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• Raid-anchetă : Pe șantiere — 
o activitate culturală cît mal bo. 
gată (pag. 2—4).

© Creșterea animalelor — preo
cupare principală a colectiviști
lor (pagină specială) (pag. 3-a).

• N. Bivolu : Viata de partid — 
în sprijinul îndeplinirii sarcini
lor de plan (pag. 4-a).

• Prof. dr. I. Țurai : Un rod al 
colaborării pașnice dintre țările 
balcanice (pag. 5-a).

Utilaj petrolier peste plan
TÎRGOVIȘTE (coresp. „Scînteii“). 

— Metalurgiștiț de la Uzina de uti
laj petrolier din Tîrgoviște au pro
dus, de la începutul anului, peste 
plan, 28 tone vane, 1926 perechi ra
corduri speciale, o instalație de in
tervenție tip P. 50, 2 363 m liniari 
lanțuri Rotary, 48 tone piese de 
schimb pentru utilaj petrolier și al
tele. Sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost realizată în 
proporție de 101 la sută și au fost 
obținute economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 5 300 000 
lei. La obținerea acestor realizări 
au contribuit măsurile luate pentru 
organizarea mai bună a procesului 
de producție, extinderea unor meto
de avansate de lucru, ridicarea ca
lificării muncitorilor. Printre altele 
s-au elaborat noi planuri de opera
ții la 4 tipuri de racorduri speciale, 
la 3 tipuri de tije și 2 tipuri de ven
tile pentru pompele dé noroi și la 
diferite alte repere. în sectorul de 
vane s-a trecut la reamplasarea uti
lajelor de prelucrare a corpurilor, 
capacelor șl penelor pentru armă
turi, iar la turnătoria de oțel s-a 
extins turnarea pieselor în forme cu 
maselote exoterme șt s-a introdus 
turnarea la crud a pieselor pentru 
armături. Cele mai însemnate succe
se în muncă le-au obținut colecti
vele de la turnătoria de oțel și de 
la secțiile I-a și a IV-a mecanică.

In laboratoarele unor mari uzine metalurgice și 
constructoare de mașini din țara noastră se fac 
cercetări pentru rezolvarea unor probleme curente 
cerute de nevoile producției. Așa, de exmplu, co
lectivul laboratorului de la Uzinele de mașini agri
cole „Semănătoarea" a pus la punct procedeul de 
electronituire a tablelor, care astăzi este folosit 
toate piesele mari din tablă subțire.

Multe din laboratoarele uzinale colaborează 
bune rezultate cu institutele de cercetări departa
mentale și catedrele de invățămînt tehnic superior. 
Astfel, laboratorul Uzinelor „23 August", colaborînd 
cu catedra de metalurgie fizică a Institutului politeh
nic București, a reușit să pună la punct rețeta unui 
oțel aliat pentru fabricarea arborilor cotiți la mo
toare. în industria cimentului, prin folosirea recupe
ratoarelor de căldură concepute de Institutul de pro
iectări, construcții și materiale de construcții, s-a ob
ținut o creștere anuală a producției de 180 000 de 
tone și economii de circa 11 milioane lei.

Pe baza cercetărilor efectuate de Institutul poli
tehnic Timișoara au fost realizați rotori cu caracte
ristici tehnice superioare, ce se folosesc la hidrocen
tralele Roznov și altele. (Agerpres)

Recent, Oficiul central 
farmaceutic' a repartizat 
secției sanitare a Capita
lei un număr de aparate 
Röntgen-diagnostic mobi
le, pentru spitalele Brîn- 
covenesc, Colentina, Dr. 
Stîncă, spitalul T.B.C. os- 
teoarticular și spitalul de

copii Grigore Alexan- 
drescu. Âlte unități sani
tare din Capitală au fost 
dotate cu aparate Röntgen 
dentare, aparate pentru 
respirație artificială etc. 
(De la ION VREJU, cores
pondent voluntar).

La mina Ralira din cadrul întreprinderii miniere Comănești s-au extras de Ia începutul anului șl pînă în prezent 
peste plan circa 1 600 tone cărbune. In fotografie — cîțiva dintre minerii care s-au evidențiat în întrecere, (de la stingă la 
dreapta) : Constantin A. Crețu, Ion Pulu și Ion Jemăneală, șefi de brigadă (rindul de Jos) șl Constantin Cirlpan miner, 
Spiridon Adlaconițel, maistru miner, șl Gheorghe Ghlcăjanu, miner (rindul de sus). (Foto : Gh. Vlnțtlă)

Viitorii muncitori 
forestieri la practica

sfat bine organizate
între Fabrica de unelte și scule de 

mînă din Brașov și Fabrica de scu
le din Rîșnov există multe asemă
nări : sînt de aceeași mărime, au 
cam aceleași condiții tehnice de 
producție. întreprinderea din Bra
șov produce scule pentru diferite 
lucrări de asamblare ; cea din 
Rîșnov — o gamă largă de scule 
așchietoare standardizate pentru 
prelucrat metale. Ambelor colective 
le sînt proprii, printre altele, efor
turile încununate de succes, pentru 
sporirea continuă a productivității 
muncii. în primele 4 luni ale aces
tui an sarcinile sporite de creștere a 
productivității muncii au fost reali
zate în proporție de 102,8 la sută la 
fabrica din Brașov, și de 100,8 la 
sută — la cea din Rîșnov.

Cum este și firesc, sporirea pro
ductivității muncii în aces
te două unități industriale 
nu s-a obținut mergîndu-se 
pe căi absolut identice, ci 
în funcție de particularită
țile procesului de produc-

A
însemnări din activitatea 

a două întreprinderi 
producătoare de scule

noi. Să ne oprim la două
exemple: dispozitivul cu 3 role.de 
rulat filetul de la cheia franceză 
care permite executarea acestei o- 
perații pe un strung universal (cu 
o productivitate mult sporită 
față de prelucrarea prin aș
chiere utilizată înainte) și dispozi
tivul pentru frezarea continuă a su
prafeței curbe de la cheile franceze. 
Folosirea acestor dispozitive a dus 
la dublarea productivității muncii 
la anumite operații. în acest an se

TRIBUNA înaintate în ridicarea

problemele legate de îmbunătățirea 
performanțelor și posibilităților teh
nice ale mașinilor-unelte din dotare.

Nu aceeași organizare o au lucră
rile de modernizare la Fabrica de 
unelte și scule de mînă din Brașov, 
de care aici se ocupă — printre al
tele — numai serviciul tehnologului 
șef, peexistînd propriu-zis o grupă 
de modernizare. Totuși," nu- se pot 
trece cu vederea cîteva realizări va
loroase — și care, cu o mai bună 
organizare, ar fi putut fi și mai mul
te. Printre acestea se numără și 
realizarea unor mașini speciale de 
rectificat lateral cheile fixe, de ro
dat cheile franceze sau de broșat 
deschiderea cheilor fixe și a clești- 
lor-patcnt, a căror utilizare a redus 
mult ciclul de fabricație.

Vorbind despre introducerea teh
nicii noi, mai trebuie să a- 
rătăm că sporirea produc
tivității muncii ocupă un 
loc central în tematica pla
nurilor de măsuri tehnico- 
organizatorice din cele

Pentru a pregăti cadre cît mai bine 
calificate în ramura forestieră — sec
torul produse finite, la Centrul școlar 
forestier Curtea de Argeș, jumătate din 
timpul școlarizării elevilor este desti
nat aplicării cunoștințelor teoretice în 
practică. Astfel, în trimestrul III, elevii 
din anul II al școlii profesionale fac 
practică în producție alături de munci
tori cu o înaltă calificare, cîte 8 ore pe 
zi. In acest fel, ei se obișnuiesc cu 
procesul de producție, învață să folo
sească utilajele, își consolidează învăță
mintele dobîndite în școală. Viitorii fo
restieri — acum elevi la Curtea de Ar
geș — au fost repartizați pe locuri de 
muncă și, unde a fost posibil, s-au or
ganizat brigăzi de lucru formate 
mai din elevi.

Un rodnic schimb 
de experiență

nu-

Nou 
complex 

comercial 
Ia Constanța

în cadrul mare
lui cvartal da lo
cuințe Gara veche 
— Gara nouă din 
Constanta, unde a- 
nul acesta se va 
termina construcția 
a peste 3 500 apar
tamente, a fost dat 
în folosință un 
complex comercial 
cu 6 unități pentru 
desfacerea produ
selor alimentare și 
industriale, precum 
și un 
modern, 
unități 
urmează 
la dispoziția cetă
țenilor zilele aces
tea.

„BUN PENTRU CEREALE-1963“
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“).

Pentru asigurarea mijloacelor ne
cesare transportului recoltei din 
vara aceasta întreprinderea regio
nală de transporturi auto și secțiile 
de revizie a vagoanelor C.F.R. din 
Ploiești și Buzău au luat măsuri 
pentru repararea din timp a auto
camioanelor și vagoanelor de cale 
ferată. La autobazele de mărfuri 
Tătărani, Buzău, Cîmpina și Rm. 
Sărat, s-a făcut pînă acum revi
zia tehnică la peste 200 autoca
mioane din cele 400 care vor fi fo
losite la transportul cerealelor. Pe 
acestea s-a aplicat inscripția „Bun 
pentru cereale — 1963“. Au fost 
pregătite 4 cisterne pentru trans
portul combustibilului. La secțiile 
de revizie a vagoanelor C. F. R. 
din Ploiești și Buzău au fost repa
rate aproape 40 la sută din va
goanele care vor fi folosite la 
transportul cerealelor.

Care e mai 
frumoasă ?
Instantaneu de 

la magazinul 
„Romarta Co
piilor" — raio
nul de jucării, 
bogat aprovi
zionat cu prile
jul „Decadei 
:adourilor" pen
tru copii.
(Foto • R. Costin)

Deschiderea conferinței 
conducătorilor statelor 
africane independente

Ieri s-a deschis în orașul Addis- 
Abeba conlerința conducătorilor 
statelor africane independente. In 
cuvîntarea de deschidere, împăra
tul Etiopiei, Haille Sellassie, 3-a ri
dicat cu indignare împotriva colo
nialismului și discriminării rasiale 
care mal dăinuie pe continentul a- 
frican, s-a pronunțat împotriva 
cursei înarmărilor și pentru denu- 
clearizarea continentului african. 
(Amănunte în pagina a 6-a).

UN NOU SATELIT ARTIFICIAL AL 
PAMÏNTULUI — „Cosmos-17“ — a 
fost lansat ieri în U.R.S.S.

IN FUNCȚIA DE ADJUNCT AL SE
CRETARULUI GENERAL AL O.N.U. 
pentru problemele politice și pro
blemele Consiliului de Securitate, a 
fost numit ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar V. P. Suslov 
(U.R.S.S.). Anterior, postul a fost 
deținut de E. D. Kiseliov. Noua nu
mire a fost anunțată de către se
cretarul general al O.N.U., U Thant.

PRIMUL MINISTRU AL CUBEI, FI
DEL CASTRO, ALES DOCTOR HO
NORIS 
CE AL 
COVA.
causa 
Castro
rectorul universității, în ziua de 21 
mai, cînd conducătorul cuban a 
fost oaspetele studenților din Mos
cova.

CAUSA ÎN ȘTIINȚE JURÎDI- 
UNIVERSITĂȚII DIN MOS- 
Diploma de doctor honoris 
i-a fost înmînată lui Fidel 
de acad. Ivan Petrovski,

Azi vă prezentăm

ție și de condițiile concrete exis
tente. în ambele fabrici însă, la 
baza creșterii productivității muncii 
a stat o acțiune susținută și conti
nuă de introducere a tehnicii noi, 
Înaintate. în această privință 
o sursă importantă de sporire a 
productivității muncii a constituit-o 
in ambele uzine reproiectarea 
tehnologiei de fabricație, introduce
rea unor metode și S.D.V.-uri mal 
productive de forjare și așchiere. 
Este adevărat că, în general, scule
le de mînă sînt destul de simple. 
Tehnologia executării lor însă este 
destul de dificilă. La fabrica 
din Brașov s-au adus o serie de îm
bunătățiri acestei tehnologii. Prin 
reproiectarea tehnologiei cheilor 
fixe, de pildă, acestea nu se mai 
execută din material rotund, la 
cald, ci se decupează la rece din 
platbandă și apoi se matrițează la 
cald. în felul acesta s-au redus com
plet operația de încălzire și prefor- 
jarea, consumul de metal a scăzut 
iar productivitatea muncii a crescut 
cu circa 40 la sută.

în prezent, în forjă se urmărește 
ca forjarea, debavarea și cali- 
brarea să se facă la cît mai multe 
repere dkitr-o singură încălzire, ceea 
ce va duce la o însemnată reducere 
a volumului necesar de manoperă.

în secția de prelucrări mecanice 
s-au introdus numeroase dispoziti-

vor utiliza de asemenea pe scară 
largă dispozitive pneumatice.

Și la Fabrica de scule-Rîșnov in
troducerea tehnicii noi și moder
nizarea tehnologiei au contribuit 
substanțial la sporirea productivită
ții muncii. Astfel, prin automatiza
rea găuririi filierelor cu ajutorul dis
pozitivului multiax, această opera
ție a devenit de aproximativ 3 ori 
mai productivă, iar la filetarea fi
lierelor productivitatea muncii s-a 
dublat datorită introducerii unui 
dispozitiv multiax. Se pot da multe 
asemenea exemple — în uzină desfă- 
șurîndu-se o susținută acțiune de 
revizuire și reproiectare a procese
lor tehnologice, de extindere a so
luțiilor tehnologice care s-au dove
dit a fi cele mai eficiente.

Cu toate că în ultimul timp 
fost dotate cu mașini-unelte
mare productivitate, în cele două 
uzine s-a acordat, în paralel, o mare 
atenție lucrărilor de modernizare a 
parcului de mașini existent. Aceas
ta a avut un rol însemnat în spo
rirea productivității muncii. La Fa
brica de scule-Rîșnov își desfășoară 
activitatea 3 grupe de modernizare : 
la serviciul tehnolog-șef — o grupă 
formată din ingineri și tehnicieni, 
— la serviciul mecanicului-șef și 
sculărie, — grupe formate din mun
citori. Aceste grupe execută numai 
modernizări și s-au specializat în

două întreprinderi analizate. Acest 
lucru își are însemnătatea sa. Pe 
baza înfăptuirii unor prevederi ale 
planului M.T.O. pe 1963, la Fabrica 
de scule-Rîșnov s-a realizat dispozi
tivul cu acționare hidraulică de fre
zat canalele tarozilor, un dis-

ing. ADRIAN PRODAN

(Continuare în pag. V-a)

SĂCELE (coresp. „Scînteii"). — La 
Uzina „Electroprecizie" din Săcele a 
avut loc recent un schimb de experiență 
al primei serii de mecanizatori-electri- 
cieni pentru echipamentul electric al 
tractorului — la care au participat 70 
de lucrători de la toate S.M.T.-urile din 
țară. Timp de o săptămînă ei au lucrat 
în atelierele de montaj a echipamentu
lui electric pentru tractor. Acest schimb 
de experiență va fi continuat în zilele 
ce urmează cu încă două serii de elec
tricieni.

au 
de

Pregătiri pentru strîngerea 

recoltei

In timp ce mecanizatorii lucrea
ză cu toate forțele la întreținerea 
culturilor. în atelierele S.M.T. din 
regiunea Galați se pregătesc utila
jele care vor fi folosite la recolta
rea păioaselor. Pînă acum a fost re
parat mai mult de jumătate din nu
mărul combinelor, secerătorilor-le- 
gători, batozelor etc.

La S.M.T. Bujoru, Șendreni, Va
meș, Nănești, aceste lucrări au fost 
efectuate în proporție de 75—82 la 
sută la combine, iar la Jirlău și Bal
ta Albă — de 63 la sută și, respec
tiv, 40 la sută la batoze. Mai multe 
S.M.T. — printre care Vameș, Măc- 
sineni, Ianca, Cudalbi, Balta Albă 
— au terminat reparațiile la pre
sele de balotat și tocătoarele meca
nice. Pentru asigurarea unui con
trol amănunțit asupra calității, în 
numeroase S.M.T. se aplică metoda 
de lucru pe bancuri de probă, care 
permite verificarea stării de func
ționare a mașinilor reparate în con
diții cît mai apropiate de cele reale.

Microraiönul de pe șoseaua Olteniței
își va schimba și ea înfăți
șarea, fransformîndu-se în- 
Ir-un bulevard larg. La pro
iectarea noului microraion 
s-a avut în vedere ca ma
gistrala să fie cît mai „des
chisă”, deoarece ps aici va 
fi una din intrările în oraș, 
o adevărată carie de vizită 
a Bucureștiului socialist. 
Intre clădiri vor domina spa
țiile verzi, cu plantații bo
gate, iar între blocuri vor fi 
distanțe mari, care vor per
mite amenajarea unor locuri 
de joacă pentru copii, alei 
și locuri de odihnă și re
creare, mici terenuri de 
sport. La finisajele interioa
re ale apartamentelor vor fi 
folosite și materiale plastice, 
ca pardoseli cu modele co
lorate, iar băile și bucătă
riile vor fi placate cu faian
ță. Tn momentul de față 
constructorii ridică primele 
blocuri. Imaginea viitorului 
microraion este făurită, zi 
de zi, din beton, cărămidă 
și mortar. La acestea trebuie 
adăugate hărnicia și fante
zia celor care îi dau naștere.

TINCU

O plimbare în aceste zile 
în partea de sud a Capita
lei îfi oferă imaginile fami
liare ale șantierelor de 
construcții : cartierul a fost 
împînzit de schele și pri
mele blocuri se și avîntă 
spre înălțimi. Șoseaua Olte
niței între străzile Daraculuii, 
Mărțișor, Văcărești, Secuilor 
și noul cartier Sergent Nițu 
Vasile s-a transformat în- 
tr-un mare șantier. Terenul, 
deocamdată scormonit de 
buldozere, nu te lasă să 
ghicești frumusețea noului 
microraion. Cu ajutorul ar- 
hitecților și al constructori
lor pe ale căror planșe to
tul e... „gata”, vă înfățișăm 
imaginea lui viitoare.

Microraionul de pe șo
seaua Olteniței este o mică 
parte a marelui ansamblu de 
locuințe prevăzut să se clă-

La întreținerea culturilor
Folosim din plin mijloacele mecanizate

Unitățile agricole socialiste din 
raionul nostru obțin an de an pro
ducții sporite la hectar. Printre fac
torii care contribuie la aceasta un 
rol important îl are mecanizarea pe 
scară tot mai largă a lucrărilor a- 
gricole.

Cu cîțiva ani în urmă în gospo
dăriile colective se lucra mecanizat 
îndeosebi la culturile păioase. A- 
cum mecanizarea s-a extins mult și 
la culturile prașitoare, întrucît co
lectiviștii s-au convins de avanta
jele folosirii acestor mijloace.

Consiliul agricol raional a luat 
din vreme o serie de măsuri pentru 
ca cele 242 cultivatoare, 148 grape

La G.A.S. Belciugatele din regiunea București so lucrează intens Ia 
întreținerea culturilor de porumb. In fotografie : Mecanizatorul Ion Doman 
executînd praștia cu cultivatorul.

reglabile, 158 sape rotative, cu care 
sînt dotate S.M.T.-urile, să fie folo
site din plin Ia întreținerea culturi
lor prășitoare. S.M.T.-urile au fost 
îndrumate să repartizeze mașinile 
pe gospodării în funcție de supra
fețele cultivate și de lucrările ce tre
buie executate. în toate stațiunile, 
tractoriștii au fost instruiți să folo
sească corect mașinile ; s-au făcut 
și unele demonstrații practice în 
unitățile fruntașe.

Ținînd seama că lucrările execu
tate cu grapa reglabilă și sapa ro
tativă la cîteva zile după semănat 
contribuie la păstrarea umezelii în 
sol și la distrugerea buruienilor, 
conducerile multor gospodării și 
specialiștii au organizat temeinic 
executarea acestor lucrări. La gos
podăria colectivă Comana, după 
3—4 zile de la însămînțarea porum
bului, s-a dat cu grapa reglabilă, iar 
cînd porumbul a ajuns în 2—3 
frunze s-a executat o lucrare cu 
sapa rotativă pe întreaga suprafață. 
După aceasta a început prășit’ul 
mecanic. Aici, în fiecare seară, la 
ședința operativă ce se ține în gos
podărie iau parte cei doi șefi de 
brigadă de tractoare. De multe ori 
ei fac propuneri judicioase privind 
organizarea muncii. De exemplu, 
Ion Militaru, șeful brigăzii I-a de 
tractoare, repartizată de S.M.T. To- 
praisar, a propus ca lucrările de 
prășit mecanic, răritul porumbului 
și prășitul manual să se execute pa
ralel pe aceeași solă. Aceasta înles
nește șefilor de brigăzi de la S.M.T. 
și brigadierilor gospodăriei colecti
ve să îndrume îndeaproape pe me
canizatori și colectiviști, să contro
leze mai bine calitatea lucrărilor.

Rezultate bune s-au obținut și la 
G.A.C. Cobadin, care are 1 050 ha 
porumb și peste 200 ha floarea-soa
relui. Organizîndu-și bine munca, 
mecanizatorii folosesc din plin ma
șinile, reușind astfel să execute în
treținerea’ culturilor la timp și de 
calitate. La porumb, de pildă, pra-

șila I-a a fost executată pe întrea
ga suprafață, iar la floarea-soarelui 
s-a terminat și prașila a Il-a după 
ce înainte s-a executat o lucrare cu 
grapa reglabilă și cu sapa rotativă.

