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In regiunea 
Hunedoara

In legiunea Hunedoara, pășunile naturale ocupă o suprafață do 
163 500 hectare, iar fînețels 115 800 hectare. Sporirea producției aces
tora constituie una din principalele căi de asigurare a bazei furaje
re necesare dezvoltării creșterii animalelor în această regiune. Pen
tru a afla ce s-a întreprins în această direcție, un redactor al ziaru
lui nostru a adresat cîteva întrebări tov. inginer AUREL NISTOR, pre
ședintele consiliului agricol regional.

In cele ce urmează redăm răspunsul primit.Anul acesta, în regiunea noastră efectivele de animale vor crește mult, în primul rînd din prăsilă proprie. Sarcini importante avem și în ce privește sporirea producției animalelor. Aceasta necesită însă o cantitate tot mai mare de furaje.După cum se știe, regiunea noastră are mari suprafețe de pășuni și finețe naturale. Pe o parte însemnată din aceste suprafețe vegetația este însă degradată ; unele pășuni și fînețe sînt puternic erodate. Din această cauză, în anii trecuți. nu s-a asigurat animalelor o bază furajeră pe măsura necesităților. Producția medie de masă verde pe multe pășuni și fînețe a fost de circa 3 000 kg la ha. Mai trebuie a- rătat că anul trecut, din cauza unor deficiențe în organizarea muncii și a practicii greșite de a se începe recoltatul fînețelor cu întîrziere, s-au obținut fînuri cu valoare scăzută.Îndrumat și sprijinit de comitetul regional de partid și de comitetul. executiv al sfatului popular regional, consiliul agricol regional a luat o serie de măsuri pentru sporirea producției pășunilor și fînețelor, care constituie în regiune o sursă principală de furaje. Acțiunile desfășurate urmăresc creșterea producției de masă verde De pășuni și fînețe prin e- fectuarea de lucrări de ameliorări funciare și de îmbunătățire, a compoziției floristice, cît și prin organizarea rațională a pășunatuiui. Pentru a se stabili Cele mai eficiente măsuri este necesar, în primul rînd, să se cunoască situația reală de pe teren. în regiune s-a făcut cartarea pășunilor. Deși această lucrare nu este completă, ne ajută să ne orientăm asupra lucrărilor ce tre-

desfășurat o serie de acțiuni pentru îmbunătățirea pășunilor. Lucrările de combatere a eroziunii se execută pe pășuni cu suprafețe mai mari, în masiv, cu sprijinul statului. Gospodăriile colective din Bucerdea Vinoasă, Mihalț, Henig și Ighiu din raionul Alba și-au a- menajat pepiniere pentru producerea puieților de salcîm necesari pentru plantarea terenurilor degradate. Totodată, s-au făcut sau sînt în curs de executare lucrări de îmbunătățire pe circa 7 000 ha pășuni și finețe, urmînd ca în anii viitori să fie îmbunătățită anual o suprafață de circa 10 000 hectare. O acțiune susținută s-a desfășurat pentru combaterea acidității solului. în acest scop, pe pășuni au fost împrăștiate 1 700 tone de amendamente formate din dolo- nrită (reziduuri de la Combinatul siderurgic Hunedoara). Această acțiune continuă și în prezent. Eforturile depuse pentru combaterea eroziunii și executarea lucrărilor culturale duc la obținerea de rezultate bune numai dacă se urmărește și îmbunătățirea compoziției floristice a pajiștilor prin supraînsămînțarea lor cu ierburi valoroase. Consiliile agricole se o- cupă îndeaproape de această problemă. Gospodăriile colective au fost îndrumate să organizeze loturi pe care să obțină sămînța necesară pentru supraînsămînțarea pajiștilor. Astfel de loturi au organizat gospodăriile colective din Daia Romînă, Drîmbaru, Romos, Pricaz și altele însumînd o suprafață de circa 500 ha.Pentru o mai bună folosire a producției de masă verde și spre a se înlesni refacerea covorului de iarbă, în regiune se extinde pășu- nat.ul pe tarlale, se organizează tabere de vară la șes și la munte. ____ ________ în fiecare raion s-au organizat buie întreprinse. De asemenea, de tabere de vară. în raionul Orăștie mare folos este și experiența acu- mulată în privința îmbunătățirii pășunilor și fînețelor. Bunăoară, cu cîțiva ani în urmă la G.A.C. Rîu Bărbat, pe o pășune s-a făcut curățirea de mărăcinișuri și buruieni, împrăștierea mușuroaielor, au fost aplicate îngrășăminte naturale și chimice și s-a organizat pășunatul pe tarlale. Aplicarea a- cestor măsuri a dus la creșterea producției de iarbă de la 3 000 kg la ha Ia 18 000 kg. Bune rezultate au fost obținute și pe pășunea de la Sarmisegetuza, ca și pe pășunile altor gospodării colective din regiune. Ca urmare, animalele a- cestor gospodării au furaje mai multe, dau producții sporite. Rezultatele obținute au fost larg popularizate.
în primăvara acestui an s-au

Tabere de vara 
pe pășuni

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). 
— în vara anului trecut, mai mul
te gospodării colective din raionul 
Segarcea au organizat tabere pe 
pășuni pentru animale. în urma 
popularizării rezultatelor obținute 
în sporirea producției de lapte și 
în creșterea în greutate a animale
lor, anul acesta în raion s-au or
ganizat 46 tabere de vară pe pă
șune, pentru aproape 3 300 de 
bovine și 37 000 de ovine. A- 
cum, în gospodăriile colective 
din raion se fac pregătiri intense 
pentru a se trimite un mare nu
măr de animale, mai ales tineret 
bovin, pe cele 10 800 hectare de pă
șuni împădurite și alpine din raio
nul Tg, Jiu, care au fost reparti
zate raionului Segarcea pentru pă- 
șunat în timpul verii.

Insilozări de secară 
și lucerna

sînt 17 tabere de șes, iar în raionul Hațeg se organizează tabere de munte unde este dus îndeosebi tineretul bovin. Pe 40 de pășuni s-a introdus păstorul electric, care asigură respectarea parcelării făcute. La gospodăria colectivă Rîu Bărbat, pășunea a fost împărțită pe tarlale prin garduri simple. La mijlocul pășunii există adăposturi pentru animale, un colector de urină care este împrăștiată pe teren.Acesțe măsuri se dovedesc eficace. Considerăm însă că mai avem multe de făcut în această privință. Trebuie să desfășurăm o muncă mai intensă pentru antrenarea maselor largi de colectiviști la lucrările de îmbunătățire a pășunilor și

TECUCI (coresp. „Sclnteli“). — 
Sectorul zootehnic al gospodăriei 
colective din comuna Munteni, ra
ionul Tecuci, numără peste 800 de 
taurine, 800 de porcine și 3 000 de 
ovine. Pentru a asigura hrana ani
malelor pe timp de iarnă, colecti
viștii din această comună au însă- 
mînțat cu plante furajere peste 300 
hectare de teren. De menționat că 
100 de hectare — semănate cu 
borceag, mazăre furajeră și po
rumb pentru siloz — slnt terenuri 
redate agriculturii.

Anul acesta tn planul de pro
ducție s-a prevăzut să se însilo- 
zoze 5 500 . tone furaje. In aceste 
zile, paralel cu executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor pră- 
șitoare, echipe de colectiviști, cu 
30 de atelaje, au început însilo- 
zatul secarei și lucernei. Folosind 
două tocători mecanice, ei au în- 
silozat in două zile secara și lu
cerna de pe 80 hectare. Printre cei 
mai harnici la î'nsilozatul furajelor 
sînt colectiviștii Nicolae Dinu, Mi
ron Tudose, Vasile Necula și Cor
nelia Costandache. Consiliul de 
conducere a luat măsuri ca, după 
ce se recoltează secara, terenul să 
fie arat și semănat cu plante fura
jere.

(Continuare în pag. IlI-a)
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Crește producția de oțeluri speciale
Colectivele o|elăriilor din marile unități siderurgice 

au livrat anul acesta uzinelor constructoare de mașini 
1 500 tone de oțel peste plan. Concomitent cu utiliza
rea mai rațională a agregatelor, siderurgiștfi se preo
cupă de elaborarea a noi tipuri de oțeluri cu rezistență 
mare necesare fabricării unor utilaje. Cu sprijinul 
specialiștilor, otelarii hunedoreni au realizat de curînd 
un oțel pentru fabricarea țevilor de forat la mari a- 
dîncimi. In ultimul timp, a fost extinsă, de asemenea, 
producția unor oțeluri aliate de mare importanță pen
tru economia națională cum sînt : oțelurile necesare 
industriei chimice, locomotivelor Diesel electrice, rul
menților, industriei petroliere, oțeluri-beton și altele. 
In prezent, producția de oțel a crescut de peste 4 ori 
față de 1959, iar numărul mărcilor a crescut In peri
oada amintită cu peste 60 la sută. Numai în anul tre
cut, de exemplu, au fost asimilate 39 de noi mărci de 
cțel. (Agerpres)

Tn tabăra de pe pășunea de la 
Gălbinașl a gospodăriei agricole 
de stat FundonI, din regiunea Bucu
rești, se află 183 de vaci cu lapte 
și 47 junlnci. Producția de lapte 
de la aceste vaci a crescut con
tinuu ajungind la 2 500 litri pe zi. 
în fotografie : cireada de vaci pe 
pășune. In prim plan motopompa 
folosită pentru scoaterea apel.

(Foto : A. Cartojan)

In fabricile de conserve
La Fabrica de conserve 

de legume fi fructe „Avîn- 
tul" din Oradea, precum fi 
la secțiile acestei fabrici din 
Valea lui Mihai fi Gura- 
honț se fac ultimele pregă
tiri în vederea începerii pro
ducției din noua recoltă. 
Pînă acum s-a terminat re
vizuirea fi repararea instala
țiilor de la linia de mazăre, 
a cazonelor, autoclavelor fi 
mașinilor de închis cutiile. 
Din resurse locale, muncito
rii au confecționat mai mul
te utilaje, printre care ma
șini de spălat fructe, trans
portoare pentru producția

finită, o mașină de spălat 
recipiente și alta de lipit 
etichete. De asemenea, fa
brica a fost dotată cu un 
nou agregat de sortat mază
rea. Ca urmare a măsurilor 
luate pentru extinderea me
canizării și a creșterii pro
ductivității muncii, fabrica 
va produce în acest an cu 
peste 30 la sută mai multe 
conserve de legume și cu 13 
la sută mai multe compoturi 
de fructe, iar gama sorti
mentelor va spori cu mai 
mult de 100 față de anul 
trecut.

(Agerpres)

întreprinderea „Textila" din Pite ști. Colectivul acestei întreprinderi se preocupă de îmbunătățirea continuă a 
calității produselor. Iată în fotografie trei filatoare — Maria Marinescu, Constanța Pîrvu ți Aurelia Mihalcea __ discutînd
cu tehnicianul Alexandru Rădulescu des pro calitatea semitortulul de bumbac. (Foto : Agerpres)

Pentru xiua 
celor mici
Ca și în alți ani, cu prilejul zilei 

de 1 iunie — Ziua copilului — au 
fost pregătite numeroase acțiuni care 
vor face bucuriaLa PaSatuIpionileriilor

celor mici.
Palatul pionie
rilor din Capita
lă este vizitat 

săptămînal de aproape 10 000 de pio
nieri și școlari. In toate cercurile se 
fac pregătiri pentru 1 Iunie. In sălile 
palatului, pionierii pregătesc progra
mele artistice pe care le vor prezenta 
la 1 și 2 iunie. Echipa de dansuri 
populare repetă o nouă suită de 
jocuri romînești ; în sala de sport 
micii gimnaști se antrenează cu se
riozitate în vederea unui spectacol 
de gimnastică acrobatică și artisti
că ; la cercul teatrului de păpuși se 
repetă „De ce fuge cîinele după pi
sică“... Toate acestea sînt cîteva sur
prize pe care membrii cercurilor de 
la Palatul pionierilor le vor prezenta 
la marea serbare a copiilor bucu- 
reșteni, care se va ține aici în ziua 
de 1 iunie. Va avea loc și un car
naval la care vor participa peste 
4 000 de pionieri și școlari din Ca
pitală. Cu acest prilej vor avea loc 
numeroase manifestări cultural-ar- 
tistice și întreceri sportive : tir, vo
lei, fotbal, șah. Se vor deschide și 
două expoziții : una de desene rea
lizate de copii și alta cuprinzînd 
cele mai frumoase lucrări făcute de 
pionieri în cele 
palatului lor.

50 de cercuri ale

C u ajutorul 
cofrajelor glisante

Ps șantierul Giurgiului II din Capitală a început 
construcția a noi blocuri de locuințe. Cele 6 blocuri 

; turn se construiesc cu ajutorul cofiajelor glisan- 
i te — metodă care dă constructorilor posibilitatea să 

grăbească ritmul lucrărilor. In numai 4 zile, construc
torii de aici au înălțat la blocul O trei etaje. Prin a- 
plicarea acestei metode, construcția scheletului de be
ton al unui bloc cu 10 etaje durează numai 15 zile.

Curs de perfecționare 
pentru directorii de biblioteci

Joi a început fa Sinaia cursul de per
fecționare și îndrumare a directorilor 
de biblioteci raionale cu o durată 
de 30 de zile, organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă. Participă 
și lucrători de la bibliotecile regionale 
care lucrează în colective metodice de 
îndrumare și control. (Agerpres)

„Pentru voi, părinți“
Consiliul pentru răspîndirea cuno

ștințelor cultural-științifice din cadrul 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 

? Artă, în colaborare cu Institutul de 
I științe pedagogice, au organizat un ci- 
; clu de expuneri intitulat „Pentru voi, 

părinți“. Joi după-amiază a avut loc în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne 
primul simpozion din acest ciclu.

Centru de colectare d sîngelui
SUCEAVA (coresp. 

„Scînteii"). — Muncitorii 
din cadrul întreprinderii 4 
de construcții Suceava au 
dat ieri în folosință sediul 
central de recoltare și con
servare a sîngelui. Clădi
rea dispune de laboratoa
re pentru biochimie fi

hematologie, săli de con
sultații și recoltare a sîn- 
gelui, camere frigorifice 
pentru păstrarea sînge- 
lui, camere de reanimare 
etc. Noul centru are ca
pacitatea de a recolta 
zilnic sînge de la circa 
100 de donatori.

Expoziție de artă plastică la sate
La căminul cultural din 

comuna Ruginoasa, re
giunea lași, s-a.deschis o 
expozifie de artă plastică 
cuprinzînd 
colectiviști

portrete de 
fruntași din

G.A.C, Ruginoasa, Aro- 
neanu și Tîrzil. Autorii lu
crărilor sini sfudenfi din 
anii I și II ai Faculfăjii de 
artă plastică din lași.

EÜOZÜSZABJ
LA MOSCOVA, pe stadionul „Lenin’, a avut loc la 

23 mai un mare miting al prieteniei dintre popoarele 
U.R.S.S. și Republicii Cuba. Au rostit cuvîntărl 
N. S. Hrușciov și Fidel Castro. (Cuvîntările în pag. 3-a).

LA VIENA a sosit joi orchestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu", care întreprinde un turneu 
în Austria.

CANNES. La Festivalul internațional cinematografic, 
filmul „Codin’, coproducție romîno- 
franceză, prezentat de R. P. Romînă, 
a obținut Premiul pentru cel mai bun 
scenariu.

MONTREAL. Membri aii mișcării 
pentru dezarmarea nucleară au or
ganizat o demonstrație pentru a-șl 
exprima protestul față de intențiile 
guvernului canadian de a înzestra 
forțele armate cu arme pucleare.

