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Pe șantiere — ritm susținut, 
lucrări de bună calitate!

La recepție — 
calificativul 

„foarte bine“
ORADEA (coresp. „Scîn- 

feii"). — în Piața Bucu
rești din Oradea a fost 
terminată recent construc
ția unui nou bloc cu 48 
de apartamente. La recep
ție constructorii frustului 
regional au primii califi
cativul „foarte bine“. în 
Piața București și în car
tierul Rogerius sînf în 
curs de finisare alte 
blocuri cuprinzînd peste 
300 de apartamente. Tot 
la Oradea s-a deschis a- 
cum cîteva zile un nou 
șantier de locuințe. Potri
vit proiectelor, pe acest 
șantier, amplasat pe malul 
stîng al Crișului Repede, 
se va construi noul car
tier 1 Mai. Aici vor fi 
construite 7 blocuri cu 
cîfe 4 etaje, fiecare avînd 
r.'n număr de 170 de apar
tamente.

Metode avansate — 
productivitate 

ridicată
Colectivele de construc

tori, morrtoni și instalatori 
de pe șantierele industriei 
chimice acordă o atenție 
sporită creșterii productivi
tății muncii. în acest scop 
au fost introduse și extinse 
unele metode avansate. 
Astfel, s-a adoptat soluția 
de echipare a turnurilor de 
răcire a apel cu plăci de 
asbocîment, s-au utilizat 
cofraje glisante la execuția 
structurii de rezistență a 
turnurilor de granuläre, s-a 
generalizat folosirea pa
nourilor da cofraj din plăoi 
fibrolemnoase confecțio
nate pe șantiere. Gradul 
de mecanizare a lucrări
lor a sporit prin utilizarea 
automacaralelor, macara
lelor, lansatoarelor de 
conducte, buldozerelor, 
drăailor refulante.

Toate construcțiile în grafic
Cartierul Grigorescu din Cluj este situat 

într-un cadru natural deosebit de atrac
tiv. Acest cadru este astăzi completat 
cu cel al blocurilor noi în construc
ție. începînd de anul trecut, aici se 
ridică un microralon modern. în prima 
etapă se vor construi blocuri cu 3 000 de 
apartamente, unități comerciale, un com
plex școlar etc. Pînă în prezent au fost 
terminate și date în folosință 3 blocuri 
(parter plus 4 etaje) cu 174 de aparta
mente. Se află în faza de finisaj alte 3 
blocuri cu peste 200 de apartamente. Sub 
dealul Donathului a început să se profi
leze în luna aceasta seria celor 7 blocuri 
turn cu 9 etaje, iar 
peste șosea a început 
construcția unei alte 
serii de blocuri cu 
cîte 4 etaje. Este în 
construcție și un 
punct al complexu
lui comercial.

Șantierul de construcții din cartierul 
Grigorescu se caracterizează prin aplica
rea pe scară largă a tehnicii și tehnologiei 
moderne. Blocurile turn se construiesc cu 
ajutorul cofrajelor glisante. Pînă în pre
zent au fost glisate două blocuri, opera
țiile Respective fiind executate în 9 zile și 
jumătate. în medie s-a ridicat un etaj pe 
zi, realizîndu-se astfel o reducere simți
toare a timpului de glisare față de blocul 
construit anul trecut.

Cum se explică acest lucru ?
Constructorii, bazîndu-se pe experien

ța cîștigată, au reușit să aducă nu
meroase îmbunătățiri metodei cofraje
lor glisante. Printre altele, s-a mai 
construit un set de cofraj. în timp ce cu 
vechiul set de cofraj se glisa primul bloc, 
setul nou de cofraj s-a montat la al doilea 
bloc, astfel că atunci cînd s-a termi
nat glisarea primului bloc s-a montat 
doar utilajul, iar lucrul a putut începe. 
Deci, de la o glisare la alta, s-a obținut o 
scurtare a timpului de 7—10 zile. Alter
narea celor două seturi de cofraj va con
tinua pînă la terminarea tuturor celor 7 
blocuri.