în întregul raion, pînă acum s-a 
executat prima prașilă pe 15 000 ha 
la porumb, iar la floarea-soarelui 
se lucrează la prașila a doua. Vi
teza zilnică de lucru la prăși tul po
rumbului pe raion este aproape de 
3 000 ha. în felul acesta pînă la 25 
mai va fi terminată prașila I-a la 
porumb pe întreaga suprafață.

Folosirea mijloacelor mecanizate 
a dus în multe gospodării la scurta
rea perioadei de executare a lucră
rilor de întreținere a culturilor, 
ceea ce a creat condiții ca plantele 
să se dezvolte repede. Au fost însă 
cazuri cînd în unele unități nu s-a 
acordat suficientă atenție întreține
rii la timp a culturilor prașitoare. 
La gospodăriile colective Bărăganul, 
Osmancea, Olteni și altele, tracto
riștii n-au folosit din plin ziua- 
muncă și întreaga capacitate a ma
șinilor, iar în unele locuri, din ne
glijență sau proastă reglare a ma
șinilor, se tăiau firele de porumb, di- 
minuînd astfel densitatea plantelor 
la hectar. Pentru a remedia aceste 
deficiențe, consiliul agricol raional, 
la indicația comitetului raional de 
partid, a trimis în unitățile în care 
s-au semnalat aceste lipsuri cadre 
care ajută la îmbunătățirea organi
zării muncii, la întărirea controlului 
asupra calității lucrărilor. Acum și 
aceste unități obțin rezultate bune.

Pentru ca lucrările de întreținere 
a culturilor să fie făcute la timp și 
la un nivel agrotehnic corespunză
tor, consiliul agricol raional îndru
mă S.M.T.-urile, conducerile gospo
dăriilor și pe specialiști să foloseas
că din plin mijloacele mecanizate 
și să organizeze temeinic munca 
brigăzilor de cîmp.

ALEX. BĂRBOI 
președintele Consiliului agricol 

raional Negru Vodă

dească în sudul Capitalei. în 
prima etapă se vor construi 
aici blocuri cu 8 și 9 etaje, 
care vor cuprinde 2 016 a- 
pariamente. O parte din ele 
vor fi terminate în acest an, 
iar celelalte vor fi 
folosință în 1964.

Să anticipăm o 
prin cartierul... 
Dacă pornim pe 
Olteniței, dinspre 
Văcărești, ne vor înlîmpina 
imediat pe sfînga 5 blocuri 
dispuse înfr-un sistem urba
nistic armonios. In spate va 
fi un bloc lung de 200 
metri, avînd 320 apartamen
te. In fața lui, așezate în 
spații largi, inundate de 
verdeață și flori, se vor ri
dica 4 blocuri turn. Alături 
se află noua școală con
struită de curînd în cartie
rul Sergent Nițu Vasile. Nu
— departe, spre stra

da Huși, vor în
cheia peisajul alte 
3 blocuri cu 8 e- 
taje.

Partea dreaptă a 
șoselei va fi presă
rată cu 12 blocuri. 
Jumătate din clădiri

date în

călătorie 
terminat, 
șoseaua 

strada

vor fi orientate spre șosea, 
iar fundalul va fi dominai de 
6 blocuri turn cu cîte 9 eta
je. Spațiul dintre șosea, șfr. 
Daracului și Mărțișor are 
destinații social-culturale. Se 
construiește aici un complex 
comercial modern, în stilul 
celor de pe litoral. Materia
lele— moderne: sticlă, plăci 
fibrolemnoase, ceramică 
smălțuită etc. Complexul va 
cuprinde, printre altele, ma
gazine alimentare cu auto
servire, legume-frucle, libră
rie, mercerie, centre de piine, 
lapte și ateliere de deservi
re ale cooperației meșteșu
gărești — reparații radio și 
televizoare, frizerii-coafură, 
cosmetică, confecții, încăl
țăminte etc. Nu departe de 
aici va f' clădirea dispensa
rului medical de circum
scripție, cu dotări complexe 
și un modern cabinet de 
stomatologie. în colțul stră
zii Mărțișor va fi un oficiu 
P.T.T.R., care va cuprinde și 
o centrală automată de car
tier. Alături, în slînga, va 
fi clădirea nouă a școlii care 
va avea 16 săli de clasă.

Șoseaua pe care călătorim VASILE

ISOs

.«

Noi șantiere de construcții la Iași

xL'p ; rv-"’

»

telegrama
Excelenței sale

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Poporul și guvernul Republicii Indonezia mi se alătură, exprimînd 

Excelenței Voastre și, prin intermediul Excelenței Voastre, guvernului 
și poporului din Romînia profunda mea apreciere pentru prietenescul 
mesaj de felicitări al Excelenței Voastre în legătură cu transferarea 
Irianului de Vest Republicii Indonezia.

Primiți, vă rog, cele mai bune urări ale noastre pentru sănătatea 
și fericirea personală a Excelenței Voastre.

SUKARNO
Președintele Republicii Indonezia

Djakarta, 20 mai 1963.
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Ba- 
des- 
răs-

sfîrșitul anului 
Teatrul din 

a prezentat pen-

Orchestra simfonică 
din Petroseni

«>

Orchestra artiștilor amatori da 
pe lîngă clubul muncitoresc din 
Petroșeni a început, în cadrul stagiunii 
permanente, prezentarea unui ciclu de 
concert© de muzică simfonică, de ope
ră, operetă și muzică populară, sub 
conducerea dirijorului Vasile Lucaoiu. 
Recent au avut loc primele concerte 
care au inclus în program arii și duete 
din „Tosca”, „Cio-Cio-San”, „Aida“, 
„Paganini”, „Ana Lugojana”, „Bala
da“ de Ciprian Porumbescu ș.a.

Brigada. științifică 
a muzeului

ION IRIMESCU „Miner”. GHEORGHE ȘABU —
(Din lucrările expoziției de artă plastică)

„Portret de textilistă“.

Colectivul Muzeului regional 
cău folosește în activitatea ce o 
îășoară la sate, ca o formă de 
pîndire a cunoștințelor, brigada 
științifică. Alcătuită dintr-un colectiv 
restrîns de cercetători — naturaliști, 
biologi, arheologi — brigada se de
plasează periodic la sate, organi- 
zînd expoziții volante, conferințe sau 
simpozioane. Aceste manifestări sînt 
urmate de programe artistice cu 
concursul actorilor Teatrului de stat 
sau al elevilor de la școala popu
lară de muzică și arte plastice. Pînă 
acum brigada a efectuat 11 depla
sări în comunele raionului Bacău, 
bucurîndu-se de aprecierea colecti
viștilor.

(Agerpres)

Pe șantiere - o activitate Pe urmele materialelor publicate
............................................—I I Mir.»—«

culturală cit mai bogată
„Difuzarea cărții—sarcină permanentă 

a muncii culturale la sate"

La spectacolele 
unui colectiv talentat

Desfășurarea unei vieți culturale cit mai intense pe șantiere — îndeo
sebi pe acelea care se găsesc departe de marile centre urbane — repre
zintă o sarcină de mare răspundere a organizațiilor de partid, a sin
dicatelor, a organizațiilor U.T.M., a comitetelor de cultură și artă, a tu
turor forțelor capabile să contribuie la formarea profilului muncitorului îna
intat, constructor entuziast al socialismului.

Mai mulți corespondenți ai „Scînteii“, redactori ai ziarului „Oneștiul 
Nou“, s-au interesat recent de unele aspecte ale muncii cultural-educative pe 
șantiere.

Cluburi, biblioteci, săli
de cultură

Pe marile șantiere ale țării există 
cluburi spațioase, biblioteci înzes
trate cu mii de volume, numeroase 
săli de cultură — o puternică bază 
materială, care oferă largi posibili
tăți pentru cuprinderea unui cît mai 
mare număr de muncitori construc
tori în sfera muncii cultural-educa
tive. Bunăoară pe șantierul hidro
centralei de pe Argeș se găsesc 
două cluburi, o bibliotecă centrală 
cu cîteva filiale, precum și 11 săli 
de cultură. Iar clubul „Constructorul", 
din Onești este înzestrat cu tot ce e 
necesar unei activități culturale bo
gate — cinematograf, sală de spec
tacole, bibliotecă cu sală de lectură, 
încăperi pentru cercurile artistice 
care funcționează aici, precum și 
pentru diferite jocuri d9 club.

Este oare din plin folosită această 
bază materială ?

Acolo unde sindicatele manifestă 
o preocupare susținută pentru utili
zarea cît mai deplină a posibilități
lor existente, muncitorii constructori 
pot participa zilnic, în aceste lăcașe 
de odihnă și cultură, la manifestări 
interesante, pline de conținut.

In flecare zi a săptămînii, la cele 
două cluburi ale întreprinderii de 
construcții și montaje metalurgice 
Reșița vei găsi o activitate vie și 
variată : conferințele pe felurite teme 
alternează cu simpozioanele, recen
ziile și prezentările d© cărți cu serile 
de poezie, programele brigăzii de 
agitație cu concursurile „Cine știe 
răspunde*. Din păcate, însă, tot la 
Reșița, pe un șantier apaiținînd altei 
întreprinderi — șantierul nr. 5 al 
Trustului regional de construcții de 
locuințe Banat, șantier unde lucrează 
aproape 1 000 de muncitori — acti
vitatea culturală este complet negli
jată. De la începutul acestui an, 
pentru muncitorii acestui șantier im
portant nu s-a ținut nici o conferință, 
n-a avut loc nici un fel de manifes
tare cultural-educativă. Răspunderea 
pentru această stare de lucruri o 
poartă comitetul sindicatului de pe 
șantier (președinte — ion Demendi,

responsabil cu munca culturală — 
Ștefan Spoitu).

La clubul „Constructorul“ din O- 
nești au loc adesea manifestări care 
atrag un mare număr de muncitori 
constructori. Printre ele de o deose
bită popularitate se bucură jurnalele 
vorbite, conferințele, serile literare, 
precum și concursurile „Cine știe 
meserie, răspunde'. Demn de men
ționat este și faptul că în jurul clu
bului, cu sprijinul comisiei muncii 
culturale de masă a sindicatului, s-a 
form'at un larg activ obștesc, care 
dă un sprijin efectiv organizării 
manifestărilor la club, precum și la 
sălile de cultură.

Este regretabil însă că nici aici 
baza materială — mai ales sălile de 
cultură — nu sînt folosite pe măsura 
posibilităților. Pe bună dreptate 
constructorii îșl pun întrebarea : de 
ce a fost abandonată frumoasa ini
țiativă „Nici o zi fără, o acțiune cul
turală la club ?"
Pe primul plan — conținutul,

eficacitatea
Una dintre menirile cele mal im

portante ale activității cultural-edu
cative pe șantiere este lărgirea ori
zontului cultural-științiiic, informarea 
asupra principalelor probleme ac
tuale ale vieții politice interne 
șl internaționale, îmbogățirea cu
noștințelor profesionale ale mun
citorilor — tineri mai ales 
organizarea cît mal plăcută 
timpului lor liber.

a
Conținutul și 

eficacitatea — iată criterii esențiale 
de apreciere a calității muncii cul
turale pe oricare șantier. La Onești, 
de pildă, clubul „Constructorul* a 
organizat seri tematice cum sînt : 
„Ce este nou în construcțiile indus
triale", „Căile de reducere a prețu
lui de cost în construcții' etc. Lunea 
are loc la club „Ziua tehnicii“, prilej 
de prezentare, prin manifestări mal 
complexe (expuneri, 
filme documentare), a 
realizări ale tehnicii 
Biblioteca șantierului 
nești, cu ajutorul comisiei inginerilor 
și tehnicienilor de pe șantier, a ini
țiat prezentarea, la cele patru săli

dș. cultura, a unor căiți cum sînt : 
„Tencuiiea fără schele“, „Construcții 
civile“, „Cartea zidarului", „Cartea 
parçhetarului“.

Se impune însă o constatare : a- 
ceste manifestări ar cîștiga în efica
citate dacă ar avea un mai pronun
țat caracter de generalizare a expe
rienței înaintate, de popularizare a 
Inițiativelor și metodelor avansate de 
muncă ale evidențiaților în întrece
rea socialistă. De altfel, această 
constatare își dovedește valabilita
tea și pe alte șantiere —r la hidror 
centrala de pe Argeș, la grupul nr. 4 
de șantiere-Iași.

Mîndria patriotică de a făuri cu 
mîinile tale puterea economică a pa
triei — iată ideea prețioasă care a 
străbătut ca un fir călăuzitor confe
rința pe tema „Calitățile moral-poli- 
tice ale constructorilor socialismu
lui“, ținută recent în fața munci
torilor de pe șantierele întreprinderii 
nr. 1 a Trustului regional de cons
trucții Iași de secretarul organizației 
de bază a întreprinderii, Gheorghe 
Chiriac. Aceluiași țel educativ i-au 
fost închinate și conferința „Omul 
nou al epocii noastre“, prezentată nu 
de mult la clubul șantierului I.C.M.M.- 
Reșița, simpozionul „Despre patrio
tismul socialist“ la clubul „Cons- 
tructorul“-Onești sau călătoria pe 
hartă „Noi construcții industriale în 
patria noastră“ la clubul din Cor- 
beni, pe șantierul hidrocentralei de 
pe Argeș. Asemenea manifestări, or
ganizate în mod interesant, viu, su
gestiv, bogate în idei, și, totodată, 
în exemple desprinse chiar din viața 
ascultătorilor, joacă un însemnat rol 
educativ. Un rol la fel de în
semnat sînt chemate să îndepli
nească în această direcție infor
mările politice. Este pe deplin fi
rească dorința muncitorilor de pe 
șantiere de a fi la curent cu pro
blemele actuale ale politicii partidu
lui, ale situației internaționale. Dacă 
pe șantierul I.C.M.M.-Reșița, la clu
bul „Constructorul“-Onești, aceste 
informări se fac cu destulă regulari
tate, explicînd operativ evenimentele

(Continuare în pag. a IV-a)

c
simpozioane, 

celor mal noi 
construcțiilor. 

3 oraș din O-

FESTIVAL
WAGNER

Scenă din piesa „Doi tineri din Verona“ de Shakespeare, cea de-a 
Vl-a premieră din această stagiune a Teatrului Național din Craiova«

In cadrul manifestări
lor culturale recoman
date de Consiliul Mon
dial al Păcii, orchestra 
simfonică a Radiotele- 
viziunii prezintă azi, la 
ora 19,30, în Studioul 
de concerte din strada 
Al. Popov nr. 62 un 
festival Wagner. In pro
gram : Uvertura la ope
ra „Vasul fantomă" ; 
Trei cîntece ale lui 
Tannhäuser din actul II 
al operei „Tannhäuser"; 
Preludiul la actul I și 
Moartea Isoldei din o- 
pera „Tristan și Isolda"; 
Aria lui Lohengrin din 
actul al III-lea al operei 
„Lohengrin". Solist : 
Cornel Stavru ; „Că
lătoria lui Siegfried pe 
Rin“ și finalul actului 
al III-lea din opera 
„Amurgul zeilor". So
listă : Elena Dima To- 
roiman. Va dirija Etna- 
noii Elenescu.

EXPOZIȚII

La Galeriile de artă 
ale Fondului plastic din 
Bd; Bălcescu, nr. 23 s-a 
deschis o expoziție cu 
lucrări da artă decora-

Artico-lul publicat sub acest titlu în 
„Scînfeia” nr. 5 859 din 11 aprilie a.c. 
sublinia progresele însemnate obținu
te în ultimii ani în domeniul difuzării 
cărții la safe. Dar, se arăta tot acolo, 
cooperația de consum, chemată să des
fășoare această importantă activitate 
culturală, mai are. multe de făcut pen
tru a asigura o bună difuzare a cărții, 
corespunzător cerințelor sporite ale 
satului colectivizat.

în răspunsul trimis redacției referi
tor la problemele ridicate în articol, 
Centrocoop (Oficiul difuzării cărții) 
arată că a analizat munca organelor 
sate și a luat măsuri pentru îmbunătă
țirea muncii de popularizare și difuzare 
a cărții și' creșterea răspunderii' 
lucrătorilor care o îndeplinesc. Rețeaua 
se va extinde prin deschiderea a 100 
de noi unități specializate de librărie,, 
prin mărirea numărului difuzorilor de 
carte — activitatea acestora fiind sti
mulată și de noua ediție a concursului 
„Pentru cel mai bun difuzor de carte 
la sate”. Se vor organiza cursuri de 
perfecționare -și seminarii cu lucrătorii 
din domeniul difuzării cărții. De ase
menea, lucrătorii Oficiului difuzării cărții 
vor face, împreună cu cei de la 
U.R.C.C., I.C.I. și I.C.R., deplasări de 
studiu pe teren pentru a putea stabili 
în mai strînsă legătură cu cerințele și 
specificul regiunilor și raioanelor, te
matica și numărul volumelor necesare 
la sate.

Uniunea regională a cooperativelor 
de consum Banat precizează, în urma 
criticilor formulate în articol, că au 
fost luate măsuri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării cooperativelor cu cărți 
după necesitățile comunelor șl că s-a 
dat dispoziție uniunilor raionale ca 
merceologii care se ocupă de răspîn- 
direa cărții să nu n;ai fie folosiți în 
alte munci.

în lumina problemelor dezbătute în 
articol a fost analizată ș| munca de 
difuzare a cărții desfășurată de Uniu
nea regională a cooperativelor de con
sum Dobrogea — se spune în răspun
sul trimis de aceasta. Un plan menit 
să ducă la îmbunătățirea popularizării 
și difuzării cărții la safe, au elaborat 
în comun Uniunea regională a coope
rativelor de consum și Comitetul de 
cultură șl artă al regiunii București.

Unele organe ale cooperației au tri

redacției răspunsuri formale, fărămis __ ,
a-și analiza serios activitatea în dome
niul <..................... " " ’ ‘
mit 
reieși că d©
zarea cărții ar fi vinovată Editura agro
silvică, care — ce-i drept — anunță în- 
tr-o anumită perioadă un număr de tit
luri, dar tipărește mult mai puține. Nu 
se spune însă nimic despre lipsurile 
conducerii uniunii și ale lucrătorilor 
acesteia.

I.C.R. Fetești și I.C.I. Gura Humorului, 
ale căroi- depozite nu aprovizionează 
ritmic cooperativele cu cărți, Uniunile 
raionale Beiuș și Roman, care au coo
perative unde în difuzarea cărților s-au 
folosit metode administrative, nu au 
răspuns încă la criticile care li s-au a- 
dus. Redacția așteaptă ca aceste orga
ne ale cooperației să-și analizeze te
meinic activitatea și să comunice cum 
înțeleg să lucreze pe viitor în acest 
domeniu.

difuzării cărții. Din răspunsul pri
de la Uniunea regională Argeș ar 

lipsurile acesteia în difu-

Spectacolele prezen
tate zilele trecute în 
Capitală de Teatrul 
muzical din Galați au 
oferit publicului bucu- 
reștean posibilitatea de 
a cunoaște unele din 
realizările acestui co
lectiv artistic. Teatrul 
muzical gălățean este 
relativ tînăr — a luat 
ființă în 1956. Pe afișe
le sale se înscriu însă 
multe opere din reper
toriul universal, ca 
„Trubadurul", „Rigo- 
letto", „Traviata", „Ca
valeria Rusticană", „Pa
iațe", „Cio-Cio-San", 
„Lakme", sau operele 
ca „Lăsați-mă să clnt", 
„Vînzătorul de păsări” 
etc.

La 
trecut, 
Galați 
tru prima oară o operă 
romînească, îndreptîn- 
du-și alegerea asupra 
dramaticei creații 
„Trandafirii Doftanei”, 
scrisă de compozitorul 
Norbert Petri pe un 
text de Daniel Drăgan.

In spectacol sînt bine 
relevate acele scene 
pline de dramatism care 
înfățișează 
și dîrzenia comuniș
tilor. Mai 
ni s-au părut scena 
mitingului, tabloul im
presionant în care Ma
ria se desparte de fiul 
ei, tablourile Doftanei, 
în care compozitorul a 
împletit cu talent moti
ve ale vechilor cîntece 
revoluționare („Privesc 
din Doftana" „Doina 
„Hașului") cu pagini de 
inspirație personală. De 
la scena trandafirilor 
îngrijiți de deținuți în 
curtea închisorii, pînă 
la emoționantul cor în 
care răsună durerea și 
mînia comuniștilor la 
moartea lui Petre Zbor, 
apare puternic imagi
nea Doftanei luptătoa
re, neînfrînte.

Desigur că în ceea 
ce privește realizarea 
scenică și muzicală a 
operei, există deosebiți 
între montarea Teatru
lui din Galați și cea 
cunoscută de noi pînă 
acum — a colectivului 
din Brașov. Corul, or-

eroismul

realizate

tivă (vitralii, obiecte de
corative în ceramică și 
sticlă) ale artiștilor Zoe 
Băicoianu, Rădică Po
pescu și Dan Paro- 
cescu.

In sala Fondului plas
tic din Rd. Magheru nr. 
20 este deschisă expozi
ția lui Grigore Vasile, 
care prezintă 30 de 
picturi în ulei, înfățișînd 
portrete, peisaje, flori.

premieră pe țară, „Jur
nalul unei femei" de 
Konstantin Finn. Regia 
spectacolului aparține 
lui Tiberiu Penția, iar 
scenografia Adrianei
Leonescu.

