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® E. Szabo : Prin cîteva maga
zine de confecții (pag. 2-a).

® în pragul încheierii anului 
școlar (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).
® Răsfoind presa străină : In le

gătură cu tratativele pentru in
terzicerea experiențelor nucleare 
— Poziția puterilor occidentale 
este lipsită de temei (pag. 4-a).

o D. Ținu : Coincidență cu 
tîlc (pag. 4-a).

Ca urmare a aplicării în producție a unor importante măsuri înscrise în planul M.T.O., la întreprin
derea de prefabricate și elemente de construcții din Brașov productivitatea muncii în primul trimestru al 
anului a crescut cu 12 la sută, iar calitatea produselor s-a îmbunătățit simțitor. în fotografie : Aspect de 
la linia de turnare pe verticală a panourilor mari pentru locuințe. (Foto : Agerpres)

Prin aplicarea forajului 
cu turbina

Sondorii întreprinderii de foraj Moi- 
nești sapă astăzi aproape întregul vo
lum de foraj numai cu turbina. Pe 
șantierele de foraj se folosesc turbine 
cuplate, se experimentează noi tipuri de 
sape cu caracteristici îmbunătățite, se 
utilizează liidrocicloane la denisiparea 
noroiului, ceea ce duce la economii de 
turbine și de alte materiale. Pe șantiere 
se extinde și folosirea elementelor de 
mică mecanizare : depănătoare de ca
blu, piese pentru scos cilindri, supa
pele la pompe etc. Toate acestea con
tribuie la reducerea termenelor de fo
rare a sondelor și la realizarea unei 
productivități sporite. Astfel, brigada 
de la sonda nr. 68 a terminat forajul 
cu 8 zile înainte de termen. Numeroase 
brigăzi de la această întreprindere au 
terminat, de asemenea, forajul sonde
lor cu 2 pînă la 4 zile înainte de ter
men.
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O nouă metodă 
de armare metalică în galerii

în minele din bazinul carbonifer Schitul Golești 
se aplică cu succes o nouă metodă de armare me
talică a galeriilor cu bolțari și cintre. Aceasta a dat 
posibilitate minerilor de aici să sporească indicii 
la înaintare și să economisească în cursul acestui 
an peste 1 400 m c lemn de mină șl cherestea și să 
reducă cu mult cheltuielile de producție.

Susținerile metalice de diferite tipuri în galerii au 
devenit preponderente față de cele în lemn. Rezul
tatele cele mai bune s-au obținut cu armăturile cu 
profil clopot, care pe lingă calitățile de rezistență 
prezintă avantajul că au o greutate mică. Orga
nele tehnice din Ministerul Minelor și Energiei Elec
trice prevăd introducerea acestui sistem în cursul 
anului la peste 60 km galerii în întreg sectorul 
carbonifer. (Agerpres)

Cinematografe sătești
De cîteva zile, cetățenii din Beihu- 

geac și Ciucurova, regiunea Dobrogea, 
vizionează filmele la cinematografele 
noi din satele lor. De la începutul a- 
nului, în regiune au fost cineficate încă 
10 sate.

Aspect de la 
noua fabrică 
de pline 
Gherla.

(Foto :
A. Cartojan)

Pregătiri pe Valea Oltului

Cursuri cu președinții 
sfaturilor populare

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Ieri 
au început în stațiunea Slănicul Mol
dovei cursurile de instruire a președin
ților comitetelor executive ale sfaturi
lor populare comunale și ale orașelor 
raionale din regiunea Bacău. Cursu
rile au o durată de 10 zile. La ele 
participă 225 de președinți.

Cum se îndeplinesc prevederile înscrise in planurile M. T. O.

Măsuri eficiente pentru creșterea 
productivității muncii

în planurile de măsuri tehnico-organizatori.ee întocmite la 
începutul anului și completate cu propunerile făcute de muncitori, 
tehnicieni și ingineri cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan, colecti
vele de întreprinderi du prevăzut, printre altele, și numeroase măsuri 
menite să asigure o mai largă punere în valoare a rezervelor interne 
de creștere a productivității muncii.

Cum s-a reflectat în producție, în lunile care s-au scurs de la 
începutul anului, îndeplinirea acestor măsuri înscrise în planurile 
M.T.O., ce rezultate practice s-au obținut ? In cele ce urmează redăm 
constatările făcute de corespondenții noștri regionali în cîteva fabrici 
și uzine din țară.

O preocupare a întregului 
colectiv

Anul acesta colectivul Uzinei me
talurgice din Bacău are printre al
tele ca sarcină planificată, să spo
rească productivitatea muncii cu 
10,7 la sută. în vederea realizării 
acestei sarcini, în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice s-au prevăzut 
32 de măsuri care șe referă nemij
locit la creșterea productivității 
muncii.

Conducerea uzinei s-a preocupat 
ca prevederile înscrise în acest plan 
să fie aplicate la termenele stabilite, 
în primele 4 luni a.c. au fost apli
cate 19 asemenea măsuri privind, în 
principal, creșterea producției și 
productivității muncii. Iată cîteva 
din ele :

La linia de mașini grele — unde 
se prelucrează prin așchiere piese 
rU o greutate mai mare de 100 kg — 
aprovizionarea și deservirea utila
jelor se realiza înainte cu un singur 
pod rulant, care însă nu făcea față 
nevoilor sporite ale producției. In 
timp ce unele mașini erau deservi
te, altele stăteau, creîndu-se astfel 
timpi morți. în trimestrul I, pe baza 
prevederilor înscrise în planul 
M.T.O., s-a dat în folosință aici, pe 
aceeași cale de rulare, al 2-lea pod 
de 3 tone, realizat din fonduri de 
mică mecanizare. Ca urmare, pro
ductivitatea muncii la linia de ma
șini grele a crescut cu 15 la sută.

Tot din fondurile alocate pentru 
mica mecanizare s-au executat și 
două macarale pivotante pentru 
mai buna deservire a lucrărilor de 
la standul de probă al armăturilor 
din fontă și din atelierul de vopsi-

torie. Productivitatea muncii la lu
crările amintite a sporit acum cu 
circa 20 la sută.

Pînă luna trecută în atelierul de 
turnătorie, la executarea unor re
pere grele, se consuma mult timp 
cu diferite lucrări de pregătire. Ne- 
existînd mijloace mecanizate de ri
dicare, formele de turnare erau a- 
nevoios manevrate de la locul lor de 
depozitare la spațiul de formare. Cu 
ocazia dezbaterii cifrelor de plan, 
un colectiv de maiștri și ingineri 
a făcut propunerea să se proiec
teze și să se execute o macara por
tal de 1,5 tone. Propunerea a fost 
înscrisă în planul M.T.O. și aplicată 
în producție. Acum, prin folosirea 
acestei mâcaralè și în urma redu
cerii timpilor auxiliari de pregătire 
a formelor, productivitatea muncii 
la turnarea unui mare număr de 
piese grele a crescut cu 10 la sută.

Totodată în perioada care a tre
cut de la începutul anului în uzină 
s-au aplicat și numeroase măsuri 
privind îmbunătățirea proceselor 
tehnologice cum ar fi : extinderea 
în turnătorie- a metodei de turnare 
în cochilă, 
miezurilor 
turnare în 
CtNu însă
nate în planul M.T.O., prevăzute 
pentru trimestrul I, s-au aplicat. 
Din lipsa de consecvență a condu
cerii' întreprinderii și a mecanicu- 
lui-șef, unele din acestea nu au fost 
traduse în viață. Cu mai bine de o 
lună s-a întîrziat aplicarea măsurii 
privitoare la montarea unui polizor, 
care ar fi ajutat mult la creșterea 
productivității muncii într-unul din 
atelierele uzinei. întîrziată este, de

asemenea, și montarea unei insta
lații ce avea ca scop dublarea capa
cității de sablare a pieselor. Dacă 
n-ar fi existat aceste rămîneri în 
urmă s-ar fi obținut rezultate și 
mai bune în creșterea productivi
tății muncii. (Pe primele patru 
luni ale anului colectivul de aici 
și-a depășit sarcina de sporire a 
productivității muncii cu 0,9 la 
sută).

Conducerea uzinei a analizat anul 
acesta, în trei ședințe, modul în 
care este îndeplinit planul M.T.O. 
La 8 mai a.c., pentru a doua oară 
în acest an, biroul organizației de 
bază din întreprindere a discutat a- 
ceastă problemă. Cu acest prilej in- 
ginerul-șef a prezentat o informare. 
Măsurile adoptate vor duce la des
coperirea de noi rezerve de ridi
care a productivității muncii în 
uzină.

In stațiunile balneo-climatice de 
pe Valea Oltului se fac intense pregă
tiri pentru a oferi condiții tot mai 
bune de odihnă oaspeților care vor 
sosi aici în sezonul de vară. La Go
vora. Căciulafa și Olănești s-au plan
tat flori, s-au înfrumusețat parcurile, 
s-au renovat vilele. La Călimănești au 
fost revizuite și amenajate cele 12 iz
voare naturale, s-au făcut amenajări la 
băile minerale și de hidroferapie, a 
fost mărită capacitatea instalației de 
aerosol cu apă sulfuroasă, a fost renovat 
pavilionul central. Cantinele de |a. Olă- 
neșfi au fost dotate cu 4 instalații fri
gorifice. La Govora se fac lucrări de 
renovare șj modernizare a unui res
taurant cu terasă. Direcția comercială 
regională a luat din vreme măsuri pen
tru a asigura o bună aprovizionare a 
stațiunilor cu produsele necesare

Emisiuni de mărci 
poștale rominești

Zilele acestea au fost puse în circu
lație noi emisiuni de mărci poștale ro- 
mînești. între acestea se află seriile 
„Campania mondială împotriva foa
metei" (F.A.O.) cu 4 valori și „cul
tura legumelor timpurii” cu 6 valori.

în același timp, cu ocazia împlinirii 
a cinci ani de la organizarea primului 
cerc filatelic din București (cercul fi
latelic „Tudor

Vladimirescu") 
s-a emis un plic 
festiv și o ștam
pilă de forma u- 
nui poligon cu 
cinci laturi, în- 
fățișînd un sput
nic.

(Agerpres)

CONFERINȚA MI
NIȘTRILOR DE EXTER
NE AI STATELOR A- 
FRICANE de la Addis 
Abeba și-a încheiat 
lucrările. Ea a avut 
menirea să pregăteas
că întrunirea șefilor 
de state africane care 
urmează să se deschi
dă mîine iot în capi
tala Etiopiei.

MĂSURI EXCEPȚIO
NALE IN KURDISTA- 
NUL IRAKIAN. Guver
natorul general militar 
al regiunilor din nordul 
Irakului (Kurdistanul 
irakian) a emis o or
donanță potlivit că
reia o mare parte din

teritoriul acestor re
giuni este declarată 
zonă militară închisă. 
Persoanelor civile li 
se interzice să se a- 
propie de această 
zonă atît ziua cît și 
noaptea. Subunitățile 
militare au dreptul să 
deschidă foc asupra 
oricărui grup de per
soane care intră fără 
aprobare în regiunea 
interzisă.

50 000 DE PERSOANE 
au.luat parte la marea 
manifestație pentru 
pace care a avut loc 
la Paris. Inițiată în ca
drul acțiunii „Statele 
Generale ale dezarmă.

a metodei de uscare a 
cu bioxid de carbon, de 
amestecuri cu bentonită

toate măsurile consent-

Majoritatea măsurilor — 
în primele luni ale anului
Pentru acest an colectivul Fabri

cii de sticlărie din Turda are co
menzi mari. Pentru aceasta este ne
voie ca suprafețele de producție 
fie cît mai judicios folosite, să

(Continuare în pag. IlI-a)

să
se

rii’, manifestația 
încheiat printr-un 
rămînt scandat 
miile de participanți. 
(Citiți în pag. IV-a o re
latare din Paris).
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SESIUNEA CONSI
LIULUI N.A.T.O. se des
chide mîine la Ottawa, 
în declarația pe care a 
făcut-o la plecarea 
spre Ottawa, lordul 
Home, ministrul aface
rilor externe al An
gliei, a lăsat să se în
țeleagă că Anglia nu 
este de acord cu pla
nul american de crea
re a așa-numitelor 
„forțe nucleare multi
laterale ale N.A.T.O.'.

Duminică, in vizită ia Muzeul Mogoșoaia

serie de

zx

în construcție—un mare număr 
de locuințe

Anul acesta mii ‘de oameni 
ai muncii s-au mutat în lo
cuințe noi. Numai în Capi
tală au fost date în ultimul 
timp în folosință 570 de a- 
partamente, iar în Brașov și 
Ploiești cite 300 de aparta
mente. Pe șantiere, construc
torii desfășoară o adevărată 
bătălie pentru a termina la 
timp cele 51 000 de aparta
mente planificate a se con
strui în acest an.

Din datele existente la Co
mitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Siste
matizare rezultă că în pre
zent se află în diferite stadii 
de lucru peste 40 000 de a- 
partamente. In cursul lunii 
aprilie au fost deschise în 
orașele și centrele muncito
rești 50 de șantiere noi, în- 
sumînd 4 200 de aparta
mente.

Recent, au fost aprobate 
măsurile pentru începerea 
construirii într-o 
orașe a unor noi ansamble 
de locuințe însumînd sute 
de blocuri. Printre altele, în 
Capitală se vor construi în 
porțiunea cuprinsă între Ca
lea Văcărești și strada Dara- 
cului un număr de 20 de 
blocuri, cuprinzînd 2 016 a- 
partamente, precum și spații 
comerciale și de deservire în 
suprafață de 2 880 mp, iar 
în cartierul Drumul Taberei 
960 apartamente.

Microraionul central din 
cartierul N. Grigorescu din 
Cluj va însuma 35 de 
blocuri cu 2 340 apartamen
te. Vor fi ridicate 58 de 
blocuri la Iași, 37 de blocuri 
în microraionul 1 din Reșița, 
19 blocuri la Hunedoara etc.

(Agerpres)

Inginerii gospodăriei colective
Cîteva din noile blocuri de lo

cuințe din cartierul Balta Albă din 
Capitală.

