, lungi 
și subțiri, profilate ca niște Te-uri gi
gantice pe cerul siberian. De altfel și 
peisajul acesta se va schimba în curînd, 
cînd barajul de beton va fi continuat 
de un altul, lung de cîțiva kilometri, 
cînd marea se va înălța mai mult și va 
inunda alte văi, cînd piscul pe care sin
tern acum va deveni capul unei pe
ninsule, iar de aici pînă la hidrocen
trală va trece un pod. Razele unui soa
re puternic, strălucitor, ne însoțesc cînd 
coborîm într-o cupă imensă, formată de 
doi pereți muntoși și de zidul de be
ton al barajului. In aer zboară fire de 
zăpadă subțiri, scînteind deasupra An-

mijlocit la construcția hidrocentralei, pi 
de

VALERI J RÎPEANU

Hidrocentrala de la Bratsk. Vedere parțială a barajului
garei cenușii, tulburi, miniate parcă de 
obstacolul întîlnit în cale.

De aici înainte, în tovărășia amabilă 
a inginerului Lappa-Storjihețki, șeful 
secției de producție, pătrundem în ce
tatea de beton și metal a hidrocentra
lei, în parte terminată, în parte șantier. 
Sintern pe estacada de jos, imediat de
asupra turbinelor în curs de montare. 
Uitîndu-ne în sus vedem un pod de 
metal, estacada superioară, la care se a- 
junge pe un drum ocolit.

Mergem deci ca într-un fel de gale
rie vastă, cu acoperiș dantelat, avînd pe 
laturi fluviul și zidul barajului. Ca
mioane cu remorci lungi aduc prefabri
cate de beton. Acestea se montează cu 
ajutorul macaralei. Aici sînt completa
te doar îmbinările care se toarnă în 
cămăși enorme de lemn, protejate de a- 
buri împotriva frigului. Din cauza a- 
cestor aburi permanenți, care se depun

peste tot și se răcesc, pilonii metalici 
sînt acoperiți de straturi masive de 
gheață.

Cînd coborîm pe o scară metalică 
pentru a ajunge în sala turbinelor, pe
reții sînt așa de albi și de strălucitori, 
de parcă ne-am afla într-o mină de 
sare. Dar abia trecem dincolo de ușa 
de la intrare și priveliștea e cu totul 
alta. Ne pomenim într-un extrem de 
lung coridor, confortabil și luminos, în 
care zumzăie molcom cele zece turbine 
intrate în funcțiune, cu o capacitate to
tală de peste 2 milioane kW. După 
cum îmi spune inginerul Lappa, mersul 
acestor agregate în formă de stea și- 
sprijinite pe un postament metalic este 
în întregime automatizat. Astfel încît,

V. NICOROVICI

(Continuare în pag. V-a)
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Stațiuni Șîi locuri 

de odihnă in BanatPROBLEME ABEOALE ALE EMBRIOLOGIEI
Cum poate fi explicată dezvolta

rea unul organism complex dintr-o 
microscopică celulă ovulară ? Care 
sînt forțele motrice ale acestui pro
ces uimitor ? Aceste întrebări au în
dreptat atenția multor oameni de 
știință spre studierea embrionilor d© 
diferite specii. A apărut astfel o ști
ință nouă, embriologfa experimen
tală, care studiază condițiile și fac
torii dezvoltării normale și anorma
le (patologice) a embrionilor, pro- 
punîndu-și să dezvăluie nu numai 
cauzele care dotermină evoluția 
dividuală, ci și posibilitățile de 
tijare a acesteia de către om.

Embriologia experimentală 
crează bineînțeles cu embrionii 
animale și chiar de plante, ceea 
nu înseamnă însă excluderea din 
cadrul cercetărilor a embrionului 
uman. Astăzi oste posibil ca țesuturi 
si organe Izolate al© embrionului 
uman să fio menținute în viață, cros- 
cute pe modii d© cultură speciale, 
observate și supuse experimentării. 
Organele embrionare umane — ca 
inima, ficatul etc, — rămîn vii și 
pot fi observate în continuare chiar 
si după introducerea lor în organis
mul altui embrion unde găsesc con
diții prielnice, ds exemplu în em
brionul de pasăre. Nu de mult, me
dicul italian Petrucci a reușit să ur
mărească în laborator și să filmeze 
dezvoltarea unui embrion uman de 
la fecundație pînă la vîrsta de două 
luni. Embrionul se afla într-o ca
meră transparentă care conținea o 
substanță nutritivă reînnoită mereu, 
în cazul respectiv sorul sîngelui 
matern. Acesta este un procedeu 
care își găsește de altfel aplicare 
curentă în studiul embrionilor de 
pasăre și al altor specii. Filmarea 
s-a afirmat ca o metodă deosebit 
de utilă pentru urmărirea dezvoltă
rii, ea permițînd — după dorința 
cercetătorului — înfățișarea accele
rată a acestui proces, greu de ur
mărit din cauza încetinelii cu care 
se desfășoară în natură. Prin foto
grafiere la anumite intervale de 
timp și deiularea la viteze obișnuite 
a filmului obținut devin evidente în 
numai cîteva minute și accesibile 
observației directe fenomen© care în 
realitate durează multe ore. Expe
riența omului de știință italian a fă
cut accesibil observației directe 
embrionul uman viu în afara 
nismului matern, spulberînd 
mistică cu care clericalismul 
luie începutul procesului de 
voltare a ființei umane.

Se știe că viața individului nu 
începe odată cu nașterea,, ea cu
prinde și perioada formării și con
topirii celulelor germinale, toate fa
zele dezvoltării embrionului. Oda
tă cu recunoașterea importanței 
dezvoltării prenatale pentru viața 
postnatală a individului a crescut și 
interesul pentru studiul embrionu
lui. De cîteva decenii cercetările de 
embriologie experimentală 
un avint deosebit, deoarece 
contribui la rezolvarea unor 
me de bază ale medicinel.

de prof, dr. B. MENKES 
membru corespondent al Academiei 

R. P, Romîne
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Transplantarea de țesuturi
Una dintre aceste probleme o 

constituie transplantarea de organe 
și țesuturi de la un organism la al
tul. Transplantul poate nu numai să 
înlocuiască un organ pierdut, uzat 
sau vătămat, ci să și confere orga- 
nismului-gazdă unele însușiri noi. 
Obstacolul principal în dezvoltarea 
tehnicii transplantărilor este intole
ranța organismului față de trans
plant, indiferent dacă acesta provi
ne de la organisme de aceeași spe
cie sau de alte specii. Nu fac ex
cepție nici organe luate de la rude 
apropiate de sînge. „Prind* defini
tiv numai organe sau țesuturi luate 
din propriul organism al gazdei. De 
asemenea, și gemenii proveniți din 
aceeași ovulă fecundată acceptă 
reciproc transplante de organe sau 
țesuturi. în toate celelalte cazuri, 
organismul-gazdă dezvoltă repede 
anumite substanțe, anticorpii, care 
duc la distrugerea transplantului.

Cu totul altfel se comportă însă 
embrionul. El are o reactivitate cu 
totul diferită de cea a organismului 
adult. La embrion transplantarea de 
organe străin© este pe deplin posi
bilă. Mai mult, în ultimul timp

descoperit că embrionii animalelor 
de experiență în care au fost intro
duse celule vii de Ia un donator de 
aceeași specie sau d© la o specie 
apropiată tolerează mai tîrziu, ca 
organisme mature, transplantarea 
de organe și țesuturi provenite de 
la acel donator. Această metodă de 
conferire a tolerantei pentru trans
plante străin© s-a dovedit eficace 
nu numai la embrion, ci și la ani
malul nou născut, în primele zile 
după naștere. Cu timpul metoda ar 
putea să-și găsească aplicabilitate 
și în medicina umană.

Crearea imunității

nele și acizii nucleici, precum șl 
nucleoproteinele rezultate din com
binarea acestora — joacă un rol în
semnat în transmiterea zestrei ere
ditare. în zootehnie, experiențele cu 
transfuzii de sînge, introducerea d© 
extracte și lichide embrionale, de 
acizi nucleici de la alte rase și spe
cii au dat rezultate pozitive. Aceste 
cercetări deschid perspectiva dirijă
rii eredității la animale.

Interesante sînt lucrările unor bio
logi sovietici care au încercat chiar 
si schimbarea mediului matern în 
care se dezvoltă embrionul. La ie
puri și cîteva alte specii de animale, 
embrionul tînăr sau chiar ovula fe
cundată au fost transferate din ute
rul mamei în uterul unui animal de 
altă rasă. în noua ambianță oferită 
de „mama adoptivă" s-au transmis 
organismului în dezvoltare unele 
caractere ale acesteia, preconizate 
de crescători — greutat© sporită, 
calități ale blănii etc.

Pe aceeași cale i se poate impri
ma organismului embrionar sau nou 
născut și imunitatea împotriva unor 
infecții bacteriene. Imunitatea poat© 
fi transmisă embrionului prin trans
plantarea în corpul său — în mem
branei© protectoare ale acestuia — 
de organe sau celule provenite de 
la animale adulte în prealabil imu
nizate. Fragmente de organe luate 
de la donatori adulți pot influența 
și modul de creștere și dezvoltare 
a organului corespunzător al em- 
brionului-gazdă. Aceasta se explică 
prin iaptul că din organe și din 
fragmentele unor organe, ca inima, 
rinichii, splina introduse în organis
mul embrionar se eliberează mole
cule de proteine specifice acestor 
organe care se îndreaptă spre acel 
organ al gazdei care corespunde 
mai mult structurii chimice a trans
plantului. Aceste cercetări reprezin
tă transpunerea la animale a prin
cipiilor aplicate de I. V. Miciurin în 
domeniul hibridării vegetative.

în cadrul experiențelor efectuate 
la animale, transplantarea de la a- 
dult la embrion s-a dovedit a fi o 
metodă d© perspectivă. Este 
posibilă și introducerea de 
embrionare în organismul 
Poate continua dezvoltarea 
țesuturi în corpul gazdei 
pentru ca ea să se poată folosi la 
rîndul ei de produsul acestei dez
voltări î S-a constatat că în gazda 
adultă celulele embrionare se pot 
adapta la noua lor ambianță, aici 
fiind durabil tolerate. în cartilagiile 
și ficatul embrionului, d© pildă, se 
formează în cursul dezvoltării nor
male celulele 3angvine. în cazul 
cînd bolnavul — în urma unei afec
țiuni a măduvei osoase, a sistemu
lui de formare și regenerare a ce
lulelor sîngelui — este amenințat 
de o anemie progresivă, transplan
tarea de carlilagii sau de ficat em
brionar ar putea suplini deficiența 
prin formarea de celule sangvine 
noi, sănătoase. Iată deci posibilități 
oare ar putea fi fructificate în viitor.

Embriologia experimentală și-a 
dovedit utilitatea și în domeniul 
cercetărilor asupra cancerului. S-a 
constatat că țesuturile și celulele 
canceroase ale animalelor și ale 
mului pot fi menținute în viață 
cultivate în embrionul de găină.

O altă direcție de cercetare 
embriologie, cu perspective îndeo
sebi în domeniul zootehniei, este in
fluențarea embrionului prin produ
sele glandelor cu secreție internă. 
Este meritul școlii romînești de en
docrinologie, întemeiate de acad. 
C. I. Parhon, de a fi sesizat rolul 
glandelor endocrin© în perioada 
dezvoltării prenatale. Introducerea 
d© produse ale unor glande cu se
creție internă, de exemplu ale ova
rului sau hipofizei, sau chiar trans
plantarea acestor glande în stare 
funcțională în ©mbrion poate schim
ba procesul de formare a caracte
relor sexuale și chiar sexul embrio
nului. Determinarea inițială a sexu
lui, problemă deosebit de impor
tantă în zootehnie, a intrat astfel în 
sfera posibilităților.

Este știut că generațiile prece
dente transmit generațiilor următoa. 
re o „zestre* ereditară. Cercetări 
îndelungate și complicate totodată 
au demonstrat că anumiți compuși 
chimici din celulele germinale și 
cele care derivă din ele — protei-

Ocrotirea sănătății
în perioada prenatală
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Embriologia experimentală atacă 
si un complex de important© proble
me legate d© ocrotirea sănătății o- 
mului în perioada prenatală. îna
inte de naștere, în toate etapele 
dezvoltării și îndeosebi în primele 
două luni, organismul pmbrionului 
poate fi atins, prin intermediul oi- 
ganismului mamei, de agenți no
civi ; pot fi vătămate și celulele qer- 
minale. în astfel de cazuri dezvolta
rea se abate de la mersul ei nor
mal făcînd imposibilă continuarea 
vieții individului sau împovărînd or
ganismul ce rămîne în viată cu de
ficiente de conformație și funcțiune 
de diferite grade. Pot fi prevenita 
asemenea malformații ?