LUCRĂRI 
DE INIȚIERE 

MUZICALĂ

FORMAȚIE 
DE TEATRU 

STUDENȚEASCĂ

aEchipa de teatru 
studenților din centrul 
universitar Galați a în
scris anul acesta în re
pertoriu piesele „Poves
te studențească“ de M. 
Sorbul și „lntr-o haltă" 
de A. Vlianski care s-au 
bucurat de aprecierea 
spectatorilor. De curînd, 
studenții gălățeni 
pus 
58“

au 
în scenă „Secunda 
de Dorel Dorian.

PREMIERĂ
LA BÎRLAD

Coledivul Teatrului 
de Stat „Victor Ion 
Popa" din Birlad a pre
zentat zilele trecute, tn

Sub îngrijirea Univer
sității muncitorești de 
cultură muzicală au a- 
părut primele lucrări din 
ciclul de lecții care se 
predau la această uni
versitate. Recent, au fost 
trimise magazinelor de 
specialitate lucrările 
„Despre arta muzicii și 
elementele ei“ și „Sim
fonia" de Alfred Men
delsohn, „Melodia, ar
monia, polifonia“ și 
„Liedul" de Aurel Stro- 
ie, „Marile epoci ale 
muzicii" de George Bă
lan, „Muzica corală de-a 
lungul veacurilor" și 
„Muzica cu program"' 
de Silvian Georgescu, 
„Formele simple ale 
muzicii simfonice" de 
Constantin Bugeanu, 
„Concerto grosso și Con
certul instrumental” de 
Radu Gheciu.

chestra, numeroasele 
personaje care partici
pă la acțiune se află 
sub bagheta lui Silviu 
Zavulovici, dirijor e- 
nergic care reușește să 
imprime spectacolului 
putere de convingere. 
Rolurile principale sînt 
susținute de cîntăreți cu 
reale însușiri vocale. 
Este vorba, în primul 
find despre baritonul 
Vasile Martinoiu (Bog
dan) și despre soprana 
Viorica Pop (Maria) a- 
poi despre mezzosopra- 
na Floarea Alecu (măi
cuța lui Bogdan) și te-

Pe marginea 
turneului Teatrului 
muzical din Galafi

norul Pantelimon Frun
ză (Petre Zbor). In mai 
mică măsură ne cîști- 
gă însă concepția re
gizorală. Spectacolul 
montat de Panait Victor 
Cottescu, deși conține 
scene realizate, ca mi
tingul sau finalul ope
rei, este adeseori static 
luînd pe alocuri mai 
mult aspectul unui con
cert.

Cu toate acestea, in
terpretarea dată de co
lectivul gălățean „Tran, 
daiirilor , Doftanei" se 
întipărește în memo
ria spectatorului ca 
o evocare prin bune 
mijloace artistice, În
deosebi muzicale, a 
luptei comuniștilor în 
ilegalitate, a legăturilor 
trainice dintre partid și 
popor.

Opera „Traviata” a 
pus în fața ansamblu
lui gălățean probleme 
de alt ordin. Este difi
cil a reprezenta o lu
crare atît de cunoscu
tă, o culme în genul 
„bel-canto”-ului în ca
re aproape întreaga 
partitură este susținută 
de trei personaje. In- 
terpretînd pe eroina 
principală, soprana E- 
lena Patrichi-Condruț 
s-a afirmat în primul 
rînd printr-o agilitate 
a vocii în registrul a- 
cut. Pentru a trece din-

colo de efectele de co. 
loratură ale rolului 
(care și ele pot fi încă 
lucrate) se cere însă 
mai multă adîncire a 
conținutului muzicii, 
un registru mai larg 
de expresivitate. O im
presie deosebită pro
duce și aci baritonul 
Vasile Martinoiu. Este 
o voce bună (in spe
cial în registrele mediu 
și grav) care „umple 
sala”, deși înclinat 
poate prea mult spre 
efectele de forte. In ro
lul lui Germont a apă
rut tenorul Ion Stoian 
de la Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romi
ne care s-a impus prin 
suplețea și claritatea e- 
misiei vocale, printr-o 
concepție de bun gust.

Orchestra, redusă ca 
număr de instrumen
tiști, dar eficientă ca 
volum sonor (regretăm 
însă intonajia nesigură 
a instrumentelor de 
coarde în preludiul o- 
perei) și-a afirmat ca
litățile și în acest spec
tacol sub conducerea 
lui Silviu Zavulovici. 
Direcția de scenă (C. 
Georgescu) se limitea
ză la amplasarea regi
zorală tradițională, fără 
încercări de a rezolva 
problemele ce decurg 
din convenționalismul 
operei.

Desigur că un sprijin 
important în ridicarea 
calitativă a interpretă
rii, în înlăturarea unor 
neajunsuri in punerea 
în scenă a spectacole
lor, ar putea da 
liul Muzicii din 
tetul 
cultură și artă.

Spectacolele prezen
tate demonstrează en
tuziasmul și posibilită
țile colectivului gălă- 
țean care, pentru a 
progresa, va trebui 
după părerea noastră, 
să includă în ansamblu 
cît mai mulți artiști ti
neri cu voci de calita
te, bine studiate, și să 
rezolve cu mal mult 
curaj problema foarte 
grea a plasticității sce
nice în teatrul cîntat.

Consi-
Comi- 

de Stat pentru

RADU GIIECIU

Biblioteca raională din Cîmpulung-Muscel desfășoară o bogată activitate. Po lingă faptul că împru
mută cărții© dorite, cititorii au adesea prilejul să participe aici la seri literare, recenzii, la prezentarea nou
tăților editoriale sau la alte manifestări de popularizare a cărții.

ION PAS:

Căite despre vremuri multe“
Nu „meteahna vîrstei*, cum sin

gur spune malițios, l-a îndemnat pe 
Ion Pas să pornească pe panta adu
cerilor aminte. Nici, arată el, de 
asemenea, „trufia" celui ce a cu
noscut timp de mai multe decenii fe
luriți oameni, l-a făcut să-și depene 
bogatele amintiri. Autorul nu evocă 
indiferent, fără participare, lumea 
prin care a trecut, ci se situează de
liberat pe poziția unui „martor în 
acuzare* al vremurilor apuse. A a- 
vut, în carte, ca țel să zugrăvească 
„pe temeiul trăirii proprii, tabloul 
unor vremuri care oferă, prin con
trast, preț mai mare și semnificație 
mai adîncă marii noastre epoci“. 
Aflăm în aceste cîteva rînduri nu 
numai cheia înțelegerii cărții de 
față, dar și o bună autodefinire a 
prozei scriitorului, ridicată în cea 
mai mare parte pe acest trainic te
mei al „trăirii proprii“.

Cititorul „Cărții despre vremuri 
multe“ reîntîlnește în primele ei pa
gini o lume cunoscută din volumele 
anterioare ale scriitorului — „Lan
țuri" și „Zilele vieții tale". Dar nu
mai pentru cîteva clipe gîndurile 
prozatorului poposesc asupra celor 
ce l-au întîmpinat în pragul vieții 
sale cu „un voios bună dimineața*, 
și numai în treacăt se oprește el din 
nou la mahalaua copilăriei evocată 
cu farmec în „Zilele vieții tale*. A- 
poi, autorul înfățișează cîteva as
pect© din activitatea pe plan cultu
ral a mișcării muncitorești, în pri
mele decenii ale secolului nostru.

Fără a se îndepărta de la adevă
rul Istoric, Ion Pas și-a conceput a- 
ceastă carte ca o lucrare beletristi
că. Autorul nu procedează la o re-

constituire detaliată, minuțioasă, 
nici nu înfățișează cu pasiune arhi
vistică tot ce a cunoscut în îndelun
gata sa activitate. Memorialistica 
adevărată presupune o atitudine ac
tivă în fața noianului de amintiri, 
selectarea riguroasă a ceea ce poa-' 
te să intereseze pe cititorul de 
astăzi. Ion Pa3 a ales numai cîteva 
etape, cîteva „momente cheie”. S-a 
oprit, de pildă, asupra uceniciei în-

In vitrinele librăriilor

tr-un atelier sau în tipografii. Evocă 
astfel condițiile vitrege de viață al© 
tineretului muncitoiesc 
vreme. Și s-a 
altei meserii :

A cunoscut 
mulți scriitori, 
rul îi definește raportîndu-i la împre
jurările sociale și la ambianța spi
rituală care au prilejuit apariția lor, 
sau care, deseori, le-au frînt aripile. 
Intîlnim pagini interesant© și pline 
de lirism, de evocare a unor 

noastre, ca De- 
Coșbuc, Macedonsld, 

Zamfirescu, Mihail Sado- 
Pe- 

Mihail-Zamfirescu,

din acea 
oprit mai ales asupra 
aceea de scriitor.
în acest lung răstimp 
artiști, ziariști. Auto-

- ---- de
figuri ale culturii 
lavrancea, 
Duiliu 
veanu, Gala Galaction, Camil 
trescu, George 
Vasile Demetrius, Bărbulescu B'Arg 
și mulți alții. Autorul evocă de ase
menea condițiile inumane de muncă 
din piesa și editurile burgheze.

Dar autorul cărții a fost ani de zile 
și un pamfletar. Regăsim această tră
sătură a personalității sale șl în pa
ginile volumului de față. Atunci cînd

scriitorul spune : „Istoria vieții lite
rare © plină de toate specimenele 
și de toate destinele“ — înțelegem 
că nu plăcerea anecdotei, nici far
mecul ciudățeniei unor figuri l-au 
determinat să le acorde un loc în 
cartea sa.

Cartea lui Ion Pas are un caracter 
ofensiv. Autorul nu poate uita că în 
epoca despre care vorbește au ac
ționat și acei mizerabili „condeieri 
ai urii“, propagatori și apologeți ai 
fascismului, rechinii presei burgheze 
care, folosind cele mai perfide șl 
mai josnice mijloace au încercat să 
otrăvească sufletele și conștiințele 
cititorilor. Aici, în aceste pagini, au
torul folosește din plin sarcasmul, 
procedeele pamfletului incisiv.

Valoarea literară a acestor amin
tiri se împletește cu interesul lor do
cumentar. Din istorisirea destinului 
tragic al unor scriitori și artiști, din 
amintirea umilințelor suferite de cei 
c© trudeau fie ca ucenici în ateliere, 
fie ca salahori ai redacțiilor bur
gheze, tineretul va desprinde multe 
învățăminte. Cititorul tînăr este ne
contenit îndemnat să le compare cu 
viața sa luminoasă de astăzi. In 
același timp, cartea lui Ion Pas oferă 
detalii pentru stabilirea mai exactă 
a profilului unor creatori. Istoricul 
literar va reuși să înțeleagă de aci 
mai bine ecoul unor opere literare în 
vremea respectivă, influența lor, mo
dul în care au acționat asupra pu
blicului.

Datorită acestor calități, „Carte 
despre vremuri multe* se înscrie ca 
una din creațiile valoroase ale me
morialisticii romînești,

VALERIU RÎPEANU
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In realizarea sarcinilor trasate de 
partid cu privire la sporirea producției 
agricole și întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective, o 
atenție deosebită trebuie acordată creș
terii animalelor. Este în interesul colecti
viștilor și al întregii economii naționale 
ca iiecare gospodărie colectivă să iolo- Ä
sească din plin posibilitățile ce le are ’
pentru a dezvolta puternice ierme de ani- 
male. Aceasta asigură o valorificare su- *
perioară a unor produse și resurse vege
tale, contribuie Ia îmbunătățirea aprovizionării populației cu pro
duse de origine animală și constituie un izvor permanent de importante 
venituri bănești pentru gospodăriile colective.

între gospodăriile colective fruntașe în creșterea animalelor din regiu
nea Crișana se numără și G.A.C. ,,Drapelul roșu" din Salonta. în această 
gospodărie se acordă principala atenție asigurării bazei furajere, obținerii 
unui număr cit mai mare de produși de la efectivul de animale și păsări 
matcă, creșterii în bune condiții a animalelor tinere și puilor. Rezolvarea 
acestor probleme a constituit și constituie o preocupare principală a organi
zației de partid și a consiliului de conducere. La propunerea organizației de 
partid au fost repartizați să lucreze în sectorul zootehnic cei mai harnici și 
pricepuți colectiviști, oameni cu dragoste pentru această muncă. Organiza
ția de bază analizează periodic problemele care se ridică în acest important 
sector de producție. Spre sfîrșitul pri măverii, constatîndu-se o serie de 
greutăți în furajarea animalelor și în realizarea planului de producție Ia 
lapte, organizația de bază a analizat temeinic aceste probleme, a ajutat 
consiliul de conducere să ia măsuri care au dus Ia îmbunătățirea situației.

în această pagină redăm cîteva aspecte din experiența G.A.C. ,,Drape
lul roșu" în dezvoltarea sectorului zootehnic.

Asigurarea furajelor, baza sporirii 

producției animale Ce obținem de la efectivul matcă
Pentru Tadle de lapte au lost repartizate pășunile 

situate mal aproape de centrul gospodăriei. In foto- 
grafle : o parte din cireada de vaci la pășune.

(Foto : A. Cartojan)

Dezvoltarea sectorului zoo
tehnic este condiționată în 
primul rînd de asigurarea ba
zei iurajere. Ținînd seama de 
experiența anilor trecuți, la în
tocmirea planului de produc
ție consiliul de conducere a 
prevăzut măsuri pentru folosi
rea tuturor posibilităților și re
surselor în vederea obținerii 
furajelor necesare animalelor 
proprietate obștească și pen
tru completarea furajelor ne
cesare animalelor aflate în 
proprietatea personală a co
lectiviștilor.

în luna aprilie, în adunarea 
organizației de partid din gos
podărie, s-a analizat încă 
odată problema asigurării fu
rajelor și s-au stabilit noi 
măsuri care să pună mai bine 
în valoare posibilitățile de 
care dispunem. Intre altele s-a 
prevăzut efectuarea din vreme 
a pregătirilor pentru însiloza- 
rea furajelor ; o batoză veche 
de cereale este adaptată pen
tru tocatul cocenilor și dovle- 
cilor.

Lucrări de îmbunăfăiire 
pe pășuni

Consiliul de conducere ur
mărește pas cu pas realiza
rea planului la producția de 
furaje. Pentru a asigura o cît 
mai bună hrănire a animale
lor în timpul verii, ne-am pre
ocupat în primul rînd de apli
carea unor lucrări de îmbună
tățire a pășunii. Pe o supra
față de 45 ha pășune am apli
cat îngrășăminte naturale, fo
losind mai ales urina de grajd 
pe care am transportat-o cu 
ajutorul cisternelor. De ase
menea, pe 25 ha pășune să- 
rătuiroasă aplicăm fosfogips.

O problemă importantă o 
constituie organizarea tabele
lor de vară pentru animale. Noi 
avem 7 tabere de vară, din
tre care unele sînt folosite 
ca adăposturi șl pentru pe
rioada de iarnă. Pentru va
cile de lapte sînt folosite pă
șunile situate mai aproape de 
centrul gospodăriei. Intrucît 
pășunile nu pot asigura hră- 
nirea animalelor tot timpul 
verii, am luat din vreme mă
suri pentru produoerea unor' 
cantități suplimentare de fu
raje verzi. In acest scop folo
sim lucerna de pe 100 ha. A- 
pol vom mal utiliza cultura de 
floarea-soarelul și mazăre se
mănate în amestec la desprl- 
măvărare. După folosirea 
culturilor timpurii terenul va 
fi Imediat arat și însămînțat 
cu alte plante furajere.

ca pentru iarna viitoare să, 
asigurăm rații 'satisfăcătoa
re în scopul menținerii la 
un nivel ridicat a produc
ției de carne, lapte și alte 
produse. în total vom asigura 
10 000 de tone de furaje su
culente (nutreț însilozat, bor
hot, sfeclă de zahăr pentru 
furaj etc.). In afară de porum
bul pentru siloz vom folosi 
și alte îesurse de furaje cum

prepararea făinel de fîn o de
pozităm separat.

Se știe că hrana de bază a 
porcilor și păsărilor o for
mează furajele concentrate, și 
în primul rînd porumbul. Noi 
am făcut o serie de calcule 
pentru a putea echilibra ra
țiile care au la bază po
rumbul. în acest scop am în- 
sămînțat 80 ha mazăre — 
cultură bogată în proteină.

Creșterea efectivelor de ani
male necesită sporirea sim
țitoare a producției la hectar 
la toate 
Noi dăm 
aplicării 
tehnice în 
plantele furajere ca și la ce
lelalte culturi.

Unele dintre măsurile luate 
de noi se referă și la produc
ția de furaje din anul viitor. 
Este vorba de grija pe care 
o acordăm loturilor semincere 
de plante furajere și îndeo
sebi lucernă, trifoi etc.

de pînă acum, 
condu- 

bază,

culturile furajere, 
aceeași 
regulilor 

mod diferențiat la

atenție 
agio-

A
In graiul cifrelor

• Sectorul zootehnic al gospodăriei cuprinde în 
prezent 1185 taurine din care 442 vaci, 4 900 ovine, 
1180 porcine, aproape 23 000 păsări. In gospodărie 
se cresc toate animalele tinere obținute, atît pen
tru completarea și creșterea efectivului matcă, cît 
și pentru came.

Ne pregătim din timp 
pentru iarnă

Trăgînd învățăminte din ai- 
tuațla din iarna aceasta, cînd 
am avut greutăți în furajarea 
animalelor, am luat măsuri

sînf dovlecil, frunzele și cole- 
tele de sfeclă etc. Ca nu
treț suculent, mal ales pentru 
hrana porcilor, vom folosi și 
sfecla de zahăr cultivată în 
acest scop pe 20 ha.

După culturile timpurii vom 
semăna pe suprafețe cît mai 
mari culturi duble din care 
40 ha irigate. în total vom în- 
sămînța 200 ha culturi duble 
după păioase.

Alături de furajele suculente 
care în timpul iernii constituie 
hrana de bază mal ales pen
tru taurine, ne preocupăm și de 
obținerea unei cantități cît 
mai mari de fîn de bună ca
litate. Pentru obținerea rinu
lui necesar am rezervat 241 ha 
lucernă veche, iar anul acesta 
am mai semănat 100 ha cu lu
cernă șl 100 ha cu trifoi, 
acorda toată atenția recoltării 
Ia vreme, uscării șl depozită
rii rinului astfel ca să obți
nem cantități maxime de sub- 
«tanțe nutritive la ha. In a- 
ceastă privință am dobîndlt 
o bună experiență. Noi pre
parăm rin de lucernă de 
bună calitate pe care îl 
măclnăm (avem 2 mori cu cio
cane). In total am obținut 80 
tone de făină de rin de lu
cernă pe care am dat-o în ra
ția tineretului porcin, a scroa
felor de prăsilă și a păsărilor, 
în amestec cu furajele con
centrate. Lucerna de cea mai 
bună calitate necesară pentru

Măsurile 
luate de consiliul de 
cere și organizația de 
precum și cele care vor fi în
treprinse în viitor ne vor da 
putința să sporim producția 
de furaje, să asigurăm o bună 
hrănire întregului efectiv de 
animale și păsări, astfel ca 
să obținem cantități cît mai 
mari de produse animale.

ALEXANDRU CZEGE 
președinte

In timpul varii păsă
rii« sa Întrețin tn pa
docuri plantate cu pomi 
fructiferi. In fotografie ! 
un aspect de la ferma 
de păsări.

A

astfel

Gospodăria noastră are o bună 
experiență în ce privește crește
rea și îngrășarea porcilor. Anul 
acesta avem în plan să vindem 
statului 1300 de porci grași. Noi 
urmărim să livrăm porcii în toa
te perioadele anului, cît mai rit
mic, ceea ce are o mare însem
nătate, atît pentru aprovizionarea 
cu carne a populației cît și pen
tru realizarea de venituri bănești 
eșalonate. Pînă acum au și fost 
livrați 300 de porci grași. In total, 
din acest sector vom obține un 
venit bănesc de 1216 000 lei. Noi, 
îngrijitorii de porci, ne străduim
să aplicăm toate regulile de creștere 
ca să obținem sporuri în greutate cît mai 
mari. Întregul număr de porci pentru îngră- 
șare provine din prăsilă proprie.

La îngrijirea tineretului porcin aplicăm 
hrănirea diferențiată a animalelor. In acest 
scop, porcii au fost lotizați după vîrstă și 
greutate. Metoda lotizării se folosește și 
la îngrășătorie, unde, de asemenea, se ține 
seama de greutatea porcilor. Avînd loturi 
de animale uniforme, putem să trimitem 
la îngrășătorie serii mari de porci, care 
sînt apoi îngrășați și vînduți statului. în ju
rul adăpostului pentru tineretul porcin exis
tă o pădurice care servește de umbrar în 
timpul verii. Dintre metodele aplicate de noi 
aș vrea să subliniez mai cu seamă avantajele 
pe care le are înlocuirea unei părți din fura
jele concentrate, cu nutrețuri verzi pe tot

timpul verii. In acest scop folo
sim mai ales lucerna.

Multă atenție dăm și preparării 
furajelor înainte de a fi date în 
hrana animalelor. In măsura po
sibilităților folosim amestecuri 
cît mai variate de furaje concen
trate și făină de lucernă mai a- 
les în hrana tineretului porcin. 
In timpul iernii folosim cu bune 
rezultate sfecla de zahăr care în
locuiește o mare parte din fura
jele concentrate. De asemenea, 
în timpul toamnei dăm cantități 
mari de dovleci, care se cultivă 
intercalat prin porumb. Hrăni

rea porcilor cu rații cît mai echilibrate 
duce la realizarea unei producții mai mari 
de carne, cu cheltuieli mai reduse.