Confecții, Creatorii de 
modele din nu- 

------------- - meroase între- 
țucăril prinderi ale in

dustriei ușoare, 
printre care Fabrica de confecții și 
tricotaje, „Arta" Modei", „Adesgo", 
„Tricotajul roșu" din Capitală, „Mon- 
diala"-Satu Mare, „Bega“-Timișoara 
etc., pregătesc modele noi de confec
ții și tricotaje pentru cei mici. Noile 
modele vor apărea în comerț în 
preajma zilei de 1 iunie. De ase
menea, fabricile „Bucuria copiilor" 
din Capitală, „Ambalajul-metalic“- 
Timișoara vor livra comerțului noi 
jucării.

tricotate

Excursii Agenfto O.N.T. 
„Car păți"-Bucu

rești organizează între 20 mai fi 1 
iunie excursii speciale cu autocarele 
pentru elevi. De-a lungul traseului, 
ghizii vor prezenta micilor turiști 
monumente istorice fi de arhitectu
ră fi noile construcții. Obiectivele 
finale vor fi Palatul Mogoșoaia și 
Parcul zoologic Băneasa.

Amenajări 
de sezon

Oaspeții care vor sosi 
în acest an în stațiunea 
Strunga, raionul Panciu, 
vor găsi aici o serie de 
noutăți : încă 3 noi pavi
lioane, condiții mai bune 
pentru tratamentul medi
cal (mai multe căzi pentru 
baie terapeutică, aerosoli, 
o sală de masaj și de 
electroterapie, hidrotera- 
pie), un club etc. Sînt pe 
sfîrșite lucrările de mo
dernizare a căilor de ac
ces în stațiune, precum și 
de amenajare a unor spa
tii verzi și alte locuri re
creative. A început recent 
construcția unui elegant 
restaurant.

LA GREENSBORO (statul Carolina 
de nord — S.U.A.) a avut loc o pu
ternică manifestație împotriva segre
gației rasiale. Referindu-se la situa
ția din acest oraș, agenția France 
Presse relatează că „închisorile sînt 
pline ; negrii cru fost închiși în spi
tale, întrucît în închisori nu mai au 
loc“.

Spectacole Colectivul tea
trului „Țăndări

că“ pregătește în premieră specta
colul de păpuși „Elefănțelul curios“ 
de Nina Cassian, după Kipling. In
tre 27 mai și 2 iunie, o echipă de 
păpușari a teatrului va prezenta la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
fi în raioanele 30 Decembrie și 16 
Februarie mai multe spectacole pen
tru copii.

In ultima săptămînă a lunii mai 
teatrele de păpuși din întreaga țară 
vor pregăti spectacole speciale. In 
București) la două cinematografe ți 
în numeroase alte orașe se vor or
ganiza festivaluri ți zile ale filmu-

Intîlnire la clubul uzinei
Joi după-amiază, la clubul Uzinelor 

„Republica“ din Capitală a avut loc o 
întîlnire a colectivului de muncă al a- 
cestei mari întreprinderi bucureștene cu 
laureați ai Premiului de Stat pe anul 
1962 și ai Premiului Academiei R. P. 
Romîne pe anul 1961, organizată de 
Consiliul pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice. Criticul literar

Mihai Gafița a făcut o prezentare a u- 
nor lucrări literare și muzicale premia
te, după care compozitorul Dumitru 
Capoianu, laureat al Premiului de Stat, 
și scriitorul Radu Tudoran, laureat al 
premiului „Ion Creangă“ al Academiei 
R. P. Romîne, au înfățișat celor pre- 
zenți aspecte din munca lor de creație.

(Agerpres)

Un popas la Constanța în ajunul 
marii premiere : sezonul 1963 pe li
toral, îți oferă multe noutăți. Mal 
Înainte. însă de a face cunoștință cu 
ele retrăiești cu emoție întîlnlrea cu 
marea, incomparabil mai frumoasă 
decît în afișele turistice. Te întîmpi- 
nă întinsă ca o oglindă, desfășurîn- 
du-și nuanțele pînă la orizont. O „es
cadrilă“ de pescăruși planează ușor 
deasupra portului de agrement „To
mis', unde plutesc, ca alte înrudite 
păsări de apă, hidrobuzele albe și 
suple.

Pare ciudat un dialog cu marea și 
totuși, în fiecare vară, cînd zeci de 
mii de oameni ai 
muncii se bucură 
de soare și de va
luri, în decorul 
plin de frumusețe 
și de poezie al li
toralului romînesc, marea își des- 
tăinule impresiile, copleșită se pare 
și ea de tot ceea ce îi este dat să 
vadă.

— Am fost martora ridicării cetății 
Tomisului, pare a spune ea, și a 
fostei cetăți Callatis, i-am văzut și 
pe meșterii genovezi înălțînd farul 
ce le poartă numele, dar au trecut 
de multe ori decenii și chiar secole 
la rînd fără ca valurile mele să în- 
tîlnească ceva nou pe aceste 
țărmuri. Iar acum, în fiecare vară 
descopăr aici noi peisaje, noi con
strucții cu ferestre largi în care îmi 
oglindesc frumusețea...

Dar să lăsăm marea în aștepta
rea obișnuiților săi oaspeți din fie
care an și eă pornim de-a lungul li
toralului. Ce este nou în 1963 ? Prin 
construcțiile din acest an, litoralul 
își definește tot mai mult profilul 
său de vastă stațiune a odihnei, 
sporturilor șl manifestărilor cultu
rale. Iată, dQ pildă, la Mamaia, 
chiar în apropierea hotelului „Per
la', puteți vedea construcția mare
lui teatru în aer liber, cu o capaci
tate de 1 200 de locuri, iar dincolo, 
pe malul lacului Siutghiol se ză
rește o altă construcție : clubul nau

LITORAL 1963

tic prevăzut cu un bufet și, bineîn
țeles, cu bărci, hidrobiciclete, iole. 
Cît despre plaja propriu-zisă, priviți 
cele două solarii ce se amenajează 
spre partea de nord a stațiunii, cea
surile solare, porticele de gimnasti
că. Cînd veți veni la Majnaia nu 
scăpațl din vedere nici restaurantul 
specific romînesc care se va des
chide în clădirea unei vile.

Ne-am întors spre sud, de-a lun
gul coastei. In dreptul plajei „Mo
dern' din Constanța se amenajează 
un nou vestiar, se curăță nisipul, se 
fac pregătiri pentru ca plaja să aibă 
un aspect cît mai îngrijit. Iar cît 

privește orașul, e 
de menționat noul 
cinemascop cu 
1 000 de locuri am
plasat la parterul 
unui bloc, între 

cîteva magazine moderne. Și ar mai 
fi cîteva noutăți... vechi de vreo 2 000 
de ani. în centrul orașului, lîngă ho
telul „Continental", se amenajează, 
pornind de la zidul roman de incin
tă al Tomisului, un parc arheologic 
cu monumente expuse în aer liber. 
Pornind mai departe spre sud, se 
văd ps faleza stațiunii Eforie-sud, 
contururile celor două blocuri noi, 
însumînd peste 600 de paturi, și 
construcția unei cantine ce-și va 
întinde mesele pentru 1 500 de vi
zitatori. La Eforie-nord, instalația 
băilor de nămol și-a dublat capaci
tatea.

La Costinești am avut impresia, 
privind spre țărm, că zeci de iole se 
întrec într-o competiție nautică. E- 
rau de fapt noil0 corturi din această 
tabără studențească. Așa am a- 
juns la capătul călătoriei — Manga
lia — unde ne-a întîmpinat casa de 
cultură căreia i se pregătește o 
nouă înfățișare. Un colectiv de ar
tiști plastici împodobesc fațada clă
dirii cu o amplă frescă murală.

Pe țărm, de la Mamaia la Manga
lia, se pot vedea numeroasele co
voare verzi, smălțuite cu trandafiri, 
petunii, arbuști, In privința risipei

Mamaia văzută din avion
de nuanțe și culori, grădinarii lito
ralului îi fac mării o concurență se
rioasă. Două milioane și jumătate de 
flori, douăzeci de mii de arbori, ar
buști și plante decorative împînzesc 
parcurile și grădinile. Arșița soare
lui va putea fi mai ușor temperată 
în acesț an nu numai do apele și 
adierile ei ci și de... o fabrică de 
băuturi răcoritoare cu o capacitate 
de 9 000 sticle pe o.ră.

...în curînd, primele trenuri vor 
porni spre marea albastră, aducînd 
cu ele cei dintîi oaspeți ai litoralu
lui. în întîmpinarea lor, gospodarii 
stațiunilor încheie în aceste zile ul
timele pregătiri pentru ca oamenii 
muncii veniți la odihnă să petreacă 
zile de neuitat.

Litoralul îi așteaptă !
PAUL MîHAIL

jchimb de experiență
MOREN l (coresp. „Scînteii"). — Co

mitetul sindicatului din schela Morepi 
a dobîndit în ultimii ani o experiență 
valoroasă în organizarea și desfășurarea 
consfătuirilor de producție și întrecerii 
socialiste. In vederea extinderii meto
delor folosite de comitetul sindicalului 
din această schelă, Consiliul regional al 
sindicatelor Ploiești a organizat ieri 
la Moreni un schimb de experiență pe 
tema : „Consfătuirile de producție și 
întrecerea socialistă în schelele petro
liere''1. Cei p’ezenți au vizitat cîteva 
secții și parcuri de producție unde s-au 
interesat de felul cum se organizează 
și cum se urmăresc rezultatele întrecerii 
socialiste, cum se țin consfătuirile de 
producție, după care au avut loc dis
cuții.

TELEGRAM ETovarășii Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P C. clin Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, și Viliam Si- roky, președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, au a- clresat tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului • de Stat al R. P. Romîne, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, telegrame în care mulțumesc pentru felicitările tovărășești primite cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a e- liberării Cehoslovaciei și urează poporului frate romîn noi succese în opera de construire a socialismului și în lupta pentru întărirea păcii în întreaga lume.
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Intre uzină și institutîn condițiile dezvoltării și introducerii pe scară largă a tehnicii moderne în industria noastră socialistă; colaborarea dintre întreprinderi $i instituțiile științifice și de învățămînt superior se impune ca o necesitate imperioasă. în u- zir/c și fabrici se ridică necontenit nui probleme în legătură cu' mecanizarea și automatizarea producției, cu perfecționarea unor me- t<vie tehnologice etc. — probleme a căror rezolvare face necesară într-o măsură tot mai mare contribuția științei. Pe de altă parte oamenii de știință, cadrele didactice, au nevoie să-și verifice în practică rezultatele cercetărilor lor.Ca și alte unități industriale, uzinele „Industria Sîrmei” din Cîmpia Turzii au rezolvat o serie de probleme importante ale producției pe baza unei strînse colaborări cu Institutul politehnic din Cluj. Deși datează numai de cîțiva ani, colaborarea dintre uzină și institut a dat roade concrete în producție. în cele ce urmează ne vom referi la cîteva aspecte ale acestei colaborări teh- nico-științifice și la unele rezultate pe care le-am obținut pînă acum.Datorită dezvoltării rapide a industriei siderurgice, a sporit și cantitatea de oțeluri ce se prelucrează prin trefilare. Odată cu aceasta au crescut și necesitățile de filiere sau matrițe pentru tras la rece. Cheltuielile legate de consumul anual de filiere la uzinele „Industria Sîrmei” se ridicau la aproape 2 milioane lei. Pentru a reduce aceste cheltuieli, un colectiv de ingineri și tehnicieni din uzină a experimentat și a elaborat, cu cîțiva ani în urmă, o metodă de recondiționare a filierelor prin măcinarea și sinterizarea pulberii provenite de la filierele scoase din uz. Calitatea și durabilitatea acestora nu erau însă destul de corespunzătoare. Pentru îmbunătățirea indicilor de durabilitate a filierelor fabricate din deșeuri, s-a solicitat colaborarea laboratorului de metalurgie a pulberilor al catedrei de tehnologia metalelor de la Institutul politehnic din Cluj, cu care s-a încheiat o convenție teh-

nico-științifică. în realizarea aces- ■ tei convenții, cadrele didactice și-au propus un obiectiv mai înalt și anume : fabricarea de filiere în țară folosind și pulberile de wolfram și cobalt din import. Aceasta în scopul obținerii filierelor la un preț de cost mult mai scăzut.Munca asiduă a oamenilor de știință de la catedră a dat o serie de rezultate deosebit de folositoare pentru uzină. în primul rînd, s-a pus la punct și s-a îmbunătățit procesul tehnologic pentru recuperarea carburii de wolfram din filierele degradate ; au fost rezolvate și problemele legale de măcinarea acesteia la o granulație corespunzătoare de ordinul micronilor, precum și cele referitoare la controlul științific al granulației. S-a obținut astfel o pulbere de cobalt cu o granulație sub 60 de microni. A fost îmbunătățit procesul tehnologic de fabricare a filierelor din pulbere de carbură de wolfram recuperată cu adaus de pulbere de cobalt. Apoi s-a elaborat un nou proces tehnologic de fabricare a filierelor prin presare la cald (presare și sinterizare concomitentă), care asigură obținerea unor filiere de calitate superioară, cu duritate, compactitate și rezistență la uzură mai bune decît cele realizate prin procedeul de presare la rece. S-a stabilit și un proces tehnologic de fabricare a filierelor din carbură de wolfram și cobalt prin metalurgia pulberilor.Pe baza tuturor acestor îmbunătățiri — rod al colaborării strînse între întreprindere și institut — s-a mărit cantitativ și calitativ producția de filiere, realizîndu-se însemnate economii. Odată cu preocuparea pentru rezolvarea problemei filierelor a fost posibilă și abordarea unei alte plăcuțelor așchiere.Deosebit îmbunătățirea calității sîrmelor de oțel tari, destinate funiilor și arcurilor spirale, era și automatizarea reglării regimului termic la cuptoarele de patentare de la trăgătoria de oțel. în această privință, institu-

probleme — fabricarea de metal dur pentrude importantă pentru

tul politehnic a dat uzinei un sprijin substanțial. Cu ajutorul institutului s-a executat și pus în funcțiune primul dispozitiv de reglare automată a temperaturii. Mai tîr- ziu, un colectiv al serviciului de cercetări metalurgice din uzină a realizat un alt dispozitiv servind aceluiași scop. Automatizarea regimurilor termice la cuptoarele din uzină se află în continuare în sfera de preocupări a specialiștilor în cadrul colaborării dintre institut și întreprindere.Obținerea pulberilor speciale de fier, destinate elaborării unor electrozi de sudură de mare randament la depunere în metal sudat față de sîrmă consumată, a constituit un alt obiectiv de seamă al colaborării noastre științifice. Plecînd de la un oxid de fier rezultat ca deșeu de la laminarea oțelului, cadrele didactice de la catedra de tehnologie a metalelor au obținut, prin reducerea în mediu gazos, mostre de pulbere de fier care au servit uzinei la elaborarea unor loturi experimentale de electrozi specialiPulberea de fier elaborată ‘de către specialiștii din institut prezintă o serie de avantaje la fabricarea cu viteze industriale de lucru și la presarea învelișului unor electrozi de mare randament din clasa acidă. Urmează să se experimenteze comportarea pulberilor de fier și la alte tipuri de învelișuri, bunăoară la cele din clasa bazică. In acest scop, colaborarea dintre uzină și institut continuă, urmărindu-se să se creeze condiții pentru fabricarea de pulberi de fier pe scară semi-industrială și chiar industrială. Se va căuta să se aducă o îmbunătățire caracteristicilor pulberii de fier. Pulberea elaborată de institut este superioară în ce privește caracteristicile fizice — formă și granulație — unor sorturi importate anterior și unui sort produs experimental prin pulverizare din fontă lichidă. . Demn de remarcat este faptul că în cadrul colaborării tehnico-științi- fice s-au închegat legături strînse între oamenii de știință din institut și specialiștii din uzină. La recenta sesiune științifică a institutului au participat numeroși ingineri din uzină, contribuind și ei la reușita lucrărilor sesiunii. Cadrele didactice din institut participă la sesiunile tehmco-științifice din uzină și își dau aportul la elucidarea anumitor probleme pe care le ridică practica și necesitățile producției.Colaborarea tehnico-științifică dintre uzină și institut este așadar fructuoasă și dă bune rezultate pentru producție. Specialiștii din uzină și din institut sînt hotărîți să colaboreze și mai strîns în rezolvarea diferitelor probleme legate de introducerea în producție a tehnicii noi, a realizărilor științei moderne.
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Exigență Ia fiecare produs livrat va ii sprijinită 
mai îndeaproape de către

K. MARX, F. ENGELS: Despre 
religie ediția a IlI-a (Editura poli
tică).

* * * Dialectica marxistă și știin
țele moderne vol. IV. Probleme filo
zofice și sociale ale ciberneticii. 
(Editura politică).