Un prim pas în direcția soluțio
nării acestei probleme de mare ac
tualitate în medicină este făcut pe 
baza constatării că multe malforma
ții sînt comune atît omului cît și a- 
nimalelor superioare, că la aceste 
organisme ele pot fi reproduse expe
rimental. Agenții care produc a- 
ceste malformații, dintre care unele 
se și transmit ereditar, sînt extrem 
d© variați. în ultimul timp embrio- 
logii și geneticienii au studiat în
deosebi patru dintre aceștia : radia
țiile penetrante, infecțiile cu viru
suri, scăderea alimentării cu oxigen 
necesar embrionului și anumite pro
duse cfomice medicamentoase. Stu
dierea tuturor acestor agenti și în
deosebi stabilirea efectelor nocive 
pe care le au asupra embrionului 
unele medicamente, care în viața 
postnatală pot fi inofensive, consti
tuie obiective ale embriologiei mo
derne de mare însemnătate pentru 
ocrotirea sănătății generațiilor vii
toare. Este, de altfel, încă proaspăt 
în amintire acel val de îngrozitoare 
malformații produs în unele țări din 
Occident în urma utilizării unui 
medicament „calmant" pus în cir
culație d© firme capitaliste. în orîn. 
duirea noastră socialistă, ocrotirea 
sănătății și producția de medica
mente nu sînt influențate de legile 
profitului. Există deci cele mai 
bune condiții atît pentru protec
ția viitoarei mame, cît și a or
ganismului în devenire, pentru or
ganizarea ©ficientă a igienei prena
tale.

în multe dintre domeniile embrio
logiei experimentale prezentate mai 
sus lucrează astăzi în tara noastră, 
îmbinînd cercetarea științifică cu 
necesitățile practice, colective ale 
Academiei R. P. Romîne, ale Minis
terului Sănătății și Prevederilor So
ciale și al© institutelor de învăță- 
mînt superior. în sectorul de em
briologie experimentală al Bazei 
de la Timișoara a Academiei 
R. P. Romîne se cercetează, între 
altele, acțiunea substanțelor toxi
ce exogene asupra dezvoltării 
embrionilor, efectele transplantă
rii de {esuturi tumorale în embrion, 
dezvoltarea de oagane embrionare 
transplantate, aplicîndu-se metoda 
microcinematografierii în urmărirea 
diferitelor procese de dezvoltare. Sin
tern siguri că munca colectivelor ară
tate mal sus nu va întfrzia eă dea 
roadele așteptate, oferind aplicații 
practice tot mai numeroase și efi
ciente în medicină și zootehnie.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînten’). — 
Atît vara, cit și iama, mii de oameni 
ai muncii din regiune și din țară po
posesc în stațiunile din munții Bana
tului — minunate locuri de odihnă, tra
tament și excursii.

Situată pe Valea Cemei ■ la extre
mitatea de vest a Carpaților meridionali, 
stațiunea băilor lierculane este renu
mită nu numai pentru frumoasa sa po
ziție geografică, ci și pentru apele sale 
termale : sulf uroase, clorosodice, bicar
bonate etc. Tratamentele moderne de la 
băile Herculane sînt mijloace eficiente 
de refacere a sănătății.

Celor sosiți în stațiune li se oferă pe 
lingă cazare și masă, pentru a-și petrece 
timpul liber, un ștrand, club, cinemato
graf, bibliotecă.

O altă stațiune cunoscută este Buzia- 
șul. Și aci își petrec, în tot cursul anului, 
concediile de odihnă și tratament mii de 
oameni ai muncii. Le stau la dispoziție 
pavilioane confortabile, mijloace mo
derne de tratament, băi cu ape mine
rale carbogazoase, precum și club, bi
bliotecă, ștrand.

în regiune mai sînt stațiunile Călacea 
și Lipova, mai puțin cunoscute, dar care 
prin apele termale și minerale atrag an 
de an un număr tot mai mare de vizi
tatori.

Munții Semenicului sînt renumiți v*in 
frumusețea pădurilor și a văilor, locuri 
pitorești care îneîntă privirea la fiecare 
pas. Complexul de cabane de aici oferă 
excursioniștilor condiții bune de cazare.

In afara acestora, în regiunea Banat 
mai există și alte locuri de odihnă : Vă- 
liugul, cabanele Căpriorul de lingă cen
trul muncitoresc Nădrag, Rusca și multe 
altele.

înfloresc
(Urmare din pag. IlI-a)

ceastă robustețe a unor inimi pline 
de viatâ, de încredere.

ceeași revărsare de senti- 
mente bune, ocrotitoare, întă

ritoare le-am văzut la crescăto
rii de porci, la ciobani, la cres
cătoarele de vaci, la cei care al- 
toiau și plantau vița de vie sau 
pomii și lucrau în orezărie. A- 
cestea sînt sentimente noi cu care 
se face agricultura. Chemate, stri
gate de sute de ori pe zi cu ase
menea cuvinte calde și prietenești 
— cresc toate lanurile și turmele — 
și Înșiși oamenii cresc, prin aceste 
cuvinte ocrotitoare, izvorînd din ini
ma lor puternică și optimistă. Oa
menii aceștia construiesc o școală 
nouă, au televizor la cămin, organi
zează excursii în țară...

— Aici — ca și pretutindeni — 
este însemnat și este de preț ceea 
ce fac oamenii, ceea ce realizează 
ei. Dar esie foarte însemnat și de 
mare preț cu ce inimă luciează ei. 
Oamenii aceștia de la Beștepe nu 
au izvoare, nu au fîntîni la înde- 
mînă și au cărat pînă acum apă cu 
butoaie. Cîtă apă trebuie să cari, 
ca să îndestulezi cîteva mii de oi, 
cîteva mii de vaci și porci, atîtea 
mii de păsări — vara, pe arșițele 
de foc, și iarna pe viscole, pș dru
muri întroienite 1 Ei au pînze de apă, 
au izvoare acolo, sub dealurile lor, 
la cincizeci de metri sub pămînt, 
fără să poată să o aducă la supra
față. Acum aduc sonde; vor face fo
raje și vor aduce la lumină acele 
izvoare.

Au lucrat toți colectiviștii pe un 
șantier de îndiguiri, chiar acolo în
tre dealurile lor și Dunăre și pe o 
parte din pămînturile cucerite apelor 
fac grădinării și orezărie. în primă
vara trecută, tocmai cînd întreaga 
incintă îndiguită era semănată s-au 
rupt, într-o seară, digurile. Satul în
treg, așa cum se întorcea de la 
muncă, a alergat, a muncit, a luptat 
toată noaptea și zilele următoare, 
a întărit digurile și a salvat recol
tele. Iarna aceasta a fost grea, cu 
viscole, cu înzăpeziri: erau în pri
mejdie saivanele cu oi, grajdurile, 
crescătoriile. Singuri, colectiviștii 
din sectorul zootehnic nu ar fi reușit 
să lupte cu viscolele. Și atunci au 
sărit brigăzile de cîmp, colectiviștii 
toți, în zile cînd nu putea ieși omul 
din casă, au luptat cu zăpezile, au 
dezgropat grajdurile, au făcut dru-

BASTIONUL ȚESĂTORILOR

cetatea 
cea mai

Bastionul Țesătorilor — vedere exterioară (stingă) ; galeriila luptă» 
torilor din interiorul bastionului (dreapta).

de statu- 
de ani — 
îmbrăcat 
este pre-

grădinile
muri, au cărat furaje și apă și au 
învins iarna. Din asemenea momente 
însemnate și acțiuni mari, grele, s-a 
limpezit și s-a îmbogățit în inima 
lor spiritul nou, încrederea recipro
că. însuși acest deal mare, acoperit 
pînă spre vîrf de terase cu vită de 
vi© — este un monument al legă
turii dintre ei, al muncii lor laolaltă 
— solidari și entuziaști. însăși a- 
ceastă orezărie nouă în car© lu
crează acum cîteva sute de oameni 
cu atelaje este o pagină — un hri
sov de argint — al unirii și al în
frățirii lor.

Auzeam pe colectiviști spunînd 
cu mîndrie că au un președinte bun, 
dr&pt și foarte iubit de oameni. 
Spuneau unii că-i cam dîrz, la ne
voie — dar nici Iot nu le lipsea dîr- 
zenia aceea bună. Potrivit 
tă — om la vreo patruzeci 
modest la înfățișare, 
simplu, tovarășul Ion Ifrim
ședințe de la începutul gospodăriei. 
A absolvit școli de partid, are școa
la de președinți; este deputat raio
nal și membru în Comitetul executiv 
al Sfatului populai raional Tulcea.

Peste tot, prin gospodărie, pe unde 
umblam, el spunea mereu: „Muncesc 
bine colectiviștii noștri. Buni tracto
riști avem. Ne-am înțeles cu ei 
au făcut treabă“. Cum muncesc — 
se putea vedea, 
„Am creat condiții bune la păsări — 
spunea președintele Ifrim — dar și 
îngrijitoarele sînt bune. Cresc puii 
după carie". Și asta se vedea. 
„Avem școala de calificare“. Vor
bea deschis, cu drag, despre oame
nii gospodăriei, despre faptele lor, 
despre greutățile învinse de ei, re- 
cunoșcîndu-le meritele.

Sufletul întregii activități desfășu
rate în gospodărie îl constituie comu
niștii — oameni caie, prin vrednicia 
și priceperea lor, sînt un exemplu 
pentru ceilalți colectiviști. Organiza
ția de partid s-a întărit continuu 
prin primirea de candidați și noi 
membri de partid din rîndurile celor 
mai buni colectiviști.

Un zîmbet, o liniște, o privire des
chisă, o bucurie și o mîndrie discretă 
erau pe fața președintelui și pe fața 
colectiviștiloi, ca peste întinderea li
vezilor tinere care îi înconjurau în
florind — peste tot ca o lumină 
aparte, scumpă, bună. Erau peste 
tot ca niște flori delicate, discrete, 
pline de mireasmă. înfloresc aceste 
grădini și oamenii care le îngrijesc, 
înfloresc satele noastre — și prin 
el© înflorește tot pămîntul patriei.

Și
de jur-împrejur.

Excurslonist sau nu
mai simplu călător pur
tat de treburi, cine po
posește în Brașov nu 
poate să nu fie tentat 
să viziteze măcar două- 
trei din numeroasele o- 
biective turistice pe care 
această cetate medie
vală, devenită in anii 
noștri cetatea industriei 
constructoare de mașini, 
le oferă vizitatorilor.

Dintre ele, Bastionul 
Țesătorilor nu trebuie 
deloc ocolit. Această 
complicată fortificație 
din colțul sud-vestic al 
zidurilor vechii cetăți 
dă ocazia vizitatorului 
să cunoască o f rin tură 
din viața medievală a 
vechiului oraș al mește
șugarilor și negustorilor. 
Ferit prin așezarea sași 
de asalturile armatelor 
vrăjmașe și de tîrnăcoa- 
pele care au deschis, în 
secolul trecut, cîmp dez
voltării orașului, el este 
singurul bastion care s-a 
păstrat intact din cele 
șapte pe care le-a avut 
cetatea. El a fost con
struit în două etape

(prima jumătate a seco
lului al XV-lea și a doua 
jumătate a secolului al 
XVI-lea) de bresla țe
sătorilor, una din cele 
mai mari ale vechii ce
tăți, care îl și apăra.

Astăzi, bastionul domi
nă terenurile de tenis de 
la poalele Timpei și în 
interiorul lui, într-o con
strucție mai nouă, a fost 
instalată o secție a mu
zeului regiunii Brașov : 
Muzeul cetății Brașovu
lui și fortificațiilor din 
Țara Bîrsei.

Aici, în două încăperi, 
sînt expuse planurile ce
tăților construite în de
cursul veacurilor în sa
tele din Țara Bîrsei, 
sau pe dealurile care 
păzeau trecătorile.

Sînt numeroase aceste 
cetăți, căci spaima pe 
care o producea ame
nințarea invaziilor tur
cești a făcut ca fiecare 
sat să caute să-și asi
gure mijloace proprii de 
apărare. Prezentarea în 
ordinea cronologică a 
construcțiilor este
structivă, arătînd evolu-

ția arhitectonică și a al
tor fortificații țărănești 
de la Rîșnov, Prejmer, 
Hărman, Codlea etc.