Are importanță și distribuirea diferențiată 
a hranei. Astfel, pentru tineretul porcin pînă 
la greutatea de 40—50 kg hrana se dă de trei 
ori pe zi, iar la porcii puși la îngrășat — de 
2 ori. La scroafele de prăsilă hrana se dă în 
două tainuri, iar în tot restul zilei ele stau 
pe pășune.

Sîntem hotărîți ca, împreună cu îngrijito
rii de la maternitatea de scroafe și cei de la 
îngrășătorie, să muncim cu și mai multă 
dragoste pentru a contribui la îmbunătățirea 
aprovizionării cu carne a populației și pen
tru ca gospodăria noastră colectivă să ob
țină venituri bănești cît mai mari.

FRANCISC DAMIAN 
Îngrijitor la tineretul porcin

• Numai în acest an vor fi vîndute pe bază de 
contract cu statul aproape 244 000 kg came, 
620 000 1 lapte, 16 440 kg lînă fină, 780 000 ouă și 
alte produse.

• Venitul total din sectorul zootehnic va ajunge 
pînă la sfîrșitul acestui an la peste 4 300 000 lei.

• Vînzînd statului pe bază de contract cantități 
mari de produse agricole vegetale și animale, gos
podăria are posibilitatea să se dezvolte mai mult 
și să împartă colectiviștilor avansuri bănești lu
nare. De la începutul anului s-au dat cîte 10 lei 
avansuri bănești lunare la ziua muncă.

Gospodăria noastră are un efec
tiv mare de animale și păsări 
matcă. De felul cum se fac hrăni
rea, îngrijirea și folosirea la repro
ducție a acestora depinde într-o 
foarte mare măsură realizarea sar
cinilor din sectorul zootehnic. Noi 
avem în plan să obținem anul acesta 
la 100 ha cîte 7 635 kg carne-marfă, 
29 000 1 lapte producție totală și 
peste 26 000 ouă. în realizarea aces
tor indici are o mare însemnătate în 
primul rînd mărirea numărului de 
produși de la fiecare 100 de vaci, oi, 
scroafe, precum și de la efectivul de 
păsări matcă.

Ținînd seama de faptul că avem 
un efectiv mare de taurine, acor
dăm o atenție deosebită acestui 
sector.

Ne preocupă mult mărirea procen
tului de natalitate la vaci, care în 
fermele noastre poate spori cu circa 
10 la sută. Pentru aceasta am în
tocmit un plan de montă și fătări 
a cărui realizare o urmărim în tot 
cursul anului. Pentru a micșora pe
rioada dintre ultima fătare și insta
larea gest.ației, monta vacilor se 
face la primul ciclu de călduri. în
grijitorii de vaci urmăresc apariția 
căldurilor și în caz de repetare a 
lor vacile sînt date la montă.

în vederea completării și măririi 
efectivului de vaci reținem pentru 
prăsilă toate vițelele corespunzătoa
re. Avem în prezent 489 capete tine
ret taurin femei. De asemenea, tău- 
rașii se cresc pentru prăsilă sau 
pentru carne. în prezent avem la 
îngrășat un număr de 177 tăurași.

Pentru a asigura o cît mai bună 
hrănire și îngrijire a tineretului 
taurin, consiliul de conducere și 
organizația de bază s-au preocupat 
de repartizarea în acest sector a 
unor colectiviști harnici și pricepuți 
cum sînt Gheorghe Goina, loan 
Balogh și alții. In creșterea 
vițeilor se aplică cu rezultate bune 
alăptarea la biberon cu cantități 
diferențiate de lapte integral și 
apte smîntînit. Pînă la vîrsta de 

lapte integral 
se introduce în 

care, în

3 luni vițeii primesc lapte intej 
iar apoi, treptat, se introduce în 
ție laptele smîntînit care, în pi 
labil, se încălzește la 37 grade. F 
tru a crea condiții și mai bune 
întreținere a vițeilor, construim 
adăpost corespunzător cu 50 
boxe. în această creșă vom pu 
întreține cîte 100 de viței în prim

de 
un 

cu 50 de 
vom putea 

ței în primele 
luni după fătare. Pentru a le putea 
urmări dezvoltarea, animalele tine
re sînt individualizate prin crotalii 
și sînt cîntărite lunar. Cunoașterea 
sporului în greutate este utilă și 
pentru îngrijitori deoarece retribu
ția muncii lor se face după pro
ducție.

Pentru dezvoltarea sectorului

hrănim și îngrijim pun• • • • •

zootehnic are o mare însemnătate 
nu numai obținerea unui număr 
cît mai mare de produși, ci și 
creșterea lor în cele mai bune con
diții. La noi s-a încetățenit pbiceiul 
ca cele mai bune pășuni și furajele 
de calitate superioară să fie rezer
vate pentru animalele tinere. Pen
tru a crește animale sănătoase și 
viguroase, mai ales pentru mărirea 
și înlocuirea parțială a efectivului

matcă, folosim pe scară 
toda întreținerii lor pe j 

0 atenție deosebită a 
măririi numărului de mit

toda 
O

sector

care 
vaci.

largă me- 
pășuni, 

acordăm și 
miei în acest 

cu bune rezultate 
artificiale — metodă 

va fi extinsă și la 
însămînțările artifi- 

utilizează numai berbeci 
cu însușiri productive

care m viitor va fi extinsă și la 
vaci. Pentru însămînțările artifi
ciale se utilizează numai berbeci 
selecționați, cu însușiri productive 
superioare.

O mare însemnătate are alegerea 
perioadei de însămînțare artificială 
a oilor. în gospodăria noastră se 
obțin fătări timpurii, grupate spre 
sfîrșitul lunii februarie, începutul 
lunii martie. în felul acesta mieii 
ajung să folosească de timpuriu pă
șunea, în perioada cînd ierburile 
sînt mai fragede și suculente, ceea 
ce contribuie la buna lor dezvol-

are alegerea 
artificială 

noastră se

ajung

tare.
Pentru creșterea efectivului de 

ovine este foarte important să fie 
opriți pentru prăsilă toți mieii co
respunzători. Ținînd seama că gos
podăria noastră are oi selecționate 
din rasa Merinos transilvănean 
n-am sacrificat nici un miel. Toate

mieluțele le folosim pentru crește
rea efectivului de oi matcă iar ber- 
becuții au fost batalizați. în pre
zent avem 1 640 de batali, din care 
900 sînt din anii trecuți. Creșterea 
batalilor Merinos s-a dovedit a fi 
foarte rentabilă. Anul trecut am ob
ținut în medie de Ia fiecare batal 
6,9 kg lînă fină, la un efectiv de 
aproape 1 000 de batali. De aseme
nea, de la batali se obțin cantități 
mari de carne.

De asemenea folosim o serie de 
metode și pentru mărirea natali
tății scroafelor. în această privință 
are o mare însemnătate și alegerea 
rasei. Prin părțile Salontei se creș
te de multe decenii rasa de porci 
Mangalița roșie, care are o prolifi
citate mai redusă. De aceea, în gos
podăria noastră scroafele din aceas
tă rasă au fost înlocuite în propor
ție de 80 la sută cu scroafe din rasa 
Marele alb, care produc mai mulți 
purcei. Pentru mărirea numărului de 
produși, care ajung într-un timp mai 
scurt la o greutate medie de 100 kg, 
folosim pe scară largă încrucișările 
industriale dintre diferite rase. în 
acest scop se folosesc mai ales vieri 
din rasa Landrace și Marele alb.

O pondere tot mai mare în gos
podăria noastră are sectorul avicol. 
Avem în prezent 6 200 păsări matcă, 
iar la sfîrșitul anului, numărul a- 
cestora va ajunge la 10 000. în to
tal, anul acesta avem în plan să 
creștem 30 000 de pui. Sporirea 
numărului de păsări este condițio
nată în primul rînd de obținerea 
unui procent ridicat de ecloziune. 
Avem o stațiune de incubație pro
prie, dotată cu incubatoare mo
derne, procurate anul acesta. Res- 
pectînd întocmai toate regulile de 
incubație, am reușit să obținem un 
procent de ecloziune de 85 la sută, 
în prezent se află în curs de con
strucție o nouă stațiune de incu
bație, care ne va permite să ajun
gem la o capacitate de 35 000 ouă 
pe serie, față de 12 500, cît este în 
prezent. în felul acesta vom putea 
ca anul viitor să scoatem 200 000 
de pui.

Avem încă mari posibilități pen
tru.a extinde metodele înaintate de 
obținere a unui număr mai mare 
de produși, de la efectivul de ani
male și păsări matcă, problemă 
care stă în atenția consiliului de 
conducere și a organizației de bază.

TEODOR ISÄILÄ 
inginer zootehnist

Creștem oi eu lină fină

In gospodăria noastră s-au 
creat condiții bune pentru creș
terea păsărilor. Avem puiemițe 
corespunzătoare cu o capacitate 
de 5 000 pui fiecare, construite 
în mijlocul unei livezi, într-un 
loc mai depărtat de drumurile cu 
multă circulație. Noi, colectivis
tele care am fost repartizate în 
acest sector, ne străduim să apli
căm întocmai regulile de hră
nire și îngrijire a puilor.

Multă atenție dăm preparării 
hranei. Folosim amestecuri de 
furaje în așa fel încît rația să fie 
echilibrată. Din prima săptămînă 
în rația puilor se dă uruială de 
porumb, cantități mici de ouă

fierte, lapte smîntînit șl morcovi 
răzuiți. în această perioadă hrana 
se distribuie din 2 în 2 ore, după 
ceas. După prima săptămînă, în 
rație se adaugă și săruri mine
rale, lucernă tocată, tărîțe, uruia- 
lă de mazăre și făină de came.

Foarte multă grijă avem pen
tru menținerea curățeniei. Atît 
jgheaburile pentru hrană cît și 
tăvile pentru apă sînt spălate de 
3 ori pe zi, iar seara se pun la 
uscat. Temperatura în adăpost o 
menținem diferențiat potrivit ce
rințelor puilor de diferite vîrste.

Noi avem o bună experiență și 
în ce privește creșterea păsărilor 
în tabere de vară. Deoarece nu

avem destule cotețe mobile, folo
sim o parte din adăposturile 
pentru animale, pe care le cu
rățim și dezinfectăm din vreme. 
In felul acesta creștem puii după 
ce ajung la două luni și jumă
tate, rămînînd ca puiernițele să 
fie folosite pentru alte serii de 
pui. Anul acesta vom duce în 
tabere de vară 15 000 de pui.

împreună cu celelalte îngriji
toare de pui ne străduim să apli
căm cît mai multe metode înain
tate astfel ca să contribuim la 
realizarea planului de producție 
privind creșterea păsărilor.

ROZALIA BONDAR

Pentru flecare categorie de ovi
ne au fost repartizate pășuni se
parate. In fotografie : una din tur
mele de oi din rasa Merinos 
transilvănean, la pășune.

Gospodăria noastră are o bună 
experiență în creșterea oilor din rasa 
Merinos transilvănean. Avem mai multe 
turme de oi, precum și bațali de la 
care obținem o lînă fină și rezistentă. 
Anul trecut am tuns în medie de la 
fiecare oaie peste 5 kg lină. Avem și 
un lot de oi de e'ifă cărora li se 
acordă o atenție deosebită și de la 
care objinem producjii și mai mari de 
lînă. Cum am 
zwltate ?

Noi, ciobanii, 
rile fiecărei oi. 
agrozootehnice 
fate pe care le
Prima noastră grijă este mărirea conti
nuă a turmei. De aceea, cea mai mare 
atenție o acordăm îngrijirii oilor în 
perioada fătărilor pentru a nu pierde 

saivane

ajuns la asemenea re-

cunoaștem bine însuși- 
Am învăjat la cursurile 
multe metode înain- 

aplicăm în practică.

Și Îngrijire a mieilor, mai ales tn pri
mele luni după fătare. De asemenea, 
noi am aplicat încă o metodă și anu
me întreținerea separată a mieilor în 
turme mici după înțărcare, pe cele mai 
bune pășuni. In acest fe', mieii se dez
voltă normal -și ajung să dea producjii 
mari de lînă de la prima tundere.

Ținînd seama că în gospodăria noas
tră se cresc oi cu lînă fină mai pre
tențioase la hrănire și îngrijire, ne în
grijim ca pășunile să fie bine curățate. 
Acest lucru ferește ca lîna oilor să se 
umple de scaeți. To’odafă menținem 
curățenie în saivane și în locurile de 
odih nă a'e oilor. Toate acestea ne 
ajută să obținem lînă de calitate bună.

Noi, ciobanii,
avere foarte mare a gospodăriei. Ne 
străduim să hrănim și să îngrijim cît 
mai bîne turmele de oi în așa fel încît 
să realizăm producții tot mai mari de 

de la un an la a'tul.

avem în primire o

AUREL TOMA 
cioban
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VIAȚA DE PARTID

în sprijinul îndeplinirii 
sarcinilor de plan

în primele luni ale anului curent, 
colectivul întreprinderii „Carbo- 
chim”-Cluj a depășit valoarea pla
nificată a producției globale cu 6,6 
la sută, iar producția marfă cu 14,2 
la sută, realizînd economii peste 
plan în valoare de 740 000 lei și be
neficii suplimentare de peste 700 000 
lei. La obținerea acestor rezultate a 
contribuit și faptul că organizația 
de partid exercită cu tot mai mul
tă competență dreptul de control 
asupra activității conducerii între
prinderii.

în exercitarea dreptului de con
trol comitetul de partid și cele șap
te organizații de bază din ca
drul întreprinderii folosesc for
me și metode din cele mai diverse. 
Una din aceste metode o constituie 
informările prezentate de directorul 
întreprinderii în fața comitetului de 
partid sau de șefii secțiilor în fața 
adunărilor generale ale organizații
lor de bază. Intr-una din ședințele 
sale, comitetul de partid a ascultat 
o informare cu privire la măsurile 
luate pentru îmbunătățirea calității 
produselor. Cu un prilej asemănă
tor s-au analizat posibilitățile pen
tru întărirea disciplinei socialiste a 
muncii. Referatul prezentat de di
rectorul întreprinderii sublinia, 
printre altele, că unii șefi de secții 
și maiștri acordă cu multă ușurin
ță învoiri de la lucru. Din această 
cauză în unele secții timpul de 
muncă nu era folosit din plin. Dez
baterile în ședința comitetului de 
partid au fost urmate de analize în 
fiecare secție. Au fost luate măsuri 
pentru intensificarea muncii politi
ce în rîndurile muncitorilor. Toate 
acestea au dus la întărirea discipli
nei în producție, la utilizarea mai 
deplină a timpului de lucru.

Experiența de la „Carbochim" 
confirmă încă o dată că folosirea 
dreptului de control nu înseamnă 
numai analize în adunări de partid 
și prezentarea de rapoarte din par
tea conducerii tehnico-administra- 
tive. Esențialul în exercitarea drep
tului de control este ajutorul con
cret, efectiv, dat conducerilor sec
țiilor și conducerii întreprinderii în 
mai buna organizare a muncii și 
producției, la mobilizarea masei de 
muncitori, prin exemplul viu al co
muniștilor, pentru îndeplinirea sar

Vești din cooperația 
de consum

După cum comunică Centrocoop, în 
prezent 87 la sută din numărul coope
rativelor sătești își desfășoară activita
tea fără credite bancare. In peste 80 de 
raioane toate cooperativele sătești se 
aut.ofinanțează.

Aceste realizări obținute în consoli
darea economico-financiară a cooperati
velor se datoresc, printre altele, și fap
tului că un număr tot mai mare de 
membri participă susținut la activitatea 
economică și gospodărească a coopera
ției de consum. Ultimele date arată că 
numărul cooperatorilor reprezintă peste 
trei pătrimi din populația adultă a sa
telor. (Agerpres)

tie articole noi de uz casnic și gospodăresc 
vom găsi in magazine ?

Despre unele produse din sectorul metalo 
pentru a doua jumătate a

La Mamaia s-au desfășurat lucrările de contractare, pe seme
strul doi, a mărfurilor de uz casnic din sectorul metalo-chimic, pro
duse de întreprinderile ministerelor: Industriei Ușoare, Industriei 
Petrolului și Chimiei, Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, Indus
triei Construcțiilor, Industriei Alimentare, Comitetului de stat Pen~ 
tru Cultură și Artă și ale industriei locale. Timp de aproape o lună 
au fost prezentate, în cadrul a numeroase expoziții, mii de articole 
din porțelan, faianță, sticlă, produse metalo-chimice. Circa 800 de 
delegați’ din partea industriei și comerțului, directori de intrepnn- 
deri, de organizații comerciale, merceologi, oameni de artă au luat 
parte la contractări.

Pentru a informa pe cititorii noștri asupra ultimelor produse 
prezentate, asupra noutăților ce vor apărea în magazine, am adresat 
unor reprezentanți ai industriei și comerțului întrebarea : „Ce arti
cole de menaj și gospodărești s-au contractat pentru a doua jumă
tate a anului ?”

Publicăm răspunsurile primite.

Pe primul plan-produse moderne, originale
Cu prilejul încheierii contractelor 

economice pe semestrul 11/1963, în
treprinderile producătoare de sti
clărie și ceramică fină din cadrul 
Ministerului Industriei Ușoare au 
susținut un nou examen în fața or
ganelor comerciale. La contractări 
au participat 11 întreprinderi indus
triale din acest sector. Expozițiile 
de produse organizate cu acest pri
lej au dat reprezentanților între
prinderilor comerciale din întreaga 
țară posibilitatea de a trece în re
vistă noile articole create.

La actualele contractări s-a ob; 
servat că, spre deosebire de anii 
trecuți, cererea de articole decora
tive este extrem de mare. S-au re
marcat în mod deosebit fabricile : 
„Porțelanul“-Cluj — cu o impresio
nantă varietate de produse, de la 
bibeloul stilizat, la serviciul de 
masă, realizat la nivelul celor mai 
reușite produse străine — Com
plexul industrial de faianță și sticlă- 
Sighișoara, care a prezentat 41^ de 
articole noi — fabricile de sticlărie 
Turda și Vitrometan-Mediaș etc. 
Delegații comerțului au apreciat în 
special articolele decorative cu gla
zuri scurse, serviciile de fumat mo
del nou, vazele de flori „Carmen”, 

cinilor economice. Organizațiile 
de bază din întreprinderea „Car
bochim" folosesc, de pildă, cu 
bune rezultate colective formate 
din cei mai buni muncitori, in
gineri și tehnicieni, care, analizînd 
anumite stări de lucruri, dau un a- 
jutor concret, la fața locului. Un a- 
semenea colectiv a activat în secția 
electrocorindon. în ultimul trimes
tru al anului trecut în secția elec
trocorindon s-au obținut un șir 
de realizări în domeniul îmbu
nătățirii calității. Totuși, existau 
încă rezerve mari pentru creș
terea procentului de electrocorin
don. de calitatea I. Biroul or
ganizației de bază a alcătuit un co
lectiv format din tov. ing. Vasile 
Nagy, ing. Iancu Vasile, din cei mai 
buni muncitori și tehnicieni din sec
ție, între care Alexandru Mureșan, 
Martin Incze, care au studiat felul 
cum se desfășoară procesul de pro
ducție și cum sînt folosite rezervele 
de care dispune secția pentru a îm
bunătăți calitatea producției. Colec
tivul a discutat cu mai mulți mun
citori și tehnicieni, cerîndu-le pă
rerea în problema studiată. Pe baza 
propunerilor făcute de colectiv și 
de biroul organizației de bază, con
ducerea secției a luat o serie de 
măsuri pentru repartizarea mai 
justă a cadrelor tehnice în produc
ție, respectarea strictă a graficelor 
de încărcare a cuptoarelor, dozarea 
materialelor etc. Au fost înlocuite 
sitele cu altele noi, modeme, care 
au asigurat o granulație uniformă. 
Aceste măsuri, precum și munca 
politică desfășurată în rîndurile co
lectivului, au contribuit la sporirea 
procentului de electrocorindon de 
calitatea I-a de la 50 la sută la peste 
90 la sută.

Membrii comitetului și ai birou
rilor organizațiilor de bază, avînd o 
legătură strînsă cu muncitorii, cu- 
noscînd situația de la locurile de 
muncă, intervin operativ și cer să 
se ia măsurile necesare fie pentru 
generalizarea unei experiențe bune, 
fie pentru înlăturarea unor deficien
țe sau învingerea unor greutăți din 
procesul de producție.