E. FISCHBEIN ; Conceptele figu
rale. Cercetări teoretice și experi
mentale asupra naturii entităților 
geometrice și a evoluției lor în onto- 
geneză. (Editura Academiei R. P. 
Romine).

I. MAIER ; Cultura legumelor 
vol. II (Editura agrosilvică).

De-a lungul liniilor ferate

In toate stațiile C.F.R. ți cantoanele 
de pe cuprinsul Direcției regionale 
C.F.R. Brașov se desfășoară în această 
primăvară o largă acțiune de înfrumu
sețare. Clădirile au fost frumos zu
grăvite, s-au creat spații verzi, ronduri 
cu flori, parcuri și grădinițe. S-au plan
tat mii de trandafiri, arbori rășinoși, ar
buști în boschete etc. Pe linia Brașov- 
Predeal și Brașov-Augustin se vor plan
ta peste 70 000 arbori, arbuști și puieți. 
In gările de pe traseul Brașov-Blaj se 
vor planta 12 000 trandafiri.

Corespondentul volun
tar Dan Comănescu ne-a 
scris că la Uzina de utilaj 
petrolier Tîrgoviște nu se 
acordă atenția cuvenită 
calității unor comenzi exe
cutate. Direcfia generală 
utilaj petrolier și minier 
din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Ma
șini ne informează că în 
cadrul întreprinderii amin

tite s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea contro
lului iinal asupra calității 
produselor. Pe baza anali
zei amănunțite a defecte- 
lor unor comenzi, s-au 
luat măsuri pentru perfec
tionarea procesului tehno
logic de fabricație a co
menzilor și pentru expe
dierea lor în bune condi/ll 
către destinatari.

Atenție întreținerii drumurilor

ta cercul de arta plastică a! 
Casei do cultură a tlnerotulul din 
Iași.

raje suprafețe mal mari. Berinl 
în răspuns se arată că j 
gospodăria colectivă din consiliul agricol raional.

Pe ruta București—OltenițaMai muljl cetäfenl au 
propus într-o scrisoare a- 
dresată ziarului să fie 
mărit numărul de vagoane 
la trenul nr. 8032 care 
circulă pe linia Bucu
rești—Oltenița. Ministerul 
Transporturilor și Teleco-

Punct

municatiilor ne-a răspuns 
că s-au dat 
la garnitura 
pectiv să se 
un vagon cu 
în caz de nevoie, numărul 
locurilor 
încă 70.

sanitar

dispoziții ca 
trenului res- 
mai atașeze 
72 ele locuri.

va ii sporit cu

TEATRE : Teatrul de stat de operetă : 
Paganini — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Orfeu In Infern — (orele 19,30). (Sala 
Studio) ; Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara' (Sala Magheru) : 
Antoniu șl Cleopatra — (orele 19,30). 
(Sala Studio) ; Patru sub un acoperiș — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (bd Schitu Mägureanu nr. 1) : 
Cum vă place — (orele 19,30). (Sala Studio
— str. Alex Sahia nr. 76) ; Cred în tine
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala C. Miile) : Chirița în provin
cie — (orele 20). (Sala Libertatea) : Salut 
voios — (orele 16). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Hoții șl vardiștii — 
(orele 10,30). institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale“ (str. 
30 Decembrie 9): Ani de pribegie — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „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).

Corespondentul volun
tar I. Staicu a propus ca 
în satul Bozieș, raionul 
Dej, să se înființeze un 
punct sanitar. Scrisoarea

Un răspuns

a lost 
popular 
răspunsul primit 
că propunerea a 
făptuită.

în doi peri

Sfatului 
Dej. în 
se arată 
fost in

trimisă 
raional

Corespondenții voluntari 
A. Popa și P. Davidescu 
ne-au semnalat necesita
tea reparării și întreținerii 
unor drumuri din raioa
nele Drăgănești-OIt și Ca
ransebeș, 
scrisorile 
populare 
raioane . 
că s-au luat măsurile pro
puse de corespondenții 
voluntari : în comuna Te- 
regova, raionul Caran- —Borsec—Tulgheș.

Sprijin permanent gospodăriei colective »

sebeș, s-au și adus mate
rialele necesare pentru 
refacerea șoselei ; în scurt 
timp va ii reparat și dru
mul ce leagă comuna Mi- 
hăești de stafia C.F.R.

în urma unei scrisori 
primite de la corespon
dentul voluntar Șt. Mari
nescu, Ministerul Trans
porturilor șl Telecomuni
cațiilor ne face cunoscut 
că au Început lucrările de 
reparare a șoselei Toplita

Răspunsuri care întîrzie

Laboratorul do analize al Uzi
nelor „23 August“ din Capitală. 
Se determină calitatea unei șarje 
de oțel elaborat în uzină.

Referindu-se la 
lor, sfaturile 

ale celor două 
ne-au comunicat

Prof. lng. ALEXANDRU DOMȘA 
rectorul Institutului politehnic 

din Cluj
ION STANATIEV 

directorul Uzinelor „Industria 
Sîrmei” din Cîmpia Turzii

Radacția a trimis spie rezolvare Sfatului popular al 
raionului Videle o sesizare semnată de mai multe 
cadre didactice care arătau că secția financiară a 
sfatului popular raional obișnuiește să rețină în mod 
arbitrar din salarii diferite sume pentru baluri și co
tizații sportive. Era de așteptat să se cerceteze lucru
rile cu toată atenția și să fie trași la răspundere cei 
care practică o asemenea metodă nejustă. Comite
tul executiv al Sfatului popular raional Videle a tri
mis însă ziarului un răspuns în doi peri. în răspuns 
se recunoaște că s-au făcut rețineri din salarii, dar 
se afirmă, drept justificare, că ele „s-au făcut în mod 
legal“. Nu. Tocmai aceasta e3te problema. Aseme
nea rețineii nu sînt legale. Este de presupus 
că pe viitor Comitetul executiv al Sfatului popular 
raional Videle va evita să „legalizeze“ asemenea 
practici nejuste și va lua în acest scop măsurile ne
cesare.

PE TEME DE PARTID

Am ajuns la Comitetul raional P. M. R. Gura Humorului la începutul instruirii lunare a aparatului de partid — alături de instructori salariați, participau instructorii nesalariați ai comitetului raional. Peste cîteva zile am întîlnit la Comitetul raional Fălticeni cîteva zeci de activiști nesalariați, care aveau să ajute birourile organizațiilor de bază din oraș la pregătirea adunărilor de dare de seamă semestriale și rezolvarea altor sarcini curente. Comisia economică a Comitetului raional de partid Cîmpulung definitiva studiul întreprins cu privire la prețul de cost duselor întreprinderii de industrie locală. La Suceava, activul obștesc al cabinetului regional era convocat în cadrul acțiunii de pregătire a închiderii învățămîntului de partid.în toate orașele și raioanele regiunii Suceava, ca și în restul țării, folosirea unui număr tot mai mare de activiști nesalariați în munca organelor locale de partid se dovedește un mijloc din cele mai eficace de control și îndrumare a activității organizațiilor de bază, de întărire a legăturilor acestora cu masele, o adevărată școală în care se formează cadre de partid și de stat cu experiență. Comitetul orășenesc de partid Suceava are 38 de instructori nesalariați, 15 activiști nesalariați lucrează în. cadrul comisiei economice, mai bine de 40 sînt folosiți în domeniul propagandei de partid și al muncii politice de masă, „în felul acesta sîntem în măsură să asigurăm o îndrumare mai concretă și mai eficientă a organizațiilor de bază, conducerea mai calificată a diferitelor sectoare de activitate“ — spune tov. Gh. Moro- șan, prim-secretar al Comitetului orășenesc Suceava. Păreri similare ne-au împărtășit tovarășii Ion Iuga, prim-secretar al Comitetului raional Gura Humorului, Gh. Hancea, secretar al Comitetului raional Vatra Dornei, și alți activiști cu care am stat de vorbă. Iar faptele, experiența practică, le confirmă.Este grăitoare în această privință activitatea comisiilor economice ale

și calitatea pro-

Un sprijin eficacecomitetelor raionale de partid. In raionul Vatra Dornei, comisia economică (alcătuită dfn 15 activiști nesalariați, împărțiți pe grupe corespunzătoare unor ramuri economice — forestieră, minieră, construcții; transporturi) a efectuat în ultimul an studii referitoare la : folosirea tehnicii noi în întreprinderea minieră Vatra Dornei ; calitatea lucrărilor pe cîteva șantiere de construcții ; valorificarea masei lemnoase în întreprinderile forestiere ; organizarea muncii și utilizarea parcului de mașini la I.R.T.A. Concluziile acestor sțudii și propunerile comisiei economice au înlesnit bi
însemnări despre munca activiștilor 

de partid nesalariați

la gospodăria colectivă 
din comuna Berini, se a- 
răta într-o scrisoare, e- 
xistă posibilități pentru 
dezvoltarea
zootehnic, dar ele nu sînt 
bine iolosite. Sfatul popu
lar al raionului Delà ne-a 
comunicat că a ajutat 
consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din 
comuna Berini să ia mă
suri care vor contribui la 
dezvoltarea sectorului

zootehnic. A lost grăbit 
ritmul construcțiilor pen
tru adăpostirea animalelor 
proprietate obștească,

sectorului Grajdurile pentru vaci 
sînt aproape gata, iar ma
ternitatea și puiernifa vor 
ii terminate în scurt timp. 
Consiliul de conducere al 
gospodăriei a repartizat 
în acest sector colectiviști 
cu experiență, iar pentru 
asigurarea bazei furajere 
au fost însămînlate cu fu-

Redacția n-a primit încă 
răspunsuri la o serie ds 
sesizări ale coresponden
ților voluntari trimise Sfa
tului popular al regiunii 
Oltenia, Comitetului raio
nal de partid Titu, Co
mitetului orășenesc de 
partid Focșani, Sfatului

popular al orașului Ploiești, 
Consiliului local al sindi
catelor Hunedoara, Minis
terului Invățămîntului, Mi
nisterului Sănătății și Preve
derilor Sociale, deși terme
nul prevăzut pentru cerce
tarea și rezolvarea lor a 
expirat.

i

roului comitetului raional să adopte un ansamblu de măsuri, temeinic chibzuite, menite să asigure îmbunătățirea activității în aceste domenii. Eficacitatea ? Doar cîteva exemple : pe baza rezultatelor obținute în îndeplinirea sarcinilor de plan, I. F. Vatra Dornei a primit Steagul roșu de întreprindere fruntașă pe ramură, iar I. F. Broșteni s-a situat pe al doilea loc în regiune ; în trimestrul I, LR.T.A. Vatra Dornei a ocupat primul loc printre întreprinderile de transport din giune.Eficiența măsurilor adoptate comitetele raionale de partid baza studiilor întreprinse timp cîteva săptămîni de comisiile economice, cu antrenarea unui larg activ de specialiști, se vădește și în alte raioane. Printre acțiunile întreprinse de Comitetul raional P.M.R. Gura Humorului cu ajutorul comisiei economice amintim pe cele urmărind folosirea intensivă a mecanismelor în exploatările forestiere, îmbunătățirea activității cooperativei „Solidaritatea“. Rezultatele n-au întîrziat să se arate. I.F. Gura Humorului și-a depășit simțitor sarcinile de plan, a atins indici mai înalți de folosire a masei lemnoase ; cooperativa a realizat însemnate economii la prețul de cost și a îmbunătățit deservirea cetățenilor.Sfera de preocupări a comisiilor

re-de pe de

economice șe lărgește continuu. Astfel, comisia economică a Comitetului raional de partid Cîmpulung a efectuat analize referitoare la desfășurarea întrecerii socialiste la fabrica „Moldovița“, la felul cum se realizează sarcinile de plan la grupul Cîmpulung al T.R.C., la mijloacele de ridicare a productivității muncii la întreprinderea „Rarăul“.Spre deosebire de antrenarea activiștilor nesalariați la activitatea comisiilor economice, care se prâctică mai de mult, folosirea de instructori nesalariați în îndrumarea și controlul organizațiilor de bază a luat extindere după plenara C.C. al P.M.R. din aprilie 1962. Rezultatele obținute pînă acum confirmă pe deplin utilitatea acestei măsuri, prin care se înlesnește participarea unui număr mai mare de comuniști la activitatea organelor de partid și se dezvoltă legăturile acestora cu membrii de partid și masa largă a oamenilor muncii.Selecționați din rîndurile comuniștilor cu temeinică pregătire profesională, politică, ideologică și cu experiență în munca de partid, instructorii nesalariați ai comitetelor orășenești de partid au primit spre îndrumare fiecare cîteva organizații de bază. Zeci de tovarăși fac această muncă în timpul lor liber, nu doar cu tragere de inimă și simț de răspundere, cu pasiune și pricepere, ci s-ar putea spune cu talent.Am întîlnit instructori nesalariați care-și exprimau mulțumirea că a- jutînd organizațiile de bază, se ajută, totodată, pe ei înșiși în dezvoltarea pregătirii lor politice. Studiind temeinic situația concretă din întreprinderile sau instituțiile respective, participînd la adunări generale de partid și la ședințe ale birourilor organizațiilor de bază, ei ajută organizațiile de bază să nu piardă perspectiva, lăsîndu-se furate de sarcinile curente, ci să-și concentreze cu perseverență eforturile spre rezolvarea problemelor principale. Tov. Stelian Constanținescu, instructor nesalariat al Comitetului orășenesc Suceava, a ajutat biroul organizației de bază de la I.C.R.M.