La construcția blocurilor turn mai 
vechi s-a lucrat cu bob, pentru realizarea 
căruia s-au cheltuit circa 10 000 lei. Acum 
bobul a fost înlăturat. Accesul muncito
rilor la cofraj se face prin „casa scării“ 
definitive care se cofrează, se armează 
și se betonează odată cu glisarea. 
Pentru faza a doua, a turnării planșeu- 
lui monolit și a executării finisajului, s-a 
adoptat un electropalan montat exterior, 
după demontarea cofrajului. Cu acesta 
se ridică tot materialul.

începînd cu construcția celui de-al 3-lea 
bloc turn, planșeele se vor executa din 
prefabricate turnate suprapus și montate 
cu macaraua pe deasupra, scurtîndu-se 
astfel timpul de execuție. Sucoesul apli
cării metodei cofrajelor glisante este asi

gurat și de faptul că la aceste blocuri 
lucrează constructori care au cîștigat o 
bună experiență : echipa de dulgheri a 
lui Albert Bardos, cea de betoniști a lui 
Vasile Roman, maiștrii Gheorghe Rusu și 
Gall Karol și alții.

Și la construcția altor blocuri se aplică 
metode moderne de lucru. La blocurile 
5 B și 5 C se lucrează cu planșee prefa
bricate. Tot aici se aplică sistemul de lu
cru „în lanț“.

La unul din blocurile „lamă”, aflat în 
finisaj, l-am întîlnit pe tov. ing. Eugen 
Beiu, de la filiala din Cluj a I.N.C.E.R.C. 
Scopul prezenței

Succesele petroliștilor 
din Oltenia

De la începutul anului pinii la ju
mătatea lunii mai, petroliștii Trus
tului de extracție Tg. Jiu au extras 
peste plan o cantitate de țiței egală 
cu producția trustului pe aproape 
tret zile. Depășirea planului la ex
tracția țițeiului se datorește aplică
rii unor metode moderne în tehni
ca extracției ca : recuperarea secun
dară, injecții de nisip în -formațiile 
productive, tratamente cu substanțe 
tensioactive, acidizări și altele. O 
contribuție însemnată la sporirea 
producției de țiței au adus-o noile 
sonde date în producție. Totodată, 
brigăzile de intervenții și reparații 
au reactivat 20'sonde din fondul in
activ, la care s-a realizat o însemna
tă producție de țiței.

Vineri la amiază, a sosit în Ca
pitală, la invitația C.C. al P.M.R., o 
delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, condusă de tovarășul N. V. 
Podgornîi, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Ucraina, pentru a studia experiența 
organizațiilor Partidului Muncito
resc Romîn. Din delegație fac parte 
A. A. Epișev, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., șeful Direcției prin
cipale politice a armatei sovietice și 
a flotei maritime militare, P. V. Ko- 
vanov, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Comite
tului controlului de partid și de stat, 
M. A. Polehin, membru supleant al

C.C. al P.C.U.S., șet'ul Secției orga
nelor de partid a C.C. al P.C.U.S. 
pentru agricultura R.S.F.S.R., N. A. 
Kuznețov, al doilea secretar al Co
mitetului orășenesc al P.C.U.S. Mos
cova, M. I. Haldeev, șeful Secției 
ideologice a C.C. al P.C.U.S. pentru 
industria R.S.F.S.R., A. D. Ami
rov, secretar al C.C. al P.C. din A- 
zerbaidjan, A. I. Gorceacov, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., I. A. Vlasova, secretar al 
Comitetului regional al P.C.U.S. 
pentru industrie — Kursk, A. V. 
Grebnev, redactor șef adjunct al 
ziarului „Izvestia“.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții sovietici au fost întîmpi-

nați de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Chivu Stoica, membri ai Biroului 
Politic și secretari ai C.C. al P.M.R., 
de membri și membri supleanți ai 
C.C, al P.M.R., activiști de partid 
din Capitală.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. 
P. Romînă, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a înmînat 
membrilor delegației buchete de 
flori.