Comitetul de partid de Ia „Carbo
chim” ține seama că dreptul de 
control poate fi exercitat cu efica

Consfătuire privind mai huna folosire 
a capacităților de transmisie telefonică

In scopul folosirii cit 
mai raționale a capacită
ților de transmisie a le
găturilor telefonice inter
urbane, zilele trecute a 
avut loc la sediul Direc
ției Generale a Poștelor și 
Telecomunicațiilor o con
sfătuire cu șefele telefo
niste regionale. Cu acest 
prilej s-au discutat meto
dele de muncă cele mai 
bune pentru folosirea la 
întreaga capacitate de 
transmisie a legăturilor

telefonice interurbane în 
orele de trafic încărcat. 
De asemenea s-a scos în 
evidență că atît ridicarea 
randamentului pe circuite 
cît și creșterea capacității 
de muncă a telefonistelor 
depinde de calificarea 
profesională a acestora și 
de ușurința cu care se 
pot orienta în realizarea 
unei legături telefonice 
interurbane pe ruta cea 
mai bună și într-un timp 
cît mai scurt. Pentru a

„Corina", serviciile de masă din por
țelan model „800” și model „900”, 
serviciile de cafea „Delta”, serviciile 
de ceai, lichior și vin, diferite figu
rine din porțelan, noi modele de 
pahare cu picior, diferite articole 
din sticlă presată și semi-cristal 
șlefuit. Fabricile . de sticlărie au 
cooperat mai activ cu alte între
prinderi producătoare de bunuri de 
consum. S-a renunțat la stilul în
cărcat, cu ornamente greoaie, adop- 
tîndu-se o linie simplă, corespunză
toare ansamblurilor moderne ale 
locuințelor.

Cu prilejul acestor contractări s-a 
vădit încă o dată colaborarea 
rodnică dintre industrie și comerț, 
faptul că industria se străduiește 
într-o măsură din ce în ce mai mare 
să țină seama de observațiile co
merțului, iar acesta, la rîndul său, 
se orientează spre creațiile moderne, 
originale. Dar noutățile nu-și fac 
întotdeauna loc cu destulă repezi
ciune în rafturile magazinelor. Și 
aceasta din cauză că la unele în
treprinderi comerciale cu ridicata, 
cum este, de pildă, cea din Bacău, 
se face simțită o reticență nejusti
ficată față de asemenea mărfuri.. 
Deseori, așa-zisa sondare a cerințe- 

citate atunci cînd cei chemați să-l 
efectueze posedă bogate cunoștințe 
politice și profesionale, cunosc bine 
procesul de producție și situația 
concretă de la fiecare loc de mun
că. Din comitetul de partid, ca și 
din birourile organizațiilor de bază 
pe secții, fac parte muncitori, teh
nicieni și ingineri cu înaltă califi
care, cu o bogată experiență în or
ganizarea muncii și a producției.

Pentru ca toate organizațiile de 
bază să exercite cu competență 
dreptul de control, comitetul de 
partid acordă o mare atenție ridi
cării nivelului de cunoștințe econo
mice al membrilor birourilor or
ganizațiilor de bază. In acest scop 
ingineri și alți specialiști fac 
expuneri în fața activului de 
partid asupra celor mai im
portante probleme ale producției, 
tehnice și organizatorice ale între
prinderii. De asemenea, în fiecare 
secție, cei mai buni specialiști țin 
conferințe pentru șefi de echipe, 
maiștri, muncitori fruntași pe teme 
cum sînt : coacerea și factorii care 
influențează coacerea electrozilor ; 
felurile lianților și prepararea lian
tului ceramic ; fabricarea carburii 
de siliciu verde ; noțiuni generale 
despre topirea corindonului etc. La 
aceste expuneri participă de regulă 
toți membrii birourilor organizații
lor de bază pe secții. Conferințele 
cu privire la politica partidului 
nostru de industrializare socialistă 
a țării, creșterea productivității 
muncii și căile de reducere a pre
țului de cost și altele ținute de 
membrii comitetului de partid con
tribuie mult la îmbogățirea cunoș
tințelor economice și politice ale 
membrilor și candidaților de partid.

Desigur, în uzină mai sînt mul
te de făcut ' pentru îmbunătăți
rea calității, în special a pietrelor 
de polizor și a abrazivelor pe su
porți etc. Răspîndind experiența 
bună acumulată pînă acum, luptînd 
pentru înlăturarea lipsurilor, folo
sind în continuare, cu competență, 
dreptul de control, organizația de 
partid a uzinei va reuși să conducă 
cu pricepere eforturile colectivului 
spre noi succese.

NICOLAE BIVOLU

ușura munca de orientare 
a telefonistelor la obți
nerea legăturilor telefoni
ce interurbane s-au în
tocmit și experimentat 
scheme de îndrumare a 
traficului telefonic inter
urban, indicîndu-se cen
tralele de tranzit pe unde 
se poate realiza operativ 
legătura telefonică res
pectivă. (De la ing. D. 
Neculae, corespondent 
voluntar).

chimic contractate 
anului

lor pieței se prelungește nepermis 
de mult, și din această pricină noile 
articole se introduc cu oarecare 
greutate.

Socotim că acțiunea de contrac-

(u oiiHlul la
Unul din aspectele importante ale 

acțiunii de contractare pe semestrul 
al II-lea 1963 îl constituie încheie
rea și semnarea contractelor econo
mice, pe baza cărora se va realiza 
aprovizionarea cu produse metalo- 
chimice a unităților de desfacere. 
Furnizorii au adus un număr sporit 
de mostre în comparație cu con
tractările anterioare. A rost vizibilă 
preocuparea de a prezenta un sorti
ment bogat și de calitate. S-au con
tractat numeroase mărfuri, care în
trec cu mult volumul celor de pe 
primul semestru.

în sectorul articolelor de menaj și 
uz casnic au fost contractate sute 
de sortimente dintre care foarte 
multe din cele mai solicitate. 
S-au făcut eforturi de a se trimite 
pe piață servicii mai variate de ta- 
cîmuri — contractîndu-se 10 mo
dele, din care 3 noi, cuțite de bu
cătărie — mașina pentru stors 
fructe și roșii etc. în semestrul 
următor, vasele de bucătărie vor fi 
livrate, într-un procent mai ridicat 
decît pînă acum, în culori mult 
cerute de gospodine : corai, vernil 
și albastru deschis.

Dintre produsele noi s-a remarcat 
mașina de spălat fufe „Perla 2”, a 
cărei linie elegantă și construcție 
solidă o plasează printre produsele 
cele mai reușite. Mai amintim, din
tre articolele care vor apare pentru 
prima dată în circuitul comercial : 
aparatele de radio cu tranzistori 
„Delta”, mai multe tipuri de bi
ciclete, aparatele de raze ultraviole
te „Liliput”, geamantane din poli- 
clorură de vinii pe suport textil, 
jucării și altele. De asemenea, în 
rîndul celor 90 de articolele menaj 
din masă plastică ce vor fi livrate 
magazinelor se numără 20 de pro-

Noua clădire a școlii medii din Tîrgu-Ocna. Construcția, dată în folosință anul acesta, cuprinde IS săli 
de clasă, două laboratoare, bibliotecă etc. (Foto : Gh. Vințilă)

? șantiere-oJ
(Urmare din pag. Il-a)

la ordinea zilei, în alte părți — P® 
șantierele grupului nr. 4 din Iași, pe 
șantierul hidrocentralei de pe Ar
geș -— ele au un caracter sporadic, 
lipsind astfel conținutul muncii cul
turale de masă de unul dintre ele
mentele sale esențiale.

Sub lumina reflectoarelor
îmbucurătoare este creșterea, atît 

pe plan numeric, cît și calitativ, a 
mișcării artistice de amatori de pe 
șantierele de construcții. La clubul 
„Constructorul“ din Onești funcțio
nează, de pildă, un teatru de ama
tori cu stagiune permanentă, ale 
cărui succese au fost consemnate și 
prin înalta distincție acordată în fi
nala recentului festival „Caragiale“ 
— premiul I pentru spectacolul „Ma
rele fluviu își adună apele“. Tot pe 
șantierele Oneștiului își desfășoară 
activitatea șapte brigăzi artistice de 
agitație, precum și cinci formații 
muzicale.

O bogată activitate artistică se 
desfășoară și ps șantierul hidrocen
tralei de pe Argeș, unde din șapte 
brigăzi artistice patru au promovat 
în faza raională a celui de-al VII-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori și unde se bucură, de ase
menea, de popularitate corul clu
bului din Corbeni, fanfara atelierelor 
auto etc.

Nu puține sînt, însă, din păcate, 
locurile unde formațiile vegetează. 
Pe șantierul de construcții nr. 5 din 
Reșița echipa de dansuri, clasată 
adesea la concursuri printre primele 
pe oraș, este în prezent, de fapt, 
desființată. Nici brigada artistică de 
pe acest șantier nu-și trăiește viața. 
Pe un alt șantier din Reșița — la 
I.C.M.M.R. — formațiile artistice ri-au
prezentat în acest an decît două 
spectacole în fața tovarășilor lor de 
muncă.

Duminica pe șantier
Ziua de odihnă pe șantier nu tre

buie să însemne și o „zi de odihnă“ 
în viața culturală. Dimpotrivă.

tare ar putea fi lărgită, transfor
mată într-o activitate pe mai multe 
planuri. Prezența delegaților din în
treaga țară creează condițiile pen
tru a se putea trece la omologa
rea pe loc a produselor noi. La o- 
mologări ar putea fi invitați și ar
tiști plastici, s-ar putea organiza 
discuții. S-ar putea prezenta mici 
expoziții personale ale artiștilor 
creatori din sectorul industrial. 
Bine organizate, asemenea acțiuni 
ar putea da rezultate utile, care s-ar 
resimți din plin în aprovizionarea 
magazinelor cu o serie de mărfuri 
din cele mai solicitate.

GH. NEGREANU 
director general adjunct

In Ministerul Industriei Ușoare

cumpărători
duse noi : servicii de unt și brînză, 
ghivece de flori etc. ; alte aseme
nea mărfuri — vase, cutii de me
naj, platouri, suporturi pentru ouă, 
— vor fi fabricate în modele dife
rite de cele de pînă acum. Au în
cheiat contracte pentru toate arti
colele chimice — emailuri, vopsele, 
detergenți, insecticide — solicitate 
de comerț, și întreprinderile Minis
terului Industriei Petrolului și Chi
miei. Multe dintre aceste produse 
vor fi prezentate și în ambalaje 
mai mici.

S-au mai încheiat contracte co
merciale, între altele, pentru un mo
del frumos, originaL de serviciu de 
masă, pentru servicii colorate de 
lichior, vin și apă, vaze de flori, 
scrumiere și cupe din faianță. Au 
fost de asemenea contractate și' 
toate cele 19 modele noi de lămpi, 
lustre, lampadare, lămpi de masă, 
prezentate de industrie.

Este interesant de subliniat că re
prezentanții unităților comerciale 
au manifestat interes îndeosebi pen
tru acele articole de larg consum cu 
o linie simplă, originală, apreciată 
și căutată de consumatori. Se poate 
afirma că, mai mult decît în anii 
trecuți, industria și comerțul au 
fost cu gîndul la cumpărători.

Rămîne ca o sarcină de mare im
portanță atît pentru întreprinderile 
producătoare, cît și pentru între
prinderile comerțului socialist, să 
urmărească îndeplinirea contracte
lor încheiate, în vederea asigurării 
unei mai bune aprovizionări a popu
lației cu produse din sectoral meta
lo-chimic.

COSMA DIACONESCU 
director general adjunct 

In Ministerul Comerțului Interior

activitate culturală
Tocmai în asemenea zile se cere or
ganizată pentru muncitorii construc
tori o activitate culturală cît mai 
bogată, mai atractivă.

Muncitorii de pe șantierul hi
drocentralei de pe Argeș au pu
tut petrece în ziua de sîmbătă, 18 
mai, o după-amiază plăcută pârtiei, 
pînd la o serbare cîmpenească or
ganizată de clubul sindicatului 
I.C.H. Pe scenă s-au perindat nume
roși soliști, brigada artistică de agi
tație din Corbeni a prezentat un pro
gram plin de vervă, ău răsunat ală
murile fanfarei din Căpățîneni, ins
trumentele orchestrei de muzică 
ușoară. De ce însă nu s-au organi
zat astfel de manifestări și în ziua 
de duminică ? Fără îndoială că 
pentru marele număr de muncitori 
constructori de aici n-au fost de-ajun®
— spre a umple o întreagă duminică
— numai spectacolul prezentat pe 
scena clubului de o formație de es
tradă din București, programul ar
tistic din parcul tineretului și cele 
două filme care au rulat pe ecrane
le șantierului. Oare în această dumi
nică n-ar fi putut avea loc și confe- 
îințe, simpozioane, întîlniri cu bri
găzi științifice, Concursuri-ghicitoa- 
re, numeroase manifestări cultural- 
sportive în aer liber ? Sau nu 
s-ar fi găsit oare destui doritori să 
ia parte la un proces literar ori la o 
dezbatere în jurul unei cărți de ac
tualitate 7 Dar la biblioteca din 
Corbeni — bibliotecă principală a 
șantierului — cititorii nici n-ău putut 
avea acces. în această zi. Motivul? 
Biblioteca era sub lacăt.

...Si unele concluzii
Neîndoielnic că, dacă munca cul

turală pe șantierele oneștene pulsea. 
ză mai viu ca în alte părți, aceasta

La întreprinderea de Instrumente muzicale „Doina“ din Capitală. Se execută acordajul unei pianine.
(Foto : Agerpres)

T1EÆT1R1E • (tema • ‘Te/ev/z/une
TEATRE : Teatrul de stat de operetă : 

Rosemarie — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. !.. Caragiale* (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînel doamne — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Ancheta — (orele 19,30). 
TeatrUl „C. I. Nottarä“ (Sala Magheru) : 
Pygmalion — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra* (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) : Tache, lanke și 
Cadîr — (orele 19,30). Teatrul pentru ti
neret șl copii (Sala C. Miile) : Acuzarea 
apără — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Misterul cizmei — (orele 16). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R-Giulești : Băiat bun 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30) Institutul 
de artă teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale“ (Str. 30 Decembrie 9): Unchiul 
Vania — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca la 
revistă — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : A fugit un tren — 
(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) șl Gră
dina Progresul (orele 20). Căpitanul Fra- 
case ; Stadionul Dinamo (orele 20). 
Arenele Libertății (orele 21). Noaptea pe 
autostradă : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Elena Pavel (9; 11,15; 13,30; 10; 
18,30; 20,45 — grădină 20,30), 23 August
(10; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21 — grădină
20), Grivlța (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
Giulești (10,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30), Sta
dionul Giuleștl (orele 21). Floarea de fier; 
rulează la cinematografele București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 
19; 21), G. C'oșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Grădina 8 Martie (orele 20).Salut viață !: 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 30 
Decembrie (16> 18; 20). Căpitanii lagunei

se datorește în bună măsură faptu
lui că organele de partid se ocupă 
îndeaproape de îndrumarea sindica
telor, a organizațiilor U.T.M. în 
această direcție. în luna aprilie, co
mitetul regional de partid Bacău a 
trimis o brigadă care a analizat 
munca politică și culturală de masă 
la Onești, luînd măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea acestei munci. 
Totodată, activiști al Consiliului re
gional al sindicatelor au analizat re
cent dezvoltarea mișcării artistice 
de amatori pe șantier.

Firește că aceste probleme tre
buie să se afle, în primul rînd, în 
centrul preocupărilor organelor de 
partid de pe șantiere. Pe șantierul 
hidrocentralei de pe Argeș comite
tul de partid a analizat nu de mult 
activitatea culturală, îndrumînd co
mitetul sindicatului s-o desfășoare în 
strînsă legătură cu sarcinile pro
ducției, ale educației comuniste. 
Ar fi fost însă de așteptat ca efi
ciența acestei analize să se simtă 
mai larg, mai multilateral, printre 
altele și în ce privește organizarea 
zilei de odihnă.

Pe unele șantiere ieșene, pe șan
tierul nr. 5 din Reșița, munca cultu
rală n-a mai fost analizată de foarte 
multă vreme nici de organizațiile de 
partid și sindicatele întreprinderilor, 
nici de comitetele orășenești de 
partid și consiliile locale ale sindi
catelor.

Pe fiecare șantier trebuie organi
zată o viață culturală cît mai in
tensă, mai variată în forme, adresa
tă unor categorii cît mai largi și mai 
diverse de constructori.

albastre : 8 Martie (15,30; 18; 20,30), Olga 
Banele (15; 17; 19,30). Pescărușul negru : 
rulează la cinematografele Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21), Munca (16; 18,15; 20,30). 
Lanterna cu amintiri : rulează la cine
matograful C-tln David (16; 18,15; 20,30). 
Țarcul : rulează la cinematografele 1 Mal 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30) I. C. Frimu (9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,15). Mamelucul : 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(15; 17; 19 — grădină 20). A fost prietenul 
meu .: rulează la cinematografele M. Emi- 
nescu (16; 18,15; 20,30), Unirea (16; 18; 20). 
Violență în piață : Moșilor (15,30; 18;
20.30) . Rocco și frații săi — ambele serii
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(12; 15,30; 19), Victoria (9,30; 13; 16,30; 20). 
Miorița (9,30; 12,45; 10,15; 19,45), Alex.
Sahia (9; 12,30; 16,30; 19,45 — grădină
20.30) , Patinoarul 23 August (20,30), Gră
dina 13 Septembrie (orele 20,45), Arta 
(10,30; 15,45; 18,45), înfrățirea între po
poare (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 continuare de la orele 9 pînă la orele 
21). Cabotinul : rulează la cinematogra
fele Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Volga (10; 12; 14; 10,30; 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: 18,30; 20,30. Fata cu ulciorul : 
rulează la cinematograful B. Delavrancea 
(11; 16; 18; 20). Turneul veseliei : ru
lează la cinematograful T. Vladimirescu 
(16; 18; 20) și Grădina Olga Banele (orele
20.30) . Pămîntul îngerilor : 16 Februarie
(orele 16; 18; 20). 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). Festi
valul Chaplin — rulează la cinematogra
ful G. Bacovla (14,30; 16,45; 19; 21,15).

Răspundem cititorilor
Gheorghe Cofocel — Craiova.
In urma unei probe practice, în

treprinderea v-a încadrat în catego
ria a Vl-a de salarizare. Adeverința 
eliberată în acest sens nu poate în
locui carnetul de calificare. Pentru 
obținerea acestui carnet trebuie să 
urmați cursurile de calificare în me
seria pe care o practicați.

Ion Buliga — Suceava.
Sfatul popular al regiunii Su

ceava a studiat propunerea dv. re
feritoare la amenajarea casei me
moriale „Ciprian Porumbescu” din 
comuna cu același nume, raionul 
Gura Humorului. S-a hol&rît execu
tarea reparațiilor necesare. Muzeul 
raional Gura Humorului-va înzestra 
casa cu piesele care au fost colec
ționate în decursul timpului. Casa 
memorials „Ciprian Porumbescu” 
se va deschide în luna iulie a.c., cu 
prilejui împlinirii a 80 de ani de la 
moartea compozitorului.

Aurelia Amza — București.
Sesizarea dv. referitoare la nere

gulile constatate în stațiunea Bor- 
sec a fost cercetată de Sfatul popu
lar al regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară, care ne-a comunicat că în 
urma unor măsuri luate s-au îmbu
nătățit simțitor asistența medicală, 
condițiile de cazare ale oamenilor 
muncii trimiși la odihnă și trata
ment.

Zamfir I. Ion — comuna Roclu, ra
ionul Costeșii, regiunea Argeș.

Sînfefi pensionar de invaliditate 
gradul III și vă interesează dacă la 
împlinirea vîrstei de 60 de ani aveți 
dreptul să cereți transformarea pen
siei, în această situație veți putea 
cere transformarea pensiei de inva
liditate în pensie de bătrînețe dacă, 
în afara condiției de virilă, înde
pliniți și condiția de vechime în 
muncă pentru acordarea pensiei de 
bătrînețe.

Ion Rîmbu — Vaslui.
Colectivul Fabricii de încălță

minte „Carmen” din București a ți
nut seama de observațiile pe care 
le-ați făcut cu privire la încălțămin
tea pentru copii. Scrisoarea dv. a 
fost prelucrată cu muncitorii, mai
ștrii și controlorii de produse finite, 
pentru a preîntîmpina ivirea unor 
defecțiuni de genul celor semnalate 
de dvs.

Ștefan Aurel — Răcarl.
Ne-ați scris că ați lucrat timp de 

peste trei luni ca muncitor zilier, 
apoi ați fost angajat ca salariat per
manent. Vreți să aflați după cît 
timp puteți beneficia de alocația de 
stat pentru copii. în această situa
ție, puteți beneficia de alocația de 
stat pentru copii din momentul an
gajării ca salariat permanent, fără 
a mai fi necesară trecerea unei pe
rioade de 90 de zile de la înca
drare. Se are în vedere vechimea 
dv. anterioară în întreprindere.

Gh. Cozmicl — comuna Breaza, 
ra io n u I Cîmpu lung-Moldovenesc.

Peste puțin timp veți putea as
culta emisiunile posturilor de radio 
în condiții optime. Sfatul popular al 
raionului Cîmpulung-Moldovenesc, 
în urma sesizării primite, a luat mă
suri să înlocuiască generatorul elec
tric care producea perturbări radio
fonice.