sa-și axeze planul de activitate pe munca politico-organizatorică pentru realizarea sarcinilor de producție. Tov. Ludovic Kuharek, instructor al Comitetului orășenesc Vatra Dornei, a îndrumat organizația de bază de la I.M.T.H. să pună în centrul preocupărilor îmbunătățirea calității reparațiilor, folosirea unor forme variate în munca educativă desfășurată în rîndurile tineretului. La I.R.T.A. Vatra Dornei, biroul organizației de bază „dubla“ într-un timp activitatea conducerii întreprinderii, fără a folosi în rezolvarea problemelor de producție metodele specifice muncii de partid ; cu ajutorul instructorului nesalariat Vasile Apopei, biroul a ajuns să exercite un control eficient asupra conducerii administrative, să sporească forța de influențare a muncii politico-educative.Deși a căpătat abia în ultimul an un caracter mai organizat, folosirea instructorilor nesalariați a contribuit la îndeplinirea în mai bune condiții a sarcinilor complexe ce revin organelor de partid din regiune. Pentru dezvoltarea rezultatelor obținute ar fi de mare utilitate organizarea unor schimburi de experiență la care să participe atît instructori salariați cît și nesalariați.Conferințe, expuneri, consultații au loc în aceste zile de pregătire a închiderii anului școlar în învățămîntul de partid în numeroase organizații de bază de la orașe. La desfășurarea acestei acțiuni participă sute de activiști nesalariați. Cabinetul raional de partid Cîmpulung are un activ obștesc de 51 tovarăși, cabinetul raional Gura Humorului — 32, pe lîngă cabinetul regional există un activ obștesc de 22 tovarăși care sînt repartizați pe lîngă organizațiile de bază din orașul Suceava. în întreaga regiune, activul obștesc al cabinetelor de partid ia parte la pregătirea propagandiștilor, la îndrumarea și controlul învățămîntului de partid în cercuri. Iar sectoarele muncii ideologice la a căror desfășurare sînt antrenați activiștii nesalariați devin tot mai numeroase...Pe lîngă Comitetul orășenesc P.M.R. Suceava a fost creat un colectiv pentru munca politico-cultu- rală de masă, din care fac parte peste 20 de activiști nesalariați. Care sînt atribuțiile lui ? Să sprijine comitetul orășenesc la răspindirea experienței înaintate în munca politi-

co-culturală de masă, în îndrumarea organizațiilor de bază și coordonarea activității desfășurate în acest domeniu de organizațiile de masă. Colectivul a ajutat comitetul orășenesc să îndrume munca poli- tico-culturală din întreprinderile orașului spre o mai strînsă legătură cu sarcinile de producție, să organizeze acțiuni pentru ridicarea nivelului de pregătire a agitatorilor, să asigure o mai bună desfășurare a concursurilor artistice de amatori, în aceste zile colectivul pregătește o consfătuire a colectivelor gazetelor de perete inițiată de comitetul orășenesc de partid.Desigur, acesta este doar un început, dar încă de pe acum cît de rodnic ! Grupele de lectori și colectivele pentru munca politico-cultural ă de masă de pe lîngă comitetele raionale și orășenești de partid, activul obștesc al cabinetelor de partid, activiștii nesalariați de la universitățile muncitorești și de la punctele de consultații din întreprinderi, colectivele gazetelor de perete și de stradă, mișcarea corespondenților voluntari — și cîți alți tovarăși măresc rîndurile activului care răspîndește în mase cuvîntul partidului.Sutele de activiști nesalariați care lucrează în cadrul comisiilor economice, în domeniul muncii ideologice și al celei organizatorice de partid, reprezintă o mare forță, un sprijin deosebit de eficace în munca organelor de partid din regiunea Suceava. Trebuie numai ca această forță să fie tot mai bine îndrumată și folosită.Aceasta presupune, în primul rînd, desfășurarea unei acțiuni sistematice pentru perfecționarea pregătirii activiștilor nesalariați. S-au făcut pași înainte în această privință. Toți activiștii nesalariați urmează diferite forme ale învățămîntului de partid. Ei participă, după orele de lucru, la prima și la ultima zi a instruirii lunare a aparatului de partid ; cu acest prilej, ei prezintă, periodic, scurte dări de seamă asupra activității lor, sînt informați asupra sarcinilor actuale ale organizațiilor de partid, asistă la unele expuneri organizate pentru ridicarea nivelului ideologic și politic al aparatului de partid, studiază hotărîri ale C.C. ai P.M.R. și guvernului, precum și hotărîri ale organelor locale de partid. De mare folos le este participarea la unele plenare ale co-

mitetelor raionale și orășenești de partid, precum și includerea în colectivele care pregătesc referatele pentru plenare sau ședințe de birou. La Suceava, mai mulți activiști nesalariați fac parte din colectivul care pregătește materialele necesare a- nalizării. de către comitetul orășe-, nesc a telului în care organizațiile de bază îndrumă organizațiile de masă.Munca pe teren a secretarilor comitetelor raionale și orășenești cu activiștii nesalariați reprezintă o „instruire pe viu“ din cele mai eficace; la Vatra Dornei, un instructor nesalariat arăta cit de mult l-au ajutat deplasările făcute în cîteva organizații de bază împreună cu tov. C. Colibaba, secretar al comitetului orășenesc. Totuși,, această metodă verificată în practică este încă sporadic folosită.Uneori se uită că activiștii nesalariați își îndeplinesc îndatoririle în afara orelor de producție, ceea ce impune grijă pentru a-i absolvi pe cît posibil de alte sarcini obștești. Tov. Florea Petru mai are, în afara muncii de instructor nesalariat al Comitetului raional Gura Humorului, încă patru sarcini obștești. La Vatra Dornei am întîlnit doi conducători de unități industriale, tov. Gh. Popescu și Gh. Pardău, ambii activiști nesalariați ai comisiei economice a comitetului raional de partid. S-ar părea că e destul. Totuși, primul mai are următoarele sarcini obștești: propagandist, deputat în sfatul popular orășenesc, membru al comitetului executiv, membru al biroului organizației de bază. Al doilea este, de asemenea, propagandist, membru al biroului organizației de bază, deputat, iar pe deasupra membru al consiliului a- gricol raional și al comitetului raional pentru cultură și artă. N-au rămas multe organizații de masă în ale căror comitete să nu fi fost incluși...Experiența din regiunea Suceava . ilustrează convingător că folosirea tot mai largă și mai eficientă a activiștilor nesalariați în munca organelor de partid contribuie la realizarea unei conduceri mai competente, la creșterea capacității de mobilizare a maselor de către comitetele raionale și orășenești de partid. Munca desfășurată aici a dat rezultate bune. Există toate condițiile ca ele să devină și mai bune.

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 16.30; 10; 21,15). Cerul n-are 
gratii : rulează la cinematograful Repu
blica (10; 12; 14,30: 16,45; 10; 21). și Gră- 

,dina Progresul.(orele .20). ..Căpitanul Fra- 
case: Stadionul Dlnâmô'(oi‘élp'20), Arenele 
Libertății ' (orelé ' 21). Noaptea pe auto
stradă ; Magheru (10; 12; 14.15; 10,30; 
18,45; 21), Elena Pavel (9; 11.15; 13.30; 16; 
10,30; 20,45 - grădină 20,30), 23 August
(10; 18; 14,15; 16,30; 18,45; 21 - grădină
20) , Grlvița (10; 12,30; 15.30; 10; 20.30),
G-iulești (10,15; 12.30:. 16; 18,15; 20,30). Sta
dionul Ciulești (orele 21). Floarea de 
fier : rulează la cinematografele Bucu
rești (0; 11; 13; 35; 17; 10; 21), Gh. Doja 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Ștefan cel Mare 
(11); 12; 15; 17;. 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 10; 21), Grădina -8 Martie (orele 
2(1). Salut viață !; Central (0.45; 12; 14,15; 
16,30; 10,45; 21), 30 Decembrie (16; 18; 20). 
Căpitanii lagunei albastre : 8 Martie
(15.30; 18; 20,30), Olga Bancic (15; 17; 10.30). 
Seara prietenilor filmului : v. Alecsandri 
(orele 10). Pescărușul negru : rulează la 
cinematografele Aurel Vlaicu (15; 17; 10:
21) , Munca (16; 18,15; 20,30). Lanterna cu
amintiri : . - -
C'-tin 
lează 
15.30; 
13,30; 
lează 
(15; 17; 10 — 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 
(11,30; 15). Victoria (9,30; 13; 16,30; 20). 
Miorița (0,30; 12,45; 16.15; 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. n : 
13,30; 17; 20.45 — grădină 20.30). Bün- j 
Sabella : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (1t; 15; 17; 19; 21). Camelia: 
rulează la cinematograful Alex. Popov 
(în continuare de la orele 0 pînă la orele 
21). Cabotinul : rulează la cinematogra
fele. Tineretului (10; 12; 14: 16; 18 15: 20',30), 
Volga (10; 12: 14; 16,30; 18.45; 21). Flacăra 
(16. 18.15; 20 30) Grădina Arta (19.45) Tin
tin șl misterul „linei de aur“ : Popu
lar (15; 17; 19; 21). Război șl 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 : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (16; 
18; 20) și Grădina Olga Bancic (orele
20.30) . Pămîntul îngerilor : 16 Februarie
(orele 16 18; 20). Program special pentru 
copii ia cinematograful 13 Septembrie la 
orele 10 rfliotul : 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. Bacovta (14.80;. 16.45: 19: 21.15). 
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).

rulează. la cinematograful 
David (16; 18,15; 20,30). Țarcul : ru
la cinematografele 1 Mai (10; 12,15; 
18; 20,30). I. c. Frimu (9; 11,15; 
16,30; 18.45; 21.15). Mamelucul : ru
la cinematograful Iile Pintilie

va fi

X 1 111

Ieri în țară ; Vremea a fost în gene
ral călduroasă însă ușor instabilă. Cerul 
a fost variabil, mai mult acoperit in Ba
nat, unde au căzut ploi temporare și sub 
formă de averse. In celelalte regiuni, 
exceptînd Dobrogea au căzut averse izo
late însoțite local de descărcări electri
ce. Vintul a suflat slab, pînă la potri
vit din sectorul estic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 25 grade la Baia 
Mare și 13 grade la Oravita și Banloc. 
In București : Vreme în general căldu
roasă, cu cerul variabil mai mult noros. 
Vintul a suflat slab din sectorul estic. 
Temperatura maximă a aerului a fost 
de 24 grade

Timpul probabil pentru zilele de 25, 28 
șl -1 mai. In țară : Vremea se va În
călzi. rămînînd ușor instabilă după- 
amiaza. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
averse locale de ploi mal ales în 
nile de munte și în vestul tării 
slab pină la potrivit din sectorul 
Temperatura tn creștere ușoară.

TUDOR OLARU

după- 
regiu- 

Vint 
estic. 

—... unveil«. Mini
mele vor fi cuprinse între 7 șl 17 grade, 
iar maximele între 20 șl 30 grade In 
București : Vremea, se va încălzi, rămî- 
nînd ușor instabilă după-amlazS. Cerul 
va fi variabil, favorabil aversei slabe de 
ploaie,. Vînt, slab pînă. la potrivit. Tem
peratura in creștere ușoară.
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între 27 — 29 mai la București

Intilnîrea reprezentanților 
comitetelor de colaborare balcanicăLa intîlnirea de la Sofia din 1962 

a reprezentanților comitetelor de colaborare balcanică s-a hotărjt ca anul acesta întîlnirea reprezentanților acestor comitete să aibă loc în capitala Republicii Populare Romine.Comitetul romîn pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele din Balcani, în calitate de gazdă, a transmis invitații pentru participarea la întîlnirea ce va avea loc la București, între 27 și 29

mai, tuturor comitetelor de colaborare balcanică. De asemenea, au fost invitați ca observatori reprezentanți ai mișcării pentru' pace și prietenie între popoare din Italia și Cipru.Participanții la întîlnire vor dezbate probleme care privesc dezvoltarea colaborării și prieteniei între popoarele din Balcani, transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți.
Vigita unui grup deZilele acestea a părăsit țara noastră grupul de specialiști cehoslovaci condus de J. Pesl, ministrul construcțiilor de mașini grele, care a vizitat unele obiective industriale în care se instalează diferite utilaje livrate din Cehoslovacia.Din delegație au făcut parte directori de uzine constructoare de mașini și de întreprinderi metalurgice cehoslovace, care livrează utilaj tehnologic, precum și reprezen-

specialiști cehoslovacitanți ai Ministerului Comerțului Exterior.Delegația a examinat împreună cu specialiștii romîni problema remedierii defecțiunilor calitative ale unor utilaje livrate cît și a întîrzie- rilor față de termenele de livrare stabilite, în vederea înlăturării greutăților ivite din această cauză în punerea în funcțiune și exploatarea acestor obiective.Vizita a decurs într-un spirit de înțelegere tovărășească. (Agerpres)
Ziua învățămîntului și culturii bulgLa Ambasada Republicii Populare Bulgaria din București a avut loc joi la amiază o întîlnire cu prilejul Zilei învățămîntului și culturii bulgare și a scrisului slav.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ziariști romîni și corespondenți ai presei străine, precum și atașați culturali ai misiunilor diplomatice în R. P. Romînă.

areCu acest prilej ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, Ivan Kinov, a vorbit despre însemnătatea sărbătoririi Zilei învățămîntului și culturii bulgare și a scrisului slav, de la crearea căruia se împlinesc 1,100 de ani.Au fost prezentate două filme documentare bulgare. (Agerpres)
Cu prilejul vizitei senatorului Uruguayan Luis Troccoli
Toi la amiază, dl. Luis Troccoli, pre

ședintele Comisiei economice și finan
ciare a Senatului din Uruguay, a făcut 
o vizită conducerii Grupului național 
romîn al Uniunii interparlamentare la 
Palatul Marii Adunări Naționale.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au luat parte 
deputății : acad. Mihail Ralea, președin
tele grupului, Gheorghe Vasilichi, Stan- 
ciu Stoian, C. Paraschivescu-Bălăeeanu.

A participat Jose Pedro Bastarrica 
Magarinos, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Uruguayului în R. P. Romînă.

*
însărcinatul cu afaceri a.i. al Urugua

yului în R.P. Romînă, Jose Pedro Bas
tarrica Magarinos, a oferit joi seara un

cocteil în cinstea d-lui senator Luis 
Trocpoli, care face o vizită în țara 
noastră.

Au participat acad. Mihail Ralea, pre
ședintele Grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare, Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, Mi
hai Ciobanu, președintele Camerei de 
Comerț a R. P. Romîne, deputați în 
Marea Adunare Națională, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții cen
trale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați în R.P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Joi seara s-a întors în Capitală ve

nind de la Geneva, tovarășul Grigore 
Geamănu, reprezentantul R.P. Romîne 
în Consiliul de administrație al Orga
nizației internaționale a muncii (O.I.M.). 
El a condus, în calitate de președinte, 
lucrările celei de-a VH-a sesiuni a Co
misiei O.I.M. pentru industria textilă.*■

Joi seara a sosit în Capitală, la invi
tația Universității din București, H. M. 
R. Keyes, secretar general al Asociației 
internaționale a universităților. La so
sire, pe aeroportul Băneasa, oas
petele a fost întîmpinat de prof. Jean 
Livescu, adjunct al ministrului învă- 
țămîntuiui și rector al Universității din 
București, de conducători ai unor insti
tute de învățămînt superior din Capi
tală.

Joi a părăsit țara Jan Stoetzel, pro
fesor de psihologie socială la universita
tea Sorbona și director la Institutul de 
opinie publică din Paris, care a făcut 
o vizită în R.P. Romînă, la invitația In
stitutului romîn. pentru relații culturale 
cu străinătatea. In timpul vizitei, oaspe
tele a avut întrevederi cu acad. Mihail 
Ralea, președintele I.R.R.C.S., cu perso
nalități culturale din specialitatea sa, 
a vizitat obiective culturale și industria
le din orașele București, Cluj și Bra
șov și a făcut o excursie pe Valea Pra
hovei. (Agerpres)Festival al filmului pentru tineret în regiunea Crișana s-a încheiat prima etapă a Festivalului filmului pentru tineret și elevi; organizat de comitetul regional U.T.M., secția de învățămînt a sfatului popular regional și întreprinderea regională cinematografică. Au fost prezentate aproape 200 de filme artistice și documentare, oglindind aspecte din viața și activitatea tineretului, care au fost vizionate de peste 40 000 de spectatori. La majoritatea cinematografelor s-au organizat în acest timp simpozioane, prezentări de filme, standuri de cărți etc.