După sosire, delegația de ac
tiviști ai P.C.U.S. a depus co
roane de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei și la Monumentul Eroilor 
Sovietici. (Agerpres)

Primirea delegației la C. C. al P. M. R.
Vineri la amiază, tovarășul Gheor

ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., a primit pe membrii 
delegației de activiști ai P.C.U.S. în 
frunte cu N. V. Podgornîi.

La primire au luat parte tovară
șii : Ion Gheorghe Maurer, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Mihai 
Dalea, membri ai C.C. al P.M.R.

A fost de față I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă.

întîlnirea s-a desfășurat într-o- 
atmosferă cordială, tovărășească.

(Agerpres)

DIN EXPERIENȚA 
CONSTRUCTORILOR 

DE PE ȘANTIERELE CLUJENE

lui aici este justificat. 
Cercetările și expe
rimentările se pot 
face numai pe acele 
șantiere care oferă 
condiții tehnice și 
materiale corespun
zătoare. Aici se expe
rimentează materiale 

și procedee noi pentru a se elimina din 
faza de finisaj procesele umede și a le în
locui cu procese uscate la pereții despăr
țitori, la tencuieli, zugrăveli, pardoseli și 
placaje în băi și bucătării.

Scopul urmărit e scurtarea duratei de 
finisare a blocurilor și înlocuirea mate
rialelor scumpe. într-adevăr, dacă un bloc 
turn se ridică în 9 zile după procedeele 
moderne, finisajul, după procedeele cla
sice, durează circa 3 luni. Iată de ce o- 
biectivul propus este deosebit de im
portant.

Pentru pereții despărțitori se preconi
zează folosirea de plăci fibro-lemnoase

îngrășăminte chimice 
peste plan

Mai bine de 1 000 tone de îngrășă
minte chimice azotoase au fost reali
zate în această lună peste plan la Com
binatul chimic din Făgăraș. în scopul 
îmbunătățirii calității îngrășămintelor, 
aici s-a experimentat răcirea azotatului 
de amoniu în strat fluidizat și se mon
tează o nouă instalație de fluidizare.

zează x________________
dure și poroase, care prezintă caracteris
tici superioare față de pereții din cărămi
dă: o izolare fonică mai bună, montare 
mai rapidă, eliminarea perioadei de usca
re. Se urmărește, de asemenea, înlocuirea 
tencuielilor cu plăci fibro-lemnoase dure 
în cazul zidurilor de cărămidă și elimina
rea definitivă a tencuielilor prin aplicarea 
de tapete. Manopera la aplicarea tapete
lor e mult mai redusă decît la zugrăvirea 
obișnuită. Se experimentează pardoseli cu 
strat de uzură din parchet lamelar și par
chet cu strat din covor de policlorură de 
vinii. Se urmărește astfel reducerea 
timpului de execuție și o mai bună izolare 
fonică.

Deși pe șantierul microraionului din 
cartierul Grigorescu toate construcțiile 
sînt în grafic — iar altele chiar înaintea 
graficelor — sînt totuși de semnalat și u- 
nele deficiențe. Ar fi necesar să se 
urgenteze terminarea drumurilor de ac
ces la blocurile locuite și să se grăbeas
că ritmul lucrărilor la spațiile comerciale 
aflate în construcție. De rezolvarea aces
tor probleme trebuie să se ocupe atît be
neficiarul cît și constructorul.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii”

Mașini noi în industria 
de tricotaje

în acest an a continuat acfiunea de 
dezvoltare și modernizare a fabricilor 
de tricotaje. De la începutul anului fa
bricile de tricotaje au fost dotate cu 
noi mașini circulare de tricotat ciorapi, 
cu mașini rapide de tricotat cu urzeală, 
mașini de încheiat tricotaje și altele. O 
parte din noile mașini au și intrat în 
producjie, contribuind la depășirea 
sarcinilor de producfie. De ia începu
tul anului tricoterii au realizat, peste 
plan, o jumătate de milion de bucăfi de 
tricotaje din bumbac, iînă și mătase.