(Foto : Gh. Vlnțilă)
într-una din 

zilele lunii tre
cute, organiza
ția de bază a 
gospodăriei co
lective din comuna Chirnogeni, raio
nul Negru Vodă, discuta două ce
reri de primire în rîndul membrilor 
de partid. Cererile erau semnate de 
Ion și Maria Dogaru. Soțul, inginer 
agronom, iar soția, ingineră zooteh- 
nistă.

în aceeași zi, cu un an și jumătate 
în urmă, aceeași organizație le dis
cutase cererile de primire în rîndul 
candidaților de partid. Și atunci, ca 
și de data aceasta, mulți comuniști 
au vorbit despre sprijinul pe care 
cei doi specialiști îl dau gospodă
riei colective, despre cunoștințele 
împărtășite de ei colectiviștilor la 
cursurile agrozootehnice, despre fe
lul lor de a se purta cu oamenii, 
în decursul celor cîțiva ani de cînd 
lucrează aici, între cei doi ingineri și 
colectiviștii din Chirnogeni s-au ci
mentat legături de prietenie, bazate 
Pe încredere și respect reciproc.

Amîndoi au absolvit facultatea în 
același an (1958). Amîndoi au fost 
repartizați în Dobrogea; Maria —în 
această gospodărie, iar viitorul ei 
soț — la secția agricolă a sfatului 
popular raional. După un an. Ion 
Dogaru a cerut să fie mutat la Chir
nogeni. îl atrăgea munca în gospo
dăria colectivă, voia să-și foloseas
că forțele pentru întărirea economică 
a acestei unități. Știa dinainte că 
producțiile nu erau prea bune și 
mai știa că erau necesare anumite 
măsuri pentru ca gospodăria să 
progreseze. La fel gîndea și Gheor
ghe Tîrșe, care fusese ales nu de 
mult președinte. Consiliul de condu
cere, ajutat de Dogaru, a trecut în 
primul rînd la reorganizarea brigă
zilor, punînd în fruntea lor pe colec
tiviștii cei mai pregătiți și mai ca
pabili.

O altă măsură care și-a dovedit 
eficacitatea a fost îmbunătățirea 
planurilor de muncă. Pînă atunci, a- 
cestea se alcătuiau fără să se in
dice cum anume să fie executată 
fiecare lucrare. Lipsiți de îndru
mare. oamenii — brigadieri, șefi de 
echipă, colectiviști — munceau și ei

Noutăți Ia Muzeul de istoric 
a orașului București

Incepînd da astăzi, vizitatorii Muzeu* 
lui de istorie a orașului București vor 
întîlni în sălile reamenajate o serie de 
noutăți cu privire la trecutul orașului și 
la realizările social-culturale și econo
mice înfăptuite în anii regimului nostru. 
Toate secțiile expun pentru prima oară 
o serie de achiziții noi : documente, 
stampe, obiecte, fotografii, planuri, gra* 
fice, hărți, machete-diorame .etc. Secția 
care reflectă transformările petrecute în 
anii construcției socialismului s-a îmbo
gățit cu numeroase fotografii color. Sînt 
prezentate în această secție și daruri 
oferite Bucureștiului cu prilejul, sărbăto
ririi semimileniului orașului.

De data aceasta, refăcutul lucrării 
a durat două zile. In schimb a ieșit 
o prașilă de bună calitate. Or, e 
limpede că dacă au obținut anul tre
cut, aproape două mii de kilogra
me de floarea-soarelui la hectar, în 
acest an Dogaru nu va mai avea 
necazuri cu prășitul.

Multă bătaie de cap a avut și cu 
porumbul. Cu 
nici un chip 
nu izbutea să 

■ aeigure den
sitatea. Pînă 
la urmă Do
garu a fost 
nevoit să con
fecționeze la 
atelier 
rigle 
fiecare 
pă cu 
rul cărora să 
se măsoare 
distanța din
tre plante pe 
rînd. Anul a- 
cesta s-a re
zolvat proble
ma prin se
mănatul cu 

puțin adevărat

procedeu

inginerului în ce

cum se pricepeau, iar calității lu
crărilor nu 1 se dădea o atenție prea 
mare. Cîteva acțiuni și inițiative ale 
lui Dogaru i-au mirat pe unii colecti
viști. De pildă, lupta lui împotriva 
obiceiului de a grăpa grîul primă
vara. Erau convinși că așa e bine. Iar 
cînd Dogaru le demonstra că în con
dițiile gospodăriei 
micșorează re
coltele și că 
primăvara tă- 
vălugitul este 
mult mai folo
sitor decît 
grăpatul, dă
deau din u- 
meri neîncre
zători. Doar 
rezultatele ob
ținute de Do
garu pe anu
mite parcele 
i-au determi
nat pe colec
tiviști să re
nunțe la obi
ceiul lor. Și 
mai era încă 
ceva cu care 
se împăcau
cu greu : exigența 
privește calitatea lucrărilor. Dogaru 
își dădea seama că oamenii nu 
trebuie să muncească doar ca să-și 
facă norma, ci de mare însemnătate 
pentru recoltă este ca ei să urmă
rească cu atenție și calitatea lucră
rilor executate.

Anul trecut se executa prașila a 
treia la floarea-soarelui. Pe inginer 
l-a mirat un lucru: deși suprafața 
era destul de mare, prășitul fusese 
terminat într-o singură zi. Făcînd un 
control a constatat că lucrarea 
se făcuse de mîntuială. A cerut 
să se refacă. Colectiviștii, mai 
ales femeile, au sărit în sus. De ce 
să mai muncească o dată, ce, așa 
nu e bine? Dogaru a adunat pe toți 
șefii de echipe și împreună cu ei a 
străbătut o dimineață întreagă toa
tă suprafața cultivată cu floarea- 
soarelui. S-au convins și ei că, în- 
tr-adevăr, Inginerul avea dreptale.

mai

niște 
pentru 

echi- 
ajuto-

clapeți. Dar nu-i
că și nivelul de cunoștințe al colec
tiviștilor a crescut prin cursu
rile agrotehnice, prin desele confe
rințe și alte acțiuni organizate în 
cadrul căminului cultural.

Munca plină de entuziasm, perse
verentă, a inginerului agronom n-a 
fost zadarnică. Aceasta se vede și 
din producțiile medii obținute la 
hectar în anul 1962. La grîu — 2 200 
kg la hectar pe suprafața de 1 800 
de hectare; la porumb — 2 560 kg 
boabe la hectar tot pe 1 800 de hec
tare, iar la floarea-soarelui — 1 960 
kg la hectar pe 360 ha.

Nici Maria Dogaru n-a fost scuti
tă de unele greutăți. S-a izbit de ele 
chiar din primele zile ale instalării 
sale la Chirnogeni, în urmă cu cinci 
ani. Ba soțul ei zice că a avut chiar 
mai multe decîf el. Pe atunci secto
rului zootehnic nu i se acorda aten-

țla cuvenită ; 
îngrijitorii ee 
schimbau de3 
și de aceea a- 
nimalele erau

prost hrănite șl îngrijite. Produc
ția de lapte se menținea scă
zută. 
Iau 
este 
cului 
că 
păsări, nici vorbă. „Cum să se ocupe 
niște oameni în toată firea cu creș
terea păsărilor!". Primul lucru pe 
care l-a făcut Maria Dogaru a fost 
să se scoale în fiecare dimineață la 
patru și să se ducă la grajd pentru 
a supraveghea personal aplicarea 
programului de îngrijire, de hrănire 
etc. Primele rezultate obținute i-au 
fost de mare ajutor inginerei in atra
gerea îngrijitorilor de partea sa. 
Cu timpul a crescut și efectivul de 
animale și numărul construcțiilor, 
iar odată cu introducerea retribuirii 
după producție, cu pregătirea per
manentă a îngrijitorilor, aplicarea 
metodelor zootehnice a devenit li
teră de lege. Astăzi, sectorul zoo
tehnic al gospodăriei colective din 
Chirnogeni cuprinde 1 100 bovine 
din care 450 de vaci și juninci monta
te, 1 200 de porci, 5 000 de oi, 5 000 de 
păsări matcă. S-au construit 13 
grajduri, 10 cotețe de păsări, 5 sai
vane. Astăzi, 130 dintre cei mai buni 
colectiviști lucrează în permanență 
în sectorul zootehnic. De fluctuație, 
nici pomeneală. Anul trecut, pro
ducția de lapte pe cap de vacă fu
rajată a fost de circa 2 400 litri. Este 
limpede că la obținerea celor aproa
pe opt milioane de lei venituri, sec
torul zootehnic și-a spus un cuvînt 
hotărîtor.

Colectiviștii din Chirnogeni au 
toate motivele să vadă în cei doi 
ingineri ajutoare de nădejde. Veniți 
de pe alte meleaguri, ei au prins 
rădăcini adînci în această comună. 
Aici s-au căsătorit și tot aici li s-a 
născut primul copil. Ca o dovadă a 
prețuirii din partea oamenilor este și 
locuința pe care le-a ridicat-o nu de 
mult gospodăria.

Zilele-muncă nu se calcu- 
după producție. Adevărul 
că oamenii din partea lo- 
nu prea obișnuiau să creas- 

vaci ; mai mult cai și oi. De

LA POARTA DE INTRARE 
A DOBROGEI

GH. VLAD

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
— Vadul Oii este o comună așezată 
pe malul Dunării, la intrarea în re
giunea Dobrogea. Cu cîțiva ani în 
urmă, aici au fost amenajate spații 
de parcare pentru mașini, un bufet, 
chioșcuri cu răcoritoare etc. Vara, 
prin acest punct trec zilnic pe aici, 
spre litoral, circa 6 000 de turiști.

Anul acesta, aceia dintre vizitato
rii litoralului, care vor trece prin 
Vadul Oii, vor întîlni unele noutăți : 
se construiește un restaurant mo
dern, cu terasă, cu o capacitate de 
aproape 200 de locuri, se amenajea
ză chioșcuri care vor pune în vin- 
zare răcoritoare, produse zaharoase, 
obiecte pentru cadouri.

Ar mai trebui adăugat faptul că 
și pe traseul Vadul Oii—Constanța, 
pregătirile sînt în toi. Unitățile coo
perației de consum au fost moderniza
te, se amenajează grădini de vară etc.

Circulația spre litoral a început să 
se intensifice. Unitățile comerciale și 
de deservire sînt tot mai solicitate. 
De pe acum, direcția comercială re
gională Dobrogea trebuie să ia mă
suri pentru a evita neajunsurile sem
nalate anul trecut, să asigure apro
vizionarea operativă, cu o gamă va
riată de sortimente, a unităților co
merciale.

organizatori.ee
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Alecu Ivan Ghilia :

In librării
au

Zilele acestea a apărut în librării 
volumul „Poeme noi“ de Tudor 
ghezi tipărit de Editura pentru 
ratură.

Ar-' 
lite-

Cît vezi cu ochii, păduri de fag și 
molift .Ne aflăm la întretăierea mun
ților Oașului cu cei ai Gutăiului, în- 
tr-un loc care pe hartă nu are vreo 
denumire anume. Muncitorii fores
tieri îi spun „gura de exploatare“ 
„Huța“ a sectorului Cîmpulung la 
Tisa, aparținînd întreprinderii fores
tiere Sighet. La comitetul regional 
de partid aflăm că muncitorii și teh
nicienii de aici au obținut bune re
zultate în acest an, contribuind, ală
turi de alte colective, la îndeplinirea 
planului de producție pe primele 4 
luni cu 7 zile mai devreme pe Direc
ția regională a economiei forestiere 
Maramureș. La gura de exploatare 
Huța, din aceeași cantitate de masă 
lemnoasă, s-au dat în plus 980 m.C. 
bușteni de gater, 210 m.c. bușteni 
de rulaj, 475 m.c. lemn de celuloză. 
In loc de 55 la sută, din aceeași 
masă lemnoasă 75 la sută este azi 
destinată lemnului de lucru.

In obținerea acestor succese o 
mare contribuție a avut munca po
litică desfășurată de organizația de 
partid în rîndul muncitorilor fores
tieri.

printre muncitorii forestieri

O activitate bogată, eficace, 
desfășoară organizația de bază 
în rîndurile muncitorilor care lu
crează la doboritul copacilor, 
lucrare ce se execută complet 
mecanizat, cu fierăstraiele mo- 
canîce. Agitatorul Dumitru Bot
nar, candidat de partid, vorbește 
în pauza de prînz oamenilor din 
echipa de tăietori, despre între
ținerea și folosirea Herăstrăului 
mecanic și despre valorificarea 
superioară a masei lemnoase. Du
mitru Botnar dă el însuși un 
exemplu celorlalți prin rezultatele 
bune obținute în muncă. El a 
doborît în ultimii doi ani, lucrind 
cu ajutorul Herăstrăului mecanic, 
tot atiția copaci ciți a doborît 
înainte în timp de 8 ani. Numai 
din reducerea cioatei, echipa din 
care face parte economisește în 
flecare lună 20—30 mc material 
lemnos.

NOI PRODUSE DIN MASE PLAS
TICE. La fabrica de mase plastice 
din Buzău s-au realizat în ultimele 
luni noi tipuri de produse din mase 
plastice. Cu ajutorul Institutului de 
cercetări pielărie și cauciuc s-au in
trodus în fabricație 19 tipuri de gar
nituri pentru electrobure. Pentru in
dustria electrotehnică s-au executat 
carcase pentru transformatori de mică 
putere și alte piese izolante.

CONCURS AL BIBLIOTECILOR 
SĂTEȘTI. Din inițiativa bibliotecii re
gionale,'la Baia Mare a avut loc zi
lele acestea o consfătuire la care 
au participat lucrători din cadrul bi
bliotecilor raionale și comunale din 
regiunea Maramureș. Cu acest prilej 
a fost inițiat un concurs al bibliote
cilor sătești. Concursul va avea ca 
obiectiv intensificarea muncii de edu
care socialistă a colectiviștilor, satis
facerea tot mai largă a setei de cul
tură a țăranilor colectiviști etc. La 
sflrșitul concursului, cele mai bune 
biblioteci vor fi premiate.

CONSFĂTUIREA CRESCĂTOA
RELOR DE PĂSĂRI. Comitetul re
gional Cluj al -femeilor, în colabo
rare cu Consiliul agricol regional, 
a organizat, de curînd, la stațiunea 
experimentală zootehnică Juc-Bon- 
țida, raionul Gherla, o consfătuire 
cu crescătoarele de păsări din gos
podăriile colective.