Bineînțeles, 
Brașovului,
mare și mai puternică 
din Țara Bîrsei, este în 
centrul atenției, ea fiind 
prezentată de o mare 
machetă. Pe ea se văd 
toate zidurile, bastioa
nele și turnurile cetății, 
așa cum arătau în se
colul al XVII-lea. Une
le dintre ele se pot ve
dea și azi, făcînd o 
plimbare pe sub Tîmpa 
sau pe Varte. Cele mai 
multe au fost însă dă- 
rîmate atunci cînd dez
voltarea armelor de foc 
le-au făcut inutile și o- 
rașul a crescut spre șe
sul Țării Bîrsei.

După o oră-două pe
trecute în atmosfera 
medievală din 
nul Țesătorilor, 
cerea în orașul 
înnoiește de la
alta este o adevărată în
toarcere la lumina pre
zentului.

Bastio- 
întoar- 

care se 
o zi la

în-

m va fi ridicată
■ Djakarta.

Sînt rupte lanțurile seculare ale colo
nialismului I Irianui de vest este liber 1 
Această statuie de 17 1 
in capitala Indoneziei —

Al treilea Premiu internațional 
Formentor“, destinat unei lucrări în 

manuscris a unui tînăr scriitor și care 
urmează să fie apoi publicată simul
tan în 14 țări >— după numărul edi
torilor care acordă premiul — a fost 
decernat lui Jorge Semprun pentru ro
manul său „Călătoria cea mare“ (Le 
grand voyage).

Dezbaterile pentru acordarea pre
miului au avut loc anul acesta în 
insula Corfu (Grecia).

Noul laureat, ziarist comunist, s-a 
născut la Madrid în 1923 și a venit 
la Paris în 1939. După terminarea stu
diilor la Sorbona, el și-a luat licența 
în filozofie, după care a luat parte la 
Rezistența franceză împotriva ocupan- 
ților naziști. Arestat în 1943, Semprun 
a fost deținut în lagărul hitlerist de 
exterminare de la Buchenwald. Roma
nul său relatează tocmai această ex
periență personală. La fel ca și auto
rul romanului, eroul său este arestat

de naziști și transportat la Buchen
wald. El reușește să rămînă în viață 
și se înapoiază după eliberare în 
Franța.

Ziarul „l’Unită“ a publicat un in
terviu acordat de Semprun în care a- 
cesta, după ce subliniază necesitatea 
unirii tuturor forțelor antifranchiste 
din Spania, declară : testamentul po
litic lăsat de Julian Grimau în ultime
le ore ale vieții sale, ca sîngele lui să 
fie ultimul din războiul civil — este o 
idee cu adinei rădăcini în rîndurile 
noilor forțe culturale și politice spa
niole.

festivalul muzical „Primăvara la Praga

O carte despre căderea
Publicistul american 

Cornelius Ryan este cu
noscut în Occident da
torită cărții sale „Ziua 
cea mai lungă" — după 
care s-a realizat și un 
film cu același titlu — 
care descrie operațiile 
de debarcare a trupelor 
aliate în Normandia în 
cursul celui de-al doilea 
război mondial. Ryan

se pregătește în 
zent să scrie o 
carte — „Ultima bă
tălie“. consacrată căde
rii Berlinului;

Cornelius Ryan a pe
trecut recent două săp- 
tămîni în U.R.S.S. pen
tru a se documenta în 
vederea viitoarei cărți- 
El a cercetat arhive so
vietice de istorie milita-

pre- 
nouă

Berlinului
ră a celui de-al doilea 
război mondial, arhive 
care, după cum a rela
tat scriitorul, i-au fost 
puse pe larg la dispo
ziție. Istoricul american 
a stat de vorbă și 
mareșalii Uniunii 
vietice Sokolovski, 
kossovski. Konev 
Ciuikov, care i-au rela
tat episoade din timpul 
războiului.

De cîteva zile, p© edificiile cul
tural© din capitala Cehoslovaciei 
flutură flamurile albastre ale festi
valului muzical „Primăvara la 
Praga“.

Tradiția cere ca festivalul să fie 
precedat de un concurs internațio
nal destinat exclusiv tinerilor in
terpret. Anul acesta, concursul a 
reunit 38 de tineri pianiști xepre- 
zentînd 12 țări. Deși printre ei s-au 
aflat talente care șt-au cîștigat 
deja o Incontestabilă reputație, 
premiul I a fost cucerit de 
jana Atanasova (R. P. 
care, deși are numai 19. ani, a de
monstrat o cultură muzicală, o sen
sibilitate și siguranță tehnică re
marcabile.

Al XVIIl-lea festival „Primăvara 
la Praga“ s-a deschis, ca în fie
care an, cu poemul simfonic al lui 

B. Smetana „Patria 
mea". La pupitrul 
filarmonicii cehe 
dirijorul Alois Kli
ma a adus o con
cepție personală 
în care tradiția și 
viziunea modernă 
s© completează în 
mod fericit. A 
doua seară, di
rijorul maghiar

Rum-
Bulgaria),

Festivalul inter
național „Primă
vara la Praga“ : 
Orchestra filar
monică cehă exe- 
cutînd poemul 
simfonic „Patria 
mea" sub condu
cerea lui Alois 
Klima.

György Lehel a valorificat cu mă
iestrie cele „două portrete' ale lui 
Béla Bartok, puțin cunoscute publi
cului praghez. Mult nerv dramatic 
are dirijorul grec Teodor Vavayan- 
nis — „dirijorul fără baghetă" — 
care, într-un program cuprinzînd lu
crări de J. Suk, A. Dvorak, A. Boro
din, N. Skalkottas, l-a avut drept 
solist pe Vladimir Orlov. Violonce
listul romîn a redat cu o autentică 
emoție și cu o frazare fin cizelată 
subtilitățile melodice ale concertu
lui pentru violoncel și orchestră de 
Antonin Dvorak. Criticul muzical al 
ziarului „Lidova Demokracie' re
marcă „tehnica și tonul nobil“ al 
solistului romîn.

Festivalul muzical reunește 20 de 
dirijori, pest© 40 de soliști, 7 or
chestre simfonice și 9 ansambluri 
de muzică de cameră. Neîndoios, 
evenimentul cel mai d© seamă 
din acest an îl constituie con
certul din 23 mai al Filarmoni
cii vieneze dirijată de Herbert 
von Karajan, avînd în program 
simfonia „Jupiter" de Mozart și 
Simfonia Vil-a de Bruckner. Un 
alt eveniment trebuie considerat 
prezentarea ciclului de 9 opere și 
balete ale lui Serghei Prokofiev.

Printre dirijorii prezenfi la festi
val s© mai remarcă sovieticul Ar
vid Jansons, indianul Zubin Mehta, 
germanul Kuit Masur, iar printre 
soliști Leonid Kogan, Mstislav Ros- 
tropovici, Jakov Zak, Zara Doluha- 
nova (U.R.S.S.), pianistul bulgar 
Juri Bukov (elev al lui Eneecu), 
violoncelistul francez Maurice Gen
dron, violonistul francez Christian 
Ferras etc.

Sub lozinca : „Prin muzică, spre 
pace și prietenie între popoare“, 
festivalul muzical „Primăvara la 
Praga“, își îndeplinește cu succes 
nobila-i misiune.

H. LIMAN
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rezervat

— E limpede: 
afară plouă și 
noii locatari 
s-au întors din 
oraș !

(Desen de 
V. TIMOC)

— Spune, bu
nicuțe, nenea e 
invalid, bătrîn 
sau femeie gra
vidă ?

(Desen de 
FRED GHENA- 

DESCU)
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Înapoierea din Italia a delegației 
in frunte eu tovarășul 

Gh. Gaston Marin

(Agerpres)
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La stația nr. 2 a Trustului de utilaj greu din Capitală. Muncitori!
Tudor Ene șl Gh. Vrednlcu — în fotografie — se evidențiază în rîndurile 
colectivului de aici prin calitatea lucrărilor de sudură executate.

(Foto : Agerpres)

SESIUNI AIE SFATURILOR 
POPULARE

Cînd privesc
( Urmare din pag. I-a)

r E L E G R A M
Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca

pitală Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
împreună cu Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior, Mihail 
Florescu, ministrul industriei petro
lului și chimiei, și Sergiu Bulgacoff, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, care, la invi
tația grupului E.N.I. 
petrolieră italiană de 
cut o vizită în Italia.

(Societatea 
stat), au fă-

Incheierea lucrărilor 
celei de-a IV-a Conferințe 
naționale de stomatologie

Sîmbătă la amiază, în sala de mar
mură a Casei Scînteii, s-au încheiat 
lucrările celei de-a IV-a Conferințe 
naționale de stomatologie organiza
tă de Uniunea societăților de științe 
medicale din R. P. Romînă.

în timpul lucrărilor conferinței au 
fost prezentate peste 40 de rapoarte 
și comunicări de către medici spe
cialiști din întreaga țară, precum și 
18 comunicări făcute de reprezentați 
ai delegațiilor de peste hotare.

Rapoartele și comunicările ținute 
aduc o contribuție însemnată la pro
gresul științific al specialității și la 
creșterea nivelului asistenței stoma
tologice, pentru continua îmbună
tățire a asistenței

mii de

medico-sanitare.
(Agerpres)

e

controlat. Fiecă-
în ziua de 18 mai, în aula facul

tății de științe juridice s-au desfășu
rat lucrările celei de-a VIII-a sesiuni 
a Sfatului popular al Capitalei. Au 
participat deputății și numeroși in
vitați — deputați în Marea Adunare 
Națională, șefi de secțiuni ai S.P.C., 
președinți și vicepreședinți ai sfatu
rilor populare raionale, conducători 
de întreprinderi, profesori, oameni 
d© artă din Capitală. Au fost pre
zentate sesiunii „Raportul Comisiei 
permanente de deputați pentru gos
podăria comunală, cu privire la ac
tivitatea desfășurată pe perioada 
martie 1961—martie 1963“ și „Rapor
tul Comisiei permanente de deputați 
pentru învățămînt, cu privire la ac
tivitatea desfășurată pe aceeași pe
rioadă“.

ir
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri a avut loc cea de-a 8-a sesiune 
a Sfatului popular regional Su
ceava, care a analizat felul cum s-a 
desfășurat pînă în prezent proce
sul de învățămînt în anul școlar 
1962—1963, în școlile elementare, 
medii de cultură generală și în șco
lile profesionale din regiune.

Darea de seamă prezentată și 
discuțiile purtate au scos în evi
dență faptul că, în urma măsurilor 
luate de partid și guvern, s-a îmbu
nătățit an de an baza materială, 
asigurîndu-se condiții tot mai bune 
desfășurării învățămîntului. Numai 
în anii 1960—1962 s-au dat în fo
losință 579 săli de clasă, iar în anul 
acesta sînt planificate pentru a fi 
construite și date în folosință alte 
270 săli de clasă.

INFORMAȚII
Sîmbătă dimineața au plecat în Italia 

■cad. C. Daicoviciu, Iorgu Iordan și 
Emil Petrovici pentru a participa la fes
tivitățile care vor avea loc la Torino în 
zilele de 20 și 21 mai cu ocazia sărbă
toririi a 100 de ani de la crearea primului 
curs de limbă romînă la universitatea 
Torino.

a-nea, dovadă de subapreciere a 
cestei munci obștești de răspun
dere, alți conducători de întreprin
deri, de instituții, obișnuiesc să tri
mită la consfătuiri „înlocuitori”, 
dintre care unii cu totul necores
punzători ca pregătire și competen
ță. Asemenea conducători se lip
sesc de un ajutor prețios.

Se mai întîmplă uneori ca, reve
nind într-o unitate unde a semnalat 
lipsuri, echipa să găsească, la în
semnarea respectivă din registru, 
doar o inscripție sumară, lăsată în 
fuga condeiului : „văzut", iar dede
subt o semnătură indescifrabilă. 
Este necesar ca membrii echipelor 
să fie informați de căile pe care 
conducerea întreprinderii sau in
stituției sesizate a rezolvat chestiu
nea, ca răspunsul adresat consiliu
lui local al sindicatelor să fie sem
nat de o persoană competentă.

Echipele de control, care desfă
șoară o muncă obștească în folosul 
oamenilor muncii, trebuie să se 
bucure, în unități, de o primire co
respunzătoare, de considerația și 
respectul cuvenit. Cei care își per
mit ieșiri grosolane față de mem
brii echipelor, care încearcă să-i 
bruscheze, trebuie să fie trași la 
răspundere. Discutarea în spirit 
critic, cu exigență, a unor ase
menea atitudini retrograde se im
pune ori de cîte ori ele se sem
nalează. Organizațiile de partid și 
organele sindicale din unitățile con
trolate trebuie să lupte pentru crea
rea unei opinii publice combative 
față de orice încălcare a obligații
lor de a da relații și a primi aju
torul echipelor de control obștesc, 
să ia atitudine față de orice ieșiri 
abuzive, grosolane.