Economii de lemn 
în minele carbonifere

în exploatările carbonifere ale 
trustului minier „Muntenia“ s-a eco
nomisit de la începutul anului o 
cantitate de lemn echivalentă cu 
consumul prevăzut pe 15 zile la una 
din minele cele mai mart ale trus
tului. La fiecare 1 000 tone de căr
bune extras s-au consumat pe trust 
cu 2,6 mc de lemn de mină mai pu
țin decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Aceasta se datorește ex
tinderii sistemelor modeme de ar
mare cu susțineri metalice, bolțarl 
și prefabricate din beton, în peste 
7 500 ml de galerii. Sistemele mo
derne de armare au făcut ca pro
ductivitatea muncii în subteran să 
crească, față de cea planificată, cu 
2,76 la sută.

Cartierul Grigorescu din Cluj. Blocuri date în luncțlune șl blocuri aliate în construcție (Foto : A. Cartojan)

La G. A. S. Variaș

Producții mari de lapte la un preț de cost scăzut
Gospodăria de stat Variaș, re

giunea Banat, are un sector zooteh
nic dezvoltat. Cele două specii de 
animale pe care le creștem (vaci și 
porci) au ponderea cea mai mare 
in planul producției globale și 
marfă al unității. Noi am obținut 
rezultate bune la ambele specii. In 
cele ce urmează vrem să ne referim 
la experiența cîștigată în realizarea 
de producții mari de lapte, la un 
preț de cost scăzut.

Fermele noastre de taurine cu
prind un număr de 842 de 
capete, din care 304 sînt vaci cu 
lapte. Anul trecut de la fiecare vacă 
furajată s-a realizat în medie 4 208 
litri de lapte, iar de la 1 ianuarie 
și pînă la 15 mai a.c. — 2 000 litri. 
Realizarea acestor producții ne-a 
dat putința să depășim cu mult 
sarcinile de plan. De la începutul a- 
nului am livrat statului 6 126 hecto
litri de lapte — cu 1 300 hectolitri 
mai mult decît prevedea planul 
la zi.

Rezultate bune au fost obținute 
și în ce privește reducerea prețu
lui de cost. Pe trimestrul I al a-

cestui an s-a realizat litrul de lapte 
cu 0,52 lei mai puțin decît a fost 
planificat. Ținînd seama de măsu
rile luate, avem convingerea că, în 
loc de 4 400 1 lapte cît prevede pla
nul, vom obține de la fiecare vacă 
furajată în acest an, peste 5 000 litri.

Cum am ajuns la aceste rezultate?

® Pînă la 15 mai—2000 I lapte 
de la fiecare vacă furajată ® Litrul 
de lapte costă cu 0,52 lei mai puțin 

decît a fost planificat

Un proverb vechi spune că : 
„Laptele stă pe limba vacii“. Acest 
proverb scoate la iveală un adevăr 
de care noi ținem seama: produc
ția de lapte depinde în cea mai 
mare măsură de asigurarea unor 
furaje de bună calitate, de hrănirea 
rațională a animalelor. Pentru pe
rioada de iarnă a anului 1962/1963 
am asigurat pentru fiecare vacă 
2 500 kg de fînuri diferite (lucernă, 
trifoi și fîn natural), 9 tone furaje

însilozate (porumb, mazăre, trifoi) 
precum și concentratele și fibroa
sele necesare.

Cum am procurat aceste cantități 
de furaje ?