După ce specialiștii stațiunii au 
vorbit despre metodele ce pot fi 
aplicate în orice gospodărie colec
tivă în creșterea păsărilor, au fost 
vizitate fermele de păsări ale sta
țiunii.

ÎN PRAGUL ÎNCHMI ANULUI ȘCOLAR
Fotoreportaj 
realizat de

N. Bivolu și 
M. Andreescu

Cînd vin la gura de exploatare 
forestieră, activiștii Comitetului 
raional de partid Sighet stau de 
vorbă cu muncitorii, ie țin confe
rințe despre evenimentele interne 
și internaționale. Iatâ-1 pe tov. 
Ion Firte, secretar al comitetului 
raional de partid, țlnlnd o confe
rință în Inima muntelui, în aer 
liber.

Seara, la cabane, se desfășoară 
o_ intensă muncă politică și cul
turală de masă. Aici, pe undele 
radioului, muncitorii forestieri, 
după o zi de lucru, iau contact 
cu țara, ascultă muzică, buletine 
de știri sau transmisia unei piese 
de teatru, citesc ziare, cărți.

Constătuire cu părinții
format despre proble
mele actuale ale pre
gătirii elevilor pe tri
mestrul al III-lea 
încheierea anului 
învățămînt, despre 
șurile preconizate 
școală pentru a se 
gura pregătirea cît

Părinții elevilor pot 
da școlii un sprijin im
portant în vederea în
cheierii cu bune rezul
tate a anului de învăță- 
mînt. Alături de cadrele 
didactice ei îi pot ajuta 
substanțial pe copii în 
pregătirea lecțiilor, asi- 
gurîndu-le acasă un pro
gram rațional de muncă 
și de învățătură. Toc
mai pentru a discuta 
mai pe larg aceste pro
bleme am organizat în 
școală o consfătuire cu 
părinții-

Mai întîi părinții au 
discutat cu diriginții cla
selor respective situația 
concretă la învățătură a 
copiilor lor. Apoi con
ducerea școlii i-a in-

?» 
de 

mă- 
în 

asl- 

temeinică a elevilor. în 
continuare, au fost pre
zentate două referate 
scurte despre rolul părin
ților în educarea elevilor, 
despre ajutorul pe care 
aceștia îl pot da copiilor 
la pregătirea lecțiilor și 
examenelor. Au luat cu- 
vîntul și cîțiva părinți. 
Astfel, tov. Dumitru Po
pescu, mecanic fruntaș 
la I.R.T.A., tată a patru 
elevi fruntași la învăță-

elevilor
tură, a arătat cum îi în
drumă pe copiii săi, aju- 
tîndu-i să îmbine armo
nios studiul cu odihna, 
lecturile, jocurile etc. La 
rîndul său, colectivistul 
Gheorghe Ion a mulțu
mit cadrelor didactice 
pentru grija cu care se 
ocupă de elevi, subli
niind în același timp în
datoririle părinților dea 
colabora cu școala în in
struirea și educarea ele
vilor.

In încheiere, brigada 
artistică a cadrelor 
dactice a prezentat 
program artistic.

di- 
un

Prof. ST.M.LICESCU 
directorul Școlii medii 

din Găiești

Din activitatea unui diriginte
Elevii din clasele a 

VH-a din școala noastră 
se află în preajma exa
menului de absolvire a 
școlii elementare. Cu a- 
jutorul cadrelor didac
tice, ei se pregătesc in
tens. Totodată, profeso
rii diriginți îi îndrumă 
în alegerea viitoarei pro
fesii. Bunăoară, într-o 
oră de dirigenție, pro
fesorul Costică Popa, di
rigintele clasei a Vll-a 
B, a invitat în clasă un 
inginer agronom de la 
G.A.S. Răducești care a 
vorbit elevilor despre 
importanța și frumusețea

Pregătirea lecțiilor 
recapitulative

examenul de absolvire, 
învățătorii și profesorii, 
diriginții au discutat cu 
părinții elevilor despre 
buna organizare a timpu
lui liber și sprijinirea 
studiului individual al 
copiilor lor în această 
perioadă. Totodată, cu 
părinții elevilor din cla
sa a Vll-a s-au inițiat 
discuții în legătură cu 
orientarea copiilor spre 
diferite meserii.

muncii în agricultura so
cialistă, sfătuindu-i să 
urmeze cursurile centru
lui școlar agricol din lo
calitate. In altă zi, elevii 
au primit vizita cîtorva 
tineri muncitori de la 
întreprinderile „Partiza
nul” și „1 Mai“, care 
le-au povestit despre 
condițiile bune în care 
au învățat meserie în 
școlile profesionale, des
pre grija cu care sînt a- 
jutați în producție de co
lectivele respective pen
tru ridicarea continuă a 
calificării lor.

In acest fel, dirigin

tele îi ajută pe elevii săi 
să-și aleagă drumul pe 
care-l vor urma după ab
solvirea școlii.

Prof. VASILE N. UȚĂ
Școala medie nr. 1 

„Alex. Vlahuță“ 
din Rîmnicu-Sărat

La școala de 8 ani din 
comuna noastră — Co- 
teana, raionul Slatina 
— conducerea școlii și 
cadrele didactice au 
alcătuit un plan de mă
suri care să asigure buna 
pregătire a elevilor, co
piii colectiviștilor. în 
prezent, fiecare învăță
tor și profesor se ocupă 
de pregătirea lecțiilor de 
recapitulare a materiei. 
Pentru elevii din ultima 
clasă s-au organizat lec
ții de repetare a cuno
ștințelor din anii trecuți, 
cunoștințe necesare la

VASILE TONU 
colectivist

SEMINAR PE TEME CULTURALE. 
Recent a avut loc în comuna Acîș și 
orașul Carei un seminar la care au parti
cipat directorii căminelor culturale și 
bibliotecarii din raionul Carei. Semina
rul a constat din două părți — una teo
retică la Carei și alta practică la Acîș.

IN SCHIMB DE EXPERIENȚĂ. Pentru 
continua îmbunătățire a calității lucrări
lor și extinderea metodelor avansate de 
muncă pe șantiere, C.S.C.A.S. a orga
nizat la Galaji un schimb de experien
ță între muncitori, ingineri șj tehnicieni 
aparfinînd trusturilor regionale de con
strucții Argeș și Galați. Constructorii din 
Argeș au vizitat numeroase obiective 
date în folosință și șantierele unor car
tiere și edificii social-culfurale aflate în 
lucru în orașele Galați și Brăila.

ACTIVITATE RODNICĂ. Clubul 
petroliștilor din schela Moroni împlineș
te 15 ani de activitate. In această pe
rioadă, corul clubului, care numără a- 
cum peste 100 persoane, a interpretat 
350 de piese corale și a. prezentat peste 
1 800 spectacole in schele, în localitățile 
din regiune și din țară. Echipele artis
tice ale clubului au participat la toate 
cele 6 concursuri republicane ale forma
țiilor artistice de amatori, ajungînd în 
faza finală pe țară de 4 ori.

TRICOTAJE DE SEZON. La fabrica 
„Tricotajul roșu” din Capitală au fost in
troduse în producție 
taje pentru sezonul 
măși bărbătești din 
și din fire sintetice,
baie, pantaloni pescărești din relon ș.a.

noi modele de trico- 
de vară : rochii, că- 

bumbac mercerizat 
jachete, costume de

INSULA SPERANȚEI«
de tiran); acțiunile agresive re
cente ale cercurilor ultra-reac- 
ționare americane împotriva ti
nerei republici. Pe acest lundal, 
imaginea Cubei contemporane se 
proiectează și mai pregnantă. Ast
fel, acțiunea de alfabetizare, neîn
treruptă nici chiar în timpul inter
venției armate, apare în lumina ei 
reală de adevărată revoluție cul
turală. Această hotărîrs de mare 
importanță, arată autorul, trăiește 
și capătă viață prin munca desfă
șurată aici, neobosit, în fiecare zi. 

Realizînd mai ales sugestive 
pagini de atmosferă, Alecu Ivan 
Ghilia reușește adesea să prezinte 
și portretele oamenilor pe care îi 
întîlnește în călătoria sa. O mul
țime de cubanezi tineri sau vîrst- 
nici rămîn întipăriți în memoria ci
titorului. Printre aceștia poate fi 
amintită, de pildă, Olimpia Si- 
gerroua, fata care frecventează 
cursurile Institutului de limbi străi
ne, devenind după orele de învă
țămînt ea însăși profesoară, și ar
hitectul Porro, care se străduiește 
să dea cît mai multă frumusețe și 
trăinicie construcțiilor sale, sau 
Alejandro Gonzălez, băiețandrul 
care a luptat în Sierra Maestra, 
mîndru ca de o decorație de rana 
din piept căpătată atunci. Scriito
rul redă convingător profilul aces
tor oameni, participarea lor entu
ziastă la înfăptuirile revoluției.

Se oglindesc puternic în carte 
relațiile de prietenie statornicite 
între Cuba și țările socialiste. La 
Havana autorul întîlnește ingineri 
și specialiști trimiși de statul ro- 
mîn, realizările țării noastre sînt 
aici bine cunoscute și ziua de 23 
August este sărbătorită cu multă 
dragoste. Desigur, autorul nu și-a 
propus să scrie un reportaj „mono
grafic" despre Cuba, folosind do
cumente de arhivă, statistici etc. 
Este un volum de impresii, uneori 
mai disparate, alteori mai înche
gate și mai substanțiale, mereu 
însă interesante și edificatoare. 
„Insula speranței" de Alecu Ivan 
Ghilia reușește să ofere cititorului 
imagini inedite, încărcate de cu
loare, din viața Cubei noi.

MARIN SORESCU

„Insula speranței" e mai puțin o 
carie obișnuită de reportaje ori în. 
semnări do călătorie și mai mult 
un reportaj liric, un poem în proză. 
Imaginile pe care ni le ofe
ră autorul despre transformări
le revoluționare prin cate a 
trecut în scurtă vreme insula 
din Marea Caraibilor, despre atmos
fera plină de entuziasmul atîtor în
făptuiri, eroismul de fiecare zi al a- 
cestui brav popor, silit nu o dată 
să-și apere cu arma în m.înă pa
tria, toate acestea sînt pline de 
emoție sinceră, caldă.

Scriind cu entuziasm despre pre
zentul Cubei, prezent luminos pe 
care a avut prilejul să-l cunoască 
„la fața locului" în timpul unei vi
zite, autorul lasă să pătrundă în 
carte, aspecte decupate din istoria 
țării: trecutul de cruntă exploa
tare, dictatura crîncenă a lui 
Batista (am cita aici impresio
nantul capitol „Marșul mamelor" 
relatînd un episod din 1957, cînd 
cîteva mii de mame îmbrăcate în 
negru au defilat Pe străzile orașu
lui Santiago de Cuba, în semn de 
protest împotriva crimelor săvîrșite

ta Editura pentru literatură 
apărut :

0 Romanul „Fuțja” de Aurel Mihale.
0 „Profiluri lirice contemporane 

Mihail Petroveanu.

Ne scriu cititorii

.Poemii citadină

Ă.;.: ;ȘbX;

Coperjile de mai sus reprezintă pa
tru volume de versuri recent apărute. 
Primul se intitulează „O nouă poveste 
a vorbei“ de Marcel Breslașu și cu
prinde versuri pentru copii și tineret.

Cel de-al doilea reprezintă o cule-

Prin cîteva magazine de confecții
îmbrăcămintea feminină, modelele pre
tențioase cedează pasul în favoarea ce
lor cu croială degajată. Lucruri fru
moase s-au realizat și la îmbrăcămintea 
pentru copii.

Să vizităm împreună cîteva magazine

îmbrăcăminte mai variată

Crearea unor modele de îmbrăcă
minte care să întrunească aprecierea 
unui public larg nu este deloc ușoară. 
De aici și complexitatea activității în 
această ramură industrială. Ea presupu
ne din partea creatorilor largi cunoș
tințe de specialitate, o temeinică edu
cație estetică, priceperea de a folosi 
efectele coloristice și însușirile diferi
telor genuri de materiale și țesături 
pentru a da un aspect cît mai plăcut 
îmbrăcăminții simple, practice și co
mode adoptate de omul modern. Cău
tările creatoare pentru realizarea unor 
astfel de confecții sînt asidue. Merită 
amintite studiile și cele 70 000 de mă
surători efectuate de un colectiv de cer
cetări antropometrice, pentru a stabili 
măsurile de îmbrăcăminte cele mai răs- 
pîndite și ponderea anumitor dimen
siuni în cadrul acestora. Un prim re
zultat îl va constitui producerea confec
țiilor pentru adulți în 5 talii, în loc de 
trei cîte se lucrau pînă de curînd.

Se fac din ce în ce mai mult simțite 
eforturile pentru introducerea noului și 
în acest sector. Hainei bărbătești rigide, 
căptușite cu vată și pînzeturi, îi ia locul 
haina de factură mai simplă, comodă, 
plăcută la purtat. In ceea ce privește

La magazinul „Elegant“ din b-dul Bălcescu

Unitățile bucureștene te întîmpină cu 
rafturile pline. Sînt cantități mari de 
îmbrăcăminte de tot felul. Deosebit 
căutate au devenit, în ultimul timp, sa
courile, la confecționarea cărora s-au 
adăugat în acest sezon contexturi și 
culori noi. Sînt contractate și vor fi 
puse în vînzare sacouri din țesături de 
lînă și in, din fire fine de bumbac. Lip
sesc însă, în momentul de față, sacouri 
în măsurile 50—52, des solicitate.