Buna organizare a activității e- 
chipelor implică un instructaj îm
prospătat la intervale scurte,

profilul sectorului 
rui membru al unei astfel de echi
pe trebuie să-i fie permanent clar 
asupra căror obiective se efectuea
ză controlul, ce drepturi și îndato
riri incumbă această calitate, să ia 
cunoștință de diferite metode prac
tice de control etc. Este, de aceea, 
necesar ca pretutindeni consiliile 
locale ale sindicatelor, comitetele 
sindicatelor din întreprinderi și in
stituții să se ocupe mereu, înde
aproape, de îndrumarea lor, de ți
nerea unei legături strînse cu orga
nele administrative de resort, de a- 
jutorarea echipelor în așa fel ca 
ele să-și poată face datoria cu com
petență și autoritate.

Controlorii obștești nu numai că 
sezisează o serie de deficiențe, ci 
vin și cu propuneri pentru perfec
ționarea acestei activități, pentru 
sporirea eficacității ei. Dintre ele, 
menționăm : organizarea trimestria
lă a unor consfătuiri cu lucrători 
din magazine și consumatori ; fixa
rea echipelor în așa fel ca membrii 
lor să poată ieși împreună în con
trol ; extinderea și asupra celorlalte 
sectoare a experienței dobîndite 
în panificație de controlorii obștești, 
mai ales în comerț. Din convor
biri cu controlori obștești reiese 
limpede dorința lor de a lucra cît 
mai bine, cît mai eficient în acest 
domeniu, de a desfășura paralel și 
o muncă de educare a lucrătorilor 
din unitățile pe care le controlează.

Trebuie subliniată din nou, cu tă
rie, importanța controlului obștesc, 
care se desfășoară pe baza indica
țiilor date de partid și guvern. De 
aceea este necesar ca acest sec
tor să se bucure în permanență de 
îndrumarea organelor de partid, 
menită, înainte de toate, să spo
rească eficacitatea acestei activități 
strîns legate de îmbunătățirea con
tinuă a deservirii populației.

Procesul activistului 
progresist L. Knorr 

Àcuzalul a prezentat documente 
demascatoare despre activitatea 

generalilor hitlerițti
SOLINGEN 18 (Agerpres). — La 

17 mai a început la Solingen proce
sul împotriva cunoscutului activist 
progresist pe tărîm obștesc din 
R. F. Germană, Lorenz Knorr, 
membru al directoratului parti
dului vest-german, Uniunea germa
nă a păcii. El este acuzat că i-ar fi 
„jignit” pe foștii generali hitleriști 
Speidel, Heusinger, Foertsch, Kam
mhuber și pe amiralul Rugge care 
dețin în prezent posturi de condu
cere în Bundeswehr și în N.A.T.O. 
Pretextul punerii sub acuzare a lui 
Knorr a fost faptul că aproximativ 
cu 2 ani în urmă, el a amintit în- 
tr-una din cuvîntările sale un fapiț 
cunoscut de întreaga lume, și anu
me acela că foștii generali ai Wehr- 
machtului sînt principalii vinovați 
de moartea a milioane de oameni 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial. El a subliniat, de aseme
nea, că acești criminali de război 
trebuie să-și primească pedeapsa 
meritată.

Luînd cuvîntul la proces, Lorenz 
Knorr a demascat pe baza a nu
meroase documente rolul pe care 
l-au avut Heusinger, Foertsch, 
Speidel și alții în crimele săvîrșite 
de hitleriști în timpul celui de-al 
doilea război mondial.

Tot la 17 mai a început audierea 
martorilor. Martorii apărării au 
prezentat tribunalului fotografii și 
documente conținînd grave acuzații 
la adresa generalilor vest-germani.

Următoarea ședință a tribunalu
lui va avea loc la 27 mai.

Deficitul balanței de plăți 
a S. ü. A. in creștere

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Ministerul Comerțului S.U.A. a co
municat că deficitul balanței de 
plăți a Statelor Unite s-a ridicat în 
primul trimestru al anului 1963 la 
820 milioane dolari, aproape dublu 
față de deficitul înregistrat în 
aceeași perioadă a anului trecut, 
în comunicat se arată că, dacă ac
tualul ritm de creștere a deficitului 
se va menține, Statele Unite vor în
registra anul acesta un deficit de 
3 300 000 000 dolari.

în același timp, Ministerul Comer
țului a anunțat că rezervele de aur 
ale S.U.A. au scăzut în primele trei 
luni ale acestui an cu 111 milioane 
dolari.

Sesiunea Comisiei romîno-polone 
pentru colaborarea tehnico-științifică
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — Re

cent a avut loc la Varșovia cea 
de-a 13-a sesiune a Comisiei romî- 
no-polone pentru colaborarea teh- 
nico-științifică.

Comisia a analizat activitatea 
desfășurată de la sesiunea prece
dentă și a constatat dezvoltarea cu 
succes a colaborării tehnico-științi- 
fice între cele două țări.

Ajutorul tehnico-științific acordat 
reciproc a contribuit, în ambele 
țări, la asimilarea unor instalații, 
mașini, aparate și introducerea 
proceselor tehnologice noi de pro
ductivitate înaltă.

în conformitate cu protocolul 
semnat, se lărgește în continuare 
ajutorul tehnico-științific reciproc 
în diferite ramuri ale economiei 
naționale.

Partea polonă va trimite docu-

mentații și va primi în R.P. Polonă 
specialiști romîni pentru schimb de 
experiență, în special pentru pro
iectarea și execuția vagoanelor de 
marfă de diferite tipuri, a unor 
mașini și motoare electrice, finisa
rea produselor textile — în special 
cele de in — etc.

La rîndul său, R.P. Romînă va 
trimite documentații și va primi 
specialiști polonezi pentru schimb 
de experiență, în special pentru 
exploatarea zăcămintelor de sare 
gemă, construcția și exploatarea 
stațiilor de distribuție a gazelor li
chefiate și a produselor petroliere, 
instalații și tehnologia fabricării 
materialelor refractare etc.

Sesiunea s-a desfășurat într-o 
mosferă de prietenie și deplină 
țelegere reciprocă.

at- 
în-

Conferința miniștrilor de externe ai țărilor africane
ADDIS ABEBA 18 — Trimisul 

special Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite :

La 18 mai, conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor africane și-a 
continuat lucrările în cadrul a două 
comitete, constituite în ședință ple
nară din ziua precedentă. în comi
tetul politic și economic, care va 
discuta probleme legate de crearea 
unei organizații a statelor africane, 
elaborarea Cartei Africii, instituirea 
unui secretariat permanent, apăra
rea colectivă și efectele grupărilor 
regionale asupra dezvoltării econo
mice africane, a început examina
rea proiectelor Cartei africane și a 
altor probleme legate de unitatea 
africană. Au început să fie prezen
tate propunerile diverselor țări în 
problema unității africane. Astfel, 
Ghana a prezentat un proiect de 
constituire a unei uniuni politice 
strînse, după exemplul Uniunii tri
partite dintre Ghana, Mali și Gui
neea. R.A.U. se pronunță, de ase
menea, pentru constituirea unei or
ganizații a statelor africane meni
te în primul rînd să permită reali
zarea practică a unei colaborări în 
domeniul economiei, apărării, poli
ticii externe și culturii între statele 
africane. Propunerea pentru Carta 
Africii făcută de Etiopia preconizea
ză crearea „unei organizații a sta
telor africane, care să coordoneze 
politica, să promoveze dezvoltarea 
și să elaboreze o politică de apăra-

re comună a întregului continent 
african”.

Cel de-al doilea comitet se ocupă, 
printre altele, de discutarea proble
mei eliberării Africii, de lupta îm
potriva politicii de apartheid și 
discriminării rasiale și de proble
ma dezarmării. în acest comitet a 
luat cuvîntul Mario de Andrade, li
derul mișcării populare de elibera
re din Angola, care a cerut statelor 
africane independente să sprijine 
lupta pentru eliberarea Angolei. de 
sub robia colonialiștilor portughezi. 
La rîndul său, Vusumzi Make, lider 
al „Congresului panafrican” din 
Republica Sud-Africană, a cerut 
statelor africane întrunite la Addis 
Abeba să adopte sancțiuni econo
mice împotriva guvernului rasist 
din Republica Sud-Africană și să 
sprijine lupta populației din aceas
tă țară împotriva politicii de a- 
partheid.

Adîncirea divergențelor dintre grupările

Declaratia T.A.S.S.
în legătură cu acțiunile primejdioase 

ale S.U.A. în spațiul cosmic

MOSCOVA 18 (Agerpres). -r în 
legătură cu lansarea de către forțe
le militare aeriene ale S.U.A. a 400 
de milioane de ace de cupru, în 
spațiul cosmic, Agenția TASS a 
fost împuternicită să declare că 
„Statele Unite ale Americii, desfă- 
șurînd pregătirea unui război nu
clear, extind pas cu pas folosirea 
spațiului cosmic în acest scop“.

în declarația TASS se subliniază : 
„Cercurile militare americane nu 
țin deloc seama de urmările pri
mejdioase pe care le poate avea 
pentru omenire infectarea spațiului 
din apropierea pămîntului ca ur
mare a acestor experiențe”.

„Se înțelege de la sine, se arată 
în declarație, că Uniunea Sovietică 
și celelalte state iubitoare de pace, 
ținînd seama de interesele asigu
rării securității lor, nu pot să nu 
tragă concluziile corespunzătoare 
în 
se

legătură cu acțiunile primejdioa- 
ale S.U.A. în spațiul cosmic”.

Vizita lui J. Kădăr 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 18 (Agerpres). - în
tre 16 și 18 mai, Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. și pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, s-a aflat în R. P. Po
lonă, în regiunea lacurilor Ma- 
zuriene, la invitația lui Wladys
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și a lui Jozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

în timpul șederii lui Jânos Kâdâr 
în Polonia a avut loc un schimb de 
păreri.

Au fost discutate problemele re
lațiilor ungaro-polone, în primul 
rînd, în domeniul dezvoltării conti
nue a colaborării economice, pre
cum și problemele care interesează 
cele două părți din punct de vedere 
al situației internaționale.

SHuafia
PORT-AU-PRINCE 18 (Agerpres). 

La 17 mai, în capitala Republicii 
Haiti, a sosit comisia de anchetă a 
Organizației Statelor Americane în
sărcinată să aplaneze conflictul din
tre Haiti și Republica Dominicană. 
După cum remarcă observatorii po
litici, în ultimele zile, tensiunea din
tre aceste două țări a slăbit. Cores
pondenții de presă își îndreaptă a- 
cum atenția asupra situației interne 
din Haiti unde, după cum s-a anun
țat, dictatorul Francois Duvalier, în
câlcind constituția, a început la 15 
mai o nouă perioadă de șase ani de 
conducere ilegală a țării.

U.P.I. a transmis vineri din 
Santo Domingo că președintele Re
publicii Dominicane, Juan Bosch, a 
reînnoit amenințările la o invadare 
a teritoriului haitian și a declarat 
că el consideră relațiile dintre cele 
două țări drept „critice, atîta timp 
cît un singur refugiat continuă să 
se afle în clădirea ambasadei Do
minicane din Port-au-Prince”. De alt
fel, guvernul haitian a adresat o ' 
nouă scrisoare Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. în care subliniază 
că „prezența trupelor dominicane la 
frontiera cu Haiti reprezintă o amw 
nințare permanentă a unei agro» 
siuni”. I

din Siriapolitice
DAMASC 18 (Agerpres). — Noul 

guvern sirian a ținut zilele acestea 
prima sa ședință sub conducerea 
președintelui „Consiliului național al 
comandamentului revoluției”, gene
ralul El Atassi. Luînd cuvîntul în 
cadrul ședinței, primul ministru, 
Salah Bitar, a spus că constituirea 
statului federal arab reprezintă 
principala sarcină a guvernului său. 
Potrivit comunicatelor oficiale, gu
vernul a examinat o serie de mă
suri concrete pentru aplicarea a- 
cordurilor cu privire la constitui
rea statului federal arab, semnate 
nu de mult la Cairo.