Divorț italian ; Luceafărul (16; 18,15; 20,30 
— grădină 20) Vîrsta dragostei : Grădina 
T. Vladimirescu (orele 20,30). Muntele : 
Grădina Libertății (orele 20,30). Omul cu 
pantaloni scurți : Grădina Unirea (orele
20,30).  Marile speranțe : Grădina Moșilor 
(orele 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Uni
versitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Balet pen
tru tineretul școlar. 19,55 — Transmisiune 
din studioul de concerte al Radlotelevi- 
ziunii „Concertul orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunil — „Festival Wagner“. 
In pauză ; sfatul medicului. In încheiere: 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei vremea 

s-a menținut instabilă cu cerul variabil, 
mai mult acoperit cu deosebire în cursuî 
dimineții. Au căzut ploi temporare și 
averse locale însoțite de descărcări elec
trice în jumătatea de vest a țării și cu 
totul izolat în rest. Temperatura aerului 
la orele 14 înregistra valori cuprinse în
tre 12 grade la Cîmpulung Mușcel șl 22 
grade la Viziru. In București : Vremea 
s-a menținut instabilă cu cerul mai mult 
noros. Teinporar a plouat. Vintul a su
flat slab pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 20 grade. Timpul pro
babil pentru zilele de 24, 25 și 26 mai 
In țară ; Vreme schimbătoare cu cerul 
variabil temporar noros. Izolat vor că
dea ploi sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice, mai frecvente fiind 
în apusul țării. Vint slab pînă la potrivit 
din sectorul estic. Temperatura în creș
tere ușoară, minimele vor fl cuprinse 
între 6 și 16 grade iar maximele între 
18 și 28 grade. In București : Vreme 
schimbătoare cu cerul variabil temporar 
noros. Vor cădea ploi sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară.
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In acesta zile la fabrica „Flora“ din Capitală se lucrează intens la pregătirea apropiatei campanii 
de fabricare a conservelor din noua recoltă de legume și fructe. în fotografie : Un aspect din secția 
de cutii mici pentru conserve. (Foto : Agerpres)

TELEGRAME

Din carnetul corespondentului 
la Varșovia

Cu ocazia zilei naționale a Lao- 
sului, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a transmis 
regelui Savang Vathana o tele
gramă de felicitare, la care regele 
Laosului a răspuns printr-o tele
gramă de mulțumiri.

Pe scurt
iBO TOATA ȚARA
ÎN UZINA NOI UTILAJE. în 

hala de turnare a Uzinei de fier 
din Vlăhița a fost pus în func
țiune zilele trecute un nou me- 
lanjor. în aceeași hală a fost 
instalată o macara de 5 tone și 
au fost mecanizate diferite lu
crări de transport. (De la Mar
ton Margareta, coresp. voluntar)

SATE ELECTRIFICATE. De curînd, 
în satul Ursa, raionul Corabia, s-a 
aprins becul electric. Acesta este 
cel de-al 380-lea sat din regiunea 
Oltenia electrificat pînă în prezent. 
De 'la începutul acestui an au mai 
fost electrificate satele Valea Stan
dului și Țugureșfi, raionul Segarcea, 
Robăneștii de Sus, raionul Ba'lș, 
Breasta, raionul Craiova, și alte 10 
localități rurale. '

LA ODIHNĂ Șl TRATAMENT. în 
primele 4 luni ale acestui an. peste 
200 salaria(i de la întreprinderea 
regională de electrici+ate-Bacău 
și-au petrecut concediul de odihnă 
în diferite stațiuni balneo-alimafe- 
rice din țară. Pînă la sfîrșiiul lunii 
iunie elfi 111 salariafi din întreprin
dere vor pleca la odihnă și trata
ment în stațiuni balneo-cltmaferice. 
(De la Ion Ârhlre, coresp. voluntar)

PROPUNERI ÎNFĂPTUITE. Lo
cuitorii comunei Ciorogîrla, raio
nul „16 Februarie”—București, au 
făcut o serie de propuneri gospo
dărești. Ele au fost analizate cu a- 
tenție de către comitetul executiv 
al sfatului popular comunal. In co
mună a fost inaugurat un dispen
sar medical și o farmacie. La a- 
menajarea lor au dat un prețios 
sprijin cetățenii. (Da la Marin 
Tabacu, coresp. voluntar).

MODELE NOI DE ÎNCĂLȚĂ
MINTE. De la Începutul anului șl 
plnă in prezent, la secția de În
călțăminte de calitate superioară 
„ iabricil „Dîmbovița” din Capi
tală au intrat în iabricație 50 mo
dele noi de pantoil șl sandale 
pentru temei și bărbați. Noile mo
dele, flexibile șl ușoare, sini rea
lizate în mal multe culori.

Cînd schimbul de experiența și întrajutorarea

(Urmare din pag. I-a)

pozitiv ușor de manevrat, cu o pro
ductivitate considerabil mai mare 
aecît cea obținută înainte, sau dis
pozitivul cu ciclu continuu de fre- 
zare a canalului segmenților pentru 
fierăstrăul circular, care a dublat 
productivitatea muncii. La Fabrica 
de unelte și scule de mînă din Bra
șov s-a modificat tehnologia piuli- 
țelor-fluture, productivitatea muncii 
crescmd pe această bază de 5 ori. 
Tot aici cheile tubuläre se execută 
pe mașini orizontale de forjat, eco- 
nomisindu-se numai într-un semes
tru 2 000 de ore de manoperă.

După cum se știe, buna organi
zare a fabricației influențează ne
mijlocit sporirea productivității 
muncii. în funcție de seriile de fa
bricație diferite, Ia confecționarea 
cleștilor și a cheilor s-a aplicat cu 
succes tehnologia de grup iar fabri
carea tarozilor și filierelor s-a orga
nizat pe linii tehnologice în flux 
continuu. Orientarea spre organiza
rea în flux continuu permite valori
ficarea unor însemnate rezerve de 
creștere a productivității muncii.

Colectivele celor două uzine au 
dat o atenție deosebită schimburi
lor de experiență reciproce și cu 
alte întreprinderi și, ca urmare, au 
fost însușite și extinse o serie de 
metode valoroase. Foarte mulți in
gineri, maiștri și muncitori de la 
Fabrica de scule-Rîșnov au vizitat 
Uzinele „Rulmentul“-Brașov, Uzi
nele metalurgice-Sinaia, Fabrica de 
ace și Fabrica de pile din București, 
de unde s-au întors cu idei valoroa
se, pe care le-au aplicat la locul lor 
de muncă. Cei de la Brașov între
prind și ei numeroase vizite de do

DRESDA (prin telefon de la trimisul 
nostru).

...Bautzen. Înaintea startului în cea 
de-a XH-a etapă, am solicitat impre
siile despre cursă unuia din aprecia- 
ții specialiști în ciclism, Elio Rimedio, 
antrenorul echipei Italiei.

Asist de cîteva zile la una din cele 
rpai mari curse cicliste. Ea impresio
nează nu numai prin entuziasmul spec
tatorilor, prin buna organizare ci, mai 
ales, prin nivelul ei tehnic ridicat. In 
acest an, parcă pentru a face întrecerea 
fi mai frumoasă, concurenfii s-au pre
zentat în majoritate foarte bine pregă
tiți fi sînt de valori sensibil apropiate.

— V-am ruga, un pronostic pentru 
etapa de azi.

— Unul dintre cicliștii germani sau 
belgieni.

— Mai precis, la cine vă referiți ?
— La Haeseldonck din echipa Bel

giei, Ampler sau Lux din echipa R. D. 
Germane. Specialiștii acordă șanse, din 
cite am auzit, fi ciclistului dv. Dumi
trescu.

Și peste o oră, primul concurent a 
luat startul.

Competiția internațională de rușbi
Ieri la Bîrlad și Deva s-au disputat 

două noi întîlniri contînd pentru com
petiția internațională de rugbi dotată 
cu „Cupa Păcii".

Spectatorii veniți în număr mare pe 
stadionul Tineretului din Bîrlad au 
aplaudat o nouă victorie a primei re
prezentative a țării noastre, care a în
vins selecționata R. D. Germane cu sco
rul de 15—0 (9—0), calificîndu-se în 
acest fel în finala competiției. După 
cum ne transmite corespondentul nostru

In câteva
Cicliștii rominl Gabriel Moiceanu, Flo

rian Cristescu și Gheorghe Bădără au 
plecat miercuri la Vlena pentru a lua 
startul în Turul Austriei de sud care se 
desfășoară in 4 etape pe o distanță de 
618 km. Prima etapă Viena — Amstetenn 
(186 km) are loc astăzi. La cursă mai 
participă alergători din Belgia, Iugosla
via, R. D. Germană, R. P. Polonă, Aus
tria șl alte țări. *

Astăzi pe stadionul „23 August” din 
Capitală amatorii de fotbal vor putea ur
mări un interesant cuplaj internațional. 
La orele 15,15 va Începe jocul Progresul 
București — Cerro Montevideo. Cu în
cepere da la orele 17 se desfășoară retu
rul semifinalei turneului internațional fe
roviar care opune echipei Rapid Bucu
rești pe Lokomotiv Moscova,

sînt bine organizate
cumentare Ia alte uzine. Ei și-au în
sușit o serie de metode interesante 
din munca colectivului de la Fabri
ca de scule din Rîșnov.

Merită evidențiată colaborarea șl 
întrajutorarea celor două uzine ve
cine. Fabrica de scule Rîșnov, cu o 
mai îndelungată experiență, a exe
cutat pentru Fabrica de unelte și 
scule de mînă din Brașov o mașină 
de sudat cap la cap și-i asigură 
broșele speciale, tarozii și frezele 
profilate speciale de care are ne
voie, o ajută la călirea sculelor din 
oțel rapid.

Am lăsat mai la urmă preocupa
rea comună a celor două conduceri 
de întreprinderi pentru întărirea 
serviciilor de concepție, factor ho- 
tărîtor în asigurarea sporirii pro
ductivității muncii. în ultimul an 
la Fabrica de unelte și scule de 
mînă din Brașov au trecut la aceste 
servicii 7 ingineri, iar la Fabrica de 
scule — Rîșnov, peste 50 la sută din 
ingineri lucrează acum în acest 
compartiment.

întăririi muncii de concepție i 
se acordă o mare atenție de către 
comitetele de partid din cele două 
întreprinderi. La indicația comite
tului de partid de la Fabrica de u- 
nelte și scule de mînă din Brașov, 
de pildă, fiecare inginer răspunde 
de introducerea tehnicii noi în cîte 
un sector al fabricii.

Firește, rezultatele obținute pînă 
acum de cele două colective sînt 
importante ; în aceste uzine există 
în continuare numeroase posibili
tăți care mai pot fi puse în valoare. 
Unor probleme nu li s-a dat, de 
pildă, atenția cuvenită, alteia au

...Iată-ne la Dresda pe stadionul 
„Heinz Steyer“. Pronosticul interlocuto
rului nostru s-a adeverit. Victoria în di
ficila probă de contratimp individual 
a fost obținută de alergătorul Klaus 
Ampler care s-a comportat excepțional, 
întrecîndu-l pe al doilea clasat (polo
nezul Zielinski) cu mai bine de 2 mi
nute. Remarcabilă este totodată perfor
manța lui C. Dumitrescu. Alergătorul 
nostru a ocupat un valoros loc trei în- 
trecînd pe mulți dintre cicliștii consi
derați specialiști ai probei : Verhaegen 
și Vyncke (Belgia), Schur (R.D.G.). Este 
cazul să arătăm că în etapa de ieri, ci
cliștii romîni au arătat o combativitate 
deosebită, din rîndul lor remarcîndu-se 
Dumitrescu, Cosma fi Stoica. Echipa — 
clasată în această etapă pe locul V, 
după R.D.G., Belgia, Polonia și U.R.S.S, 
— a avansat în clasamentul general de 
la locul VI la V trecând înaintea Italiei. 
C. Dumitrescu ocupă locul IV în cla
samentul general individual după Am
pler, Verhaegen și Vyncke. Cosma se 
află pe locul VIII.

Etapa de azi, un adevărat maraton 
ciclist, măsoară 240 km între Dresda și 
Erfurt.

I. DUMITRIU

voluntar, E. Solomon, echipa romînă, 
din formația căreia a absentat Penciu, 
în ciuda scorului destul de concludent, 
nu a jucat la adevărata ei valoare.

A-
Intîlnind la Deva selecționata R. S. 

Cehoslovace, echipa noastră de tineret 
a debutat cu succes în această com
petiție. Fluierul final al arbitrului 
Friedlein (R.D. Germană) a consemnat 
rezultatul de 3—0 în favoarea repre
zentativei de tineret a țării noastre.

rânduri
Echipa U.R.S.S. a obținut a treia vic

torie consecutivă în turneul final al cam
pionatului mondial masculin de baschet, 
învingînd cu scorul de 64-55 (29-18) echi
pa Porto Rico. Brazilia este a doua echi
pă neînvinsă în competiție. Baschetbaliștil 
brazilieni au întrecut cu scorul de 77-63 
(38-31) echipa Franței.

*
45 000 de spectatori au urmărit ieri pe 

stadionul „Wembley” din Londra finala 
„Cupei campionilor europeni” la fotbal 
in care s-au Intîlnit echipele Benfica 
(Lisabona) deținătoarea trofeului, șl A. C, 
Milano. Fotbaliștii Italieni au repurtat 
victoria cu scorul de 2—1 (0—1).

A. C. Milano clștigă pentru prima oară 
>,Cupa campionilor europeni”,

scăpat din vedere. Semnalăm câ
teva :

în legătură cu producția unelte
lor și sculelor de mînă realizate la 
fabrica din Brașov, unele operații 
— de pildă executarea vîrfului la 
șurubelnițe — se pot automatiza cu 
mijloace locale ; la altele se pot 
realiza dispozitive noi, de mare pro
ductivitate ; o serie de căliri s-ar 
putea face cu ajutorul curenților de 
înaltă frecvență ; cu privire la scu
lele așchietoare realizate la Fabrica 
de scule-Rîșnov se cere rezolvată 
problema detalonării pe cale plas
tică a tarozilor cu flancuri rectifica
te, problema mecanizării ascuțirii 
burghielor spirale, echiparea com
pletă cu S.D.V.-uri a procesului de 
producție, întocrpjrea planurilor de 
operații pentru 'toate sortimentele 
care se produc în serie etc.

Intensificarea colaborării dintre 
aceste două colective și permanen
tizarea schimburilor de experiență 
pe probleme ar fi cît se poate de 
bine venite. Multe realizări ale con
structorilor de scuie din Rîșnov — 
dispozitive moderne de mare pro
ductivitate, lucrări de modernizare 
a mașinilor-unelte, studii tehnice — 
ar putea fi astfel aplicate și la Fa
brica de unelte și scule de mînă din 
Brașov, așa cum o serie de soluții 
tehnice avantajoase de aici și-ar do
vedi din plin eficacitatea și la Fa
brica de scule-Rîșnov.

Orientarea fermă, în continuare, 
spre introducerea tot mai largă a 
tehnicii noi în procesul de produc
ție, spre punerea în valoare a noi 
rezerve interne, vor da posibilitate 
colectivelor de aici să obțină noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin în acest an.

mECBAO EXIEOE

Vizita la Kiev a delegației
Marii Adorări Naționale a L P. domine

KIEV 22 Corespondentul Ager
pres transmite : Continuîndu-și că
lătoria prin U.R.S.S., delegația 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne a vizitat miercuri Kievul. 
Oaspeții romîni au vizitat noile 
cartiere ale capitalei Ucrainei și 
metroul. Arhitectul șef al orașului, 
Boris Primak, a făcut o prezentare 
cu privire Ia dezvoltarea Kievului.

La Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.S.S. Ucrainene, 
membrii delegației au luat cunoș
tință de principalele exponate din

Din nou focuri de arma în capitala 
Republicii Haiti

« Ciocniri soldate cu morți și răniți 9 Poliția și armata au 
blocat circulația și efectuează percheziții

PORT-AU-PRINCE 22 (Agerpres) 
Cu numai 48 de ore înaintea insta
lării oficiale a dictatorului haitian, 
Duvalier, în postul de președinte 
pentru o perioadă de încă șase ani, 
în capitala Republicii Haiti, Port- 
au-Prince, au avut loc mai multe a- 
tacuri ale grupurilor antiguverna- 
mentale împotriva clădirilor unde 
sînt adăpostiți membrii unităților 
de poliție ale lui Duvalier, aduse 
special în capitală în vederea a- 
cesțui eveniment. Agenția UPI tran
smite că în decurs de două ore s-au 
semnalat cinci asemenea atacuri în

Dezbaterile din Parlamentul canadian
J. Diefenbaker a criticat politica instalării de focoase nucleare șl a 

prezentat o moțiune de neîncredere în guvern

OTTAWA 22 (Agerpres). — în 
Parlamentul canadian au avut loc 
dezbateri pe marginea discursului 
de inaugurare rostit de noul prim- 
ministru, Lester Pearson. Liderul o- 
poziției conservatoare, John Diefen
baker, a criticat politica noului gu
vern în problemele economice și a 
instalării pe teritoriul Canadei a 
unor focoase nucleare. El a prezen
tat o moțiune de neîncredere în gu
vern în legătură cu aceste proble
me. După cum transmite agenția 
France Presse, răspunzînd lui Die
fenbaker, primul ministru Pearson 
a declarat că guvernul său intențio
nează să obțină focoase nucleare. 
Pearson a arătat, de asemenea, că 
„Canada intenționează să participe 
la crearea și la menținerea unei for
țe nucleare a N.A.T.O.”. El și-a ex
primat, pe de altă parte, „regretul" 
față de faptul că „stabilirea unei 
politici comune în cadrul N.A.T.O.

Cu privire la situația 
din Laos

Declarația purtătorului de cuvînt 
ai Ministerului Afacerilor Externe 

al R. P. Chineze

PEKIN 22 (Agerpres)_ La Pekin
a fost dată publicității o declarație a 
purtătorului de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.P. Chi
neze în legătură cu amestecul Sta
telor Unite în treburile interne ale 
Laosului.

Arătînd că guvernul chinez consi
deră ca gravă actuala situație din 
Laos, în declarație se spune că ea nu 
poate fi lichidată decît prin înceta
rea imediată a amestecului și agre
siunii S.U.A. împotriva Laosului.

Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam

HANOI 22 (Agerpres).— Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care se arată că guvernul R. D. 
Vietnam cere copreședinților confe
rinței de la Geneva din 1962 cu pri
vire la Laos să ia toate măsurile 
necesare pentru a împiedica intro
ducerea ilegală de către S.UĂ. de 
armament și echipament militar în 
Laos. în declarație se cere îndepli
nirea întocmai a acordurilor de la 
Geneva cu privire la Laos.

Plecarea misiunii comitetului special 
al 0. N. U. In R. A. U., Yemen, 

Arabia Saudită șl Irak
NEW YORK 22 (Agerpres). — La 

New York a fost anunțată plecarea 
în R.A.U., Yemen, Arabia Saudită și 
Irak a misiunii speciale a comite
tului O.N.U. pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, pen
tru a avea întrevederi cu oficiali
tăți și refugiați de pe teritoriul Ade- 
nului, în scopul analizării situației 
din acest teritoriu. După cum 
s-a anunțat, în cadrul comite
tului special al O.N.U., au fost as
cultați reprezentanți politici din 
Aden care au cerut acordarea ime
diată a independenței și retragerea 
trupelor engleze de la bazele mili
tare din acest teritoriu. Comitetul 
O.N.U. a alcătuit o misiune specia
lă compusă din reprezentanți ai 
Cambodgiei, Irakului, Madagascaru
lui, Venczuelei și Iugoslaviei. întru- 
cît guvernul britanic a anunțat că 
nu va acorda grupului vize de in
trare în Aden și că nu este dispus 
să discute problema Adenului cu 
membrii misiunii O.N.U. nici la 
Londra, membrii misiunii au hotărît 
să plece la 22 mai pentru a vizita 
alte țări ale Orientului Mijlociu, 
unde se află refugiați din Aden. Pe 
baza datelor,culese ei vor întocmi 
un raport pe care urmează să-l pre
zinte Comitetului Special al O.N.U. 
Ia 10 iunie.

pavilionul principal și din pavilio
nul industriei chimice.

Membrii delegației au vizitat, de 
asemenea, sovhozul „Ivan Vasiliev” 
din apropierea Kievului.

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne au 
făcut o vizită lui D. Korotcenko, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Ucrainene. Au 
fost de față A. Zlenko, secretarul 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S.U., L. Palamarciuk, ministrul 
afacerilor externe ai R.S.S.U

cursul cărora s-au auzit schimburi 
de focuri de armă și s-au produs 
patru explozii. Potrivit datelor neo
ficiale, în cursul ciocnirilor șase po
lițiști au fost uciși și numeroase 
alte persoane rănite. Potrivit agen
ției Associated Press, alte explozii 
și focuri de armă s-au semnalat în 
primele ore ale dimineții de marți 
în diferite puncte din Port-au-Prin- 
ce. Poliția și armata haitiană au 
blocat imediat circulația pe străzi 
și au început percheziții în casele 
din apropierea locurilor unde s-au 
produs aceste atentate.

continuă să rămînă dificilă” și a 
subliniat că „organizația atlantică a 
realizat prea puține progrese în do
meniul colaborării economice”.

în seara de 21 mai, Camera cana
diană a Comunelor a trecut la vo
tarea unei rezoluții prezentată de 
noul partid democrat sub forma 
unui amendament la moțiunea de 
neîncredere depusă de liderul opo
ziției, Diefenbaker, în care se subli
niază că guvernul, exprimîndu-și in
tenția de a „achiziționa arme nu
cleare pentru forțele armate cana
diene, a slăbit prin aceasta posibi
litatea de a se ajunge la o dezar
mare nucleară și a mărit primejdia 
unui război nuclear". Rezoluția a 
întrunit 113 voturi, împotriva ei pro- 
nunțîndu-se 124 de deputați.

Relevînd semnificația acestui vot, 
agenția Reuter subliniază că primul 
ministru Pearson „a obținut votul 
de încredere cu o diferență mini
mă". Agenția France Presse arată, 
de asemenea, că numai 118 din cei 
128 de deputați liberali (partidul de 
guvernămînt) au votat împotriva a- 
mendamentului.