Cumpărătoarelor li s-a rezervat o pri
mire atentă în cele mai multe din uni
tăți. Se găsește aici o gamă laigă 
de sortimente, începînd de la bluze 
și fuste de tot felul, pardesîe în 
culori moderne, cu o linie elegan
tă, taioare clasice și fanteziuri, pînă 
la îmbrăcămintea pentru munte șl 
mare, îmbrăcăminte de casă, mantale 
de ploaie. Unele magazine sînt bine 

pregătite pentru sezonul 
călduros. Printre ele este 
și magazinul „Victoria“. 
Din m.lile de rochii de 
vară sosite recent, fiecare 
model e reprezentat prin 
cîteva exemplare, confec
ționate din mai multe ge
nuri de imprimeuri din 
bumbac și mătase. Deși 
reușite, multe rochii sînt 
executate numai din ma
teriale în linii. Țesăturile 
din fire fine de bumbac, 
satinate, mai viu colorate, 
pe care le întâlnim în 
magazinele de textile, ai 
trebui să ajungă într-o 
măsură mai mare pe me
sele de croit ale fabrici
lor de confecții, spre a se 
lărgi și mai mult sorti
mentul a.estor articole.

Iată-ne și la „Magazi
nul copiilor". Se găsesc 
aici costumase, rochițe cît 
palma pentru fetițele 
pînă la 5 ani, bluze tri-

de

cotate, frumoase, confecții din țesă
turi sintetice. Pentru cei care au trecut 
însă de această vîrstă, atît fete cît și 
băieți, îmbrăcămintea potrivită se gă
sește mai anevoie. Stârnește mirare mai 
ales faptul că, deși vremea frumoasă s-a 
instalat destul de târziu, unele ma
gazine sînt slab aprovizionate cu îmbră
căminte ușoară. La magazinul „Vic
toria” au fost puse în vînzare costume 
subțiri pentru băieți. Cea mai mare mă
sură însă este numărul 34. Adică o îm
brăcăminte potrivită unui copil de cel 
mult 10—11 ani.

Intrăm la magazinul pentru adoles
cenți, de pe calea Victoriei. Cu atît mai 
mult aici se face simțită insuficienta 
preocupare pentru această categorie de 
cumpărători. Costumul care i se oferă 
adolescentului de 16 ani este aproape 
același pe care-l îmbracă omul la 50 de 
ani. Și, trebuie spus, că nici la contrac
tările de mărfuri pentru semestrul II 
lucrurile n-au progresat prea mult.

gere din opera regretatului poet mun
citor Cristian Sîrbu, cu titlul „Pași 
spre lumină“. Volumul include versuri 
din volumele tipărite în timpul vieții 
autorului, începînd cu „Pași spre lu
mină“ (1935), și terminînd cu „Dra
goste de viață“ (1956), precum și 
poezii aflate în manuscrise.

Cel de-al treilea volum înmănun
chează, sub titlul „Poema citadină“, 
versuri de Stefan Iureș. Culegerea cu
prinde ciclurile : „Poema citadină“, 
„lntr-o clipă, într-un veac“, „Din turtă 
dulce“, ,,Ți-aduci aminte ?“, „Semito
nuri“, „Vitraliu“, „Trec pe recepție“.

De curînd a apărut și volumul tînă- 
rului poet clujean Ion Rahoveanu, in
titulat „Cerul dintre noi“.

Mulfl cititori au așteptat cu nerăb
dare culegerea de articole și însem
nări despre arta plastică scrisa da 
cunoscutul pictor Nicolae Toniiza și 
înmănuncheate în volumul „Scrieri 
despre artă”, apărut în urmă cu cî
teva luni. El s-a epuizat extram de 
repede din pricina tirajului nesatis- 
făcăfor.

Același lucru s-a întîmplat și cu 
volumul 10 din „Opere” da Shakes
peare. Am colindat prin cîteva mari 
librării în căutarea lui. Peste tot mi 
s-a răspuns: epuizat. Explicafia ? 
AAi-au daf-o vînzătorii. Pe de o par
te, la stabilirea tirajelor ultimelor vo
lume din Shakespesre nu s-a finut 
seama în mod realist de tirajul pri
melor volume ale acestei serii. Pe de 
altă parte, multe exemplare din volu
mul 10 au fost cumpărate de elevii 
din clasa a Vlll-a care studiază, în
tre altele, drama „Regele Lear”. Iar 
volumul „Regele Lear” programat în 
„Biblioteca școlarului” a apărut abia 
după aceea. Din această cauză, unii 
posesori ai primelor nouă volume 
riscă să rămînă cu seria descomple
tată.

Mă întreb ; n-ar fi cazul ca editu
rile să-și coordoneze mai farm apa- 
rijiile, conform cerinjelor masai de 
cititori ? s. VASILESCU 

medic

Cinematografe)

Și ceva despre prezentare
Confecțiile trebuie prezentate în 

ișa fel îneît omul să le poată vedea 
je îndelete, fără să facă neapărat apel 
a serviciile vînzătorului.

In multe din noile magazine, înlo
cuirea tejghelei cu măsuțe mici a înlă
turat „bariera" dintre cumpărători și 
mărfurile expuse în rafturi. La „Ele
gant“, pe Bd. N. Bălcescu, vitrina se 
prelungește în interiorul magazinului, 
confecțiile fiind expuse în mod ingenios. 
Clientul se poate opri să-și alea
gă în voie obiectul pe care-l dorește. 
Intr-un mod modem e rezolvată proble
ma și la raionul de confecții pentru fe
mei al magazinului „Victoria“. Diferă 
însă felul cum sînt prezentate mărfurile 
la raionul pentru bărbați al aceluiași 
magazin. Alegerea unui pantalon, de 
exemplu, este anevoioasă, marfa fiind 
împăturită și așezată în rafturi. De ce 
nu se extinde expunerea acestor mărfuri 
pe stativi circulari — introduși în unele 
magazine — și care se dovedesc 
de practici ?

Pretențiile cumpărătorilor față 
confecții cresc de la o zi la alta. Ei 
brățișează fără rezerve tot ce este nou, 
frumos, modem. Asemenea mărfuri sînt 
totdeauna așteptate cu interes.

E. SZABO

atît

de 
îm-

TEATRE : Teatrul muzical Galați (Tea
trul de Operă șl Balet al R.P. Romîne): 
Trandafirii Doftanel — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L, Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Vizita bătrînel 
doamne — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Adam și Eva — (orele 19,30). Teatrul „C. 
I. Nottara“ (Sala Magheru) ; Antoniu și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle șl doamna Moon — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Mägureanu nr. 1) : Cezar șl Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. — 7" . __ ______ 7__ '
Cadîr — (orele 19,30). Teatrul pentru ti
neret “ -----  ~
apără __ __ _____ _______ ,
Emil și detectivii — (orele 16). Institutul 
de artă teatrală și cinematografică ,,1. L. 
Caragiale" (str. 30 Decembrie 9) : O ches
tiune personală — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Cartea cu 
Apolodor — (orele 16). Circul de stat : 
Pe aripile prieteniei — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10, 16,30; 19; 21,15). Cerul n-are 
gratii : rulează la cinematograful Repu
blica (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21) și Gră
dina Progresul (orele 20). Noaptea pe 
autostradă rulează la Sala Palatului R.P, 
Romîne (orele 19,30 — seria de bilete 562) 
Magheru (10; 12, 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Elena Pavel (9; -■-- .....................—
20,45 — grădină 
14,15; 16,30; 18,45; 
(10; 12,30; 15,30; 
namo (orele 20). ______ ____  ___
18,15; 20,30), Stadionul Giuleștl (orele 21), 
Floarea de fier : , rulează la cinemato
grafele București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Ște. 
fan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21).
G. C'oșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădinn 
8 Martie (orele 20). Salut viață ! : Cen 
trai (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 30
Decembrie (16; 18; 20). Căpitanii lagunei 
albastre : 8 Martie (15,30 18; 20,30). Olga 
Banele (15; 17; 19,30). Pescărușul negru : 
rulează la cinematografele Aurel Vlalcu 
(15; 17: 19; 21), Munca (16; 18,15; 20,30) 
Lanterna cu amintiri : rulează la cine
matografele C-tin David (16; 18,15; 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20). Țarcul : rulează 
la cinematografele 1 Mai (10; 12,15; 15.30,- 
18; 20,30), I. C. Frlmu (9: 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21,15). Mamelucul : rulează la cine
matograful Iile Plntilie (15; 17: 19 — 
grădină 20),. A fost prietenul meu : ru
lează la cinematografele M. Emlnescu 
(16; 18.15; 20,30), Unirea (16; 18; 20). Vio
lență în piață: Moșilor (15,30: 18; 20,30), 
Rocco șl frații săi — ambele serii ru-

Sahia nr. 76) : _ Tache, Ianke și
șl copil (Sala C. Miile) : Acuzarea 
— (orele 20). (Sala Libertatea) :

11,15; 13,30, 16; 18,30,
20,30), 23 August (10; 12, 
21 — grădină 20), Gri vita 
18, 20,30), Stadionul Di- 
Giulești (10,15; 12,30, 16;

lează la cinematogl afele V. Alecsandrl 
(12; 15,30; 19), Victoria (9,30; 13; 16,30; 20), 
Miorița (9,30; 12,45; 16,15; 19,45), Alex.
Sahia (9; 12,30; 16,30; 19,45 — grădină
20.30) , Arenele Libertății (orele 20), Pa
tinoarul 23 August (20,30), Grădina 13
Septembrie (orele 20,45). Arta (10,30; 
15,45; 18,45), înfrățirea între popoare (9; 
12,30; 16; 19,30), V, Roaită (10; 13,30; 17; 
20.45 — grădină 20,30). Bunica Sabella : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(11; 15; 17; 19; 21). Camelia : rulează la 
cinematograful Alex. Popov (în conti- . 
nuare de la orele 9 pînă la orele 21). . 
Cabotinul : rulează la cinematografele 
Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Volga (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21), Popular 
(15; 17; 19; 21), Flacăra (16; 18,15; 20,30), 
Grădina Arta (19,45). Război și pace — 
ambele serii : Lumina (9,30; 13; 16,30; 20). 
Mexicul cîntă : Drumul Serii (15; 17; 19; 
21). Legea e lege : Cultural (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 10,30: 20,30). Fata CU ulciorul: 
rulează la cinematograful B. Delavrancea 
(Ui 1G; 18; 20). Turneul veseliei : rulează 
la cinematograful T. Vladlmlrescu (16; 
18; 20) șl Grădina Olga Banele (orele
20.30) . Umbre albe : Floreăsca (18-, 18.15;
20.30) . Program special pentru copii la
cinematograful 13 Septembrie la orele 10. 
Idiotul : 13 Septembrie (11,30; 15,30; 18:
20.30) , Frații — cinemascop ; Libertății
(10; 12; 14; 16,15; 18,30). Festivalul Chaplin 
— rulează la cinematograful G. Bacovia 
(14,30; 16,45; 19; 21,15). Divorț Italian s
Luceafărul (16; 18,15; 20,30 — grădină 20). 
Vîrsta dragostei : Grădina T. Vladimi- 
rescu (orele 20.30) Muntele : Grădina Li
bertății (orele 20,30). Omul cu pantaloni 
seurțl : Grădina Unirea (orele 20,30). 
Marile speranțe : Grădina Moșilor (orele 
20)

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 10,15 — Să ne facem, 
jucării. Emisiune de știință. 19,50 — 
Fllmul : Clinele sălbatic Dingo“. 21.15 — 
Cercul literar „Al. Sahia" din Arad. 
21,40 - Muzică populară romînească. In 
încheiere — Buletin de știri, buletin me
teorologic.

CUM E VREMEA
următoarele trei zile : vreme 
cu cerul schimbător. Vor cădea 
formă de averse. Vînt potrivit

ușoară scădere, 
între 2 și 12

Pentru 
Instabilă 
ploi sub __ ___
cu intensificări locale din sectorul nord- 
vest. Temperatura în ___
Minimele vor fi cuprinse î ' _ " ::
grade, iar maximele între 14 șl 23 grade. 
In București : vreme instabilă cu cerul 
schimbător. Vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vînt potrivit, temperatura în 
ușoară scădere.
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Seara, în biblioteca Institutului politehnic din Iași
(Foto : Agerpres)

Primirea de către președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec. 
a ambasadorului Greciei la București

Luni 20 mai președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Ronrîne, Ștefan Voitec, a 
primit pe Dl. Alexandre Cimon Ar- 
gyropoulo, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Greciei la Bucu
rești, în legătură cu constituirea 
grupului de prietenie Grecia-Romî- 
nia din parlamentul grec.

Prin muncă patriotică
Prin munca .patriotică a cetățenilor din 

regiunea Iași s-au economisit de la în
ceputul anului sume importante.

Printre lucrările la care locuitorii 
lașului au adus o prețioasă contribuție 
se numără reamenajarea parcului de cul
tură și odihnă de la Ciric, taluzarea ma
lurilor Bahluiului, întreținerea spatiilor 
verzi, plantarea a mii de pomi pe șose
lele Iași—Tomești și Iași—Bîrnova etc.

Cetățenii din Bîrlad au lucrat .la extin
derea parcurilor ,,V. I. Lenin" și „Pro- 
dana’’, au plantat pe marginea străzilor 
și pe alei aproape 44 000 arbori de di
verse specii, au amenajat spatii verzi în 
jurul noilor blocuri. (Agerpres)

Festivitate cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la apariția revistei Szo“

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 
! Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la 

apariția la Tg. Mureș a primului 
număr al revistei literare „Igaz 
Szo" („Cuvînt adevărat“), în sala 
mare a Palatului culturii a avut loc 
ieri o festivitate. Au participat Iosif 
Banc, prim-secretar al comitetului 

; regional de partid, Ștefan Jakab,' 
; secretar al comitetului regional de 
partid, Dumitru Puni, președintele 

; comitetului executiv al sfatului 
i popular regional, Marcel Breslașu, 
| membru ' al biroului comitetului de 

conducere al Uniunii scriitorilor din 
R. P. Romînă, Ion Brad și Szemter 
Ferenc, secretari ai Uniunii scrii
torilor din R. P. Romînă, precum și 
alți oaspeți, invitați și numeroși ci
titori ai revistei.