«OI PRIETENIE! $

Pășunile și finețe! e — sursă
Lucrări fehnico-șiiinfifice 

studențești
Un mare număr de studenți de la In

stitutul politehnic din Galați participă la 
activitatea științifică de cercetare pentru 
găsirea de soluții tehnice noi în spriji
nul producției. Pesté 40 de studenți de 
la acest institut și-au adus contribuția la 
studiul și întocmirea lucrărilor, prezentate 
la cel de-a] III-lea seminar național știin
țific studențesc. în domeniul rezolvării 
unor probleme tehnico-științifice ale in
dustriei alimentare, Institutul politehnic 
din Galați a prezentat 5 lucrări care 
privesc tehnologia laptelui, industria mo- 
răritului și panificației, precum și indus
tria zahărului, tehnologia vinului.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Un mare miting al prieteniei dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Cuba a avut loc la 23 mai pe Stadionul central „Lenin" din Moscova.Mitingul a fost deschis de Vladimir Promîslov, președintele Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Moscova de deputați ai oamenilor muncii.Au adresat cuvinte de salut lui Fidel Castro și tovarășilor săi de
Cuvintarea luiMOSCOVA 23 (Agerpres).—TASS transmite : Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov a declarat: Popoarele Uniunii Sovietice au fost întotdeauna, sînt și vor fi alături de poporul Cubei !în timpul vizitei lui Fidel Castro în U.R.S.S. — a arătat vorbitorul — poporul sovietic a cunoscut și mai bine gîndurile și aspirațiile poporului Cubei, a înțeles și mai bine sarcinile care stau în fața Republicii Cuba în domeniul construirii socialismului. Acum popoarele noastre sînt și mai aproape unul de celălalt, s-au unit și mai strîns.Dv., luptători curajoși pentru .libertatea Cubei, — a spus vorbitorul adresîndu-se lui Fidel Castro și persoanelor care îl însoțesc — ați aprins în emisfera occidentală flacăra sacră a Marii Revoluții din Octombrie pentru ca viața poporului muncitor să devină o viață liberă, mai frumoasă și mai luminoasă.Pentru noi Cuba este cîntecul de luptă al tinereții țării noastre sovietice, cîntecul primelor ei victorii !în Cuba, sub conducerea Partidului Unit al Revoluției Socialiste, se înfăptuiesc uriașe transformări revoluționare. Care altă țară din America Latină poate vorbi despre asemenea prefaceri revoluționare să- vîrșite într-o perioadă atît de scurtă ?După ce a ridiculizat afirmațiile politicienilor și ideologilor imperialismului, potrivit cărora mișcarea revoluționară din America Latină ar fi dirijată de o pretinsă „mină a Moscovei”, N. S. Hrușciov a spus: Oricît de paradoxal ar fi, principalii promotori ai propagandei revoluționare în America Latină sînt monopolurile Statelor Unite ale Americii care jefuiesc bogățiile acestor țări, le sortesc înapoierii și mizeriei. Experiența Cubei arată că revoluțiile nu se aduc dinafară, în vîr- ful baionetelor. Revoluția o fac masele populare, atunci cînd condițiileprincipală

(Urmare din pag. I-a)fînețelor, să folosim toate posibilitățile de îngrășare, de asigurare a semințelor necesare supraînsămîn- țării etc. Consiliul agricol regional va îndruma și sprijini mai temeinic consiliul agricol raional Hațeg, unde s-a acordat mai puțină atenție acestor acțiuni Gospodăriile colective vor fi îndrumate în continuare să aplice pe pășuni și finețe îngrășăminte și a- mendamente. în regiune s-a organizat pășunatul pe tarlale pe o suprafața de 36 000 ha, cele mai bune rezultate obținîndu-se în raioanele Alba, Orăștie și Sebeș. A- ceasta înseamnă însă puțin. Trebuie să luăm o serie de măsuri ca și alte gospodării să folosească rațional pășunile.După 1 iunie vom începe trimi-

de furajeterea animalelor la munte. Avem posibilități să trimitem la munte un număr sporit de animale, căci s-au repartizat însemnate suprafețe de păduri și goluri de munte unde se pot face pășunatul și cositul. Ne vom strădui să organizăm folosirea acestor suprafețe în vederea hrănirii în bune condiții a unui număr de animale cît mai mare. în aceste zile se iau măsuri pentru terminarea amenajărilor de tabere la munte și stabilirea numărului de animale ce vor fi trimise acolo de fiecare gospodărie.Pentru evitarea lipsurilor din a- nul trecut, cînd în unele gospodării recoltatul fînețelor nu s-a făcut la timp, vom îndruma și sprijini gospodăriile colective să organizeze temeinic cositul, uscatul, transportarea și depozitarea finului.

Sosirea fermierului 
american Roswell Garst
Cunoscutul fermier american ’Ros

well Garst, însoțit de John Crystal, a so
sit în țara noastră la 21 mai. La aero
port a fost întîmpinat de Bucur Șchio- 
pu, prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii.

In zilele de 22 și 23 mai, oaspetele a 
vizitat Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice — Fundulea, 
gospodăriile agricole de stat ,,30 Decem
brie“, Crevedia și Băicoi și Uzinele de 
tractoare Brașov.

Domnii Roswell Garst și John Crystal 
au avut un schimb de păreri cu cerce
tătorii și inginerii de la aceste unități.

(Agerpres)

Festivitate consacrată 
lui Richard Wagner

în cadrul marilor aniversări culturale 
recomandate de Consiliul Mondial al 
Păcii, joi după-amiază a avut loc în 
studioul de concerte al Radioteleviziunii 
o festivitate consacrată împlinirii a 150 
de ani de la nașterea compozitorului 
german Richard Wagner.

Au fost de față reprezentanți ai Am
basadei R.D. Germane în R.P. Romînă.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Ion Dumitrescu, prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor din R.P.R. Des
pre opera lui Richard Wagner a vorbit 
compozitorul Diamandi Gheciu. Orches
tra simfonică a Radioteleviziunii diri
jată de Emanoil Elenescu, artist emerit, 
axând ca soliști pe Elena Dima-Toroi- 
man și Cornel Stavru, a susținut apoi 
un concert cuprinzînd lucrări ale mare
lui compozitor german. (Agerpres)

toTBAi I Cuplaj internațional
Paste 50 000 de spectatori au 

asistat ieri după-amiază pe sta
dionul „23 August' din Capitală 
la un cuplaj internațional de fotbal 
care a satisfăcut doar pe jumătate, 
pentru că numai prima întîlnire din 
cele programate s-a ridicat ca va
loare și spectaculozitate la nivelul 
dorit. Oaspeții noștri, echipele Cer. 
ro-Montevideo și Lokomotiv-Mos- 
covg au avut sarcini diferite. în 
timp ce jucătorii din Uruguay a- 
veau de susținut un meci amical, 
fotbaliștii sovietici trebuiau să 
lupte pentru calificarea lor în finala 
turneului internațional feroviar. Din 
această cauză și aspectele partide
lor au fost diferite.

în prima întîlnire, echipa bucu- 
reșteană Progresul, într-o frumoasă 
ascendență de formă, și-a înscris 
în palmaresul internațional o vic
torie de prestigiu. Rezultatul favo
rabil 4—1 obținut în compania 
fotbaliștilor din Montevideo este 
remarcabil mai cu seamă că a fost 
realizat în fața unui adversar de 
certă valoare, pe a cărui carte de 
vizită multe formații cu renume eu. 
ropene și sud-americane sînt tre
cute ca învinse. Proqresul a pres
tat în meciul de ieri un fotbal avîn- 
tat, eficace, lipsit de timiditate și a 
învins într-o manieră cateqorică, 
fapt pentru care a meritat din plin 
aplauzele spectatorilor. Fotbaliștii 
clubului Cerro au lăsat o bună im-

Campionatul republican 
de pentatlon modern

Campionatul republican de pentatlon 
modern a continuat joi cu desfășurarea 
probei de scrimă. Pe primul loc s-au 
clasat la egalitate C. Țintea (Știința) și 
G. Pușcaș (Casa Ofițerilor Brașov) cu 
cite 1040 puncte. în clasament, după 
două probe, conduce G. Pușcaș cu 2 100 
puncte, urmat de C. Țintea cu 2 075 
puncte. Pe echipe in fruntea clasamen
tului se află Știința cu 5 795 puncte. As
tăzi la poligonul Tunari se desfășoară 
proba de tir. (Agerpres)

presto publicului bucureștean prin 
stilul subtil de joc, plin de dante
lării spectaculoase pe care îl prac. 
tică, ca și prin tehnica ce o posedă 
fiecare jucător în parie. Cele 5 
puncte din acest meci au fost în
scrise în ordine de : Voinea, Oaidă, 
Baboie și Iancu pentru Progresul și 
de Pintos (din 11 metri) pentru 
echipa Cerro.

întîlnirea dintre Rapid și Lo
komotiv s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 pentru echipa sovie
tică. în decursul celor 90 de 
minute, mingea a f03t trimisă 
de multe ori in afara terenului, iar 
jucătorii au comis neregularilăți. 
Oaspeții au venit hotărîți să obțină 
un rezultat de egalitate și au ple
cat cu o victorie nesperată, facili
tată în primul rînd de echipa 
bucureșteană care a jucat sub ori
ce critică. „Demonstrațiile“ lui Ozon 
au fost lipsite de eficacitate și au 
frînat acțiunile echipei sale. De ce 
jucători tineri și talentați ca Ion Io- 
nescu și Dumitriu II au stat pe 
tușă ? E limpede că antrenorii clu
bului n-au fost bine inspiraii în 
meciul de ieri. Ei au o mare vină în 
eșecul suferit de Rapid.
Știința Timișoara-Mannheim 

(R.F.G.) 1—0
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 

Ieri după-amiază, pe stadionul „1 
Mai“ din Timișoara a avut loc me
ciul internațional de fotbal dintre 
Știința din localitate și Mannheim 
(R.F.G.). După ce în minutul 2 echi
pa locală beneficiază de 2 cornere 
consecutive, în minutul 10 reușește 
să înscrie prin Lereter. Echipa locală 
are în continuare cîteva ocazii de a 
majora sconil dar nu reușește, astfel 
că rezultatul rămîne de 1—0 pînă la 
sfîrșitul celor 90 minute de joc.

Farul-Steagul Roșu 1 — 1
Ieri la Constanfa, într-un meci res

tantă contînd pentru campionatul cat. 
A de fotbal, echipele Farul și Steagul 
Roșu Brașov au terminat la egalitate : 
1—1. Au marca* Dinulescu și respec
tiv Pescaru.

ursa Păci
ERFURT (prin telefon, de la tri

misul nostru). — Ieri, în cea de-a 
XIII-a etapă, primul sosit la Erfurt 
n-a fost unul dintre fruntașii cursei, 
ci un alergător situat pe locul 50 — 
sovieticul Lebedev. El și-a asigu
rat victoria după o îndrăzneață eva
dare lansată chiar de lingă „tricoul 
galben“, Ampler. învingătorul a cîști- 
gat detașat, fiind cronometrat pe cei 
2-15 km în 6 ore, 4 min., 42 sec. Am
pler a sosit la 37 sec. și la intervale 
mici ceilalți alergători din grupul fu
garilor.

Despre cicliștii noștri. Din nou, C. 
Dumitrescu a manifestat o formă exce
lentă! Cu toate că la un moment dat 
echipa romînă nu avea pe primul 
plan al cursei nici un alergător, Du
mitrescu, aproape de unul singur, a 
reușit să-i prindă pe fugari și să so

sească împreună cu ei, clasîndu-se pe 
locul VIH, la un minut de învingă
tor. Stoica și Ardeleanu — în special 
primul — au completat efortul lui 
Dumitrescu, permițînd astfel echipei 
noastre să-și păstreze locul V în cla
samentul general. Ziegler și Rădules- 
cu, în nota lor din ultimele etape. 
Cosma a fost de nerecunoscut. El n-a 
putut ține ritmul și a rămas în coa
da plutonului chiar după primii km.

Etapa de ieri a avut drept rezultat 
și schimbarea liderului în clasamen
tul general pe echipe. Formația polo
neză, care de 6 etape conducea în 
clasament, a trecut pe locul IV, după 
R.D.G., Belgia și Uniunea Sovietică.

Azi, penultima etapă : Erfurt — 
Magdeburg (207 km).

I, DUMITRIU

Petrosian a primit cununa de lauri
Transmit aceste rîn- 

duri după ce am asistat 
la conferința de presă 
unde Petrosian a vorbit 
ziariștilor sovietici și 
străini la clubul central 
de șah. Există la acest 
club un colt respectat — 
galeria campionilor lu
mii. Pînă astăzi, atîmau 
aici portretele a opt 
campioni — Stelnitz, 
Lasker, Capablanca, A- 
lehin, Euwe, Botvinnik, 
Smîslov, Tal. Acum, ală
turi de ei, a apărut și 
fotografia lui Tigran 
Petrosian — al nouălea 
campion al lumii în is
toria șahului. La confe
rința de presă, Petrosian 
a împărtășit ziariștilor 
impresiile sale despre 
meci, precum și planu
rile de viitor. Se va o- 
dihni o lună, iar la 2 iu
lie va începe iarăși lup
ta la masa de șah la

turneul international de 
la Los Angeles, unde 
vor participa opt mari 
maeștri. în afară de Pe
trosian, la acest turneu 
va participa încă un 
mare maestru sovietic, 
Paul Keres.

Petrosian aflîndcăvoi 
transmite la București 
festivitatea de decerna
re a cununei de lauri și 
a medaliei de aur, m-a 
rugat sä transmit prin 
ziarul „Scînteia“ un sa
lut călduros și cele mai 
bune urări iubitorilor de 
șah din Romînia care au 
urmărit cu interes a- 
ceastă dispută.

...în ce constă forța 
acestui mare maestru, 
care a obținut victoria 
asupra lui Botvinnik ? 
Pe scurt e greu să răs
punzi la această între
bare. Dar voi încerca să 
schițez măcar cîteva

laturi esențiale ale ta
lentului său. El m-a ui
mit prin felul cum se în
cumeta să salveze pozi
ții care păreau lipsite 
aproape de orice spe
ranță în numeroase par
tide. Talentul lui Petro
sian i-a permis să se o- 
rienteze, ca după buso
lă, în labirintele celor 
mai complicate variante 
impuse de Botvinnik.

în meciul care s-a în
cheiat, apărarea pozi
țiilor grele a avut unul 
din rolurile cele mai ho- 
tărîtoare.

într-o atmosferă fes
tivă, în aplauzele asis
tenței, Petrosian a primit 
apoi cununa de lauri și 
medalia de aur. Lumea 
șahului are de astăzi un 
nou campion.