Cu toate acestea, situația nu a 
fost nicidecum aplanată. Toate gru
pările unioniste care se opun par
tidului Baas au căzut de acord să 
se unească într-un front unionist, 
într-o declarație transmisă de

M.E.N. și postul de radio 
Nihad Kassem, unul din li-

PETROSIAN-BOTVINNIK 12-9

genția 
Cairo, 
derii unioniști sirieni, fost, pînă nu 
de mult, vicepreședinte al guvernu
lui sirian, a criticat cu asprime par
tidul Baas și politica sa și a anun
țat că frontul unionist a elaborat 
un program care cuprinde „reven
dicările și aspirațiile populare de
naturate de partidul Baas“.

La Cairo se manifestă în con
tinuare o profundă nemulțumi
re față de componența noului gu
vern sirian din care, după cum se 
știe, au fost excluși reprezentanții 
grupărilor care se pronunță pentru 
unitate imediată și necondiționată 
cu Egiptul. Presa egipteană duce de 
cîtva timp o campanie împotriva 
partidului Baas care controlează 
atît guvernul sirian, cît și cel ira
kian. într-un articol, care face o 
amplă critică politicii partidului 
Baas, cunoscutul ziarist egiptean 
Hbykal, care exprimă de obicei 
punctul de vedere al președintelui 
Nasser, scrie că „R.A.U. nu mai poa
te colabora cu conducerea partidu
lui Baas din Siria sau chiar să mai 
coexiste în mod pașnic cu el”. Trupe dominicane pregătite de luptă Ia granița cu Haiti
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La' Bratsk, pe Angara...
Volei Ï.S.K.A.—Rapid 8-1

Primul meci al finalei „Cupei cam
pionilor europeni” la volei (masculin) 
s-a desfășurat sîmbătă seara la Moscova 
între campioana U.R.S.S., Ț.S.K.A., șl 
echipa Rapid București. Voleibaliștii so
vietici au obfinut victoria cu scorul de 
3-1 (16-14 I 15-12 I 14-16 i 15-6). Revanșa 
va avea loc Ia 26 mai, Ia București.

B „Cupa țărilor latine"
La Poligonul Tunari se antrenează 

silnic loturile reprezentative ale țării 
noastre care se află în preajma unor 
importante concursuri internaționale.

Mai tntîl este vorba de a Vil-a edi
ție a „Cupei țărilor latine", ediție 
care In acest an va fi găzduită de țara 
noastră in zilele de 25, 26 mai. Pînă In 
prezent și-au mal anunțat participarea 
următoarele țări : Italia, Franța, Spania 
și Portugalia. Concursul se va desfă
șura la următoarele probe : armă liberă, 
calibru redus 3x40 focuri și 60 focuri 
culcat j pistol viteză și pistol liber. Se 
va concura individual și pe echipe for
mate din 4 trăgători.

In zilele de 31 mal, 1, 2, 3 iunie 
trăgătorii noștri vor participa la con
cursul internațional prin coresponden
tă „Marele premiu Dosaf". La acest 
concurs concurează toate reprezentati
vele țărilor socialiste.

După numai cîteva zile la 7—9 Iunie 
va avea loc concursul bilateral inter- 
țări s R. P, Romînă—R. P< Ungară,

Azi, la fotbal
în cadrul campionatului oat. A 

de fotbal, în Capitală, pe stadionul 
Republicii, se vot desfășura urmă
toarele jocuri : Progresul București- 
Ștlința Cluj (ora 15,30) și Rapid 
București-C.S.M.S, Iași (ora 17).

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din jurul orei 
18,15 de la Constanța repriza a 
Il-a a meciului Farul-Steaua. Trans
misia se va face pe programul I.

c y s A
POZNAN (prin telefon — de la 

trimisul nostru). — Tot în final s-a 
decis și soarta etapei a IX-a care a 
avut loc ieri între Torun și Poznan pe 
un traseu mărit față de cel anunțat 
(150 km). Ceea ce însă a fost mai pu
țin obișnuit, este că de data aceasta 
fugarii — și deci primii sosiți la Poz
nan — sînt alergători situați în a 
doua parte a clasamentului general. 
Italianul Andreoli, de exemplu, care a 
cîștigat etapa, se află pe locul 60. Ur
mătorii sosiți la Poznan (danezii Green 
fi Petersen, cehoslovacul Volf, bulga
rul Bobekov au, de asemenea, poziții 
dincolo de locul 50). Poate că fi acest 
lucru i-a determinat pe fruntașii cla
samentului general să nu dea impor
tanță evadării celor arătați mai sus. 
Pînă aproape de Poznan, cu vreo 15 
km înainte de linia de sosire, pluto
nul s-a menținut compact. Eva
darea decisivă înainte de start a 
inițiat-o mai întîi Bobekov. 1 s-au ală
turat și ceilalți patru fi anume Peter
sen, Volf, Green și Andreoli. Avansul 
acestora s-a mărit treptat, astfel că pe 
stadion ei au intrat detașat înaintea 
celorlalți. Specialist la sprinturi, An
dreoli a reușit să cîștige etapa. Timpul 
realizat de acesta este de 3 ore, 42 
min. 22 sec. Grosul plutonului, în 
care se aflau toți cel 6 cicliști romîni, 
a sosit după T 02”. La km 40 al eta
pei a abandonat, fiind bolnav, fostul 
purtător al tricoului galben, francezul 
Jean Pierre Genet.

Clasamentul general individual t 1. 
Verhaegen (Belgia) 37 h 11’ 32" ; 2. 
Ampler (R. D. Germană) la 32" ; 3. 
Vyncke (Belgia) la T 50" ; 4. Gavlic- 
zek (R.P.P.) la 3‘ 23” ; 5. Cerepovici 
(U.R.S.S.) la 4’ 16" ; 6. C. Dumitrescu 
(R. P. Romînă) la 4’ 20” ; 7. 1. Cosma 
(R. P. Romînă) la 4’ 30" ; 8. Timmer
man (Belgia) la 5' 50" ; 9. Storai (Ita
lia) la 6’ 14" ; 10. Kudra (R.P.P.) la 
6’ 17" ; 11. Kapitonov (U.R.S.S.) la

7* 18” ; 12. Woodborn (Anglia) la 7’ 
26” ; 13. Dolezal (R. S. Cehoslovacă) 
la 7’ 36” ; 14. Olizarenko (U.R.S.S.) la 
8’ 00" ; 15. Becker (R.P.P.) la 8’ 18”. 
In cursă au mai rămas 95 de alergă
tori din cei 115 care au luat startul la 
Praga.

In clasamentul general pe echipe 
continuă să conducă R. P. Polonă, ur
mată de Belgia, U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Italia, R. P. Romînă, Iugoslavia, 
R. P. Bulgaria etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 10-a pe 
distanța Poznan — Zielona Gora 
(121 km).

I. DUMITRIU

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Sîm
bătă s-a jucat la Moscova cea de-a 
21-a partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre marii maeștri 
sovietici Botvinnik și Petrosian. După 
o oră de joc, la mutarea a 10-a, într-o 
poziție egală, cei doi șahiști au căzut 
de acord asupra remizei. Scorul este 
acum 12—9 în favoarea lui Petrosian, 
căruia îi trebuie în următoarele trei 
partide doar o jumătate de punct pen
tru a cuceri titlul de campion al lu
mii. Partida a 22-a va avea loc la 20 
mai.

In cîteva ^înduri
landei. Prima zi a fost dominată de spor, 
tivii francezi care au cîștigat primul loc 
la categoriile cocoș, pană, ușoară și se- 
mimijlocie prin Meurat — 207,5 kg, 
Fulla — 322,5 kg, Gerber — 365,5 kg 
și Glaner — 415 kg. tn afară de con
curs ta cat. ușoară, sportivul romîn Fitzi 
Balaș a stabilit un nou record mondial 
de juniori stilul „împins" cu 118 kg 
(vechiul record era de 115 kg și aparți
nea suedezului Strand). Astăzi se des
fășoară ultimele întreceri la cat. mij
locie. semigrea șl grea.

*

Aseară, în sala sporturilor Floreasca, 
s-a disputat dubla întîlnire internaționa
lă de tenis de masă dintre echipele ora
șelor București și Pekin. Oaspeții au ob
ținut victoria în ambele meciuri. Cu 3-0 
Ia feminin

Renumita atletă sovietică Tamara 
Press a stabilit sîmbătă la Moscova un 
nou record mondial la aruncarea discu. 
lui, cu o performanță de 59,29 m.

*■
Turneul international de scrimă de la 

Kiev a continuat cu desfășurarea pro
belor de floretă pe echipe. La feminin, 
pe primul loc s-a clasat selecționata 
R. P. Romîne care în meciul decisiv a 
tnvins cu 9—3 reprezentativa R. S. S. 
Ucrainene.

în competiția masculină, victoria a 
revenit echipei ucrainene, 
re cu 9—7 în 
R. P. Romîne,

învingătoa-
meciul cu reprezentativa

*
alergători din U.R.S.S.,Peste 80 de

R. P. Romînă, R. P. Polonă, Italia, Elve
ția, Franța au luat startul în cea de-a 
30-a ediție a Marelui premiu ciclist al 
ziarului ,,1‘Humanité’’. Prima etapă. 
Paris — Rouen (165 km), a revenit la 
sprint sportivului sovietic Alexandr Ku- 
libin, cronometrat cu 
4h30'34", Ciclistul romîn 
ceanu s-a clasat pe locui

★
Ieri a început la Paris meciul triun

ghiular de haltere dintre echipele selec
ționate ale R. P. Romîne, Franței și Fin-

timpul 
Gabriel 

doi.

de 
Moi-

Si cu 5-1 la masculin.
ir

trei al campionatelor Interna- 
tenis ale Franței, care se 
pe terenurile de la Roland

în turui 
tionaie de 
desfășoară 
Garros din Paris, jucătorul australian
Bob Hewitt l-a învins cu 2—6 i 6—1 i 
6—2 ; 7—5 pe Ion Tiriac (R. P. Romînă). 
O surpriză a furnizat francezul Barclay 
care l-a eliminat cu 6—1 ; 5—7 î 6—1 t 
6—4 pe australianul Mulligan.

(Agerpres)

(Urmare din pag. III-a)

chiar în stadiul final, cînd Bratskul 
lucra cu toată capacitatea lui, 
4 500 000 kW, la conducerea turbinelor 
nu vor fi necesari decît... 12 oameni.

Oameni și perspective

A doua zi dimineață mă aflu 
șantierul „L.P.K.“ din Bratsk 8. Tot 
văd — săpături în părnînt, lucrări 
monta] începute simultan în mai multe 

care
nu- 

în

va
de

pe 
ce 
de

locuri — arată ritmul rapid în 
înaintează construcția. „El-Pe-Ka", 
mele curent al șantierului, folosit 
discuțiile de fiecare zi, e forma pre
scurtată a ceea ce se traduce în romî- 
nește prin „Complexul de industriali
zare a lemnului“, care se construiește 
aici. Grupul de uzine cel mai mare și 
cel mai important din tot complexul, 
destinat fabricării celulozei pentru cord 
(înlocuitor al bumbacului în anvelopele 
de cauciuc) trebuie să intre în produc
ție în cursul anului 1964.

Același complex va cuprinde și alte 
grupuri de uzine care vor da lemnului 
cele mai diferite destinații ; mobilă, 
plăci aglomerate, ferestre și uși, detalii 
pentru autovehicule și nave mici și 
chiar carton de ambala), astfel încît nici 
o așchie din cele 4 000 000 mc de ma
terie primă exploatată anual să nu ră- 
mînă neutilizată.

Cînd mă aflam acolo, pămîntul era 
încă înghețat, tare ca piatra pînă la o 
adîncime de cîțiva metri.

— Și-atunci excavatoarele cum lu
crează P — l-am întrebat pe însoțitorul 
meu, tovarășul Vereșceaghin.

— Sapă, însă nu înainte ca pămîntul 
să fie sfărîmat prin explozii. In fiecare 
seară șantierul bubuie de detunături.

Pe tot drumul străbătut pe jos n-am 
întîlnit nici un om. Ici-colo îmi atrăgea 
atenția zgomotul unui tractor greu as
cuns după un morman de părnînt sau 
scîrțîitul unui troliu lingă care umblau 
cîțiva inși ; încolo — nici o mișcare.

Totuși, pe acest mare șantier lucrea
ză nu mai puțin de 12 000 muncitori,

ale căror forțe sînt înzecite și însutite 
de mașinile și utilajele moderne pe care 
le mînuiesc, mărturie a tehnicii avan
sate de care dispune țara constructori
lor comunismului.