în cuvîntul său de deschidere, 
Hajdu Gyözö, redactor-șef al revis
tei „Igaz Szo" a relevat că, sub îndru
marea partidului, redacția a reușit 
să antreneze în jurul său un număr 
mare de colaboratori din rîndul ce
lor mai buni scriitori romîni, ma

ghiari, germani din țara noastră, 
care au dat revistei un sprijin per
manent și prețios. Colectivul re
dacțional va milita și în viitor pen
tru înflorirea literaturii noastre, 
peniru consolidarea pe mai de
parte a legăturilor frățești din
tre poporul romîn și minoritățile 
naționale. în continuare, tov. 
Ștefan Jakab, secretar al comi
tetului regional de partid, a trans
mis colectivului redacțional și cola
boratorilor revistei, salutul comite
tului regional de partid, urîndu-le 
noi succese în activitatea lor crea
toare. Tov. Marcel Breslașu a felici
tat revista din partea comitetului 
de conducere al Uniunii scriitorilor 
din R. P. Romină.

A urmat apoi o serată literară în 
cadrul căreia au citit fragmente din 
operele lor scriitorii și poeții Marcel 
Breslașu, Szemler Fercnc, Radu Bou- 
reanu, Kiss Jenö, Tiberiu Utan, Ba- 
jor Andor, Nagy Istvan, Ion Brad, 
Eugen Barbu, Papp Ferenc, Aurel 
Rău și Letay Lajos.

Ultimul spectacol al companiei dramatice 
franceze „Théâtre de la Cité“

Duminică seara, în sala Palatului 
R. P. Romîne, a avut loc ultimul spec
tacol al companiei dramatice franceze 
„Théâtre de la Cité” din Villeurbanne 
cu piesa „Cei trei mușchetari” după 
Alexandre Dumas.

In timpul șederii în țara noastră ar
tiștii francezi au vizionat filme romî- 
nești, au vizitat Centrul de. producție 
cinematografică de la Buftea, Muzeul 
satului, Muzeul de artă al R. P. Romî
ne, au participat la o întîlnire cu oa
meni de teatru din Capitală și au fă
cut o excursie pe Valea Prahovei.

Cu ocazia turneului întreprins de 
compania dramatică franceză „Théâtre

de la Cité”, ministrul Franței în R. P. 
Romînă, Pierre Paul Bouffanais a oferit 
un cocteil la legația Franței.

★

La sfîrșitul turneului, răspunzînd la 
întrebările unui redactor al agenției 
Romîne de Presă — Agerpres — Robert 
Gilbert, unul din conducătorii compa
niei dramatice franceze, a declarat prin
tre altele că artiștii francezi se înapo
iază din Romînia cu impresii frumoase. 
Schimbul de colective teatrale între 
țări este necesar și duce la o mai bună 
cunoaștere reciprocă. La întoarcerea în 
Franța sper că vom avea ocazia să pre
zentăm o serie de piese romînești.

Imagini din țările socialiste
în U.R.S.S., în apropiere de Kuî- 

bîșev au lost construite o serie 
do întreprinderi chimice. Ele pro
duc benzen gazos și spirt sinte
tic, polietilenă și acizi grași, ace
tonă, ienol și cauciuc sintetic. La 
acestea se vor adăuga în curînd 
acidul fosforic și diferite îngră
șăminte. în fotografia de sus: As
pect parțial al noilor secții ale 
fabricii de cauciuc de la Stavro
pol pe Volga. Stepa întunecoasă, 
care se întindea pînă de curînd 
aici, este luminată acum de mii 
de becuri. Odată cu uzina s-a 
născut Și crește un nou oraș.

în R. P. Polonă continuă cons
trucția de locuințe pentru oame
nii muncii. Fotografia din mijloc 
înfățișează cîteva blocuri noi în 
cartierul „Praga II" din Varșovia.

La întreprinderea „Secura", din 
capitala R. D. Germane, se pro
duc aparate pentru uzul casierii
lor. Colectivul întreprinderii s-a 
angajat să dea peste plan, în 
cursul primului semestru ai aces
tui an, 150 de astfel de aparate. 
Unul din mijloacele care asigură 
succesul colectivului este organi
zarea producției în flux. în foto
grafia din stînga jos : Secția de 
montare a aparatelor.

S/isirca unui grup de activiști 
ai mișcării pentru pace 
și dezarmare din örecia

Duminică seara a sosit în Capi
tală un grup de membri ai mișcării 
pentru pace și dezarmare din Gre
cia, care întreprind o călătorie de 
7 000 de km prin Grecia, R.S.F. Iugo
slavia, R P. Bulgaria, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. F. Germană și 
Austria. Grupul este condus de Si- 
mus Hagi-Dimitriu.

Luni dimineața, oaspeții greci au 
vizitat Capitala. La amiază au fost 
primiți la Comitetul național pen
tru apărarea păcii din R. P. Ro
mînă de Sanda Rangheț, secretar 
al Comitetului, și de alți membri ai 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii. întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie

(Agerpres)

Premiera noului film rominesc 
„Cerul n-are gratii“

Luni seara, la cinematograful „Repu
blica“ din Capitală a avut loc premiera 
noului film romînesc „Cerul n-are gra
tii“, realizare a studioului cinematografic 
„București“, după scenariul și regia lui 
Francise Munteanu. în rolurile princi
pale : Vasile Ichim, Anda Caropol, Ște
fan Ciubotărașu, Liviu Ciulei, Cella 
Dima, Mircea Șeptilici și Tudorel Popa. 
Imaginea este semnată de Grigore Io- 
nescu, iar muzica de Radu Șerban.

Au luat parte reprezentanți ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă, 
principalii realizatori și interpreți ai fil
mului, cineaști și alți oameni de artă, 
un numeros public.

în completare a rulat filmul de scurt 
metraj „Tăbăcarii", producție a studiou
lui „Alexandru Sahia“, după un scenariu 
de Janos Szasz și Mirel Ilieșu — care 
este și regizorul filmului. Imaginea a- 
parține lui Sergiu Huzum.

(Agerpres)

Măsuri eficiente pentru creșterea

productivității muncii
(Urmare din pag. I-a)

lucreze cu o productivitate ridicată 
la fiecare loc de muncă. în acest 
scop colectivul a înscris în planul 
M.T.O. o serie de măsuri tehnice și 
organizatorice. Pe baza unor astfel 
de măsuri cuptorul nr. 5 a fost 
reproiectat și executat cu o supra
față mai mare și cu o gură de lu
cru în plus, iar cuptorul nr. 7 — 
cu doită guri de lucru în plus. A- 
ceste modificări constructive au fost 
făcute în cadrul cheltuielilor de re-, 
parații, fără, fonduri suplimentare.,

O deosebită importanță pentru 
creșterea .productivității muncii are 
prelungirea duratei de funcțio
nare a cuptoarelor. La cuptoarele 
nr. 1, 3 și 5, în urma reașezării in
stalației de ventilație, s-a obținut o 
prelungire de circa o lună de zile a 
duratei de funcționare.

Creșterea productivității cuptoa
relor n-ar fi fost pe deplin valorifi
cată dacă nu s-ar fi luat și alte mă
suri în fazele următoare ale proce
sului tehnologic — la prepararea a- 
mestecurilor, a materiei prime, la 
transportul acesteia în silozuri etc. 
— operații ce se fac acum cu aju
torul unor instalații mecanice reali
zate în întreprindere.

Sînt în curs de realizare și alte 
măsuri care vor duce la o creștere 
și mai însemnată a productivității 
muncii. Se fac, de pildă, pregătiri 
pentru introducerea în fabricație 
automată a eprubetelor de toate di
mensiunile pentru laboratoare. Sînt 
de asemenea în construcție două 
mașini pentru sortarea automată a 
țevilor de sticlă pe- diametre.

Analizînd felul cum se înfăptu
iește planul de măsuri tehnice și or
ganizatorice întocmit la începutul 
anului, reiese că la această întreprin
dere, din 33 de măsuri prevăzute, 
24 au și fost realizate, 5 se află în 
curs de realizare, iar restul, precum 
și altele care s-au adăugat ulterior, 
vor fi înfăptuite în lunile urmă
toare.

Realizarea măsurilor propuse a 
fost dată pe seama celor mai buni 
ingineri și maiștri, iar conducerea 
uzinei și comitetul de partid urmă
resc îndeaproape felul cum se înde
plinesc. Faptul că planul de măsuri 

• tehnice și organizatorice se reali
zează în cea mai mare parte în pri
mele luni ale anului da posibilitate 
colectivului întreprinderii să-și în
deplinească în condiții bune sarci
nile anuale privind creșterea pro
ductivității muncii. De fapt, pe pri
mul trimestru al acestui an produc
tivitatea muncii planificată a fost 
depășită cu 4 la sută.

Cu sprijinul organizației 
de partid

în primul trimestru al acestui an 
colectivul Șantierului naval din Ol
tenița nu și-a îndeplinit sarcina de 
creștere a productivității muncii. La 
comitetul de partid al șantierului, 
în organizațiile de bază, au fost a- 
nalizate cauzele. A reieșit cu acest 
prilej că situația nesatisfăcătoare 
din primele trei luni ale anului se 
datora în mare parte neîndeplinirii 
unor măsuri prevăzute în planurile 
M.T.O.

în adunări de partid, conducă
torii secțiilor și șantierului au 
prezentat informări despre felul 
cum se îndeplinesc planurile teh- 
nico-organizatorice. S-au luat, în 
urma acestor adunări, măsuri pen
tru îndeplinirea în bune con
diții a unor prevederi referitoare 
la extinderea sudurii automate 
în flux tehnologic pe stand mag
netic și a sudurii semiautomate 
la poziții, introducerea sudurii în 
mediu de bioxid de carbon, extinde
rea saturării blocsecțiilor, cabinelor 
și altor secții de la nave, confecțio
narea și folosirea unei game largi 
de SDV-uri etc.

Comitetul de partid a hotărît să 
mobilizeze un larg colectiv de ingi
neri, maiștri și muncitori cu pregă-

tire superioară, la studierea în fie
care sector și secție a posibilităților 
de a înfăptui cît mai operativ mă
surile preconizate. De asemenea, au ; 
fost stabilite cu acest prilej noi mă- i 
suri, de o reală valoare, pentru creș
terea productivității muncii pe șan
tier — măsuri care au fost incluse 
într-un plan M.T.O. suplimentar. La 
ce se referă ele ?

în sectorul I construcții s-a in
trodus predarea lucrărilor complet 
finisate pe patul de asamblare și 
vopsirea lor înainte de montare.' O 
măsură pe cît de simplă, pe atît de 
eficientă ; economiștii au socotit că 
ea aduce un spor de productivitate 
de cel puțin 5 la sută. Tot la acest 
sector, un grup de muncitori, con
dus de inginerul Mihai Șerban, a 
revizuit albumul de croire pentru 
motonave și ceamuri. Rezultatul : 
economii de tablă și manoperă pînă 
la finele anului în valoare de circa 
o jumătate de milion de lei.

N-a trecut multă vreme de cînd 
planul M.T.O. suplimentar l-a com
pletat pe cel vechi. Dar, datorită 
faptului că măsurile cuprinse au 
fost operativ aplicate, că organiza
țiile de bază urmăresc acum mai 
atent și sistematic modul cum se 
realizează fiecare măsură înscrisă în 
plan, rezultatele sînt din ce în ce 
mai evidente. în luna aprilie,' la 
Șantierul naval Oltenița sarcina de 
creștere a productivității muncii a 
fost nu numai îndeplinită dar și 
depășită.

în planul M.T.O. al întreprinderii 
se afla și o altă măsură exprimată 
laconic: „Specializarea echipelor pe 
faze de lucrări”. Mulți tovarăși cu 
munci de răspundere din cadrul 
șantierului spun că atunci cînd se 
va realiza acest lucru, productivi
tatea muncii va crește cu cel puțin 
20 Ja sută. E o problemă mai difi
cilă, ce nu se rezolvă într-o zi, două. 
Tocmai de aceea, organizația de 
partid și conducerea șantierului tre
buie s-o pună mai din plin în aten
ția colectivului.

??Cupa Păci?' la rugbi
Ieri după-amiază s-au desfășurat 

primele întîlniri în cadrul celei de-a 
V-a ediții a „Cupei Păcii" la rugbi.

La Bîrlad, peste 5 000 de spectatori 
au aplaudat jocul excelent prestat 
de prima reprezentativă a țării noas
tre, care a gîștigat cu 70—3 (37—0) 
în fața selecționatei R. P. Bulgaria 
(debutantă în această competiție).

Rugbiștii romîni, din rîndul cărora 
s-au evidențiat Penciu, Wusek, De
mian, Chiriac, Teofilovici, M. Rusu și 
alții au făcut o adevărată demon
strație de rugbi. Aproape la iiecare

4 minute a fost realizată oîte o în
cercare. Pentru bulgari a înscris La- 
zarov, dintr-o lovitură de pedeapsă.

Partida a fost condusă de arbitrul 
Skvor (R. S. Cehoslovacă).

E. SOLOMON 
coresp. voluntar

*
La Hunedoara s-au întîlnit repre

zentativele R. S. Cehoslovace și 
R. P. Polone. Jocul s-a terminat cu 
un scor alb : 0—0.

Lupte clasice finala campionatului la juniori
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Timp 

de două zile pe noua arenă din Galați 
a avut loc finala campionatului repu
blican de lupte clasice la juniori. S-au 
întrecut 137 luptători din toate regiu
nile țării. Cea mai frumoasă dispută au 
oferit-o luptătorii din categoria 59 kg — 
Costel Corneanu (Dinamo-Galați) și 
Ștefan Popescu (C.S.O.-Reșița). Cornea
nu a acumulat mai multe puncte obți- 
nînd titlul de campion pe acest an la 
categoria respectivă. Ceilalți campioni 
sînt : categoria 49 kg — Ion Stoica (Con. 
structorul-Hunedoara) 52 kg — Ștefan 
Ștefan (Viitorul-București), 55 kg — Ion 
Baciu (Rapid-Bucuresti), 63 kg — 
Gheorghe Ciomîrtan (Dinamo-Bucu- 
rești), 68 kg — Constantin Sîrbu (Viito
rul-București), 73 kg — Mihai Butnaru

(Progresul-București), 79 kg — F. Cior- 
cilă (Dinamo-BucUrești), 85 kg — S. 
Farcaș (Steagul roșu-Brașov), la categ. 
peste 85 kg — Gheorghe Cerei (Voința- 
Sf. Gheorghe).

Pe regiuni, locul 1 și Cupa campio
natului a revenit echipei orașului Bucu- 
iești cu 43,5. S-au clasai apoi în ordine 
echipele din regiunile Brașov și Galați.