A. LILIENTHAL 
mare maestru 

Internațional de șah

luptă : strungarul Nikolai Kuzmin de la Uzina constructoare de ma- șini-unelte „Krasnîi Proletarii”, con- ducătorul unei brigăzi de muncă comunistă, Laureat al Premiului de Stat, Nikolai Basov, membru corespondent al Academiei de științe a U.R.S.S., laureat al Premiului Lenin, Boris Pastuhov, prim-secretar al Comitetului orășenesc Moscova al U.T.C.L.Au luat apoi cuvîntul Nikita Hrușciov și Fidel Castro.
N. S. Hrușciovdevin coapte pentru aceasta. Nici măcar cei mai înrăiți adversari ai revoluției cubane nu pot nega că regimul dictatorului Batista era putred pînă în măduva oaselor, că revoluția din Cuba bătea la ușă. Revoluția cubană s-a copt în rindurile maselor populare. O revoluție împotriva tiraniei, exploatatorilor și a jugului străin este un drept sfînt al fiecărui popor, o chestiune internă a lui.Monopoliștii din S.U.A. și-au arogat de fapt funcțiile de jandarm internațional. în lume există forțe generate de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și acestea sînt în primul rînd Uniunea Sovietică, puternica comunitate socialistă capabilă să pună la respect pe agresorii imperialiști, să pună la respect jandarmul internațional. Orînduirea burgheză nu este eternă, ca și predecesoarea ei, cea feudală. Va veni timpul cînd toate popoarele vor pune capăt pentru totdeauna capitalismului.Criza din regiunea Mării Caraibilor a constituit una dintre cele mai aprige ciocniri între forțele socialismului și imperialismului, între forțele păcii și ale războiului din întreaga perioadă postbelică. Din locală această criză s-a transformat în mondială și a fost nevoie să se caute o ieșire din situația care s-a creat pe baza unui compromis rezonabil. Această rezolvare a crizei a însemnat zădărnicirea planurilor clicii militariste americane. Aceasta a fost o victorie a politicii de pace, de coexistență pașnică. Ea a apărat cuceririle revoluționare ale cubani- lor, a ridicat și mai mult prestigiul țărilor socialismului, a înlăturat primejdia unui război mondial termonuclear. Pregătind o invazie armată în Cuba, cercurile agresive a- mericane scontau că Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste nu vor putea acorda un ajutor eficient Republicii Cuba.Speranțele imperialiștilor de a înăbuși revoluția cubană au fost zădărnicite datorită poziției ferme a guvernului Republicii Cuba, în frunte cu tovarășul Fidel Castro, datorită unității combative a poporului cuban, datorită ajutorului militar din partea Uniunii Sovietice, precum și datorită puternicului sprijin politic și moral din partea țărilor socialiste, a tuturor popoarelor iubitoare de pace care s-au ridicat în front unit în apărarea eroicei insule a libertății.Dacă guvernul S.U.A. nu va da dovadă de luciditatea necesară și de înțelegerea situației și se va lăsa antrenat pe o cale periculoasă — a spus vorbitorul în continuare — în lume se poate ivi o situație și mai amenințătoare decît cea din octombrie anul trecut. Dacă o asemenea situație va fi creată de forțele a- gresive ale imperialismului, va fi în mod evident mult mai greu de rezolvat criza, așa cum s-a reușit în 1962.N. S. Hrușciov a subliniat că dacă guvernul S.U.A. nu va respecta cu fermitate înțelegerea realizată și va agrava situația, în cazul acesta „noi vom trebui să ne îndeplinim datoria internaționalistă, obligațiile noastre față de poporul frate cuban și îi vom veni în ajutor. Noi trebuie să spunem cu toată seriozitatea : nu vă jucați cu focul, domnilor, și nu glumiți cu destinele popoarelorConsiderăm că normalizarea situației în regiunea Mării Caraibilor ar putea fi obținută pe baza aplicării celor cinci puncte bine cunoscute formulate de Fidel Castro, primul ministru al guvernului revoluționar al Republicii Cuba, a spus vorbitorul. Dezideratele juste ale poporului cuban sînt sprijinite de Uniunea Sovietică, de toate țările socialiste, de întreaga omenire progresistă.Importantele evenimente de pe a- rena internațională care au avut loc în perioada postbelică arată că omenirea se îndreaptă neabătut pe calea spre victoria comunismului în întreaga lume. Marxist-leniniștii nu ascund nimănui că încearcă să atragă pe toți oamenii de pe pămînt de partea socialismului. Considerăm că aceasta este una din principalele noastre sarcini pe arena mondială. Dar pe ce cale pășim spre acest țel? Ne îndreptăm spre el nu pe calea dezlănțuirii unui război, nu impu- nînd rînduielile noastre altor popoare. Prin muncă creatoare, prin uriașa forță constructivă a popoarelor eliberate, prin energia revoluționară a oamenilor muncii ridicăm prestigiul socialismului, schimbăm neabătut raportul de forțe din lume.Noul raport de forțe de pe arena mondială a permis pentru prima dată în istorie să se traseze sarcina, pe deplin realistă, a preîntîmpinării unui război termonuclear mondial.Singurul principiu rezonabil al relațiilor reciproce dintre țările cu sisteme sociale diferite — a spus vorbitorul — este coexistența pașnică. Această politică pe care ne-a indicat-o Lenin am considerat-o și o considerăm linia noastră generală de politică externă. 'Salutînd lupta popoarelor Asiei, Africii, Americii Latine împotriva juguiui colonial, N. S. Hrușciov a declarat : „Uniunea Sovietică și toate țările socialiste consideră că datoria lor internaționalistă este de a acorda un sprijin deplin și un ajutor multilateral mișcării de eliberare națională“.Vorbitorul a chemat la întărirea unității clasei muncitoare din toate țările Uimii sub lozinca nepieritoare „Proletari din toate țările, uni-

ți-vă !“ și la luptă hotărîtă împotriva dezbinării forțelor revoluționare, indiferent de forma sub care s-ar face această dezbinare.în continuare vorbitorul a arătat că naționalismul poate constitui una din sursele vederilor revizioniste și dogmatice. Sarcina noastră comună o constituie unirea tot mai strinsă, întărirea pe toate căile a unității mișcării comuniste și muncitorești mondiale pe baza învățăturii marxist-leniniste.îp presa burgheză apar nu puține născociri absurde despre relațiile dintre partidele comuniste ale U- niunii Sovietice și Chinei. Precum știți, într-un viitor apropiat va avea loc o întîlnire între delegațiile P.C.U.S. și P. C. Chinez. Vom depune toate eforturile pentru ca această întîlnire să ducă la unirea forțelor noastre, să înlăture deosebirile în interpretarea anumitor probleme. Ne exprimăm speranța că a- ceastă întîlnire va duce la unirea mai strînsă a partidelor noastre, a întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale. Măreața cauză a comunismului va învinge toate barierele ce stau în calea înaintării sale și va triumfa în întreaga lume.P.C.U.S. nu-și va precupeți forțele pentru a întări frontul unic anti- imperialist, pentru a dezvolta colaborarea și întrajutorarea dintre țările socialiste^ a ajuta mișcarea de eliberare națională.N. S. Hrușciov a subliniat cu satisfacție că vizita lui Fidel Castro

în U.R.S.S. a contribuit la consoli- darea unității nu numai între popoarele sovietic și cuban, între cele două partide ale noastre, ci și-a adus contribuția la întărirea unității întregii comunități socialiste și a întregii mișcări mondiale comuniste.Sub raportul volumului producției — a spus vorbitorul — Uniunea Sovietică deține primul loc în Europa și al doilea în lume. Facem însă aici o rezervă în sensul că sintern doar „deocamdată“ pe locul al doilea. Deocamdată ne putem împăca cu locul al doilea, dar vor trece încă cinci-șapte ani și vom declara : „Noi sîntejn pe primul loc 1“ Ne vom situa fără doar și poate pe acest loc. Astăzi aceasta este o chestiune a viitorului apropiat .Cu zece ani în urmă producția industrială a Uniunii Sovietice reprezenta 33 la sută din cea americană. Or, ea reprezintă de pe acum aproximativ 63 la sută.Producția industrială în Uniunea Sovietică și în celelalte țări membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc a crescut în intervalul 1950 — 1961 în medie anual cu 11,7 la sută, în timp ce în țările capitaliste ea a crescut doar ceva mai mult decît cu 5 la sută.Comunismul este singura forță social-politică care rezolvă cel mai consecvent și complet problemele sociale pentru om, pentru binele lui, distruge înstrăinarea și neîncrederea dintre oameni.
Cuvintarea lui Fidel CastroLuînd cuvîntul conducătorul revoluției cubane a adus poporului sovietic calde mulțumiri pentru primirea ospitalieră. Asupra noastră — a spus vorbitorul — s-a prăvălit o avalanșă de dragoste.Fidel Castro a subliniat că Uniunea Sovietică acordă revoluției cubane un ajutor hotărîtor și de neprețuit. Vizita în Uniunea Sovietică a fost extrem de instructivă pentru delegația noastră.Stafia comunismului rătăcește prin America Latină, a spus Castro în continuare. Exploatatorii încearcă să o folpsească ca o sperietoare a popoarelor. Ei calomniază Uniunea Sovietică, prezentînd-o drept dușman al patriei, al societății, libertății, familiei, personalității. Dar pentru burghezie, patria, societatea, libertatea, familia și personalitatea s-au îmbinat totdeauna în- tr-un singur tot — proprietatea privată. în numele acesteia, ei își vînd patria, destramă familia, sugrumă libertatea, aservesc personalitatea.Victoria revoluției în Cuba, situată la numai 90 de mile de cel mai mare focar al imperialismului, confirmă, o dată mai mult, principiul .neclintit al marxism-leninismu- lui, potrivit căruia imperialiștii își sapă ei înșiși în mod inevitabil mormîntul și dau naștere propriilor lor gropari. Cuba a înmormîntat pentru totdeauna vechea societate capitalistă, ca pe un cadavru care nu va reînvia niciodată.Revoluțiile nu se fac în laborator. Aceasta este o creație a maselor în condiții extrem de grele — a declarat vorbitorul. Revoluția cubană, care a avut loc în imediata apropiere a imperialismului american, a putut rezista deoarece în lumea contemporană s-a afirmat un nou raport de forțe în favoarea popoarelor care luptă pentru libertatea și independența lor. Revoluția cubană a confirmat încă o dată învățătura marxist-leninistă potrivit căreia în lumea contemporană raportul de forțe s-a statornicit în favoarea lagărului socialist.Referindu-se la criza din regiunea Mării Caraibilor din octombrie 1962, Fidel Castro a declarat că S.U.A. au pregătit îhtr-adevăr o agresiune împotriva Cubei. Planurile imperialiste de invadare a Cubei au eșuat. S-a dovedit că este posibilă evitarea războiului. Avertismentul oportun și energic al guvernului sovietic din martie 1963 a temperat capetele în- fierbîntate ale elementelor războinice.în legătură cu sosirea delegației noastre în U.R.S.S., imperialiștii au putut să vadă cît este de puternică solidaritatea Partidului Comunist, a guvernului sovietic, a poporului sovietic cu poporul Cubei revoluționare.Apare evident în întreaga sa măreție gestul Țării Sovietice care, în numelç apărării unui popor mic. care trăiește la mii de mile depărtare, a nus în joc bunăstarea făurită in 45 de ani de muncă eroică și de jertfe uriașe. Uniunea Sovietică, care în timpul războiului împotriva fascismului, a suportat pierderi in oameni mai mari decît întreaga populație a Cubei, nu s-a temut a- cum să-și asume riscul de a apăra mica noastră țară. Istoria nu cunoaște încă astfel de exemple de solidaritate. Tocmai acesta este internaționalismul ! Tocmai acesta este comunismul !_ Aceste acțiuni ale Uniunii Sovietice, a spus în continuare vorbitorul, confirmă, de asemenea, în modul cel mai strălucit, principiul că pe baza învățăturii marxist-leniniste se stabilesc relații cu totul noi între popoarele mari și mici. Se ridică pe culmi noi noțiunea de suveranitate și egalitate între popoare.Prietenia dintre U.R.S.S. și Cuba, a spus Fidel Castro, este cu adevărat edificatoare. Ajutorul economic a- cordat la timp de către Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste a dus la eșuarea blocadei foametei, pe care imperialiștii au încercat s-o organizeze.Imperialiștii din S.U.A. au recrutat mercenari, au organizat o agresiune împotriva Cubei. Cu toate a- cestea, armamentul primit din partea Uniunii Sovietice și a altor țări socialiste ne-a aiutat să-i zdrobim pe agresori. Imperialiștii au eșuat pe întreaga linie. în toate împrejurările alături de noi a fost ajutorul sovietic. Totuși, înfrîn- gerea imperialiștilor nu înseamnă că ei ne-au lăsat în pace. S.U.A.

continuă să mențină blocada economică împotriva Cubei. Ele exercită presiuni asupra tuturor țărilor tributare lor pentru a împiedica comerțul cu Cuba. Imperialiștii fac pregătiri militare și diversioniste, continuînd să strecoare a- genți în țara noastră. Navele militare și avioanele militare ale S.U.A. violează în mod sistematic apele teritoriale și spațiul aerian al Cubei. Toate acestea servesc scopurilor diversioniste.Subliniind că S.U.A. continuă să ocupe o parte a teritoriului cuban unde se află situată o bază militară a lor, de unde se comit diferite provocări, vorbitorul a spus : în fața acestei politici provocatoare, Cuba și-a proclamat dorința de a trăi în pace și de a întreține relații prietenești cu toate țările continentului american, inclusiv S.U.A. Exempli- ficînd aceste relații, el s-a referit la relațiile cu Canada, Mexic, Brazilia și cu alte țări.Fidel Castro a constatat că politica S.U.A. împotriva revoluției cubane a suferit un faliment total și a dus guvernul acestei țări la mari înfrîngeri politice. Politicieni lipsiți de principii șantajează actuala administrație a S.U.A. și încearcă să o împingă în pragul prăpastiei.Puterea lagărului socialist leagă mîinile amatorilor de aventuri militare, garantează pacea și creează cele mai prielnice condiții în vederea luptei tuturor popoarelor pentru libertate și progres. Cu cit mai strînsă va fi unitatea lumii socialiste, cu atît mai puternică va fi ea ! Unitatea mișcării comuniste internaționale este lozinca tuturor marxist-leniniștilor.Sosirea noastră în U.R.S.S. a permis să se aprecieze măreția creațiilor poporului sovietic. Uniunea Sovietică produce impresia unei fortărețe inexpugnabile. Ea se caracterizează prin unitatea poporului, organizarea perfectă a statului, economiei naționale. Lenin s-ar mîndri cu tot ce a făcut Partidul Comunist al Uniunii Sovietice ! — a spus Castro.în U.R.S.S. — a spus vorbitorul— am putut simți legătura strînsă a partidului cu poporul, am putut releva simplitatea și modestia conducătorilor lui, ^faptul că ei își consacră pe de-a întregul forțele sarcinii construirii comunismului.Sintern absolut convinși, a spus Fidel Castro, că în timpul cel mai scurt economia națională a Uniunii Sovietice va întrece inevitabil nivelul Statelor Unite ale Americii.Stafia comunismului, care a rătăcit cîndva numai prin Europa, rătăcește astăzi pretutindeni pe pămînt. Nu este departe ziua cînd vor dispare pe vecie aceia cărora această stafie le inspiră o teamă reală— exploatatorii poporului muncitor.Fidel Castro și-a exprimat convingerea că vizita delegației cubane în Uniunea Sovietică va contribui la o întărire și mai mare a prieteniei _cubano-sovietice. Vom lua pentru totdeauna cu noi amintiri despre milioane de mîini care s-au ridicat în timpul întîlnirilor cu noi, zîmbe- tele fericite și aclamațiile de salut adresate poporului cuban.El a adus mulțumiri aceluia care a făurit neobosit prietenia dintre ^popoarele sovietic și cuban, tovarășul Nikita Sergheevici Hrușciov.Fidel Castro a rostit cuvinte de salut_ în cinstea comunismului și și-a încheiat cuvîntarea prin cuvintele : „Patria sau moartea ! Vom învinge !”
+MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 23 mai la Kremlin a fost semnată Declarația comună sovieto-cubană.Declarația a fost semnată de Fidel Castro Ruz și Nikita Hrușciov.
irMOSCOVA 23 (Agerpres). — Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au o- ferit la 23 mai la Kremlin o recepție în cinstea conducătorului Cubei revoluționare, Fidel Castro.La recepție au participat Nikita Hrușciov și alți conducători ai partidului comunist și ai guvernului sovietic, reprezentanți ai vieții publice din Moscova.în timpul recepției, lui Fidel Castro Ruz i-a fost conferit titlul de Erou al Uniunii Sovietice cu înmî-. narea Ordinului Lenin și medaliei „Steaua de Aur“.
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Conferința conducătoriADDIS ABEBA 23.— Trimisul special Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : La 23 mai la African Hali din Addis Abeba a continuat discuția generală în cadrul conferinței conducătorilor statelor independente din întreaga Africă.Conferința trebuie să confirme ordinea de zi și recomandările propuse de miniștrii afacerilor externe.în cadrul cuvîntărilor lor șefii de state s-au referit în mod special la problema unității africane. în acest sens Seku Ture, președintele Guineei, a declarat că „Cartele de la Monrovia și Casablanca sînt încercări de unificare a Africii și mijloace de accelerare a evoluției ei. Ele trebuie să se contopească într-o singură Cartă a Africii care trebuie să se armonizeze cu noile cerințe ale continentului african“.El a propus convocarea unei conferințe economice africane și a subliniat necesitatea creării unei piețe comune africane, a unei bănci afrn cane de dezvoltare și a unei universități de cultură africană.în cuvîntul său Habib Burghiba, președintele Tunisiei, a declarat că unitatea este „o operă de lungă durată“. „Noi, a afirmat el, trebuie s-o construim solid pe o bază de consimțăminte populare, de stimă reciprocă și de respectare a suveranității“.Leopold -Senghor, președintele Republicii Senegal, a preconizat con-
Q N U. Dezbateri 