Cuvîntarea rostită 
în Parlament 

de președintele Austriei
VIENA 22 (Agerpres). — La 22 

mai a avut loc la Viena ședința 
festivă a celor două Camere ale 
Parlamentului austriac, la care pre
ședintele Adolf Schärf, reales la 28 
aprilie, a depus jurămîntul față de 
Republica Austria. A. Schärf, luînd 
cuvîntul la ședință, a declarat că 
el va depune toate eforturile pen
tru a menține pacea pentru Austria. 
Președintele s-a pronunțat în spri
jinul respectării de către Austria a 
neutralității, pentru relații de prie
tenie cu toate statele care vor duce 
o politică de bunăvoință.

El și-a exprimat, de asemenea, 
dorința de a contribui Ia menține
rea păcii în toată lumea.

Cu ocazia depunerii jurămîntului 
de către președinte, a avut loc la 
Viena o paradă militară.

Un rod al 
dintre

Unul din domeniile In care colabo
rarea dintre țările balcanice se edit- 
mă cu rezultate remarcabile este 
cel al colaborării medicale. In luna 
aceasta s-a împlinit un an de cînd 
a avut loc la București „a Vl-a săp- 
tămfnă medicală balcanică“, reuniu
ne internațională a medicilor din 
toate țările din Balcani. Această reu
niune a marcat de iapt reînființarea 
Uniunii Medicale Balcanice care își 
încetase activitatea de peste 20 ani. 
In reactivarea acestui for medical in
ternațional, partea romînă a avut un 
rol însemnat. Incadrîndu-se în poli
tica generală a statului nostru de 
dezvoltare a relațiilor de coexistență 
pașnică, prietenie și colaborare cu 
toate popoarele. Uniunea Medicală 
Balcanică a fost privită cu eimpatie 
și a găsit un larg sprijin în lumea 
medicală din țara noastră.

Amintim că Uniunea Medicală 
Balcanică are ca scop colaborarea 
științifică medicală între țările mem
bre. Apropierea geografică, vecină
tatea de granițe, factori meteorolo
gici și climatici comuni fac ca multe 
probleme de ocrotire a sănătății să 
poată fi rezolvate numai printr-o 
colaborare a medicilor din aceste 
țări. Una dintre problemele dezbătu
te în sesiunea trecută a fost aceea 
a eradicării paludismului care a in
teresat toate țările din această re
giune. Eradicarea malariei >se găseș
te într-un stadiu atît de avansat, in
cit pentru definitivarea rezultatelor 
obținute colaborarea între țările 
vecine este strict necesară.

Din Uniunea Medicală Balcanică 
fac parte, alături de R. P. Romînă, 
R. P. Bulgaria, R. P. Albania, R.S.F. 
Iugoslavia, Grecia și Turcia. La cea 
de-a Vl-a săptămînă medicală bal
canică au participat ca observatori 
șl medici din Cipru. Uniunea es-

„Ochiul magic"

„Diamantul negru“ 
— cărbunele ■— este 
descoperit și scos la 
iveală mereu în alte 
locuri.

Evident, aceasta cere 
nu numai o muncă 
plină de hărnicie și pri
cepere, ci adesea rezol
varea unor probleme 
specifice, destul de 
complicate. Iată, de 
pildă, ce s-a întîmplat 
în zona vechiului oraș 
Bytom. Acolo, chiar în 
subsolul deasupra că
ruia se înalță clădirile 
orașului, au fost desco
perite zăcăminte de 
cărbune de cea mai 
bună calitate. In legă
tură cu aceasta se con
sidera la început că e- 
xistă doar două posibi
lități : fie să se înceapă 
exploatarea, iar orașul să 
fie „mutat“, fie să se 
renunțe cu totul la 
valorificarea cărbune
lui. Iată însă că specia
liștii polonezi au găsit o 
a treia posibilitate, care 
permite orașului de 
a-și duce viața mai de
parte și în același timp 
asigură captarea avu
ției aflate sub el. Solu
ția lor ? în locul cărbu
nelui exploatat să se 
pompeze, sub mare 
presiune, un amestec 
de apă și nisip, care va 
împiedica surparea te
renului.

De curînd s-a ivit un 
nou caz, de astă-dată 
legat de zăcămintele 
carbonifere de la Swie- 
tochlowice, aflate chiar 
sub terenul ocupat de 
întreprinderile go
da“, producătoare de 
mașini de mare preci
zie și motoare pentru 
nave. Se știe cită aten
ție și grijă necesită rea
lizarea unor astfel de 
produse. Or, trepidațiile 
mașinilor de exploata
re din subteran, aproape 
imperceptibile pentru, 

om, influențau totuși a- 
supra mașinilor prelu
crătoare din uzină, dău
nând preciziei pieselor.

Ce era de făcut ? La 
această întrebare a răs
puns catedra de mașini- 
unelte a Politehnicii din 
Cracovia, condusă de 
prof. Tadeusz Riedel. 
Acest răspuns s-a con
cretizat în realizarea „o- 
chiului magic“ — un a- 
parat cu dispozitiv elec
tronic, foarte sensibil In 
mișcările scoarței pă

mântești. Pe postamen
tele mașinilor și chiar pe 
mașinile de la „Zgoda" 
au fost amplasate niște 
„turnulețe“ minuscule, 
în al căror „ochi magic“ 
licăresc din timp în timp 
lumini roșii. Ele semna
lează cea mai mică 
deviere și îi avertizează 
pe muncitori, cînd e 
cazul, că mașina la care 
lucrează trebuie să fie 
reglată.

Funcția „ochiului ma
gic“ s-a dovedit foarte 
utilă. In prezent experi
ența de la „Zgoda“ 
este folosită pe scară 
tot mai largă acolo un
de se ivește necesitatea.

Ocrotirea 
monumentelor 

istorice

Nu e mult de cînd 
varșovienii au fost mar
torii unei priveliști ne
obișnuite. Cu toate că 
era seara tîrziu, pe una 
din străzile principale 
era adunată lume multă: 
se muta un edificiu de 
șase mii opt sute de to
ne, o veche biserică în 
stil baroc din secolul al 
17-lea la o distanță de 
21 de metri, pentru ali
nierea unei artere de 
mare circulație.

Polonia, care sărbă
torește un mileniu de 
existență, este bogată în 
clădiri-monumente is
torice. Aproape nu exis
tă colț al țării în care 
să nu se afle monumen
te arhitectonice — une
le foarte vechi, de o 
neprețuită valoare isto
rică. Statistica oficială 
indică circa 37 000 clă
diri-monumente.

In perioada celui 
de-al doilea război mon
dial au. fost nimicite în 
întregime vreo 9 000 de 
asemenea construcții și 
distruse parțial alte 
14 000. Puterea popu
lară a depus multă grijă 
pentru refacerea și con
servarea acestor monu
mente.

Unul din cunoscutele 
mijloace de conservare 
a zidurilor este injecta
rea lor cu ciment la o 
presiune de cîteva at
mosfere. Și-a cîștigat 
renume metoda elabo
rată. de profesorul dr. 
Romuald Cebertowicz, 
de la Politehnica din 
Gdansk, cu ajutorul 
căreia au fost salvate de 
la distrugere numeroase

Ii fuge pămîniul de sub picioare
CARACAS 22 (A- 

gerpres). — Pre
ședintele Vene- 
zuelei, Romulo 
Betancourt, inten
ționează să ceară 
congresului adop
tarea unei legi îm
potriva luptei duse 
de patrioții vene- 
zueleni.

Betancourt a de
clarat, că „nu va 
retrage cererea de 
scoatere în afara 
legii a partidului
comunist și a par
tidelor care cola
borează cu el“.

colaborării pașnice
țările balcanice

de prof. dr. I. ȚURAI 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne 
medic emerit

te organizată pe secții națio
nale, din care fac parte medicii 
ce doresc eă fie membri ai a- 
ceetei asociații. Consiliul general 
de conducere al Uniunii Medicale 
Balcanice se întrunește la doi ani 
odată, cu ocazia sesiunilor științifi
ce, alege secretariatul general al 
Uniunii a cărei sarcină principală 
este de a stabili și menține legătura 
permanentă dintre membrii asocia
ției Și de a edita revista internațio
nală a Uniunii, „Aichives de l'Union 
médicale balcanique“.

In sesiunea Consiliului care a 
avut loc la București în 1962, recu- 
noseîndu-se contribuția și meritul 
părții romîne la reorganizarea și re
învierea Uniunii, s-a stabilit ca se
diul secretariatului general interbal- 
canic să fie în țara noastră, unde se 
va face și editarea revistei.

în decursul acestui an s-au obți
nut o serie de progrese în reorga
nizarea Uniunii. Țările membre au 
procedat la formarea secțiilor na
ționale și la alegerea respectivelor 
consilii de conducere. Din consiliile 
naționale de conducere fac parte 
personalități proeminente ale vieții 
medicale din țara respectivă : aca
demicieni, rectori ai institutelor de 
învățămînt medical superior, profe
sori universitari, medici cu deosebi
tă valoare profesională.

Revista „Archives de l’Union mé
dicale balcanique“, al cărei scop 
este un larg schimb de experiență 
și informare științifică, este In cum 

monumente, printre care 
catedrala din Gdansk, 
castelul din Komik fi 
altele. In ce constă me
toda sa ? Dacă într-un 
sol necompact se intro
duce o cantitate cores
punzătoare de soluții 
chimice — sticlă fluidă 
șl clorură de calciu, 
apoi var stins și clo
rură de sodiu — care 
se expun acțiunii unui 
curent electric stabil, 
printr-un proces chimic 
șe formează o masă tare 
ca stînca. In felul acesta 
se întărește solul sau zi
dul ce urmează a fi 
ocrotit.

Cel mal tînăr 
teatru

Nu poți vorbi despre 
cel mai tînăr teatru po
lonez — Teatrul de 
pantomimă — fără a 
vorbi de întemeietorul 
lui, Henryk Tomaszew
ski, pe care am avut 
ocazia să-l admir pe sce
nele teatrelor din Var
șovia și Wroclaw.

Debutul de succes, 
care l-a și consacrat pe 
Tomaszewski ca mim de 
prim rang, a fost în 
1955, la Festivalul tine
retului din Varșovia 
cînd, prezentînd un pro
gram original, a obținut 
premiul I.

Acest gen de artă, 
unul din cele mai vechi 
și mai aproape de înțe
legerea maselor, a prins 
teren. Puterea populară 
a sprijinit înființarea 
unui teatru de stat de 
pantomimă la Wroclaw, 
așa incit în 1957 au a- 
vut loc acolo primele re
prezentații. Ansamblul 
Teatrului de stat de 
pantomimă, condus de 
H. Tomaszewski, s-a 
bucurat de un răsunător 
succes la Moscova, în 
cadrul Festivalului mon
dial al tineretului, unde 
a obținut premiul 1 și 
medalia de aur. Perso
nal, ca actor, conducă
torul ansamblului a fost 
distins, de asemenea, cu 
medalia de aur.

Treptat, programul 
teatrului a devenit tot 
mai bogat și variat. In 
repertoriu sînt înscrise 
piese ca „Mantaua“, 
după nuvela lui Gogol, 
mimodrama lirică „Ca
bala“, „Orfeu în căuta
rea Euridicei“, „Coco- 
șatul de la Nôtre Dame“ 
după Victor Hugo etc.

GH. GHEORGHIȚA

—-Vezi, acolo, în mijloc, este președintele Belancourt.
(Desen din revista „SIEMPRE“, Mexico)

de apariție. Primele trei numere ale 
revistei vor publica rapoartele șl 
comunicările ținute cu ocazia celei 
de-a Vl-a săptămîni medicale bal
canice. In revistă, care va apare în 
limba franceză, se vor publica cer
cetări științifice, informații despre 
viața medicală a țării respective, 
congrese sau conferințe naționale, 
acțiuni mai importante de ocrotire 
a sănătății. Revista va prilejui un 
prețios schimb de experiență dintre 
țările balcanice interesate în rezol
varea unor probleme comune de să
nătate publică.

„Săptămînile medicale balcanice“ 
au loc din doi în doi ani și se țin 
consecutiv în fiecare țară membră a 
Uniunii. Viitoarea săptămînă se va 
desfășura în primăvara anului 
1964, la Sofia. In vederea acestei 
reuniuni se fac de pe acum pregă
tiri în toate țările.

Uniunea Medicală Balcanică a 
fost apreciată și pe plan interna
țional ca o frumoasă realizare. Dr. 
P. A. Messerli, secretar executiv, și 
Dr. P. van de Calseyde, director al 
secretariatului pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
au manifestat interes pentru Uniu
nea Medicală Balcanică, accentuînd 
că lucrările Uniunii au mare impor
tanță pentru Organizația Mondială 
a Sănătății. De asemenea a Vll-a 
săptămînă medicală balcanică a 
fost înserată în calendarul congre
selor medicale internaționale.

Uniunea Medicală Balcanică își 
va îndeplini datoria depunînd efor
turile necesare pentru a organiza și 
încuraja colaborarea creatoare a 
medicilor din țările balcanice în 
slujba sănătății propriilor lor po
poare. Aceste conferințe ale medi
cilor vor cuceri de fiecare dată mai 
multă importanță șf semnificație.
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Conferința conducătorilor statelor 
africane independente

ADDIS-ABEBA 22. — Trimisul 
special Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite :

La 22 mai, în capitala Etiopiei s-a 
deschis conferința conducătorilor 
statelor africane independente. 
Drapelele celor peste 30 de țări 
participante flutură pe clădirea mo
dernă a lui „Africa Hali”. Timp de 
patru zile, între 22 și 25 mai, par
ticipant la această conferință, 
prima în genul ei în istoria conti
nentului african, vor discuta pro
blemele cardinale ale prezentului și 
viitorului Africii, în legătură cu 
care au fost pregătite recomandări 
și proiecte de hotărîri de către con
ferința precedentă a miniștrilor de 
afaceri externe ai țărilor africane.

La propunerea președintelui Gui
neei, Seku Turé, împăratul Etiopiei, 
Haille Selassie, a fost ales preșe
dinte de onoare al conferinței șefi
lor de state, iar președinții Tub
man (Liberia), Nasser (R.A.U.), 
Nkrumah (Ghana), Houphouet- 
Boigny (Coasta de Fildeș), Senghor 
(Senegal), Youlou (Congo, Braza- 
ville), Nyerere (Tanganyka), pre
cum și Tafawa Balewa, primul mi
nistru al Nigeriei, vor îndeplini pe 
rînd funcțiunea de președinte al șe
dințelor de lucru.

în cuvîntarea sa de deschidere, 
împăratul Haille Selassie a făcut 
un călduros apel la realizarea unui 
acord asupra elaborării unei „carte 
africane" care să exprime năzuin
țele spre imitate ale celor peste 220 
de milioane de africani.

Ridicîndu-se cu indignare împo
triva colonialismului și discrimină
rii rasiale care mai dăinuie pe con
tinentul african, Haille Selassie a 
spus : „Degradantul spectacol al a- 
partheidului din Africa de sud con
tinuă să apese asupra noastră“.

împăratul Etiopiei s-a pronunțat 
împotriva cursei înarmărilor și 
pentru denuclearizarea continentu
lui african „Trebuie să se pună ca
păt tuturor experiențelor cu arma 
nucleară”, a spus el.

După Haille Selassie au mai vor
bit Tubman, președintele Liberiei, și 
Ibrahim Abboud, președintele Su
danului.

Lucrările conferinței se vor axa 
pe trei probleme principale : unita
tea politică, unitatea economică și 
unitatea (colaborarea) tehnică și 
științifică. Discuțiile asupra unității 
politice se vor referi la organizarea 
statelor africane, decolonizare și de
zarmare.

Alături de președinții și primii 
miniștri, la ședințe asistă și dele
gații de observatori din partea or
ganizațiilor și partidelor din An
gola, Mozambic, Kenya, Rhodesia 
de sud și alte teritorii africane care 
luptă pentru independența lor. Re
prezentanți ai celor 21 de partide 
și organizații care conduc mișcă
rile de eliberare au elaborat un me
morandum în care propun confe
rinței să adopte o serie de măsuri 
concrete pentru ajutorarea luptă
torilor împotriva rămășițelor siste
mului colonial în Africa.

Mesajul de salut adresat de N. S. Hrușciov
MOSCOVA 22 (Agerpres).—TASS 

transmite: N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat un mesaj de 
salut președintelui Conferinței șefi
lor de state și guverne ale țărilor 
africane independente, care s-a des
chis la 22 mai la Addis-Abeba.

Transmit cele mai călduroase fe
licitări participanților la conferința 
pe întreaga Africă a șefilor de state 
și guverne — se spune în mesaj. 
Convocarea unei conferințe atît de 
reprezentative este un rezultat con
cludent al marșului victorios al re
voluțiilor de eliberare națională 
care șterg de pe suprafața pămîntu
lui rămășițele sistemului rușinos al 
colonialismului și deschid popoare
lor calea spre libertate, pace și pro
gres.

Scopurile nobile de eliberare pe 
care și le pun în față popoarele 
Africii noi — se spune în continua
re în mesaj — vor fi realizate cu 
atît mai mult succes și mai deplin, 
cu cît se va reuși să se asigure mai 
grabnic pacea și securitatea gene
rală pe pămînt, pe baza respectării 
principiului coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale diferi
te, principiu pe care U.R.S.S. îl ur
mează neabătut în politica sa.

Puteți fi siguri că în lupta pentru 
lichidarea definitivă a colonialis
mului, pentru întărirea independen
ței de stat și. pentru dezvoltarea 
colaborării internaționale, țările 
africane se vor bucura, ca și pînă 
acum, de simpatie și de sprijin 
prietenesc din partea poporului so
vietic și a guvernului său.

Noi incidente rasiste m S. U. A.
de negri întemnițați în trei zile © Un nou conflicts 2 300 de negri întemnițați în trei zile © Un nou conflict 

în orașul Montgomery o ,,Newsweek“ : „Deasupra cer iară 
nori, iar dedesubt mocirlă"

rile date prestigiului S.U.A. în străi
nătate de fărădelegile rasiștilor din 
Alabama și Carolina de nord. într-un 
articol intitulat „Deasupra cer fără 
nori, iar dedesubt mocirlă", săptă
mânalul „Newsweek“ a publicat un 
articol în care recunoaște cu mîh- 
nire că zborul cosmonautului Cooper 
nu va putea face ca popoarele să 
treacă cu vederea teroarea din Ala
bama. Amintind că în timpul zboru
lui Cooper a adresat prin radio un 
salut Conferinței de la Addis-Abeba 
a miniștrilor de externe ai statelor 
africane, săptămînalul scrie că aces
ta nu a ajuns la liderii africani nu 
numai datorită defectării aparatu
lui de radioemisie al cosmonautu
lui. „Noutățile din Statele Unite 
despre cîinii polițiști, despre furtu
nurile cu apă și despre protestele 
negrilor din Birmingham — scrie 
revista — neliniștesc pe liderii afri
cani“.

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Pentru a zecea zi consecutiv, popu
lația de culoare din orașul Greens
boro (Carolina de nord) a organi
zat la 21 mai demonstrații împo
triva menținerii segregației rasiale. 
Agenția Reuter transmite că poliția 
a arestat aproximativ 200 din cei 
peste 800 de demonstranți. Aceasta 
ridică cifra negrilor arestați în ora
șul Greensboro la 1300. In același 
timp, potrivit aceleiași agenții, în 
orașul Durham, în decurs de trei 
zile au fost întemnițați peste 2 300 
de negri.

Un nou conflict a izbucnit marți 
în orașul Montgomery (statul Ala
bama) unde, după cum transmit 
agențiile occidentale de presă, gu
vernatorul rasist al statului Alaba
ma, George Wallace, a amenințat că 
va interzice cu forța admiterea a doi 
studenți negri la Universitatea din 
Alabama.

Presa americană deplînge lovitu-

TRATATIVELE DE DEZARMARE DE LA GENEVA
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne

GENEVA 22 (Agerpres). — în șe
dința din 22 mai a Comitetului ce
lor 18 pentru dezarmare au luat 
cuvîntul Charles Stelle (S.U.A.), 
George Macovescu (R. P. Romînă), 
Alva Myrdal (Suedia), S. K. Țarap- 
kin (U.R.S.S.) și Krum Hristov 
(R. P. Bulgaria).

în cuvîntarea sa, G. Macovescu, 
reprezentantul R. P. Romîne, s-a 
referit la rezultatele activității co
mitetului în ultimele cîteva luni. 
Trecînd în revistă pozițiile pe care 
s-au situat diversele delegații, vor
bitorul a subliniat că poziția țări
lor socialiste este cunoscută : 
prima etapă a procesului de dezar
mare generală și totală trebuie să 
se ia măsuri radicale care să ducă 
la înlăturarea pericolului unui răz
boi nuclear. Arătînd că propunerile 
făcute de țările socialiste, începînd 
de la cea inițială, cuprinsă în pro
iectul sovietic de tratat de dezar
mare generală și totală, sînt în de
plină concordanță cu necesitatea 
absolută de a înlătura de la începu
tul procesului de dezarmare peri
colul unui război nuclear nimici
tor, vorbitorul a atras atenția că 
poziția puterilor occidentale este 
cu totul diferită. Slăbiciunea esen
țială a acestei poziții rezidă în 
faptul că ea nu răspunde cerinței 
primordiale a momentului istoric 
în care ne aflăm, aceea de a curma 
cît mai grabnic primejdia războiu-

din

lui nuclear. Amintind că pe baza a- 
cestor propuneri inițiale ale celor 
două părți nu s-a putut realiza o 
înțelegere, G. Macovescu s-a refe
rit la inițiativele și eforturile Uniu
nii Sovietice de a scoate discuțiile 
din impas, mergînd în întîmpina- 
rea punctului de vedere exprimat 
de cealaltă parte. Dar, a subliniat 
delegatul romîn, spre regretul nos
tru opoziția puterilor occidentale a 
împiedicat în continuare realizarea 
unui acord întrucît, respingînd pro
punerile sovietice, ele au respins în 
general ideea eliminării în fapt a 
pericolului nuclear încă din prima 
etapă a procesului de dezarmare 
generală și totală.