Petrosian — noul campion al lumii la șah
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Meciul 

pentru titlul mondial de șah dintre ma
rii maeștrii sovietici Mihail Botvinnik și 
Tigran Petrosian a luat sfîrșit luni, în 
sala Teatrului de estradă din Mosco
va, odată cu desfășurarea celei de-a 
22-a partide. Cînd arbitrii au consem
nat remiza la mutarea 11-a scorul de
venise 12,5—9,5 puncte în favoarea 
lui Petrosian, care repurta o strălucită 
victorie în fața lui Mihail Botvinnik,

unul dintre cei mai remarcabili cam
pioni cunoscuți în istoria șahului.

In meciul care a durat aproape două 
luni, Petrosian a arătat o excepțională 
forță de ioc, o mare măiestrie în jocul 
pozițional și în conducerea finalurilor 
de partidă. El s-a arătat un demn re
prezentant al școlii șahiste sovietice care 
de 15 ani fără întrerupere a deținut ti
tlul mondial prin Botvinnik, Smîslov și 
Tal.

Calendar internationu

în cursul lunii iunie sportivii romîni 
vor participa la numeroase competiții in
ternaționale. La 2 iunie, la București, e- 
chipa de fotbal (tineret) a- țării, noastre R.P. 
va juca cu echipa de tineret a Angliei 
iar prima reprezentativă va înțîlni în 
deplasare selecționata R.P. Polone. în 
preliminariile turneului olimpic de fotbal 
la 23 iunie la Copenhaga selecționata 
R.P. Romîne va întîlni echipa Danemar
cei. Echipa masculină de atletism a R.P. 
Romine va primi Ia 9 iunie la București 
vizita echipei Greciei iar la 23 iunie se
va disputa la Oradea meciul feminin
RIP. Romînă—R.P. Polonă. Intre 9 și 16

Centru de învățare a înotului pentru copii
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Bucu

rești anunță deschiderea centrului de 
învățarea înotului pentru copii de la 
Ștrandul Tineretului care va începe să 
funcționeze de la 3 iunie 1963.

înscrierile ss fac în fiecare zi între 
orele 8,30 — 12,30 și 16,30 — 18,30 la 
Ștrandul Tineretului.

Se pot înscrie copii între 5 și 15 ani.

al
Iunie se va desfășura cursa ciclistă in
ternațională U.C.E.C.O.M. cu participarea 
unor rutieri de valoare din R.P. Bulgaria, 

Polonă , și R.P. Ungară. O echipă a
tării noastre va jua startul la 3 iunie în 
Turul ciclist al Angliei. Vîslașii vor par
ticipa la Regatele Grunau, Bled, Praga, 
Belgrad și Hanovra iar luptătorii vor e- 
v.olua la campionatele mondiale de „cla
sice” programate între 16 și 30 iunie la 
Stockholm.

In programul sportiv internațional Pe 
Itina iunie mai figurează și alte manifes
tări importante ca : meciul de box Di- 
namo-București—Sempre Avanti (Italia) 
care va avea loc în Capitală, întîlnirea 
de gimnastică dintre reprezentativele de 
tineret ale R.P. Romîne și R.P. Ungare, 
meciul de lupte R.P. Romînă—Japonia 
de la București, întîlnirea de șah R.P. 
Romînă—R.P. Ungară și altele.

De asemenea se vor organiza nume
roase întîlniri internaționale pentru seri- 
meri, înotători, voleibaliști, baschetba- 
liști, pentatloniști, țintași și călăreți.

(Agerpres)

Aspect dintr-un laborator al 
Institutului farmaceutic din Phe
nian, R. P. D. Coreeană (dreapta 
jos).

TELEGRAME EXTERNE
Nota guvernului sovietic 

adresată guvernului francez
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 

17 mai, A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., a remis 
lui F. de Laboulaye, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Franței în 
Uniunea Sovietică, o notă a guver
nului sovietic, care reprezintă răs
punsul la nota guvernului Franței 
din 30 martie, în problemele legate 
de încheierea tratatului de colabora
re franco-vest-germană.

„în mod obiectiv, se spune în 
notă, Franța are de pe acum rolul 
unui paravan sui-generis, la adăpos
tul căruia forțele militariste din 
R. F. Germană se pot consacra în 
întregime pregătirii unor noi aven
turi militare“.

„întreaga activitate desfășurată 
de statul sovietic în domeniul po
liticii externe, se spune în conti
nuare în nota guvernului U.R.S.S., 
servește cauzei nobile a întăririi pă
cii și prieteniei între popoare. în 
această privință, Franța și R. F. 
Germană nu constituie și nu pot 
constitui vreo excepție pentru 
Uniunea Sovietică“.

în nota sovietică, tratatul fran- 
co-vest-german încheiat la Paris la 
22 ianuarie 1963 este considerat o 
alianță militaristă, în cadrul blocu
lui celor 15, ostilă păcii și securită
ții popoarelor Europei.

în continuare nota sovietică su-

bliniază că „dacă afirmațiile guver
nului Franței referitoare la caracte
rul tratatului de colaborare franco- 
vest-germană ar corespunde reali
tății, el nu s-ar bucura decît de 
sprijin din partea Uniunii Sovieti
ce, dar, după cum se știe, orienta
rea tratatului franco-vest-german 
este diametral opusă noțiunii obiș
nuite a colaborării între popoare“.

Atrăgînd atenția guvernului Fran
ței asupra faptului că tratatul fran
co-vest-german și consecințele care 
rezultă din aplicarea lui, ridică pro
bleme importante referitoare la 
perspectivele de dezvoltare pe vii
tor a relațiilor sovieto-franceze, gu
vernul sovietic declară că „încheie
rea tratatului franco-vest-german 
demonstrează că guvernul Franței 
alege în mod vădit o altă alterna
tivă și preferă ca în politica sa să 
se orienteze nu spre dezvoltarea co
laborării dintre țările europene, ci 
spre alianțe militare profund ostile 
intereselor păcii și securității în

In Comitetul celor 18
GENEVA 20 (Agerpres). — La șe

dința plenară din 20 mai a Comite
tului celor 18 state pentru dezarma
re, prezidată de reprezentantul 
R.A.U., A. F. Hasan, membrii Comi
tetului au prezentat condoleanțe în 
legătură cu moartea lui Omar Lutfi, 
secretar general adjunct al O.N.U.

Europa“.

Plenara C.C. al U.C.I.
BELGRAD 20 (Agerpres). — La 18 

mai la Belgrad à avut loc a 5-a ple
nară a Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia. Pe 
ordinea de zi a plenarei s-au aflat 
două probleme : poziția Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia în proble
mele internaționale de actualitate și 
atitudinea față de sarcinile mișcării 
muncitorești internaționale în lupta 
pentru pace și socialism ; diverse.

Iosip Broz Tito, secretarul gene
ral al U.C.I., a prezentat raportul la 
prima problemă.

în hotărirea adoptată, plenara a 
aprobat raportul lui I. Broz Tito. 
Tezele cuprinse în raport, se spune 
în hotărîre, se adoptă ca linie și 
orientare pentru activitatea viitoare 
a U.C.I.

Gordon Cooper despre dificultățile 
zborului său

4 4-a aniversare 
a reformei agrare 

în Cuba
HAVANA 19 (Agerpres). — Cuba 

a sărbătorit împlinirea a patru ani 
de la adoptarea legii istorice cu 
privire la reforma agrară. în întrea
ga țară au avut loc numeroase mi
tinguri și adunări consacrate aces
tei date memorabile. Festivitățile 
ș-au încheiat la 17 mai cu un mare 
miting care a avut loc în una din 
suburbiile Havanei la care a luat 
cuvîntul Carlos Rafael Rodriguez, 
președintele Institutului național 
pentru reforma agrară.

Reforma agrară, a declarat el, a 
constituit începutul transformării 
întregii economii cubane.

Rodriguez a subliniat în conti
nuare ca în ultimul an s-au obținut 
succese importante în organizarea 
producției în gospodăriile de stat.

CAPE CANAVERAL 20 (Agerpres). 
—- La 19 mai, cosmonautul ameri
can Gordon Cooper, care a efectuat 
un zbor de peste 34 de ore în jurul 
Pămîntului, a ținut la Cape Cana
veral o conferință de presă. Cooper 
a declarat, printre altele, că, întru- 
cît în majoritatea timpului cerul era 
senin, a avut posibilitatea să remar
ce detalii precise ale Pămîntului, în
deosebi mai multe orașe australiene. 
Cosmonautul a indicat că în sudul 
S.U.A. a distins case izolate, fumul 
care se ridica din coșuri și chiar ca
mioane pe șosele.

O mare parte a conferinței de 
presă a fost consacrată defecțiuni
lor tehnice care s-au produs pe bor
dul navei cosmice „Faith-7” în 
timpul zborului. în legătură cu a- 
ceasta, Cooper a declarat că în mo
mentul cînd efectua cea de-a 19-a 
rotire în jurul Pămîntului pe ta
bloul de bord s-a aprins un bec, 
care dădea indicația eronată a îna
poierii navei în atmosferă. El a co
municat această defecțiune centru-

lui de control de pe Pămînt și după 
ce s-au făcut verificările necesare 
s-a ajuns la concluzia că sistemul 
automat de pilotare a navei cosmice 
nu mai funcționează. în timpul ce
lei de-a 20-a rotiri, a arătat cosmo
nautul, situația s-a complicat și 
mai mult din cauza unei noi pene la 
un transformator de curent. Acest 
fapt a convins postul de control și 
pe cosmonaut că pana sistemului 
automat de pilotare era iremedia
bilă. Cosmonautul a trecut atunci la 
pilotarea manuală a navei cosmice 
și, cu ajutorul indicațiilor primite 
de pe Pămînt, a reușit să amerizeze 
cu bine. Cooper a declarat, de a- 
semenea, că întrucît sistemul de eli
minare a vaporilor de apă care se 
condensau în interiorul costumului 
său de zbor s-a dereglat, el a tre
buit să acționeze, mai mult decît era 
prevăzut, o pompă de siguranță El 
a relatat că mișcările i-au fost în
greunate de apa care se acumulase 
în costumul de zbor.
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50000 de oameni Împotriva bazelor militare străine

pe stadionul din St. Ouen

Delegația Marii Adunări Naționale 
a 11 P Pomine Ia Leningrad

Statele Generale ale dezarmării, 
manifestare izvorîtă din cele mai 
vechi tradiții de reprezentare politică 
ale poporului francez, au luat sfîrșit 
duminică printr-un mare și impresio
nant miting desfășurat pe stadionul 
sportiv din suburbia pariziană Saint- 
Ouen.

încă de la începutul după-amiezii,
- trei coloane masive formate din dele

gații sosite la Paris din toate depar
tamentele Franței au pornit, din 
puncte diferite ale orașului, îndrep- 
tîndu-se spre stadion. Demonstranții
purtau steaguri 
naționale, pancar
te cu lozinci și de
sene ale faimosu
lui porumbel al 
lui Picasso, care a 
devenit un simbol 
pace și dezarmare. Ei scandau lo
zinci ca : Cerem dezarmarea neîn- 
tîrziată 1 Armele la fier vechi 1 Să 
înceteze experimentarea armamen
tului nuclear 1 Credite pentru școli și 
stadioane 1

în fruntea coloanei pornite din 
Saint Denis, unde s-au desfășurat 
timp de două zile lucrările Statelor 
Generale, pășeau primarul și mem
brii Consiliului municipal al aces
tei suburbii pariziene. In rîndurile 
manifestanților se aflau minerii din 
nord, îmbrăcați în salopete și căști 
de lucru, pe ale căror pancarte 
scria : „De trei ori invadați, de trei 
ori distruși ; cerem dezarmare și 
pace“ ; viticultori din Champagne 
purtînd ciorchini uriași ; femei din 
Bretania în costume naționale ; oa
meni de toate vîrstele de la bătrîni 
cu părul cărunt pînă la tineri stu-

I
al luptei pentru

PUTERNICE DEMONSTRAȚII 
ANTIRASIALE ÎN SUDUL S. U. A.
NEW YORK 20 (Agerpres). — 

Ziua de 19 mai a cunoscut noi ma
nifestații ale populației de culoare 
din S.U.A. în sprijinul recunoașterii 
drepturilor ei. Observatorii remar
că faptul că, dacă în orașul Bir
mingham din statul Alabama dom
nește de cîteva zile liniște, demon
strațiile antirasiale au luat o am
ploare nemaicunoscută pînă în pre
zent în numeroase alte orașe din 
sudul Statelor Unite. Potrivit a- 
genției France Presse, duminică 
seara peste 400 de negri au fost a- 
restați în orașul Durham (statul 
Carolina de nord) în timp ce mani
festau, pentru a doua zi consecu
tiv, împotriva segregației rasiale în 
restaurante și alte localuri publice. 
Printre cei arestați se . află John 
Brooks, conducătorul campaniei 
lansate de Asociația națională pen
tru propășirea populației de culoa
re (N.A.A.C.P.), pentru egalitate în 
drepturi civile. Alte manifestații au 
avut loc, pentru a cincea zi conse
cutiv, în orașul Greensboro din a- 
celași stat. Cîteva sute de manifes- 
tanți au efectuat un marș în fața 
spitalului, transformat provizoriu 
în închisoare, unde se află deținuți 
peste 700 de negri.

Agenția France Presse transmite 
că 11 demonstranți, albi și negri, 
printre care actrița albă Madeleine 
Sherwood, au fost arestați dumini
că în apropierea orașului Attala 
(statul Alabama) în timp ce încer
cau să continue marșul împotriva 
segregației rasiale început de Wil- 

\ liam Moore, care a fost asasinat la 
; 24 aprilie de rasiști. De asemenea, 

z alte demonstrații au avut loc în o- 
rașul Gadsden (statul Alabama).

denți și elevi. Delegația orașului 
Mauberge purta o pancartă cu in
scripția : „Ne-am refăcut orașul din 
ruine, nu pentru a-1 lăsa să fie dis
trus din nou“.