Gospodăria noastră nu dispune 
de suprafețe întinse de pășune. In 
această situație, pentru a asigura 
o bună hrănire a animalelor, noi ne 
îngrijim să obținem producții mari 
de furaje verzi, fînuri, nutrețuri 
care se însilozează și porumb. Lu- 
crînd bine terenul cultivat cu a- 
ceste plante, am obținut anul tre
cut 3 504 kg porumb boabe la ha, 
28 000 kg porumb siloz, aproape 
4 000 kg fîn de borceag, 3 931 kg 
fîn de trifoliene etc.

O mare atenție dăm recoltării 
la timp și depozitării în cele mai 
bune condiții a fînurilor de bor
ceag, trifoi și lucernă. Facem a- 
ceasta deoarece practica ne-a dove
dit că pentru animale nu-i tot una 
dacă mănîncă bețe de lucernă, de 
pildă, sau fîn bun, de calitate. La 
fel procedăm și cu furajele pe ca
re le însilozăm: porumb, mazăre, 
borceag, lucernă și trifoi. Recoltăm 
la timp aceste plante, le însilozăm

bine astfel că silozul de porumb, de 
borceag și mazăre sau de lucernă și 
trifoi pe care îl administrăm a- 
nimalelor este de foarte bună cali
tate.

Din sortimentele de furaje exis
tente s-au întocmit rații bine echi
librate pentru fiecare vacă. După 
ce se întocmesc rațiile individuale, 
se trece la determinarea capacității 
maxime de producție a vacilor în 
vederea identificării exemplarelor 
celor mai productive. Astfel, rația 
este mărită treptat, peste necesa
rul de hrană corespunzător produc
ției zilnice, atît timp cît vaca răs
punde prin sporirea producției de 
lapte. în momentul în care produc
ția nu mai crește, se încetează ad
ministrarea stimulativă a furajelor.

în tot timpul perioadei de stabu- 
lație s-au administrat zilnic, în 
hrana vacilor, circa 4 kg fîn, precum 
și cantități corespunzătoare de fu
raje însilozate. Pentru ca ani
malele să-1 consume cu plăcere, noi 
dăm o săptămînă siloz de porumb, 
o săptămînă siloz de borceag și ma
zăre și o săptămînă siloz de lucernă 
și trifoi.

O mare însemnătate pentru creș-
Ing. IOAN AGEU 

director al G.A.S. Variaș, 
IULIAN CONSTANTINESCU 

ing. zootehnist

(Continuare în pag. V-a)

Intr-una din secțiilo uzinelor chimice 
după vulcanizare calitatea anvelopelor.

„Victoria“ din Florețti. Muncitorul Constantin Retegan verifică
(Foto : AgerpresJ

SPITAL NOUA 5000-a garnitură de mobilă
RĂDĂUȚI (coresp. „Scînteii“), — Ieri, colectivul Fa

bricii de mobilă din Rădăuți a produs cea de-a 
5 000-a garnitură de mobilă. Ca urmare a înzes
trării fabricii cu utilaj de înaltă tehnicitate, a ridi
cării calificării muncitorilor, aici s-a produs numai 
mobilă de bună calitate, apreciată de cumpărătoiri. 
In curînd va începe producția în serie a garniturii 
de mobilă „Orhideea“ — (cameră combinată și dor
mitor). în prezent,' in fabrică se fac experimentări 
pentru trecerea la lustruirea mobilei cu poliesteri.

Se pregătesc 
de recoltare
PITEȘTI. — în 

regiunea Argeș 
au fost puse în 
stare de funcțio
nare peste 75 la 
sută din numărul 
batozelor, 65 la 
sută din cel al 
combinelor de 
cereale și aproa
pe jumătate din 
numărul preselor 
de balotat paie. 
S.M.T. Teiu a 
terminat revizui
rea și repararea 
batozelor și com
binelor de cerea, 
le, iar la S.M.T. 
Miroși și Vlaicl, 
lucrările sînt a- 
vansate.