în întheiere, delegatul R.P. Ro
mîne a arătat că în fața Comitetului 
celor 18 stă o sarcină foarte reală, 
care poate și trebuie să fie realiza
tă : dezarmarea generală și totală. 
Pentru a o rezolva, a spus el, este 
necesar ca noi toți să dăm dovadă 
de înțelegerea lucidă a faptului că 
alternativa dezarmării este cea mai 
mare catastrofă — un război nu
clear mondial. în ceea ce o privește, 
delegația romînă, îndeplinind ins
trucțiunile guvernului său, își va 
consacra toate eforturile în vederea 
realizării sarcinii de a contribui la 
garantarea coexistenței pașnice a 
statelor prin înfăptuirea dezarmării 
generale și totale.

Vizita în Anglia a delegației Marii Adunări 
Mationale a

LONDRA 22 (Agerpres). — La 21 
mai membrii delegației Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne au 
luat parte ca oaspeți de onoare la 
ședința Camerei Comunelor și au 
vizitat palatul Westminster, sediul 
parlamentului englez. Grupul en
glez al Uniunii interparlamentare a 
oferit un dejun în cinstea delega
ției române. La dejun au rostit cu- 
vîntări sir Herbert Butcher, preșe
dintele grupului englez al Uniunii 
interparlamentare, și deputatul 
Barbu Solomon.

în seara zilei de 21 mai, Peter 
Thomas, subsecretar de 
nisterul Afacerilor Externe al An
gliei, a oferit, în numele guvernului 
britanic, un dineu în cinstea dele
gației romîne.

în toastul său, Peter Thomas și-a 
exprimat satisfacția de a saluta 
prezența în Anglia a delegației Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne și a arătat că guvernul brita
nic este bucuros să constate că în 
ultimul timp s-au înregistrat pro
grese importante, în toate dome
niile, în relațiile dintre R. P. Ro
mînă și Anglia.

R. P. Romîne
Deputatul Roman Moldovan a 

mulțumit pentru ospitalitatea și 
căldura cu care au fost primiți 
membrii delegației în Anglia și a 
subliniat că poporul și guvernul ro- 
mîn doresc să întrețină și șă dez
volte relații de prietenie și colabo
rare cu Marea Britanie.

deputatul

stat la Mi-

Sentința în procesul 
de la Coblenz

BONN 22 (Agerpres). Tribunalul 
din Coblenz a pronunțat la 21 mai 
sentința în procesul intentat fostu
lui maior SS Georg Heuser și altor 
SS-iști care în timpul celui de-al 
doilea război mondial au săvîrșit 
crime pe teritoriul R.S.S. Bieloruse, 
vremelnic ocupat de hitleriști, Heu
ser se face vinovat de asasinarea a 
peste 30 000 de cetățeni pașnici, 
îndeosebi în orașul Minsk.

Cu toate că vinovăția acuzatului 
Heuser a fost dovedită cu probe din 
cele mai convingătoare, tribunalul 
din Coblenz a condamnat pe Heu
ser la numai 15 ani muncă silnică. 
Franz Stark, colaborator apropiat 
al lui Heuser, a fost condamnat la 
muncă silnică pe viață, ceilalți 
acuzați fiind condamnați la închi
soare pe termene între 3 și 10 ani.

In pregătirea conferinței 
O.N.U. pentru comerț 

și dezvoltare
GENEVA 22 (Agerpres).— La 21 

mai s-a deschis în Palatul Națiuni
lor din Geneva cea de-a doua sesiu
ne a comitetului de pregătire pen
tru organizarea conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare. La lu
crările sesiunii participă delegații 
din 32 de țări. Comitetul s-a întru
nit în conformitate cu hotărîrea 
Adunării Generale a O.N.U. cu pri
vire la ținerea în 1964 a conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.

Comitetul a aprobat ordinea de zi 
a sesiunii care include șapte puncte 
în legătură cu organizarea Conferin
ței internaționale pentru comerț și 
dezvoltare.

Cea de-a doua sesiune a comite
tului de pregătire va dura pînă la 
22 iunie (prima sesiune a comitetu
lui a avut loc la New York între 22 
ianuarie și 5 februarie a.c.).

Măsuri adoptate de guvernul 
turc în legătură 

cu evenimentele recente
ANKARA 22 (Agerpres).— La 21 

mai a avut loc o ședință a Senatu
lui, consacrată evenimentelor legate 
de încercarea unei lovituri de stat 
la Ankara de către un grup de mi
litari, conduși de colonelul Talat 
Aydemir. Luînd cuvîntul în Senat, 
Ismet Inönü, președintele Consiliului 
de Miniștri al Turciei, a declarat că 
colonelul Talat Aydemir și toți cei 
care l-au sprijinit vor fi deferiți jus
tiției. El a arătat că „în scopul men
ținerii ordinii în țară" guvernul a 
hotărît să introducă pe timp de o 
lună starea de asediu în orașele An
kara, Istanbul și Izmir.

Primul ministru Inönü a arătat, 
de asemenea, că în cadrul unei șe
dințe comune a guvernului, Consi
liului securității naționale și șefilor 
de state majore au fost examinate 
și alte măsuri de securitate.

Sesiunea N.A.T.O. de la Ottawa

Sub semnul intensificării cursei înarmărilor
OTTAWA 22 (Agerpres).—Miercuri 

s-a deschis la Ottawa sesiunea mi
niștrilor de externe și miniștrilor 
de război ai țărilor membre ale pac
tului atlantic (N.A.T.O.). Sesiunea se 
desfășoară pe fundalul divergențe
lor acute manifestate’ în ultimul 
timp ca urmare a opoziției Franței 
față de admiterea Angliei în Piață 
comună și a respingerii de către 
președintele de Gaulle a propune
rii americane de a pune forțele nu
cleare ’franceze sub controlul 
N.A.T.O.

Dacă la acestea se adaugă neînțe
legerile care s-au manifestat la re
centa conferință dintre Statele Uni
te și țările Pieței comune se poate 
considera pe deplin întemeiată a- 
precierea că în aceste cinci luni în 
cadrul alianței atlantice s-au ridicat

mai multe probleme litigioase de- 
cît în cei 12 ani ’care au trecut de 
la precedenta întrunire a N.A.T.O.

La ședința de deschidere, miniștrii 
prezenți au fost salutați dc primul 
ministru al Canadei, Lester Pear
son, ' de secretarul general al 
N.A.T.O., Dirk Stîkker, și de minis
trul afacerilor externe al Angliei, 
Home.

Vorbitorii au făcut apel la.resta
bilirea unității pactului atlantic. Din 
cuvîntarea primului ministru al Ca
nadei merită să fie reținută ideea de 
a se proceda la reglementarea pas 
cu pas a conflictelor dintre Est și 
Vest.

Scopul mărturisit al sesiunii este 
intensificarea cursei înarmărilor nu
cleare și răspîndirea armelor nu
cleare.

:ri'

Scenă din „Oedip" în interpretarea Teatrului de Operă și Balet QI 
R. P. Romine la opera din Paris. (Telefoto : Agerpres)

Un mare succes, o en
tuziastă primire din par
tea publicului parizian 
— așa se poate ex
prima rezumat apre
cierea spectacolului de 
marți seara al Teatrului 
de Operă și Balet din 
București cu opera „Oe
dip'1, de George Enes- 
cu, pe scena Palatului 
Garnier din Paris. In 
fața celor mai impor
tante personalități ale 
lumii muzicale de aici, 
soliștii, corul, baletul 
Operei din București au 
făcut demonstrația unor 
deosebite calități. Va
lurile de aplauze, che
mările repetate la ram
pă, aprecierile căldu
roase și comentariile în
suflețite și pline de ad
mirație care se puteau 
auzi în pauze, în foaie
re, primele cronici de 
presă — toate situează 
spectacolul operei „Oe
dip" ca un remarcabil 
eveniment al întregii sta
giuni muzicale a Parisu
lui. Și acest lucru nu 
este deloc puțin...

Dar să dăm cuvîntul 
agenției „France Presse“, 
care scrie următoarele : 
„A fost una din repre
zentațiile cele mai per
fecte pe care le-am vă
zut vreodată“, a declarat 
marți seara Emmanuel 
Bondeville. directorul O- 
perei din Paris. „Am pri
mit o minunată lecție de 
canto“, au afirmat la 
rîndul lor Simone Cou- 
dert, de la Opera Co
mică, și Louis Rialland 
de la Operă, care au a- 
dăugat : „Corurile de la 
București au depășit în 
perfecțiune pe toate cele 
care le cunoaștem“. De 
altfel publicul aprobase 
anterior aceste conside
rații chemînd la rampă, 
după lăsarea cortinei,

pe actori, deși repre
zentația a durat patru 
ore“.

„Artiștii cei mai a- 
plaudați — subliniază în 
continuare „France Pre
sse“ — au fost David 
Ohanezian (Oedip), Ele
na Cernei (Jocasta) și 
loan Hvorov (Thyresias). 
Parizienii au aplaudat pe 
dirijorul orchestrei, Mi
hai Brediceanu, și au a- 
preciat. de asemenea, so
brietatea decorurilor lui 
Roland Laub“.

După spectacol, com
pozitorul Henri Sauguet 
îmi spunea :■ „Foarte 
buni artiștii de astă- 
seară. Ei au realizat o 
adevărată performanță 
interpretînd minunata 
operă a lui Enescu la 
un nivel pe care nici nu 
mi-l imaginam". Mau
rice Diraud, secretarul 
Asociației Naționale a 
Teatrelor Lirice, spunea 
de asemenea, la sjîrșitul 
spectacolului : „Rar mi-a 
fost dat să văd un spec
tacol pus la punct cu 
atîta minuțiozitate, to
tul cu bun gust, finețe. 
Un ansamblu perfect, so
liști de mare valoare, 
care meritau să fie cu- 
noscuți de iubitorii de 
muzică din Franța".

Edmond. Fleg, în 
vîrstă de 80 de ani, au
torul libretului, care a 
asistat la spectacol ne-a 
declarat : „Am trăit o 
seară minunată, poate 
cea mai fericită din via
ța mea. Artiștii Operei 
din București au depășit 
așteptările mele. Le mul
țumesc“.

Influentul ziar „Le 
Monde“ a consacrat spec
tacolului în chiar numă
rul de azi (n.r. — ieri) 
un articol pe trei coloa
ne. Cronicarul muzical 
al ziarului, unul din cei 
mai cunoscuți muzico

logi francezi, René Du- 
mesnil, subliniind că 
„Enescu a extras din so
lul său natal toată seva 
care pulsează în întrea
ga desfășurare a muzicii 
ji care exprimă o pro
fundă originalitate", scrie 
în continuare: „Trebuie 
să aducem mulțumiri 
Operei din București 
care ne-a făcut să auzim 
din nou această capodo
peră. Excepționala va
loare a ansamblului, a 
corului, a orchestrei, ca
litățile deosebite ale di
rijorului Mihai Bredicea
nu au cucerit publicul 
și succesul a fost din ce 
în ce mai mare cu fie
care act. Trebuie, de a- 
semenea, mult lăudată 
regia lui J. Rînzescu“.

Cronica muzicală din 
ziarul „Le Figaro“ sub
liniază valoarea artistică 
deosebită a spectacolului 
prezentat de artiștii ro- 
mîni : „Artiștii Teatrului 
de Operă și Balet din 
București sînt foarte 
buni, iar regia are tră
sături de mare noblețe".

Miercuri dimineață, 
un grup de soliști și- 
membri ai ansamblului 
Teatrului de Operă și 
Balet din București a 
depus o coroană de flori 
la mormîntul lui George 
Enescu din cimitirul 
Père Lachaise din Paris.

TUDOR VORNICU

P. S. Acum, seara tîr- 
ziu, s-a terminat, în fața 
unei săli arhipline, și cel 
de-al doilea spectacol 
„Oedip“, prezentat pe 
scena Teatrului muzical 
de operă din Paris. Și de 
data aceasta succesul a 
fost excepțional, primi
rea de către public — 
deosebit de călduroasă.

După conferința
G. A. T. T.

J

PARIS. La 20 mai, trimisul ex
traordinar și ministrul plenipotențiar 
al R.P. Romîne în Franța, dr. V. Di- 
mitriu, însoțit de membrii Legației 
R.P. Romîne, a depus o coroană de 
flori la Mormîntul soldatului necunos
cut. După intonarea imnurilor națio
nale romîn și francez, dr. V. Dimitriu 
și colonelul Barthélémy, adjunct al ge- 
neralului-guvemator militar al Parisu
lui, au trecut în revistă detașamentul 
Gărzii republicane.

Criza de guvern din Italia

în care îi cheamă să sprijine acțiunea 
pentru interzicerea trimiterii de arma
ment guvernului sud-african.

Cosmonautul american
Gordon Cooper 

primit la Casa Albă

Sub titlul „Imagini teribile : cîini contra oameni", revista „Paris-Match” publică fotografia de mai 
sus, înfățișînd unul din numeroasele cazuri cînd poliția americană a asmuțit cîinii împotriva demonstranți
lor antirasiști din statul Alabama.

ROMA. Antonio Segnl, președin
tele Republicii Italia, continuă con
sultările politice pentru a rezolva 
criza de guvern. La 21 mai, el a pri
mit pe Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Comunist Italian, 
președintele grupului parlamentar co
munist din Camera Deputaților.

PRAGA. După cum transmite agen
ția Ceteka, la 22 mai s-a deschis la 
Praga Congresul al III-lea al scriito
rilor cehoslovaci, la care participă a- 
proape 400 de delegați și circa 100 de 
invitați. Raportul principal a fost pre
zentat de Ivan Skala, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii scriitorilor cehoslovaci.

PNOM PENH. Postul de radio 
Pnom Penh a transmis comunicatul 
guvernului regal al Cambodgiei cu 
privire la două noi acte de agresiu
ne săvîrșite de trupe sud-vietnameze, 
cu sprijinul aviației, în zilele de 12 
și 14 mai asupra provinciei cambod
giene Kratie, situată la frontiera cu 
Vietnamul de sud. Guvernul regal, se 
subliniază în comunicat, își exprimă 
cu indignare protestul hotărît împo
triva acestor acțiuni pentru care este 
răspunzător guvernul din Saigon.

CIUDAD DE MEXICO. Potrivit re
latărilor agenției Prensa Latina, Mi
nisterul Afacerilor Externe al Mexi
cului a anunțat că guvernul Republi
cii Salvador a exprimat hotărîrea de 
a adera la propunerea celor cinci țări 
din America Latină (Brazilia, Mexic, 
Chile, Ecuador și Bolivia) de a se 
crea în America Latină o zonă fără 
arme nucleare.

LONDRA. Fruntașul luptei de eli
berare a populației din Republica 
Sud-Africană și laureat al premiului 
Nobel pentru pace, Albert Luthuli, a 
adresat muncitorilor englezi un mesaj

WASHINGTON. La 21 mai, 
monautul american Gordon Cooper a 
fost primit la Casa Albă, de președin
tele Kennedy. Acesta a înmînat ma
iorului Cooper și unui grup de per
soane care au contribuit la pregătirea 
și desfășurarea zborului navei cosmice 
„Faith-7" medaliile „Pentru merite 
remarcabile“. Cosmonautul american 
a plecat apoi la Congresul S.U.A., 
unde a luat cuvîntul în fața membri
lor Senatului și Camerei Reprezentan
ților.

SEUL. Agenția U.P.I. anunță că la
21 mai la Seul a început procesul in
tentat împotriva a cinci ofițeri supe
riori ai forțelor militare aeriene sud- 
coreene acuzați de organizarea unui 
complot în vederea asasinării dicta
torului sud-coreean, Pak Cijan Hi. La
22 mai, anunță agenția, alți 20 de ofi
țeri din cadrul forțelor maritime și 
aeriene au compărut în fața Curții 
marțiale sub aceeași acuzație.

LONDRA. Greva muncitorilor de 
pe șantierul de construcții al noii cen
trale electrice de la Carolina Fort, de 
lîngă Dundee (Scoția), a luat sfîrșit 
cu victoria greviștilor. Greva a fost 
declarată săptămîna trecută, în semn 
de protest împotriva concedierii a pa
tru muncitori. La 21 mai au declarat 
grevă 700 de docJîferi din porturile 
Newport și Monmouthshire, revendi- 
cînd majorarea salariilor.

Acțiuni ale patrioților 
din Guineea Portugheză 
și insulele Capului Verde

COS-

alCONAKRY. Intr -un comunicat
secției Partidului african al indepen
denței din Guineea Portugheză și 
insulele Capului Verde se arată că 
în ciuda represiunilor barbare ale au
torităților salazariste patrioții conti
nuă lupta lor eroică împotriva asupri
torilor străini. Numai în prima săp- 
tămînă a lunii mai, răsculații au dis
trus o navă militară și 11 camioane cu 
echipament ale Portugaliei. Armata 
colonială a avut pierderi cifrate la 
zeci de soldați și ofițeri.

TEL AVIV. Agenția Franco Presse 
relatează că apropiata vizită pe care 
fostul ministru de război al Germaniei 
occidentale, Strauss, urmează să o 
facă, la invitația guvernului izraelian, 
la Tel Aviv, a provocat proteste ve
hemente în cercurile largi ale opiniei 
publice din Izrael. Numeroase partide 
politice și organizații de masă au che
mat populația să organizeze demons
trații de protest cu prilejul sosirii lui 
Strauss.

Rezoluția Comitetului
Executiv al U.I.S,

ALGER. La 21 mai, la Alger a luat 
sfîrșit ședința Comitetului Executiv al 
Uniunii Internaționale a Studenților, 
consacrată în principal luptei studen
ților africani împotriva colonialismului 
și pentru consolidarea independenței 
naționale. Comitetul executiv a adop
tat o rezoluție în care exprimă spriji
nul hotărît acordat tuturor țărilor și 
organizațiilor africane, care luptă pen
tru independență națională, cere lichi
darea bazelor militare din Africa și 
scoate în evidență legătura strînsă 
dintre lupta pentru dezarmare gene
rală și coexistență pașnică și lupta 
pentru independență națională și îm
potriva imperialismului. Întrucît Jiri 
Pelikan a trecut în altă muncă, pre
ședinte al U.I.S. a fost desemnat 
Zbynek Vokrouhlicky.

GENEVA 22 (Agerpres). — înche
ierea conferinței G.A.T.T. a fost a- 
preciată în felul următor de cores
pondentul agenției France Presse la 
Geneva : „Recunoașterea de către 
trimisul special al președintelui 
Kennedy, Herter, a parității Euro
pei celor șase cu S.U.A. nu înseam
nă că dificultățile s-au terminat în 
cadrul discuțiilor asupra dezarmării 
vamale reciproce. Grupurile de ’ •- 
cru, care au fost create așa cum au 
cerut membrii Pieței comune, vor 
avea de reglementat treburile de a-, 
colo de unde au fost lăsate de mi
niștri. Reprezentantul unei țări eu
ropene participante — continuă a- 
genția franceză — a declarat : 
avem acum coaja oului, dar nu a- 
vem conținutul iui. Un specialist în 
tratative vamale a rezumat acordul 
realizat în felul următor : Miniștrii 
au lăsat înalților funcționari grija 
de a reglementa într-o manieră sau 
alta certurile rămase în suspensie. 
Dacă războiul comercial a fost evi
tat, luptele de guerilă vor face ra
vagii în cele două sau trei comitete 
care s-au născut din lucrările cop,; 
ferinței”.

în această lumină, compromisul 
realizat între S.U.A. și Piața comu
nă, ale căror interese s-au ciocnit 
cu atîta violență în cursul conferin
ței de trei zile a G.A.T.T., apare mai 
curînd ca o amînare a disputei, de- 
cît ca o rezolvare a fondului diver
gențelor.

„Cosmbs-17’
a
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite: La 22 mai 1963, în 

Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial al Pămîntului 
— „Cosmos-17“.

La bordul satelitului se află instalat aparataj științific destinat con
tinuării cercetării spațiului cosmic, în conformitate cu programul anun
țat de TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o orbită cu următorii parametri : peri
oada inițială de revoluție — 94,82 minute, distanța maximă de supra
fața Pămîntului — 788 km (la apogeu), distanța minimă — 260 km (la 
perigeu). Unghiul de înclinare al orbitei față de planul Ecuatorului este 
de 49 grade, 02’. în afară de aparatajul științific, la bordul satelitului 
sînt instalate un radioemițător, care funcționează pe 'frecvența 20,005 
Mhz, un sistem radio pentru măsurători precise asupra elementelor 
orbitei și un sistem radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a 
datelor privind funcționarea instrumentelor și aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul satelitului funcționează normal.
Centrul de coordonare și calcul prelucrează informațiile primite.
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