Pătrunzînd pe poarta stadionului, 
demonstranții au defilat în fața tri
bunelor în care luaseră loc membrii 
Comitetului de pregătire a Statelor 
Generale, delegați din Anglia, R.F.G. 
și alte țări, precum și un nu
meros public. La miting au luat parte 
peste 50 090 de persoane. Au luat cu- 
vîntul profesorul și scriitorul catolic 

Jacques Madaule, 
ziaristul Claude 
Bourdet, senatorul 
comunist Raymond 
Guyot, pi oi. Halb
wachs, fizician la 

științe din Paris, și

la miting au adoptat 
„Mesajul Statelor Ge-

Facultatea ds 
alții.

Participanții 
în unanimitate 
nerale", în care se scoate în eviden
tă gravitatea pericolului unui război 
nuclear, și o rezoluție cu privire la 
problemele de organizare și acțiune. 
Manifestația s-a încheiat prin juiă- 
mîntul Statelor Generale, scandat de 
cei 50 000 de participanți. Acest ju- 
rămînt se termină cu următoarele 
cuvinte : „Sintern hotărîți să menți
nem și să consolidăm legăturile care 
s-au stabilit între noi în pregătirea 
și desfășurarea Statelor Genorale și 
să depunem toate eforturile care vor 
permite asocierea Ia această luptă 
a altor forțe din țară".

Observatorii din capitala Franței 
subliniază caracterul larg și repre
zentativ al Statelor Generale ale 
dezarmării, precum și participarea 
numetoasă și entuziastă la mitingul 
final. Ei consideră că această ma
nifestare marchează o creștere a 
mișcării pentru pace și dezarmare 
din Franța, lăsînd în același timp să 
se prevadă, în lunile ce urmează, o 
intensificare a acțiunilor de masă în 
vederea unei politici de înfăptuire a 
destinderii internaționale, de consoli
dare a păcii.

T. VORNICU

TOKIO 20 (Agerpres). —
în regiunea bazei militare ameri

cane Itadzuka, unde recent a fost 
adus primul grup de avioane „F- 
105” a avut loc la 18 mai un puter
nic miting al locuitorilor din pre
fectura Fukuoka, la care au parti-, 
cipat peste 10 000 de persoane. Par- 
ticipanții-la miting au cerut cu ho- 
tărîre retragerea din Japonia a a- 
vioanelor purtătoare de arme nu
cleare, s-au pronunțat împotriva 
intrării în porturile japoneze a sub
marinelor atomice ale S.U.A., 
tru lichidarea
tratatului de 

american.

pen- 
bazelor militare și a 
securitate” japono-

încheierea conferinței miniștrilor 
de externe ai statelor africane

ADDIS-ABEBA 20. — Trimisul 
special Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite :

La Addis-Abeba a luat sfîrșit con
ferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor independente afri
cane, care a avut menirea să pre
gătească în discuții pe comitete 
conferința șefilor de state africane 
ce urmează să se deschidă tot în 
capitala Etiopiei la 22 mai.

în cercurile observatorilor de la 
Addis-Abeba s-a anunțat că s-a că
zut de acord ca în problema de 
bază, elaborarea unei Carte a Afri-

La conferința G.A.T.T.

Divergentele dintre S. U. A. 
si Piața comuna se mențin

niune nu s-a putut realiza un acord 
nici în problema reducerii tarifelor 
vamale pentru produsele agricole 
și nici în chestiunea ajutorului pen
tru țările slab dezvoltate.

Comentind „intransigența” pozi
ției americane, corespondentul 
France Presse spune că „delegația 
americană caută să folosească a- 
menințarea gravei crize pe care ar 
constitui-o un impas la conferința 
G.A.T.T. pentru a provoca o dezbi
nare în rîndurile „celor șase”.

La rîndul ei agenția U.P.I. afirmă 
că un eșec al conferinței G.A.T.T. 
„ar putea fi tot așa de serios ca și 
eșecul încercărilor Marii Britanii 
de a intra in Piața comună” și ar 
putea duce chiar la „un război co
mercial" între S.U.A. și țările Pieței 
comune.

în dimineața zilei de 20 mai, șe-

GENEVA 20 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile occidentale 
de presă, la 19 mai la Geneva a avut 
loc o reuniune a membrilor delega
ției americane Ia conferința minis
terială G.A.T.T., prezidată de Chris
tian Herter, cu o delegație a „celor 
șase” țări ale Pieței comune, con
dusă de Maurice Brasseur, minis
trul comerțului exterior al Belgiei. 
Reuniunea a discutat problema di
vergențelor dintre S.U.A. și Piața 
comună, care s-au manifestat cu 
atîta acuitate la ședințele de pînă 
acum ale G.A.T.T.

, Corespondentul agenției France 
Presse relata că la terminarea reu
niunii, problemele discutate „nu 
erau incă reglementate” și că o nouă 
reuniune a fost fixată pentru 21 
mai. Un membru al delegației- ame
ricane a declarat că „dezacordul 
continuă să se manifeste asupra dințele conferinței G.A.T.T. au fost 
principiului reducerii vamale li- reluate pentru a discuta în conti- 
neare, adică procentual egală pen- nuare problema reducerii tarifelor 
tru toate tarifele vamale, respinsă vamale, dar fără participarea de- 
categoric de „cei șase”. „Nu poate legaților țărilor Pieței comune. A- 
exista un compromis asupra aces- ceștia s-au întrunit separat pentru 
tei chestiuni”, a spus delegatul a- a discuta raportul lui Maurice 
merican. Brasșeur asupra întîlnirii avute cu

Agenția U.P.I. relatează că la reu- delegația americană.

In legătură cu tratativele pentru interzicerea experiențelor nucleare

Savanți din Apus atestă posibilitatea detectării exploziilor 
nucleare subterane

In legătură cu problema încheierii 
unui acord cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare și cu Conferința de la 
Geneva a Comitetului celor 18 state, în 
săptămînalul londonez „THE OBSER
VER“ Robert Stephens și John Davy re
levă :

„Un factor nou a fost fntrodus în 
Impasul Est-Vest în problema Inter
zicerii experiențelor nucleare. Fizi
cieni occidentali eminenți au afirmat 
cu convingere că obstacolele prin
cipale în calea unei interziceri a ex
periențelor sînt astăzi de ordin po
litic nu tehnic. Afirmația lor nu mai 
este contestată cu convingere nici 
de savanții implicați în tratativele 
de la Geneva*.

Cei doi autori arată în continuare :
„Oficial, Marea Britanie și S.U.A. 

susțin mai departe că un acord de 
interzicere a experiențelor este blo
cat de litigiul tehnic în legătură cu 
numărul și caracterul inspecțiilor la 
fața locului și nu de problema poli
tică a acceptării tratatului de către 
senatul american.

Ultimele dovezi științifice arată 
însă că nu există nici un motiv teh
nic pentru care impasul ar trebui să 
persiste în divergența dintre cererea 
americană de instituire a șapte in
specții anuale la fața locului și o- 
ferta sovietică pentru două sau trei 
inspecții.

Luna trecută, nouă savanți ame
ricani de frunte, printre care dr. 
Hqns Bethe, de 'la Universitatea Cor
neli, dr. Bruno Rossi, de la Institutul 
de tehnologie din Massachusetts, și 
dr. Donald Glaser, de la Universita
tea din California, au semnat o de
clarație publică în care se spune : 
«Deși o singură experiență nucleară 
de forțe reduse poate fi disimulată 
prin confuzie cu un cutremur de pă
mînt... o serie importantă de expe-

dl-riențe ar it aproape imposibil de 
simulat».

Unul din cei nouă savanți, 
Bernard Feld, tot de la Universitatea 
din Massachusetts, a dezvoltat ul
terior declarația intr-un interviu pu
blicat săptămîna trecută, (articolul 
din „Observer“ a apărut la 12 mai) 
la Londra, în revista tehnică „Elec
tronics Weekly". El a declarat că un 
acord corespunzător de interzicere a 
experiențelor se poate baza pe trei 
stații seismice automate situate în 
apropierea frontierelor sudice șl ră
săritene ale Uniunii Sovietice, (unde

cii, proiectul prezentat de Etiopia 
să fie adoptat ca un document de 
lucru al Conferinței șefilor statelor 
africane, alături de celelalte pro
iecte — al grupului de state de la 
Casablanca și cel al grupului de la 
Monrovia. Miniștrii de externe au 
hotărît ca la o conferință ulterioară 
la acest nivel să se elaboreze pro
iectul definitiv al Cartei Africii.

La conferință a fost adoptat în 
unanimitate un proiect de rezolu
ție ce urmează să fie supus exami
nării șefilor de state, prin care se 
cere interzicerea experiențelor nu
cleare în Africa, lichidarea bazelor 
militare străine de pe pămîntul a- 
frican și rezolvarea rapidă a pro
blemei dezarmării generale și to
tale. S-a hotărît, de asemenea, să fie 
creată o comisie permanentă, pen
tru ajutorarea teritoriilor care 
luptă pentru eliberare de sub ro
bia colonialistă. în problemele eco
nomice s-a subliniat necesitatea luă
rii de hotărîri concrete în stabili
rea unei colaborări 
între statele 
crearea 
voi tare.

La 19 
înmînat 
Nkrumah intitulat „Spre unitatea 
africană”, în care șefii statelor afri
cane sînt chemați să militeze activ 
pentru realizarea unității africane.

LENINGRAD 20. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Luni 20 
mai, delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare 
a sosit la Leningrad. Pe 
gării Leningrad, pavoazată 
pelele de stat ale U.R.S.S. 
Romîne oaspeții romîni au 
tîmpinați de Vasili Isaev,
dintele Comitetului Executiv 
vietului Orășenesc, Grigori 
prim-secretar al Comitetului 
nai agricol al P.C.U.S., de numeroși
deputați ai Sovietelor Supreme ale 
U.R.S.S. și R.S.F.S.R.

Romîne 
peronul 
cu dra- 
și R. P. 
fost în- 

preșe- 
al So- 
Ozlov, 
regio-

V. Isaev și acad. Athanase Joja, 
conducătorul delegației romîne, au 
rostit cuvîntări.

Oaspeții au vizitat Sovietul Oră
șenesc, Muzeul Smolnîi, crucișăto
rul „Aurora”, precum și Fabrica de 
produse zaharoase nr. 1.

Membrii delegației Marii Adunări 
Naționale au depus o coroană de 
flori la cimitirul Pislțarevski în me
moria apărătorilor Leningradului.

Seara, Comitetul Executiv al So
vietului Orășenesc Leningrad a ofe
rit o recepție în cinstea delegației 
romîne.

Vizita delegației Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne în Anglia

unei

multilaterale 
africane și s-a cerut 

bănci africane de dez-

mai
un mesaj al președintelui

delegaților le-a fost

LONDRA 20 (Agerpres). — Dele
gația Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, condusă de Roman 
Moldovan, membru al Consiliului 
de Stat, însoțită de generalul W. A. 
Dimoline și deputatul H. Hynd, a 
vizitat în dimineața zilei de 19 mai 
orașul Coventry.

în după-amiaza aceleeași zile, de
legația romînă a sosit la Oxford, 
întîmpinată de reprezentanți ai con
ducerii universității din acest oraș 
și ai Consiliului Britanic, membrii 
delegației au vizitat colegiile „Mag
dalene“ și „Christ Church“, unde au 
primit explicații ample privind is
toricul și funcționarea Universității

din Oxford și a diferitelor ei cole
gii-

In seara aceleeași zile delegația 
Marii Adunări Naționale s-a reîn
tors la Coventry.

Comunicatul comun 
franco-grec

ATENA 20 (Agerpres). — Dumi
nică seara a fost publicat la Atena 
comunicatul comun franco-grec 
semnat la încheierea vizitei preșe
dintelui de Gaulle în Grecia. în co
municat sînt trecute în revistă prin
cipalele probleme discutate cu a- 
cest prilej. Printre ele figurează la 
loc de frunte problema colaborării 
militare în cadrul N.A.T.O., precum 
și problema asocierii Greciei la 
Piața comună și în legătură cu a- 
ceasta, problema colaborării econo
mice dintre cele două țări.

Comunicatul nu menționează dacă 
s-au realizat sau nu acorduri con
crete în vreuna dintre chestiunile 
discutate. Ziarele ateniene au făcut 
tot timpul o legătură între vizita 
președintelui Franței și lupta dintre 
puterile occidentale pentru reîmpăr
țirea sferelor de influență în Eu
ropa. Astfel, revista „Tahidromos” 
scria că Franța și Germania occi
dentală mizează în planurile lor pe 
slăbirea influenței americane nu 
numai în Europa occidentală, ci și 
în Mediterana răsăriteană.

Ziarul „Kathimerini" a făcut cu
noscut că guvernul francez este dis
pus să acorde Greciei un împrumut 
de stat a cărui sumă nu a fost însă 
fixată și, in același timp, va încu
raja investițiile de capital particu
lar francez în Grecia.

în Tailanda continuă să soseas
că diferite trupe pentru a lua parte 
la manevrele pactului agresiv 
S.E.A.T.O., care se vor desfășura 
între 11 și 19 iunie în regiunile de 
la frontiera cu Laosul. La aceste 
manevre, denumite „operațiunea 
Thanarat* (după numele primului 
ministru al Tailandei), participă 
peste 25 000 soldați și ofițeri din ță
rile membre ale S.E.A.T.O. Cîteva 
mii de -soldați și ofițeri americani ur
mează să sosească în Tailanda în 
următoarele 30 de zile.

Atrage atenția faptul că blocul 
S.E.A.T.O. își intensifică activitatea 
de fiecare dată cînd în Asia d8 sud 
est apare o nouă criză politică sau 
militară. De data aceasta, mane
vrele, pe care agenția Associated 
Press le califică drept „cea mai 
mare demonstrație de forță din a- 
ceastă parte a lumii", se leagă de 
actualele evenimente din Laos.