în Comitetul nr. 5NEW YORK 23 (Agerpres). — Comitetul nr. 5 al sesiunii speciale a Adunării Generale continuă să discute problema cu privire la „situația financiară a O.N.U.”.După cum se știe, această problemă se . examinează, in legătură cu încercările puterilor occidentale de a constrînge pe toți membrii O.N.U. să suporte cheltuieli _ legate de agresiunea pregătită și înfăptuită de puterile coloniale împotriva Republicii Congo și de consecințele acestei agresiuni.La ședința din 22 mai a Comitetului nr. 5 a luat cuvîntul N. T. Fedorenko, reprezentant permanent al U.R.S.S. la O.N.U., care a declarat că atît' „dperațiunea O.N.U.“ în Congo cît și crearea forțelor armate speciale ale O.N.U. în Orientul A- propiat și Mijlociu s-au realizat sub presiunea puterilor occidentale tre- cîndu-se peste Consiliul de Securitate, ceea ce reprezintă o încălcare flagrantă a Cartei O.N.U.Ambele operațiuni, a subliniat N. T. Fedorenko, au fost amînate și ău atras după sine pierderi considerabile pentru Organizația Națiunilor Unite, exclusiv din vina puterilor coloniale și tocmai aceste puteri trebuie să suporte întreaga răspundere materială.Reprezentantul U.R.S.S. a subliniat că- comitetul nu examinează o problemă „tehnică” sau „financiară”, ci o problemă politică de o importanță uriașă, deoarece este vorba dacă este sau nu permis să se încalce Carta O.N.U., să se ignoreze Consiliul de Securitate la rezolvarea unor probleme importante, și, prin aceasta, să se încalce prin; cipiul fundamental al activității Consiliului de Securitate — principiu] unanimității.

lor de state din Africastituirea, în prima perioadă, a unor uniuni regionale : pentru Africa de nord, Africa occidentală și Africa orientală. El a cerut organizarea unor conferințe periodice ale șefilor de state și de guverne africane și „crearea unui secretariat general administrativ și nu politic“.Ahmadou Ahidjo, președintele Camerunului, a propus crearea „unui organism de conciliere pentru reglementarea eventualelor litigii între statele africane“.Dacă în ce privește problema Cartei Africii și a formelor de unitate a Africii au existat puncte de vedere diferite ședința din cea de-a doua zi a conferinței la nivel înalt de la Addis Abeba a fost marcată de o dorință unanimă de a se lichida colonialismul în Africa. Menționăm, printre altele, propunerea Iui Seku Ture, care a cerut să se fixeze o dată precisă și cît mai a- propiată pentru eliberarea totală a continentului african. în acest sens el a cerut să fie dat un ultimatum puterilor colonialiste, după care „armatele țărilor africane independente ar putea să intervină pentru eliberarea acestor teritorii“.Reprezentanții a 21 de organizații ale mișcării de eliberare națională a popoarelor africane, care participă la conferința de la Addis Abeba, au cerut conferinței să ia hotărîri concrete în vederea lichidării colonialismului de pe pămîntul african. în numele reprezentanților celor 21 de organizații a vorbit Odinga, delegat din Kenya, care a sprijinit propunerea făcută de Seku Ture. în acest scop Odinga a cerut „crearea unui organism de eliberare națională a Africii, dotat cu puteri largi, care să poată acorda mișcărilor de eliberare națională asistentă în toate domeniile, inclusiv militar, formarea de cadre militare și politice, acordarea de echipament, precum și un ajutor financiar și politic crescînd“.în cadrul unei conferințe de presă Milton Abote, președintele Ugan- dej, a dat citire unei scrisori deschise adresate de .el președintelui Kennedy în care se atrage atenția asupra fantului ,.că în timp ce conferința de la Addis Abeba condamnă politica rasistă dusă de colonialiști în Africa, negrii din Birmingham sint supuși unui tratament inuman“.

Acjiuni în favoarea 
păcii și dezarmăriiTOKIO 23 (Agerpres). — Din inițiativa Consiliului național de luptă împotriva alianței militare japono- americane, a partidelor comunist și socialist, a Consiliului General al Sindicatelor, a Comitetului păcii și altor 15 organizații democratice din Japonia, la 22 mai a avut loc la Tokio o consfătuire a reprezentanților diferitelor pături ale populației țării în problema unirii eforturilor în lupta împotriva transformării teritoriului japonez într-o bază atomică a S.Ü.A.Participanții la consfătuire au preconizat măsuri concrete pentru organizarea unor acțiuni unite de protest împotriva intrării submarinelor americane în porturile țării și staționării pe insulele japoneze a avioanelor „F-105“, care au la bord arma nucleară.

*OSLO 23 (Agerpres). — într-un mesaj dat publicității la 22 mai de către organizația norvegiană „Mișcarea pentru dezarmare atomică" se atrage atenția poporului norvegian asupra orientării primejdioase a cercurilor militariste în legătură cu editarea de către comandamentul armatei norvegiene a cărții „Directivele tactice ale armatei”. Pe baza acestei cărți, în unitățile militare, în școlile militare și la manevre soldații și ofițerii norvegieni învață cum să mînuiască arma nucleară.„Mișcarea pentru dezarmare atomică” cheamă pe toți cetățenii și partidele politice ale țării să împiedice „crearea unei asemenea situații în care Norvegia să devină treptat o țară din ce în ce mai dependentă de arma atomică”.
A’MEXICO 23 (Agerpres). - Poporul din Salvador se pronunță pentru pace și pentru transformarea Americii Latine într-o zonă denu- clearizată, a declarat în cadrul unui interviu acordat ziarului mexican „El-Dia" rectorul Universității din Salvador, dr. Facio Castillo Fi- gueora, care se află într-o vizită în Mexic. El a condamnat experiențele nucleare efectuate de S.UĂ.

Ce arata sesiunea N.A.T.O. 
de la OttawaOTTAWA 23 (Agerpres). — La 23 mai au continuat la Ottawa dezbaterile secrete din cadrul sesiunii miniștrilor de externe și miniștrilor de război ai țărilor membre ale Pactului Atlantic.Primele două zile ale discuțiilor de la Ottawa au confirmat pronosticurile că această sesiune va constitui un jalon pe calea periculoasă a intensificării cursei înarmărilor, în special a înarmărilor nucleare.Planul la care s-a ajuns în cele din urmă, după îndelungi și dificile discuții, duse de S.U.A. cu partenerii săi vest-europeni în perioada care a precedat actuala sesiune, a fost prezentat în raportul secretarului general, Stikker. îndepărtîn- du-se simțitor de propunerile americane inițiale, el a constituit o formulă de compromis menită să evite discuții în contradictoriu la Ottawa și să asigure adeziunea principalilor participant, ceea ce s-a și întîmplat în ședința de miercuri.

Ministrul afacerilor externe al Angliei, Home și secretarul de stat al S.U.A., Rusk, au anunțat în mod oficial forțele pe care țările lor au hotărît să le pună la dispoziția viitorului comandament nuclear al N.A.T.O. Ceilalți miniștri s-au declarat și ei de acord cu planul prezentat de Stikker. Agențiile de presă relevă însă că reprezentanții R. F. Germane și Franței au făcut o notă aparte în declarațiile lor. Ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, a declarat că „nu se opune” planului prezentat de Stikker. Ministrul de externe vest-german, Schroeder, a accentuat dorința guvernului său de a se merge mai departe pe linia înarmării nucleare a N.A.T.O.După cum se află din cercurile oficiale, Franța se opune desemnării unui general englez în funcția de adjunct (pentru problemele militare) al generalului Lemnitzer, comandantul suprem al forțelor N.A.T.O. din Europa.
Noi demonstrații în S. U. A. 

împotriva segregației rasialeNEW YORK 23 (Agerpres). — Populația de culoare din sudul Statelor Unite, relatează agenția France Presse, continuă lupta împotriva segregației rasiale în ciuda represiunilor puse la cale de autoritățile locale.La Greensbore (statul Carolina de nord), după cum menționează agențiile de presă, în după-amiaza zilei de 22 mai, 4 000 de negri au organizat o demonstrație antirasia- lă pe străzile din centrul orașului. Potrivit agenției France Presse, aceasta a fost cea mai puternică manifestație care a avut loc la

Greensbore de la începutul acțiunilor Împotriva segregației.Referindu-se la situația din orașul Greensbore agenția France Presse relatează că „închisorile sînt arhipline... Negrii au fost închiși în spitale întrucît în închisori nu mai au loc”.Din Birmingham (statul Alabama) se anunță că familiile celor peste 1 000 de elevi de culoare exmatriculați din școlile orașului pe motiv că au participat la manifestațiile împotriva segregației, au adresat o plîngere tribunalului federal în legătură cu această hotă- rîre a autorităților școlare.
Conferința de presă a președintelui Kennedy

Delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne la KievKIEV 23 Corespondentul A’ger- preș transmite : Joi, membrii delegației Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne au continuat vizitele în capitala Ucrainei Sovietice. Ei au fost oaspeții Universității „Taras Șevcenco“, unde au fost primiți de Ivan Șveț, rectorul Universității, și de membri ai corpului didactic.în cursul aceleiași zile membrii delegației M.A.N. au fost oaspeții muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la Combinatul de fibre sintetice din Kiev. Aici ei au fost

salutați de Liubov Slesarenco, fruit- taș al muncii comuniste, și de Ivan Șimko, directorul combinatului.Deputatul Cornel Fulger, secretar al Comitetului orășenesc de partid București, a mulțumit pentru călduroasa primire făcută.Joi clupă-amiază, Sovietul Suprem al R.S.S. Ucrainene a oferit o recepție în cinstea delegației Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne.Membrii delegației au părăsit Kievul joi seara, îndreptîndu-se spre Moscova.
Vizita delegației Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romîne în AngliaLONDRA 23 (Agerpres). — Delegația M.A.N. a R. P. Romîne condusă de Roman Moldovan, membru al Consiliului de Stat, însoțită de H. J. Brewis și J. Silverman, membri ai parlamentului englez, a vizitat în dimineața zilei de 22 mai Institutul de Cercetări Atomice de la Harwell.La sosirea în incinta institutului, delegația M.A.N. a fost salutată de dr. A. H. S. Matterson, director științific, și de alți specialiști ai institutului. După vizitarea unor laboratoare, conducerea Institutului de Cercetări Atomice de la Harwell a oferit un dejun în cinstea de

legației. La încheierea vizitei, Zoe Rigani a mulțumit în numele membrilor delegației M.A.N. pentru primirea ce li s-a făcut, precum și pentru explicațiile ce le-au fost date privind activitatea institutului.Z. Rigani a relevat în cuvîntul său importanța care se acordă în R. P. Romînă activității de cercetare științifică pentru folosirea energiei a- tomice în scopuri pașnice.în seara aceleiași zile, delegația M.A.N. a R. P. Romîne a asistat la un spectacol de balet la teatrul Covent Garden. La încheierea spectacolului delegația romînă a oferit artiștilor buchete de flori.
Filarmonica de stat „George Enescu“

în apropierea țărmului Okinave! a avut loc această demonstrație 
originală cu prilejul căreia manifesîanții au cerut retrocedarea către 
Japonia a insulei, aliată sub ocupația americană.

WASHINGTON 23 (Agerpres). — La 22 mai a avut loc la Washington obișnuita conferință de presă săp- tămînală a președintelui S.U.A., J. Kennedy, în cadrul căreia el a răspuns la o serie de întrebări puse de ziariști.După cum relatează agenția France Presse, referindu-se la conferința ministerială a țărilor membre ale G.A.T.T. de la Geneva, destinată să pregătească negocierile comerciale și tarifare, președintele S.U.A a menționat că „rămine o cale lungă de parcurs înainte ca negocierile să fie încununate de succes” și că, fără îndoială, se vor ivi „numeroase dificultăți atunci cînd vor începe negocierile asupra problemelor de detaliu”.Agențiile de presă menționează că, în legătură cu tratativele de la Geneva în problema interzicerii experiențelor nucleare, președintele a declarat că în domeniul încheierii unui acord privitor la interzicerea experiențelor nucleare nu s-a realizat un progres, menționînd totodată că Statele Unite nu intențio

nează să cedeze în problema numărului de inspecții la fața locului, ceea ce, după cum se știe, împiedică încheierea acordului cu privire Ia interzicerea experiențelor nucleare.într-o altă ordine de idei, Kennedy a afirmat că Statele Unite nu .intenționează să renunțe la baza maritimă militară de la Guantanamo (de pe teritoriul Cubei).în cadrul problemelor legate de politica internă a S.U.A., președintele Kennedy a" fost nevoit să se refere din nou la situația din sudul Statelor Unite, unde evenimentele din ultima vreme au scos la iveală dezmățul rasist. Fiind întrebat dacă în legătură^cu aceste evenimente este posibilă aducerea de noi trupe federale în Alabama, cum s-a procedat în Mississippi, președintele Kennedy a răspuns „sper că nu va fi necesar", menționînd că dorește ca problema să fie reglementată de către autoritățile locale, deși pînă în prezent aceste autorități nu au dovedit că ar intenționa să dea curs acestei dorințe a președintelui.

Joi a sosit la Viena 
orchestra simfonică a 
Filarmonicii „George E- 
nescu“ care participă la 
cea de-a XllI-a ediție a 
„Săptămînilor festive 
ale Vienei“, eveniment 
de seanță in viața muzi
cală internațională. în
tr-un răstimp de 4 săp- 
tămîni își dau întîlnire 
în capitala Austriei 12 
orchestre celebre din 
toată lumea, 11 ansam
bluri muzicale, numeroși 
dirijori și soliști de fai
mă mondială.

Filarmonica din Bucu
rești va da vineri pri
mul său concert, care va 
fi dirijat de maestrul 
George Georgescu, artist 
al poporului, și va avea 
ca solist pe violonistul 
Ion Voicu, artist emerit. 
Programul cuprinde lu

crări de Serghei Proko- 
fie . A doua zi, Filaimo, 
mea nuuslrâ va interpre
ta Simfonia a VIII-a de 
Anton Bruckner, sub 
bagheta lui Plans Swa- 
rotvsky, dirijorul orches
trei simfonice a radiodi
fuziunii vieneze, care 
a fost în două rînduri 
oaspetele țării noastre.

După cele două con
certe din capitala Aus
triei, orchestra simfoni
că a Filarmonicii „Geor
ge Enescu“ va. pleca în 
turneu in Austria. Pri
mul popas îl va face la 
Graz, unde va da la 27 
mai un concert dirijat de 
artistul emerit Mircea 
Basarab. Urmează apoi 
Linz, la 28 mai, cu ace
lași dirijor. La Inns
bruck, la 29 mai, con
certul primei noastre

orchestre simfonice va 
fi dirijat de George 
Georgescu. Ultimele 
două concerte vor avea 
loc la 30 și 31 mai la 
Dornbirn și Salzburg yi 
vor fi dirijate de Mir
cea Basarab. Solistul a- 
cestor concerte va fi Ion 
Voicu.

Maestrul George Geor
gescu este bine cunos
cut și apreciat de publi
cul vienez. După cum 
se știe, el a condus pri
mul concert al actualei 
stagiuni a Filarmonicii 
din Viena. Cu acest pri
lej, presa, austriacă a sub
liniat în cronici elo
gioase impresia puter
nică produsă de eminen
tul dirijor romîn.

ȘT. DEJU
Viena, prin telefon.

„Un ansamblu de prim ran

Premiile la Festivalul cinematografic de la Cannes
„Codiri" : premiul pentru cel mai bun scenariu

„Curba a fost frîntă“
Ziarul vest-german „DIE WELT“ a 

publicat comentariile lui Ferdinand 
Fried, specialist în probleme economi
ce, în legătură cu diferite aspecte pe 
care le prezintă economia vest-ger- 
mană.

„Ca într-o oglindă concavă, la Țu
gui internațional de la Hanovra se con
centrează multe probleme ale econo
miei vest-germane.

Anul trecut, tîrgul s-a desfășurat sub 
semnul speranțelor unui avînt al Pieței 
comune.;. Acest avînt — continuă zia
rul —■' lipsește tranzacțiilor încheiate 
anul acesta Ia Hanovra ; și astfel, iese 
la iveală o a doua problemă a econo
miei noastre, poate chiar problema 
cheie. Boom-ul care a dominat tîrgul de 
anul trecut pare într-adevăr terminat. în 
mod deosebit iese la iveală discordanța 
între industria constructoare de mașini 
și cea a bunurilor de consum, discor
danță caie în ultimul timp s-a mani
festat în repetate rînduri.