Mai tîrziu, cînd am coborît pe dru
mul sinuos ce duce spre cheiurile vii
torului port, am întîlnit o echipă in 
plină activitate. Vreo patru-cinci inși, 
îmbrăcați în pufoaice, manevrau un a- 
gregat masiv care trepida pe sol, nete
zind și bătătorind asperitățile.

Pe un drum șerpuit, printre construc
ții ce evocau niște stupi de albine 
uriași, ajungem pe locul viitorului port. 
Deocamdată, aici e doar o vale largă, 
albă, mărginită la orizont de coline al
bastre.

— In curînd. marea Bratskului va a- 
coperi valea asta pe toată lărgimea ei 
— îmi explică Vereșceaghin. Pe aici vor 
veni vapoarele încărcate cu material 
lemnos pentru complexul nostru. Unde 
sînt acum mușuroaiele de părnînt va fi 
cheiul, pe care vor lucra macarale.

— Dar ridicătura aceasta de pă
mânt, care înaintează în curmezișul văii, 
ce rost are ?

— Să apere viitorul pori de valuri, 
pe vreme rea. Ce credeți ? Va fi o 
mare în toată legea. Avem nevoie de 
un dig ca în oricare port ce se res
pectă.

...La Bratsk 8 se construiește mult. 
Cartiere întregi prefigurează viitorul 
centru urban — cu cinematografe, stu
dio de televiziune, parcuri etc.

...Cu alt prilej, m-am abătut puțin pe 
la „fabrica de case“. Producția ei într-un 
an : 28 de blocuri a 80 de apartamente, 
respectiv spațiu de locuit pentru a- 
proape 10 000 de oameni. Principalul a- 
gregat al uzinei e un fel de cutie mare 
în care se află casete, ca fagurii de 
miere în stup. La fiecare 24 de ore ies 
de aici șase pereți, gata tiscați. Numai 
să-i ridici cu podul rulant 
pe camion și să-i duci pe 
tru a fi montați.

De la „fabrica de case" 
spre șantierul barajului pentru a mă în-

să-i încarci 
șantiei pen-

mă înd'ept

tîlni cu Vladimir Kazmirciuk, șeful ri
nei brigăzi complexe de constructori, 
pe care pot spune că l-am cunoscut îna
inte de a-l vedea, din cite mt s-au po- 
vestit despre el. Orfan de la vîrsta de 7 
ani, din timpul războiului, a crescut în- 
tr-o „casă pentru copii". A lucrat ca 
strungar la Krivoi-Rog, apoi a plecat în 
Kazakstan, pe pămîntu'ile desțelenite. 
După ce a făcut armata, a venit îm
preună cu alți tovarăși pe șantierul hi
drocentralei de la Bratsk. Atei a muncit 
exemplar, și-a continuat în același timp 
studiile la școala medie, s-a înscris a- 
poi la institut; a devenit membru al 
partidului comunist.

Ceea ce m-a impresionat la el, din 
primele clipe ale întîlnirii noastre, e 
modestia. Interlocutorul meu e îmbră
cat simplu, evită cuvintele răsunătoare, 
nu-i place să vorbească despre sine în
suși. Brigada — îmi spune el — lucrează 
bine. E printre primele care au obținut 
titlul de colectiv al muncii comuniste. 
1 se încredințează deohicei lucrări de 
mai mare răspundere, cum este execu
tarea fundațiilor pe care vor fi montate 
agregatele.

Constructorul fruntaș Kazmirciuk are 
abra 2,9 de ani și a fost ales deputat in 
Sovietul Suprem. In circumscripția tui 
sînt cinci raioane 'ăspîndite în taiga pe 
un teritoriu de mii de kilometri. O 
străbate cu avionul, interesîndu-se da 
cele mai variate probleme ale alegăto
rilor săi : și de aprovizionarea pentru 
iarnă — cu alimente și cartușe — a 
vînătorilor din zona nordică a circum
scripției, și de pătrunderea electricității 
în aceste locuri, fi de punerea în va
loare a descoperirilor făcute de geologi, 
și de grăbirea construcției unui centru 
de televiziune la Bratsk Int’ tin cuvînt, 
ca deputat, îl preocupă tot ce este le
gat — cum spune el — de „pătrun
derea civilizației comuniste in Siberia", 

...Scurte, neverosimil de mici mi s-au 
părut zilele petrecute la Bratsk Iar cînd 
l-am părăsit, am dus cu mine imaginea 
uriașei munci de construcție desfășura
te acolo, a minunaților oameni sovietici, 
făuritori ai societății comuniste.
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Marca manifestație a luptătorilor 
pentru pace din Franța

— La 18 
Generale 
de parti-

PARIS 18 (Agerpres). 
mai s-au deschis Statele 
ale dezarmării convocate 
zanii păcii din Franța.

în suburbia pariziană Saint De
nis s-a întrunit Adunarea Statelor 
Generale alcătuită din membrii Co
mitetului de inițiativă (de pregăti
re) și din reprezentanți ai delega
țiilor luptătorilor pentru pace so
siți din toate colțurile Franței. Par- 
ticipanții la adunare 
documentele care vor 
19 mai spre aprobare 
miting ce va avea loc 
Saint Ouen (de lîngă 
zeci de mii de luptători pentru 
pace, din toate regiunile Franței, 
vor participa la o mare manifes
tație.

Pregătirile pentru această impre
sionantă manifestație, care s-au des
fășurat mai bine de două luni, au 
însemnat o puternică demonstrație 
a maselor largi populare, a france
zilor de toate tendințele politice, fi
lozofice și religioase în sprijinul po
liticii de dezarmare generală și to
tală, împotriva cursei înarmărilor, 
în această perioadă au avut loc sute 
de întruniri, colocvii, au fost sem
nate apeluri, manifeste pentru pace. 
S-au organizat colecte pentru a plăti 
deplasarea delegaților la Paris.

La Comitetul de pregătire a Sta
telor Generale au aderat peste 2 000 
de personalități ale vieții politice, 
științifice și culturale, printre care 
Edgard Faure, fost prim-ministru, 
Francois Mitterand, fost ministru 
de interne, Jean Rostand, membru 
al Academiei de Științe și al Acade
miei Franceze.

Cunoscuții scriitori Elsa Triolet, 
Aragon, Emmanuel D’Astier, Robert 
Merle, Pierre Paraf și alții au sem
nat un apel în care, arătînd perico
lul ce-1 prezintă pentru omenire un 
război nuclear, au cerut să se acor
de tot sprijinul Statelor Generale 
deoarece „o liberă confruntare a tu
turor punctelor de vedere favora
bile păcii poate ajuta la apărarea 
ei“. în sala Mutualité din Paris a 
avut loc o adunare a reprezentanți
lor oamenilor de litere și arte. Peste 
250 de participanți la această adu-

vor discuta 
fi supuse la 
la un mare 

pe stadionul 
Paris), unde

nare au semnat un apel în care cer 
înfăptuirea imediată a dezarmării 
generale și totale.

In întreaga Franță, primari, con
silieri generali și consilieri munici
pali au avut un rol important în 
pregătirea Statelor Generale. în 
Departamentul Morbihan, pregăti
rile pentru Statele Generale s-au fă
cut sub conducerea directă a 27 de 
primari, consilieri generali și muni
cipali.

Tineretul francez a contribuit con
siderabil la pregătirea marii întru
niri de la 19 mai.

Caracteristica principală a acțiu
nilor care au marcat pregătirile 
pentru Statele Generale a consti
tuit-o unitatea de acțiune. în depar
tamentul Deux-Sevres, de pildă, or
ganizațiile Partidului Comunist 
Francez, partidului socialist — 
S.F.I.O., partidului radical și radi
cal-socialist au semnat și lansat un 
apel comun.

Un comentariu A.F.P. 
clupă zborul cosmonautului 

Cooper
PARIS 18 (Agerpres). — Intr-un 

comentariu transmis după termina
rea zborului cosmonautului ame
rican Cooper, agenția France Presse 
subliniază că „recordmanii orbitei 
terestre rămîn sovieticii Pavel Po- 
povici și Andrian Nikolaev care în 
august 1962 au efectuat respectiv 
48 și 64 de rotații în jurul globului 
pământesc față de numai 22 ale lui 
Cooper”.

După cum afirmă conducătorul 
zborurilor cosmice ale N.A.S.A., dr. 
Holmes, înainte de sfîrșitul anului 
1964 nu se mai prevede nici un 
zbor. „Alți specialiști americani în 
problemele spațiale, relevă agenția, 
sînt însă mai puțin optimiști și vor
besc de anul 1965”. France Presse 
scrie că în timp ce cercurile oficia
le americane afișează un optimism 
deplin, „experții rămîn sceptici. So
vieticii vor păstra încă mult timp 
avansul lor în acest domeniu".

In același sens se exprimă și zia
rul francez „Paris Jour".

l'izita delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne in V. R. S. S.

RIGA 18 (De la corespondentul 
Agerpres). — La 18 mai, delegația 
Marii Adunări Naționale a R.P. Ro
mîne, care se află în Uniunea So
vietică la invitația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și-a continuat vi
zitele în capitala R.S.S. Letone.

O frumoasă primire a făcut-o 
oaspeților romîni colectivul fabricii 
de aparate de radio și telefonice 
Vef, ale cărei produse sînt bine cu
noscute în Uniunea Sovietică și în 
întreaga lume. Membrii delegației 
au făcut un popas în secția de a- 
samblare a aparatelor „Latvia“, în 
secția de relee pentru centralele 
telefonice automate. Muncitorii 
i-au primit cu multă căldură, înmî- 
nîndu-le buchete de flori.

A avut loc o discuție prietenească 
cu conducerea fabricii.

I. Biks, secretarul organizației de

Partizani al dezarmării atomice din 
Anglia au fost condamnați zilele tre
cute de un tribunal la pedepse cu în
chisoare. „Vina'' lor este că au parti
cipat la o demonstrație la aerodromul 
de la Marham.

Negrii nu-și mai pleacă ochii
Pe marginea noilor incidente rasiale 

care au izbucnit în Statele Unite, ziarul 
„LE MONDE“, sub semnătura publi
cistului Claude Julien, publică un arti
col în care se subliniază amploarea miș
cării de masă a populației de culoare 
și trăsături noi ale luptei acesteia.

„Un tînăr negru care nu fuge din 
fața cîinelui polițist ce se repede 
spre el : această fotografie — scrie 
autorul — a făcut înconjurul lumii, 
mai elocventă chiar decît acelea în- 
fătișînd mulțimea ce rezista cu calm 
jetului lansat de tulumbele pompie
rilor. Mai mult decît brutala stupi
ditate a comisarului care se amuza 
cu „vînătoarea de negri", ea ilus
trează hotărîrea fermă a unei noi ge
nerații căreia i-a dispărut teama 
moștenită din vremea sclavagismu
lui. Ea a provocat pretutindeni în 
Statele Unite uimire și respect față 
de cei ce știu să-și țină sus capul. 
Negrul nu-și mai încovoaie spinarea, 
nu-și mai pleacă ochii, nu mai ce
dează locul lui pe trotuar...

«De fiecare dată cînd unul din acești 
albi încearcă să insinueze că vă este su
perior, îndreptați-vă și scuipați-l în 
față», declară, în mijlocul aclamațiilor, 
un conducător al N.A.A.C.P. *) Aces
tea se petrec la Greenwood, (Missis
sippi).

Un țăran nenorocit, căruia 1 se 
spune să formuleze o dorință, nu 
cere vreo mărire a salariului, sau o 
casă mai confortabilă, ci răspunde 
cu un singur cuvînt : „Libertate" * *).

Lui Eugene Connor, șeful poliției 
din Birmingham, pe care prietenii lui 
îl poreclesc „taurul", negrii i-au ți
nut piept. El jurase să-i întemnițeze 
pe toți, dar închisoarea s-a dovedit 
prea mică pentru a cuprinde mai 
bine de 2 000 de persoane, iar circa 
300 de tineri au trebuit să-și pe
treacă noaptea în curte, sub ploaie. 
Cu prilejul arestărilor în masă du
bele fiind insuficiente, s-au rechizi
ționat autobuzele pentru școli.

„Taurul" a trebuit să facă față u- 
nei situații pe care n-o prevăzuse : 
tinerii școlari negii au luat locul (la 
demonstrații) adulților care se aflau 
cu duiumul în închisoare. Mici și 
mari, ei năvălesc ca talazurile pe 
străzi, în rînduri strînse, mai surîză- 
tori și mai hotărîți chiar decît părin
ții lor".