încâlcind obligațiile asumate, for
țe armate americane sprijină fățiș 
gruparea diversionistă de dreapta 
care încearcă să zădărnicească rea
lizarea acordurilor de la Geneva 
cu privire la crearea Laosului neu
tru și independent. în același timp, 
după cum se știe, deși de la încheie
rea acordurilor de la Geneva cu pri
vire la Laos a trecut aproape un an, 
pe teritoriul acestei țări continuă să 
staționeze personal militar filipinez, 
tailandez, sud-vietnamez și ciankai- 
șist. Nu întîmplător în momen
tul încordării situației din Valea 
Ulcioarelor presa reacționară a 
dezlănțuit o adevărată campanie 
de amenințări. Senatorul american 
H. Scott, oerînd guvernului S.U.A. 
trimiterea de personal militar în 
Laos, declara : „Eu mă pronunț pen
tru ca guvernul să dea dovadă de 
curaj pentru a întreprinde în Laos 
ceea ce a întreprins în Vietnam“, 
adică intervenția armată directă.

Apropiatele manevre S.E.A.T.O 
arată că membrii acestui bloc agre
siv încearcă să exploateze situația 
încordată pe care ei înșiși au crea
t-o pentru a-și spori presiunile asu
pra Laosului și a intimida forțele 
patriotice laoțiene care luptă pentru 
neutralitatea și independența țării. 
Interesul S.U.A. față de acest8 ma
nevre este edificator. Inițial, ministe
rul de război al S.U.A. a anunțat că 
unitățile militarQ
pleca în Tailanda pentru a partici
pa la proiectatele manevre la sfîr- 
șitul lunii mai. Or, după cum relevă

de luptă cu reac- 
2 500 de oameni 

parte din... perso-

Cresc rîndurile P. C.
Italian

COINCIDENȚĂ CU TÎLC
mai multe ziare, evoluția situației 
din Laos a influențat orarul Penta
gonului. Astfel, primele unități ame
ricane au sosit în Tailanda încă în 
prima jumătate a lunii. „Din aceas
ta trebuie trasă concluzia — sub
liniază ziarul „Washington Post" — 
că conducătorii americani caută să 
pună de acord sosirea forțelor ar
mate americane cu evenimentele 
din Laos". în această privință este 
semnificativ, de asemenea, faptul că, 
după cum, a declarat aeneralul 
Chifti Navisthien, care va conduce 
„operațiunea Thanarat", urmează 
să sosească nu 3 000 de soldați și 
ofițeri, cum se proiectase inițial, ci 
7 000 de militari ai forțelor armate 
ale S.U.A. Trebuie adăugat că în 
Tailanda se mai află circa 3 000 de 
militari americani, inclusiv personal 
pentru avioanele 
ție „F-100", plus 
cotați ca făcînd 
naiul tehnic.

Manevrele militare care se preaă- 
tesc la granița Laosului au un vădit 
caracter de intimidare a forțelor pa
triotice laoțiene și de amestec bru
tal în treburile interne ale poporului 
laoțian.

Faptele arată că reapariția încor
dării în Laos este tocmai rezultatul 
încercărilor S.U.A. și ale partenerilor 
lor din S.E.A.T.O. de subminare a 
acordurilor de la Geneva cu scopul 
de a răsturna guvernul tripartit de 
unitate națională. înfăptuirea acor
durilor de la Geneva ar fi necesitat, 
dimpotrivă, eforturi susținute din 
partea tuturor pentru crearea unui 
climat de liniște în care poporul 
laoțian să-și poată realiza aspira
țiile de dezvoltare pașnică, inde
pendentă. Apropiatele manevre mi
litare din apropierea Laosului, cu 
văditul lor caracter provocator, nu 
pot decît să încordeze și mai mult 
situația din această țară, să com
plice lucrurile, să învenineze atmo
sfera politică din această parte a 
lumii. Opinia publică progresistă 
mondială împărtășește pe deplin 
poziția liderului Patet Lao, Sufanu- 
vong, care, adresîndu-se copreșe
dinților conferinței de la Geneva, 
cerea : „Blocul agresiv S.E.A.T.O. 
trebuie să renunțe la planul său de 
intervenție în Laos și, înainte de 
toate, să înceteze fără întîrziere ma
nevrele sale care urmăresc scopuri 
de intimidare”.

ROMA 20 (Agerpres). — Din dife
rite orașe ale Italiei continuă să so
sească știri despre primiri de noi 
membri în partidul comunis.t. La 
adunarea de la Milano a activului 
de partid din regiunea Lombardia 
s-a anunțat că în ultimul timp fede
rațiile comuniste din această regiu
ne au primit în rîndurile lor 8 700 
de membri. Numai la Milano, cel 
mai mare centru industrial din nor
dul Italiei, 5 200 de oameni au pri
mit carnete de partid.

Plenara C. C. al P. C. 
din Japonia

TOKIO 18 (Agerpres). — La To
kio s-a dat publicității știrea des
pre cea de-a 6-a plenară a C.C. 
P.C. din Japonia, care a avut 
între 15 și 17 mai. Participanții 
plenară au ascultat și discutat 
portul Prezidiului C.C. al P.C. 
Japonia cu privire la rezultatele a- 
legerilor în organele locale și sarci
nile urgente ale partidului. Raportul 
a fost prezentat de Yosio Siga, 
membru al Prezidiului C.C.

Plenara a adoptat în unanimi
tate o rezoluție pe marginea rapor
tului, precum și o hotărîre cu pri
vire la data convocării următorului 
congres al partidului.

Conducerea Confederației Gene
rale a Muncii din Brazilia pregătește 
o grevă generală de 24 de ore pen
tru ziua de 25 mai 1963 în sprijinul 
reformei agrare. In prezent se află 
în grevă muncitorii de la rafinăriile 
de zahăr, cei de la întreprinderile 
pentru împachetarea cafelei și fero
viarii. Alte categorii de muncitori și 
funcționari se pregătesc să adere la 
grevă.

în fotografie : O demonstrație a 
muncitorilor din Rio de Janeiro. Parti
cipanții la demonstrație cer modifi
carea Constituției în vederea efec
tuării unei largi reforme agrare.

americane vor

al 
loc 

la 
ra
din

sînt acum cunoscute pe scară largă 
de savanții interesați*.

„Se recunoaște — arată mai de
parte Stephens și Davy — că expe
riențele mici izolate s-ar putea 
strecura prin rețeaua de detectare : 
activitatea ultimilor doi ani a arătat 
că există cîteva cutremure mici în 
fiecare an, care prezintă majoritatea 
caracteristicilor unei explozii sub
terane. Nici un fel de rafinament al 
tehnicii nu va înlătura pe deplin 
astfel de „fenomene îndoielnice* ; 
iar dacă politicienii sau membrii 
congresului cer insistent savanților 
un sistem sută la sută garantat, con
ferința de la Geneva ar face mai 
bine să-și facă bagajele. Un astfel 
de sistem nu se va realiza probabil 
nici o dată. Obiectivul central eete 
însă de a se găsi un sistem care să 

mai descurajeze efectiv înșelătoria. A- 
cest lucru poate fi înfăptuit acum. 
Cîteva inspecții asupra „fenomene
lor îndoielnice” sînt de dorit. Dar 
numărul inspecțiilor nu aduce nici o 
deosebire esențială...

Mai mult încă, pînă în momentul 
cînd un acord asupra interzicerii ex
periențelor ar intra în vigoare, me
todele de detectare se vor îmbună
tăți și mai mult. Savanții Autorității 
britanice pentru energia atomică au 
aplicat o nouă tehnică de ana
liză a înregistrărilor și au arătat 
acum că energia degajată de explo
zii a fost substanțial diferită de cea 

_____ degajată de cutremurele naturale 
imens de proporții comparabile.

Astfel, cererea occidentală cu
rentă la Geneva pentru șapte inspec
ții anuale nu mai este valabilă pe 
temeiuri tehnice. Iar savanții intere
sați, care pînă în prezent pâstrînd 
tăcerea au sprijinit cu lealitate tra
tativele politice, nu - vor mai putea 
contesta multă vreme faptele".

D. TINÜ
dr.

Răsfoind presa străină

cutremurele de pămînt sînt -, 
frecvente) însoțite de nu mai mult de 
trei Inspecții anuale la lața locului. 
(Numărul de inspecții indicat de 
Feld este cel prevăzut și în pro
punerile U. R. S. S.). „Datorită unui 
astfel de eistem, 50 la sută din 
toate exploziile subterane de la 2 și 
3 kilotone în sus, ar fi detectate. A- 
ceasta ar fi mai mult decît cores
punzător, a spus dr. Feld*.

„...Faptul că acest lucru se poaie 
afirma astăzi cu certitudine este 
zultatul a trei ani de cercetări 
tense ale savanților americani 
britanici cu privire la tehnica de 
tectare a experiențelor subterane. 
Cercetările au îmbunătățit i____
metodele de analizai8 a zguduirilor 
subterane și au pus la dispoziție o 
cantitate de informații noi cu privire 
la cutremurele naturale. Amănuntele 
sînt oficial secrete, întrucît sînt im
plicate în tratativele de la Geneva. 
Dar liniile mari ale noilor constatări
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MOSCOVA. în laboratorul pentru 
reâcții nucleare al Institutului unificat 
de cercetări nucleare de la Dubna a 
fost obținut pentru prima oară prin 
sinteză izotopul cel mai greu al ele
mentului 102 cu numărul de masă 256. 
Lucrarea a fost efectuată de un grup 
de tineri oameni de știință sub îndru
marea lui Gheorghi Flerov, membru 
corespondent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

PARIS. După cum relatează co
respondentul din Paris al agenției 
U.P.I., tehnicienii, artiștii și persona
lul administrativ al Societății france
ze de radioteleviziune au declarat, la 
miezul nopții de duminică spre luni, 
o grevă de 24 de ore. Greviștii cer 
majorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Corespondentul 
din ■ Paris al agenției Reuter relatea
ză că posturile Societății franceze de 
radioteleviziune au transmis în cursul 
zilei de luni numai muzică ușoară 
imprimată pe bandă și cîteva scurte 
buletine de știri.

Tratativele Nasser-Ben Bella

CAIRO. La 19 mai au început la 
Cairo tratativele oficiale dintre pre
ședintele R.A.U., Nasser, și președin
tele Consiliului de Miniștri al Alge
riei, Ben Bella. După cum apunță a-

genția NÎEN, în legătură cu această 
întîlnire președintele Consiliului Exe
cutiv al Consiliului Prezidențial al 
R.A.U., Aii Sabri, a declarat că 
Nässer și Ben Bella au continuat tra
tativele începute în timpul vizitei 
președintelui R.A.U. la Alger. Ei au 
avut un schimb de păreri asupra pro
blemelor ce vor fi discutate la confe
rința de la Addis-Abeba a șefilor de 
state africane. Președintele Nasser, se 
spune în știrile agențiilor telegrafice 
străine, i-a explicat lui Ben Bella si
tuația din Siria și alte evenimente 
care au avut loc după anunțarea de
clarației de la Cairo cu privire la 
proclamarea federației tripartite din
tre Egipt, Irak și Siria. Ben Bella și-a 
reafirmat hotărîrea de a sprijini efor
turile îndreptate spre înfăptuirea aces
tei unități.

rînd interzicerea producției și acumu
lării de arme nucleare, precum și in
terzicerea transmiterii lor către alte 
țări. Numai dezarmarea generală poa
te asigura salvarea omenirii, se sub
liniază în rezoluție.

Rezultatele alegerilor
din Maroc

CARACI. Ziarul „Dawn“ anunță 
că între 21 și 24 mai în Pakistan voi 
avea loc manevrele aeriene militare 
anuale ale pactului militar C.E.N.T.O. 
Manevrele poartă denumirea de 
„Shahbaz 8“ și .la. ele vor lua parte 
forțele aeriene ale Iranului, Pakista
nului, Turciei, Angliei și S.U.A.

LONDRA. La 19 mai și-a încheiat 
lucrările conferința anuală a Sindica
tului lucrătorilor științifici din An
glia, care a adoptat o rezoluție ce-

RABAT. La 19 mai, ministrul de in
terne al Marocului a dat publicității 
rezultatele definitive ale alegerilor 
pentru Camera reprezentanților. 69 din 
cele 144 de locuri au fost cîștigate 
de Frontul de apărare a instituțiilor 
constituționale, partid de guvernă- 
mînt. Partidul Istiqlal a obținut 41 de 
locuri. Uniunea națională a forțelor 
populare 28 de locuri, iar indepen
denții 6 locuri.

VARȘOVIA. în după-amiaza zilei 
de 18 mai la Varșovia a avut loc des
chiderea festivă a celui de-al 8-lea 
Tîrg internațional al cărții. R. P. Po
mină este reprezentată anul acesta de 
„Cartimex“ și Editura Academiei R. P. 
Romîne, expunînd în cele două stan
duri circa 550 de volume.

potriva regimului lui Franco, în legă
tură cu recenta executare a lui Iulian 
Grimau. La miting au participat peste 
1 000 de persoane. Vorbitorii au stig
matizat pe asasinii lui Julian Grimau 
și au chemat pe emigrant» spanioli din 
diferite țări ale lumii să se unească 
în lupta împotriva regimului franchist.

MOSCOVA. La 20 mai s-a deschis 
la Moscova cea de-a patra conferin
ță internațională a muncitorilor din 
industriile chimică, petrolieră și si
milare, la care participă delegații din 
aproape 40 de țări din Europa, Asia. 
Africa și America Latină. Din partea 
R.P. Romîne, la conferință participă 
o delegație a C.C. al Uniunii Sindi
catelor din întreprinderile industriei 
de petrol, chimie și gaz metan, con
dusă de tov. Ion Istrate, secretar al 
C.C. al Uniunii.

PRAGA. La 19 mai și-a încheiat lu
crările la Praga cel de-al V-lea Con
gres al sindicatelor cehoslovace. în 
funcția de președinte al C.C.S. a fost 
reales Frantisek Zupka.

CIUDAD DE MEXICO. Comitetul 
spaniol de ajutorare a deținuților po
litici din Spania a organizat la Ciudad 
de Mexico un , miting de protest îm-

ROMA. Cei 20 000 de muncitori de 
la fabricile de ciment din Italia au 
repurtat vjctoria în lupta revendica
tivă pe care au început-o pentru îm
bunătățirea situației lor materiale. Re
prezentanții patronilor, care la început 
n-au vrut să facă nici o concesie mun
citorilor, au declarat acum că sînt de 
acord să accepte principalele lor re
vendicări. Ca urmare a fost semnat 
un nou contract colectiv național de 
muncă, care prevede majorarea sala
riilor muncitorilor în medie cu 15 la 
sută.
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