Cu cît ne apropiem de materia de 
bază (oțel, cărbune etc.), cu atît con
junctura este mai atenuată. în ce pri
vește industria minieră, criza nu mai 
poate fi, de fapt, ascunsă de mulți ani. 
In industria oțelului, situația este de 
așa natură încît și aici cercurile intere
sate se gîndesc cu îngrijorare la un po
sibil regres. (Potrivit datelor comunicate 
de ziarul „Die Welt“, în aprilie produc
ția de oțel a scăzut la 2,48 milioane tone 
față de 2,7 milioane tone produse în 
martie). Și în industria constructoare de 
mașini, de pildă, exportul pe piețele din 
afara Europei se îngustează.

Conjunctura noastră este menținută 
doar de industria bunurilor de consum 
și de industria de construcții. Industria 
de construcții este limitată în ce pri
vește capacitatea sa, astfel încît ea se 
restabilește cu mare greutate în urma 
perioadei de stagnare determinată de 
iarna extrem de lungă. Și chiar în in
dustria bunurilor de consum se remar
că fenomene de lîncezeală. în conse
cință, pentru prima oară curba a fost 
frîntă în mod vizibil.

Această dezvoltare este agravată de 
faptul că acum s-a dezlănțuit în in
dustria metalurgică lupta pentru o spo
rire a salariilor. Situația economică poar

tă semnele distinctive ale stagnării, as- 
cunzînd chiar primejdiile unei recesiuni.

Rareori cei ce se ocupă cu pro
nosticuri în privint.” conjuncturii eco
nomice au fost atît de unanimi, ca a- 
cum, în aprecierea situației din 
R. F. Germană. Chiar și Ministe
rul Economiei, de obicei extrem 
de optimist, a fost ceva mai reținut în 
ultimul său raport privind situația eco
nomică ; Banca federală dă dovadă de 
o precauție extremă în aprecierile ei, 
iar Institutul științific de cercetări în 
domeniul economiei al sindicatelor ara
tă în ultimul său raport : „O parte tot 
mai mare a industriei vest-germane in
tră într-o fază de conjunctură lină, dacă 
nu într-o fază de stagnare".

Răsfoind presa străină

„In urma unei anchete ample — con
tinuă autorul — institutul IFO (institut 
de cercetare a conjuncturii economice) 
din München a manifestat scepticism 
față de problema dacă în 1962 
investițiile au înregistrat o creștere 
față de 1961. Aceasta ar constitui un 
indiciu că încă în anul trecut s-a în
registrat o stagnare. De asemenea, In
stitutul german pentru cercetări econo
mice din Berlin (occidental) este de 
părere că 1962 trebuie considerat un an 
de stagnare în privința investițiilor și 
că 1963 va fi cu siguranță anul unei 
recesiuni...

Toate acestea se agravează datorită 
faptului că și comerțul exterior ur
mează o evoluție îngrijorătoare. Dacă 
nu vom reuși să mărim exportu
rile, atunci, ca urmare a scăderii exce
dentului de export și a scurgerii tot 
mai mari de capital în străinătate, vor 
apare îngrijorătoare dificultăți de plăți. 
Președintele Băncii federale, Blessing, 
scontează în 1963 pe un deficit de circa 
3 miliarde de mărci.

Astfel se înmulțesc simptomele că în 
economie ne apropiem de o perioadă 
din ce în ce mai serioasă, mai gravă" 
— conchide Fried.

„Ce arată acest bilanț? — scrie în 
legătură cu aceleași probleme zia
rul „LE MONDE“. Un fapt fun
damental : expansiunea neîntreruptă

(creșterea producției — n.r.) de care 
profitase economia (vest) germană de la 
reforma monetară din 1948, s-a prelun
git anul trecut, dar într-un ritm înce
tinit: o creștere a venitului național net 
de 4 la sută, față de 5,5 la sută în 1961 
și de 8,5 la sută în 1960.

Raportul enumeră cauzele accentuă
rii dezechilibrului între cerere și ofertă. 
Printre altele, sînt menționate creșterea 
lentă a productivității (3 la sută față 
de 4 la sută în 1961 și de 6,5 la sută în 
1960). Creșterea prețurilor a atins 
3 la sută în 1962, față de 1,1 la sută în 
1959, 1,9 la sută în 1960 și 2,7 la sută 
în 1961 ; în construcții au fost bătute 
toate recordurile : 8 la sută față de 6,6 
la sută în 1961.

Plecînd de la acest bilanț, experții Mi
nisterului Economiei trasează curba eco
nomiei germane în 1963. Ei prevăd con
tinuarea încetinirii expansiunii și a- 
nunță un dezechilibru crescînd întie ce
rere și ofertă. Balanța comercială ar 
urma să continue să se înrăutățească.

Singura lor speranță pentru a contra
cara procesul inflației constă într-o 
încetinire a cheltuielilor publice și a 
activității ramurilor celor mai „supraîn
călzite". Prețurile nu ar trebui să creas
că cu mai puțin de 3 la sută din cauza 
dezechilibrelor prevăzute, la care se a- 
daugă creșterea tarifelor căilor ferate și 
poștale anul acesta și fluctuațiile prețu
rilor alimentare.

. Putem constata împreună cu profe
sorul Erhard (ministrul economiei — 
n.r) că „epoca unei expansiuni fără mar
gini a trecut".

Economia Germaniei occidentale con
siderată mult timp ca „miraculoasă”, a- 
dică apărată de amenințarea inflației, 
intră în rînd. Sindicatele refuză să 
practice „pauza salariilor’’ la care îi 
invită Fritz Berg, președintele patrona
tului german.

Totodată prețurile urcă, dînd naștere 
la noi cereri de ridicare a salariilor. 
Chemarea la arme a experților profe
sorului Erhard în vederea „luptei per
manente pentru stabilitatea monedei" 
i-ar face să surîdă pe francezii care 
și-au deschis ochii la realitate și care 
s-au obișnuit de mult timp să trăiască 
cu boala inflației” — scrie în încheiere 
„Le Monde”.

CANNES 23 (Agerpres).— La 23 
mai au fost anunțate premiile de
cernate la Festivalul cinematografic 
de la Cannes. Marele Premiu (Pal
me d'Or) a fost obținut de filmul 
italian „Ghepardul“, realizat de Lu
chino Visconti.

Filmul „Codin“, coproducție romi- 
no-franceză, regizor Henri Colpi, 
prezentat la Festival de R.P. Romî
nă, a obținut Premiul pentru cel 
mai bun scenariu.

Premiul special al furtului a fost 
atribuit filmului japonez „Hara
kiri“, realizat de cineastul Masaki 
Kobayashi și filmului cehoslovac „O 
zi, o pisică“, realizat de cineastul 
Vojtech Jasny.

Premiul pentru cea mai bună e- 
vocare a unei epopei revoluționare
— filmul sovietic „Tragedia opti
mistă“, realizat de Samson Sam
sonov.

Premiul Garry Cooper (pentru va
loarea umană a subiectului tratat)
— filmul american „Tăcere și um
bre“, realizat de Robert Mulligan.

Premiul pentru cea mai bună in
terpretare feminină—Marina Vlady, 
interpreta principală din filmul ita
lian „Albina matcă“, realizat de 
Marco Ferreri.

Premiul pentru cea mai bună in
terpretare masculină — Richard 
Harris, interpretul principal din 
filmul englez „Această viață sporti
vă“ („Prețul unui om“) realizat de 
Lyndsay Anderson.

Au fost, de asemenea, decernate 
următoarele premii pentru filmele 
de scurt metraj:

Marele Premiu — filmelor „Flori 
de piatră“, realizat de cineastul el
vețian Alex Seiler, și „Fasolea", rea
lizat de cineastul francez Desmond 
Secham.

Premiul special al juriului — fil
mul iugoslav „Apartamentul meu“, 
realizat de Vonimir Berkovic.

Mențiuni : filmul italian „Dumini
ca“, realizat de Luigi Bazzoni, și fil
mul maghiar „Ție“, realizat de 
Gyula Macskassy.

Miercuri seara tîrziu, 
cînd a luat sfîrșit spec
tacolul cu opera „Oedip“ 
de George Enescu în in
terpretarea artiștilor Tea
trului de Operă și Balet 
din București, uriașa 
cortină a sălii a trebuit 
să fie ridicată de repe
tate ori după ultimele 
acorduri. întreaga asis
tență i-a ovaționat în pi. 
doare pe dirijor, soliști 
și pe ceilalți membri ai 
ansamblului. Cererea de 
locuri fusese mult mai 
mare decît capacitatea 
sălii.

Ziarele franceze de 
joi continuă să publice 
cronici elogioase în le
gătură cu spectacolul 
colectivului din Bucu
rești. în ziarul „Com
bat“, la rubrica „Mu
zica la Paris“, Marcel 
Schneider, după ce face 
prezentarea creației lui 
Enescu, scrie: „Orches
tra suplă, disciplinată, a 
fost dirijată cu subtili
tate de Mihai Bredicea-

nu. Corul excelent, la 
fel ca întreg ansamblul, 
din care se detașează în 
mod deosebit Ohanesian, 
la fel de mare trage
dian și cîntăreț, și loan 
Hvoroo în Thyresias. In

Presa pariziană 
despre spectaco
lele Teafralui de
Operă și Balet 
din București

rolurile feminine au a- 
pănit Elena Cernei — 
aplaudată la Paris și 
cînd a interpretat pe, 
Amneris — și Zenaida 
Palii, sfinx neliniștitor. 
Decorurile lui Laub, 
care înlocuiesc cartonul 
pictat cu efectul de lu
mină, sînt ireproșabile“.

Ziaiul „Le Figaro” 
publică o cronică amplă 
pe 3 coloane. Autorul ei 
este cunoscutul comen
tator muzical Claren

don, care scrie printre 
altele „Orchestra diri
jată de Mihai Bredicea- 
nu dovedește mari cali
tăți... Vocea bogat tim
brată a baritonului O- 
hanesian dă un puter
nic relief lui Oedip“. 
Ziarul „L’Humanité“ 
scrie : „Opera din Bucu
rești s-a afirmat ca 
un ansamblu de prim 
rang". Și postul de ra
dio Paris a transmis 
miercuri o cronică elo
gioasă.

Spectacolul de foi 
seara cu „Bărbierul din 
Sevilla“ s-a bucurat de 
același mare succes. Fie
care arie interpretată de 
Nicolae Herlea a fost 
însoțită de ovații. Cri
ticii muzicali prezenți în 
sală îl consideră drept 
unul din cei mai mari 
baritoni care au cîntat 
la Paris.

T. VORNICU 
Paris, prin telefon

Festivîlățile de la TorinoCu prilejul centenarului primei catedre de limba romina

MONTEVIDEO. La 21 mai a avut 
loc în holul Teatrului Național de Co
medie „Solis“ din Montevideo, sub 
auspiciile comisiei municipale a tea
trelor, deschiderea oficială a expozi
ției de scenografie si artă teatrală ro
mânească. La deschidere au participat 
reprezentanți de seamă ai vieții artis
tice din Montevideo, numeroși oameni 
de cultură și ziariști. Au fost prezenți, 
de asemenea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al Uru- 
guayului și șefi ai misiunilor diploma
tice. Expoziția suscită un deosebit in
teres din partea presei, a radioului și 
a televiziunii, care elogiază orientarea 
creatoare și realizările teatrului din 
R. P. Romînă.

DJAKARTA. Președintele Indone
ziei, Sukamo, a plecat la 23 mai. în- 
tr-o călătorie peste hotare în timpul 
căreia va vizita Filipinele, Japonia, 
Austria, Iugoslavia și Italia.

ANKARA. Intre 13 și 24 mai tea
trul „Arena“ din Istanbul a organi

zat un turneu la Ankara în cadrul că
ruia a dat o serie de reprezentații cu 
piesa „O scrisoare pierdută“ de 1. L. 
Caragiale. Spectacolele au suscitat un 
deosebit interes, fiind apreciate și 
aplaudate de un numeros public. Co
lectivul teatrului va continua turneul 
în orașele Konya, Adana, Mersin, 
Diyarbakir, Erzurum, Samsum și 
Izmir.

HAVANA. Ministerul Forjelor Ar
mate revoluționare din Cuba a Jat 
publicității o declarație în legătură cu 
o nouă provocare a mercenarilor con
trarevoluționari. în declarație se 
subliniază că în noaptea spre 19 mai 
un vas pirateresc, venit din nord, a 
deschis foc în direcția gurilor fluviu
lui Rio Tarara, la o distanță de 15 km 
de Havana.

BEIRUT. Funcționarii și lucrătorii 
societății de transporturi aeriene a Li
banului au declarat la 22 mai o grevă, 
în urma căreia la aeroportul din 
Beirut au fost suspendate cursele ae-

ROMA 23. — CorespondentulAgerpres, Giorgio Pastore, transmite : La Torino au luat sfîrșit festivitățile cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la înființarea primei catedre de limbă romînă la Universitatea din acest oraș. La festivitățile de la Torino au luat parte numeroși oameni de artă și cultură în frunte cu Mario Allara, rectorul Universității din Torino, oficialități, printre care Carlo Scaraccio Mig- noza, subsecretar de stat la Ministerul Instrucțiunii Publice, Giuseppe Migliori, prefectul provinciei Torino, Giancarlo Anselmetti, primarul orașului Torino, Sabetta, director general adjunct al Relațiilor Culturale cu Străinătatea din Ministerul de Externe. Au fost prezenți, de asemenea, ca invitați, academicienii C. Daicoviciu, I. Iordan și E. Petrovici, ministrul R.P. Romîne la

Roma, Mihai Marin, membri ai legației romîne.în cadrul festivităților de la Torino au prezentat expuneri cu privire la relațiile culturale romîno- italiene de-a lungul anilor profesorii italieni Carlo Tagliavini, Giuseppe Petronio, Mario Ruffini, Giorgio Gullini, Giuliano Bonfanti și Ma- rianno Baffi. Cu deosebit interes au fost ascultate expunerile făcute de acad. Constantin Daicoviciu despre „Formarea limbii și poporului romîn’’ și acad. Iorgu Iordan despre „Structura gramaticală a limbii romîne”.Ziarele „La Stampa” „Gazetta del Popolo” „Unita”, precum și radio- televiziunea italiană au oglindit pe larg festivitățile de la Torino, subliniind că ele vor contribui la întărirea legăturilor culturale și de prietenie între popoarele italian și romîn.

REDACȚIA St ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii” Țel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștala, factorii poștali »1 difuzorii

riene. Greviștii cer să li se garanteze 
drepturi corespunzătoare în cadrul 
noii companii mixte de transporturi 
aeriene „Middle East", ce urmează a 
fi creată în cursul lunii viitoare.

MOSCOVA. în dimineața zilei de 
23 mai. un avion cvadrimotor „ÎL— 
18” a decolat de pe aeroportul Șere- 
metievo îndreptîndu-se spre Damasc. 
Cu această cursă a fost inaugurată 
noua linie aeriană internațională — 
Moscova — Damasc. Avionul va stră
bate distanța de 3 000 kilometri din
tre cele două capitale în cinci ore, fără 
escală.

AMMAN. In capitala Iordaniei a 
fost dat publicității un decret .regal 
prin care este aprobată hotărirea gu
vernului cu privire la organizarea la 6

iulie a unor alegeri generale pentru 
Camera deputaților.

PARIS. După întrunirea Consiliu
lui de Miniștri din 22 mai, Alain Pey
refitte, purtătorul de cu vînt al guver
nului francez, a confirmat că genera
lul de Gaulle va face în cursul lunii 
iulie o vizită în Germania occidentală, 
unde se va întîlni cu cancelarul Ade
nauer.

CAPETOWN. Tribunalul din loca
litatea Paarl (provincia Cap) a pro
nunțat la 22 mai sentința în procesul 
africanilor arestați în urma puternice
lor acțiuni antirasiste ale populației 
africane din această localitate în luna 
noiembrie anul trecut. Trei africani 
au fost condamnați la moarte, iar alți 
13 au fost condamnați la închisoare de 
la 18 luni la doi ani.
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