Folosirea cîinilor polițiști a pro
vocat un val de indignare în țară.

fricii, 
justi- 
îndo- 
negri

Apariția copiilor dă naștere 
Robert Kennedy, ministrul de 
tie, crede că trebuie pusă la 
ială înțelepciunea liderilor 
care mobilizează tineretul pe stradă.

Tînăra qenerație știe însă că ve
chile bariere se clatină și se miră, 
iar apoi se indignează că le mai 
găsește de-a curmezișul drumului 
său. Ea este qrăbită să le răstoarne, 
și în avîntul său înaintează mai re
pede decît prevăzuseră oamenii de 
40 de ani. Aceștia -treceau 
drăzneți în ochii părinților 
nu vor să pară fricoși în

drept în- 
lor. Dacă 
ochii co-

rem mwÂ

*) National Association for the Advan
cement of Colored People (Asociația 
națională pentru progresul negrilor).

**) Citat de revista «Newsweek» din 
mal 1963.
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piilor lor, ei trebuie să ia conduce
rea mișcării și să-i aducă curajul 
lor. sîngele lor rece, experiența lor. .

Bătălia de la Birmingham mar
chează o dată importantă în Istoria 
negrilor americani. Cu 7 ani în 
urmă, în același stat Alabama, pas. 
torul King inițiase boicotarea auto
buzelor din Montgomery. Au parti- , 
cipat 42 de mii de negri, ducînd la 
faliment compania care pretinsese 
să le interzică să se așeze Pe locu
rile care le convin. Drept urmare, 
au fost văzuți negri instalîndu-se în 
restaurante al căror acces le era 
oprit. Fără a renunța în mod hotărît 
la non-violență, ei și-au schimbat 
totuși tactica. Negrii nu se mai li
mitează la o acțiune „negativă" : 
boicotarea autobuzelor, rezistența 
în fața poliției care îi arestează.

Chiar dacă nu duc o luptă în 
regulă cu forțele ce apără o ordine 
nedreaptă și perimată, ei îndepli
nesc totuși acțiuni „pozitive" : por
nesc împotriva primăriei, rezistă cîi
nilor polițiști. Rolul lor este mai ac
tiv, dar unii merg chiar pînă la a 
riposta, cu lovituri de pietre și sticle, 
„micilor albi" în uniformă aflați sub 
ordinele „taurului".

Pentru N.A.A.C.P. această evoluție 
ar putea să marcheze sfîrșitul unei 
epoci. Acum 10 sau 15 ani a- 
vocații săi aduceau în fața justi
ției cazurile cele mai flagrante 
de discriminare rasială. Ei pledau în 
fața tribunalelor locale, a curților 
de apel, a Curții supreme. Această 
procedură dura ani în șir. ...Cîți 
negri sînt astăzi admiși în mod efec
tiv în școlile albilor ? Anumite sta
tistici nu fac decît să inducă în

re. Căci, dacă cea mai mare parte 
a școlilor din S.U.A. sînt oficial „in
tegrate“, ele nu admit, la cîteva 
sute de albi, deci) o mină de negri, 
cîteodată abia unul singur. Negrii nu 
se mai mulțumesc cu această „inte
grare simbolică" (token integration) : 
ea n-a schimbat radical realitatea 
de fiecare zi. Tînăra qenerație știe 
că vechile bariere pîrîie. Ea arde 
de dorința de a le răsturna și în ar
doarea ei înaintează mai qrabnic 
decît putuse prevedea generația 
celor în vîrstă de 40 de ani.

Tulburările rasiale din sud descu
rajează investițiile de capitaluri din 
nord. Revoltele periclitează climatul 
de „respectabilitate“ indispensabil 
bunului mers al afacerilor. O 
„problemă neagră" exista cînd ne
grii erau zdrobiți sub greutatea unei 
mizerii și mai mari, a unor obiceiuri 
ancestrale, a fricii și disperării. De 
cîțiva ani, însă, negrii s-au pus în 
mișcare și forța lor este irezistibilă. 
Va triumfa aceasta în liniște sau prin 
violență ? Este din ce în ce mai 
mult, în primul rînd, problema al
bilor".

eroa-

unuia 
însce-

în timpul 
din procesele 
nate demonstranților 
negri din Alabama, 
judecătorul Brown, 
enervat de atitudinea 
curajoasă a acuzați
lor, a făcut o criză 
de inimă și a su
combat în sala de 
ședințe. (Ziarele).

— Avea ceva la 
inimă ?

— Dimpotrivăl... 
nu avea la inimă 
drepturile negri
lor din S.U.A. 1

(Desen de 
TIMOC).

V.

partid a întreprinderii, a relevat în 
cuvîntul său că succesele obținute 
de poporul nostru sînt bine cunos
cute de oamenii sovietici. El a 
transmis calde urări muncitorilor 
romîni care lucrează în ramura 
electrotehnică.

Acad. Athanase Joja, conducăto
rul delegației Marii Adunări Națio
nale, și deputatul Virgil Cazacu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Iași, au mulțumit 
pentru calda primire și pentru sen
timentele de prietenie manifestate.

Tot sîmbătă, membrii delegației 
au făcut o plimbare prin Riga și au 
vizitat monumentele istorice ale 
orașului, printre care și casa în 
care s-a născut și a locuit marele 
regizor sovietic Serghei Eisenștein. 
Apoi, pe bordul unei nave cu aripi 
subacvatice, „Raketa“, membrii 
delegației Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne, însoțiți de condu
cători de stat din R.S.S. Letonă, au 
făcut o plimbare pe fluviul Dau
gava și în largul Mării Baltice.

BUENOS AIRES 18 (Agerpres).— 
La 16 mai, Dumitru Fara, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al R. P. Romîne în Argen
tina, a prezentat scrisorile de acre
ditare președintelui Republicii Ar
gentina, Jose Maria Guido.

După ce a transmis urări de pace 
și prosperitate poporului argenti- 
nean și președintelui Guido, din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Dumitru Fara 
a declarat că guvernul și poporul 
romîn militează pentru promova
rea unei politici de pace și colabo
rare internațională, pentru dezvol
tarea și lărgirea legăturilor econo
mice cu toate țările din lume pe 
baza avantajului reciproc. El a ară
tat că guvernul romîn este animat 
de dorința de a dezvolta și adînci 
pe această bază, relațiile între Re
publica Populară Romînă și Repu
blica Argentina.

Președintele Guido, mulțumind 
ministrului R. P. Romîne penti'”« 
urările adresate, a rugat să firi 
transmise din partea sa cele mai 
bune urări președintelui Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și poporului romîn. 
în continuare, președintele Guido a 
declarat că guvernul argentinean 
împărtășește pe deplin ideea dezvol
tării relațiilor între cele două țări.

Din partea argentineană, la pre
zentarea scrisorilor de acreditare 
au participat Dr. Tiburcio Padilla, 
ministru ad-interim al afacerilor 
externe, precum și alți demnitari și 
funcționari superiori de la Pre
ședinția Republicii și Ministerul 
Afacerilor Externe.

Ministrul R. P. Romîne a fost în
soțit de dr. Ion Radu, prim-secre 
tar de legație, și ing. Ion Neamțu, 
șeful Agenției Economice.

Delegația Marii Adunări 
primită la Consiliul

LONDRA 18 (Agerpres). — Conti- 
nuîndu-și vizita în Anglia, delegația 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romine a făcut o vi
zită în dimineața zilei de 17 mai, 
lordului primar al Londrei, sir Ralph 
Perring. Urînd bun venit delegației

Nota guvernului sovietic adresată
guvernului SÙ

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
17 mai, A. A. Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., a re
mis lui G. Scholl, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R.F.G. în U.R.S.S., 
o notă a guvernului sovietic care 
reprezintă răspunsul la nota guver
nului R.F.G. din 29 martie 1963 cu 
privire la tratatul de colaborare 
franco-vest-germană. în nota sovieti
că acest tratat, încheiat la Paris la 
22 ianuarie 1963, este considerat „o 
alianță militaristă în cadrul blocu
lui celor 15”, profund ostilă păcii 
și securității, în primul rînd po
poarelor Europei.

în nota guvernului sovietic se 
spune că dacă afirmațiile guvernu
lui R.F.G. cu privire la caracterul 
tratatului de colaborare militară și 
politică franco-vest-germană ar co
respunde realității, U.R.S.S. ar fi 
salutat o asemenea acțiune. „Camu
flajul rămîne însă camuflaj și el nu

este în stare să mascheze evoluția 
primejdioasă pe care guvernele 
R.F.G. și Franței încearcă să o im
pună Europei”.

Guvernul federal declară în nota 
sa că năzuiește „spre îmbunătățirea 
relațiilor cu Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste”. Guvernul so
vietic ia cunoștință de această de
clarație și așteaptă ca ea să se ma
nifeste în acțiunile concrete ale gu
vernului federal. în ceea ce-1 pri
vește, guvernul sovietic a dat întot
deauna dovadă de destulă bună
voință și dorință de a sprijini orice 
acțiune constructivă a oricărui gu
vern care să slujească la întărirea 
păcii. „Se înțelege însă că guvernul 
sovietic nu va privi cu indiferență 
cum unele state care sînt mieroase 
în vorbe acționează în fond într-o 
cîrdășie dușmănoasă împotriva sta
telor iubitoare de pace, subminînd 
edificiu! securității internaționale”, 
se spune în notă.

IMonale a R. P. Romîne
Municipal ai Londrei
romîne, R. Perring a prezentat acti
vitatea și funcțiile lordului primar 
al Londrei. între membrii delega
ției M.A.N. și R. Perring a avut loc 
apoi o convorbire în legătură cu 
relațiile anglo-romîne.

în dimineața aceleiași zile, dele
gația M.A.N. a fost primită la Con
siliul Municipal al Londrei și a vi
zitat cartiere de locuințe construite 
de acest consiliu.

Președintele Consiliului Municipal 
al Londrei, A. Reginald Stamp, a 
oferit un dejun în onoarea delega
ției romîne, la care au participat 
membrii Consiliului Municipal, de
putății Gilbert Longden, W. A. Wil
kins, Marcus Lipton, precum și ge
neralul maior W. A. Dimoline, se
cretarul grupului englez al Uniunii 
Interparlamentare, și colonel I. 
Flower, adjunct al șefului Ceremo
nialului de Stat.

între președintele Consiliului Mu
nicipal al Londrei și membrii dele
gației romîne a avut loc un schimb 
de păreri privind problemele admi
nistrației locale în cele două țări.

în seara zilei de 17 mai, delega
ția M.A.N. a asistat la un concert 
prezentat de Orchestra Filarmonică 
din Londra la „Royal Festival Hali”.

în dimineața zilei de 18 mai, de
legația romină a plecat în provin
cie, unde vizitează orașele Coven
try, Oxford și Warwick.

RABAT. în acest oraș a fost semnat 
un acord comercial pe termen de trei 
ani între Maroc și Cuba. Potrivit pre
vederilor acordului, Cuba va livra 
Marocului un milion de tone de zahăr 
(materie primă) precum și tutun. La 
rîndul său, Marocul va livra Cubei 
conserve, fosfați etc.

PARIS. Asociația prietenilor lui 
Henri Barbusse și Uniunea franceză a 
foștilor combatanți au sărbătorit la 17 
mai cea de-a 90-a aniversare a naște
rii remarcabilului scriitor francez. In 
fața casei unde la ÎS mai 1873 s-a năs
cut Henri Barbusse a avut loc o cere
monie, la care Felix Brun, președintele 
Uniunii franceze a foștilor combatanți, 
și Pierre Paraf, președintele Asociației 
prietenilor lui Henri Barbusse, au evo
cat momente din viața și creația scrii
torului, evidențiind activitatea lui în 
apărarea păcii.

ALGER. In capitala Algeriei s-a 
anunțat oficial la 17 mai că colonelul 
Houari Boumedienne, ministrul apă
rării naționale, a fost numit prim-

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Algeriei. De asemenea, Mo
hammed Said, ministrul pentru pro
blemele foștilor combatanți și victi
melor războiului, a fost numit al 
doilea vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, iar Rabah Bitat, care de
ținea- funcția de vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, a fost numit 
al treilea vicepreședinte.

ROMA. In urma hotărîrii guvernu
lui de a acorda unei companii parti
culare dreptul de a efectua de sine 
stătător lucrările de încărcare și des
cărcare în portul Bado-Liguria (pro
vincia Savona), docherii din întreaga 
Italie au declarat grevă pînă în seara 
zilei de 18 mai. Greva a fost decla
rată în comun de cele trei mari cen
tre sindicale din țară — ConfederațiaEvenimente semnificative in Europa occidentală

are 
în- 
co-

„Ce se întîmplă în Europa occi
dentală ?" a devenit o temă favo
rită de discuție în presa internațio
nală. Comentînd rezultatele alegeri
lor din Italia și din Anglia, unii ob
servatori occidentali trag „semnale 
de alarmă", exprimînd temeri ca a- 
ceea formulată de revista america
nă „U. S. News and World Report" : 
„Europa se îndreaptă spre stînga".

Revista amintită caută bineînțeles 
să amortizeze efectul șocului politic 
al titlului articolului liniștindu-și ci
titorii „că cotitura din Europa occi
dentală nu se face în sensul socia
lismului marxist" sau cu asemenea 
sofisme ca acela că „în Anglia 
loc mai degrabă o cotitură de 
depărtare de la dreapta decît o 
titură spre stînga".

Evenimentele politice care au pro
dus aceste comentarii sînt cu ade
vărat importante și semnificative. In 
Italia, partidele de stînga au obți
nut o reală victorie politică în ale
geri, întrunind împreună peste 12 
milioane de voturi ; comuniștii, cu 
cele aproape 7 milioane de voturi 
dobîndite, și-au sporit numărul de 
deputați de la 140 în 1958 — la 166, 
afirmîndu-se ca o foiță politică e- 
sentială a vieții publice italiene. 
Toate confruntările electorale en
gleze din ultimele șase luni șl în 
special recentele alegeri municipa
le au marcat cîștiquri sensibile ale 
laburiștilor și înfrîngeri răsunătoare 
ale conservatorilor. La recentele a- 
legeri din Olanda partidul comunist 
a cîștigat 30 000 de voturi, obținînd 
încă un loc în cameră.

In aceeași ordine de idei, trebuie 
amintit că nu cu mult timp în urmă, 
în noiembrie 1962, alegerile parla
mentare din Franța au marcat creș
terea influentei forțelor de stînga : 
comuniștii au obținut pentiu prima 
oară sub regimul lui de Gaulle pa
tru milioane de voturi și și-au sporit 
de peste 4 ori numărul deputaților, 
socialiștii — o dată și jumătate, iar 
partidul socialist unit a reușit în sfîr-

șit să-și trimită reprezentanți în A- 
dunarea Națională.

Intr-un articol intitulat „Europa 
spre stînga", cunoscutul comentator 
vest-german Sebastian Haffner scria 
în Die Welt : „în decada 1950—60 în 
majoritatea țărilor europene au 
funcționat guverne conservatoare 
sau cu majoritate conservatoare a- 
vînd deseori pronunțate tendințe 
creștine." 
Haffner să exprime alarmat că 
joritatea covîrșitoare a 
îndreaptă încet, dar 
stînga“.

Aceste fapte ■ stîrnesc 
liniște la Washington, cu 
mult cu cît ele nu au intrat nici un 
moment în calculele strategilor 
mericani. Perioadele de „boom" din 
economia cîtorva țări ale Europei rim mai ales la țările care au gene- 
occidentale au constituit pentru eco
nomiștii și sociologii burghezi sem
nalul unei susținute campanii ideo
logice. “ 
despre 
mului“, 
flicteloi 
cea 
lă ,era aceea 
munismul prezintă atracție pentru 
țările slab dezvoltate din Asia, 
Africa și America Latină, în schimb 
în țările industrializate ale Europei 
occidentale „comunismul a fost stă
vilit și influența lui este în scădere". 
Chiar și un gînditor burghez ca Wal. 
ter Lippmann, care manifestă dese
ori o luciditate pe care nu o întîl-

. nim la confrații săi, s-a înrolat în 
această cruciadă ideologică. în
tr-o conferință de mare ecou pe care 
a tinut-o în primăvara anului tre
cut cu tema „Staretr actuală a lu
mii", Lippmann aprecia că în con
fruntarea istorică dintre cele două 
sisteme ar ft avut loc o îmbunătă
țire a poziției capitalismului dato
rită, după părerea lui, în special fe
nomenelor politice și economice din 
Europa occidentală, care ar fi de
terminat „slăbirea partidelor co-

Fapiele recente îl fac pe 
„ma- 

Europei se 
clar, spre

o mare ne- 
atît mai

a-

Ei au început să predice 
o „renaștere a capitalis- 
desp.-e „dispariția con- 

de clasă" și despre „pa- 
socială“. Teza lor principa- 

că, chiar dacă co- 
atracție 

din

Generală a Muncii din Italia, Confe
derația sindicatelor oamenilor muncii 
din Italia și Uniunea italiană a 
muncii.

LONDRA. In 
broke au fost 
tancuri ale celor

portul englez Pem- 
descărcate primele 
opt batalioane ger-

mane de tancuri, cu un efectiv de 
2 500 de oameni, care vor fi instruite 
la baza militară de la Castlemartin 
din Wales, pînă în luna noiembrie.

BUDAPESTA. La festivitatea des
chiderii Tîrgului internațional au par
ticipat conducători de partid și de 
stat, precum și delegații guvernamen
tale din mai multe țări. Delegația gu
vernamentală a R. P. Romîne este con
dusă de Virgil Actarian, adjunct al

ministrului metalurgiei și construcțiilor 
de mașini.

MOSCOVA. La terminarea vizitei 
ministrului afacerilor externe al 
Suediei, Torsten Nilsson, în U.R.S.S. a 
lost dat publicității un comunicat, în 
care, printre altele, se arată că între 
Torsten Nilsson și Andrei Gromîko a 
avut loc un schimb sincer de păreri 
într-o serie de probleme de interes 
comun. In timpul tratativelor, se 
spune în comunicat, au fost, de ase
menea, discutate problemele dezvol
tării continue a relațiilor comerciale, 
culturale și 
și U.R.S.S.

PRAGA. 
o declarație 
în legătură cu intenția puterilor occi
dentale de a crea forțe nucleare mixte 
ale N.A.T.O. In notă se subliniază că 
această intenție a puterilor occiden
tale accentuează încordarea interna
țională și intensifică primejdia izbuc
nirii unui război nuclear.

științifice dintre Suedia

Agenția Ceteka a difuzat 
a guvernului cehoslovac

munișfe și de stingă". Drept ilus
trare a tezei sale, el prezenta toc
mai exemplul Italiei, pe care-1 so
cotea „spectaculos" pentru reușita 
politicii „deschiderii spre stingă", al 
cărei obiectiv era izolarea comuniș
tilor și dispersarea forțelor lor.

Folosind același pre'ext, Chester 
Bowles, unul din consilierii pre
ședintelui Kennedy în domeniul po
liticii externe, scria în revista „Fo
reign Affairs“ din iulie 1962 un arti
col cu pretenții de generalizare teo
retică. Trecînd în revistă evenimen
tele și interpretîndu-le în maniera 
proprie presei americane, el se stră
duia să demonstreze că „ideologia 
comunistă a devenit inadecvată" 
pentru țările industrializate.

Evenimentele recente, și ne refe-

rat această euforie ideologică bur
gheză — au demonstrat încă o dată 
cît de mioapă este perspectiva po
litică a apostolilor anticomunismului. 

„Este descurajant — scrie „New 
York Times" în editorialul din 2 mai 
— să constați că mișcarea comu
nistă italiană constituie mai mult ca 
oricînd o provocare, dar aceasta 
este situația". Faptul că victoria e- 
lectorală a comuniștilor s-a produs 
tocmai în Italia, (ară care a cunos
cut o perioadă de conjunctură rela
tiv ridicată, îi tulbură în cel mai 
înalt grad pe comentatorii occiden
tali, căci lovește direct în teza lor fa. 
vorită că „comunismul cîștigă teren 
numai în țările slab dezvoltate".

Dacă la aceasta se adaugă fap
tul că și în Franța partidul comu
nist Și-a lărgit influența politică 
în mase tocmai în anii conjuncturii 
favorabile a economiei franceze, a- 
tunci se înțelege mai bine confuzia 
și deruta în care se află profeții 
nenorocoși ai „apusului comunismu
lui în Europa occidentală“. Ziaristul 
american binecunoscut Sulzberger 
a ajuns să-și intituleze articolul său 
recent din 14 mai „Reînvierea comu
nismului occidental".

Toate aceste evenimente reflectă 
respingerea de către masele largi 
ale cetățenilor din țările res
pective a liniei reacționare promo
vate de partidele de dreapta atît în 
domeniul politicii interne cît șl al ce
lei externe. Este astfel cunoscut că, în 
ce privește politica economică și so
cială, cu toate perioadele de creștere 
vremelnică a producției în unele țări 
occidentale, ceea ce caracterizează 
economia vest-europeană sînt în 
continuare fenomenele de instabili
tate, însoțite în unele țări de restrîn- 
geri ale producției. Integrarea vest- 
europeană, realizată pe calea încăl
cărilor brutale aduse suveranității și 
independenței naționale a popoare
lor, pe calea ruinării și a distrugerii 
partenerilor „mai slabi", a avut și 
are efecte care lovesc greu în pă
turi largi de oameni ai muncii — 
ducînd la închiderea și nefolosi- 
rea unor capacități de producție, 
la stagnarea și regresul economic al 
unor regiuni, Ia înăsprirea exploată
rii, azvîilirea pe drumuri și exodul 
silit a zeci și sute de mii de oameni. 
Sînt cunoscute asemenea fapte sem
nalate în ultima vreme ca scăderea 
nivelului activității economice în oc
cidentul Europei, întețirea conflicte
lor de muncă, dintre care unele iau 
forme de luptă ascuțită, cum a fost 
greva minerilor francezi și cea a me. 
talurgiștilor vest-germani.

Speranța burgheziei monopoliste se 
îndreaptă din nou spre partidele so
cialiste. Dar și acestea 
în 
de 
ter 
Re 
că
voluții" în Europa occidentală a fost 
aceea că partidele socialiste din 
R.F.G., Franța, Italia și Anglia au 
părăsit „doctrina socialistă tradițio
nală", El se referea la 
că sub
iluziilor create de conjunctura 
nomică înaltă, partidele socialiste 
au renunțat la naționalizări și în 
genere la proqramele de reforme 
sociale. Dar încă după eșecul înre
gistrat la alegerile parlamentare din

sînt puse 
deosebit 

t lor. Wal- 
satisfac- 

mai 1962

fața unor probleme 
serioase pentru soarta

Lippmann nota cu 
în conferința sa din 
„una din cele mat interesante e-

faptul 
presiunea dreptei și a 

eco-

1961 (după opt ani de opoziție) la
buriștii au constatat că înfrîngerea 
lor s-a datorat tocmai faptului câ 
au ținut să demonstreze că ei pot 
să administreze 
capital tot așa 
servatoril, ceea 
putut convinge 
tive de alegători englezi. De a- 
ceea, la moartea liderului de dreap
ta Gaitskell, laburiștii au ales 
la conducere pe Harold Wilson 
care consideră că pentru a putea in
fringe guvernul conservator în ale
geri trebuie să ofere alegătorilor o 
alternativă politică. Aceeași proble
mă se va pune la alegerile din 
1965 pentru social-democrația vest- 
germană. în Franța, liderul so
cialist Guy Mollet, după ce, mi
nat de anticomunismul său furi
bund, a înlesnit venirea la putere 
a generalului de Gaulle, a înțeles 
în alegerile din 1962 că dacă nu în
cheie acorduri cu comuniștii la al 
doilea scrutin, partidul său va su
feri un dezastru electoral. In Italia, 
după alegerile recente, loqica 
luptei politice împinge guvernul 
creștin-democrat să exercite pre
siuni asupra liderului socialist 
Nenni pentiu a coti spre dreapta. 
Rămîne de văzut ce efect va avea 
succesul comuniștilor asupra 
greșului partidului socialist din 
aceasta.

O concluzie se 
junclura vremelnică 
rea ecoT|rim’r’ă,‘ 
atenueze 
sociale din 
iar politica 
lor guverne 
vest-europene, 
nistă legată 
N.A.T.O., de cursa înarmărilor nu
cleare și de blocare a tratativelor cu 
U.R.S.S, șl celelalte state socialiste, 
ee izbește tot mai puternic de 
rezistența maselor, de dorința lor de 
pace. Masele populare acordă spri
jinul lor politic, votul lor acelor tor
țe și partide care exprimă mai clar 
și mai hotărît interesele lor funda
mentale.

treburile marelui 
de bine ca și con- 
ce, evident, nu a 
categoriile respec-

con- 
vara

impune : 
Și 

economică“ n-au izbutit să 
piofundele contradicții 

țările vest-europene, 
externă a actuale- 
ale principalelor (ări 

politică 
de

con-
„inlegra-

anticomu- 
pactul agresiv
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