îndrumătoare privind 
admiterea în învăfămîntul 

profesional și tehnic
In scopul unei mai bune orientări 

a absolvenților școlilor de 7 (8) ani 
și ai școlilor medii de cultură gene
rală, Ministerul Invățămîntului a 
elaborat două îndrumătoare privind 
admiterea în învățămîntul profe
sional și tehnic pentru anul școlar 
1963—1964. Aceste îndrumătoare cu
prind condițiile de admitere în școlile 
profesionale, școlile tehnice agricole, 
școlile tehnice și tehnice de maiștri, 
cu indicațiile necesare în ce privește 
vîrsta de primire, obiectele de exa
men, data ținerii examenului de ad
mitere etc. De asemenea, îndrumă
toarele conțin și rețeaua școlilor de 
meserii și specialități repartizate pe 
regiuni și orașe.

(Agerpres)

Descoperiri arheologice
IAȘI (coresp. „Sclnteli”). 

— Colectiviștii din satul 
Muncelu de Sus, raionul 
Pașcani, au descoperit la 
circa 600 m depărtare de 
sat mai multe monede 
vechi. Sosind la fața lo
cului, un colectiv de cer
cetători de la Muzeul de 
istorie a Moldovei din 
Iași, ajutat de către ca
dre didactice din comună, 
a reușit să scoată la ivea
lă un tezaur cu aproape 
400 de dinari romani din 
argint, datlnd cei mai 
vechi din sec. 1 I.e.n., Iar

cei mal noi din secolul 
II e.n.

In comuna Negrești, din 
raionul cu același nume, 
regiunea Iași, au tost des
coperite, tot de colecti
viști, lingă pădurea din 
marginea satului mai mul
te obiecte de bronz : se
ceri, topoare, vlriuri de 
lance etc. Arheologii 
ieșeni au stabilit că a- 
ceste obiecte datează de 
la Începutul mileniului 1 
I.e.n. ți au aparținut tra
cilor.

moderne în
Constanta

portul

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii). — 
In portul Constanța crește continuu 
gradul de mecanizare a lucrărilor de 
încărcare și descărcare a vaselor. Au 
fost date în exploatare în ultimul timp 
un număr important de autostivui- 
toare, macarale etc. Recent, a fost 
pusă în funcțiune aici o macara pluti
toare „Gigant“ de 100 de tone. Maca
raua este folosită la ridicarea încărcă
turilor cu greutate mare. Prin intrarea 
ei în funcțiune se vor putea executa 
lucrări de revizie și reparații a hidro- 
buzelor din portul turistic „Tomis“, 
pescadoarelor etc.

ZĂRNEȘTI (co
resp. „Scînteii”). 
— Recent, în o- 
rașul Zărnești a 
fost amenajat și 
dat' în folosință 
un spital destinat 
tratării maladiilor 
neurologice. Spi
talul este dotat 
cu toate c'ele ne
cesare pentru a- 
sigurarea unei cît 
mai bune asis
tențe medicale.

Noua macara de 100 tona Instalată recent !n portul 
Constanța, (Fete t S< Hsșotl)
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Zn acesta zile, studenții se pregătesc intens pentru colocviile ți exame
nele din sesiunea de vară. Conducerile facultăților, cu sprijinul organizații
lor de partid, organizațiile U.T.M. ți asociațiile studenților întreprind dife
rite acțiuni menite să contribuie la desfășurarea exemplară a sesiunii, să-l 
ajute pe studenți să se pregătească temeinic pentru a obține rezultate cit 
mai bune.

Studiul Individual — baza 
însușirii cunoștințelor

La Institutul politehnic din Capitală, 
analiza atentă a lucrărilor de control 
a permis cadrelor didactice să stabi
lească problemele și capitolele din care 
vor desprinde subiectele pentru e- 
xamene. Pentru a-i ajuta pe studenți în 
aprofundarea cunoștințelor ș-au organi
zat ore de consultații, expuneri ale ca
drelor didactice etc. Bunăoară, la cursu
rile de matematici, geometrie analitică, 
fizică ș.a. pentru anii I și II au fost 
inițiate din timp consultații, în cadrul 
cărora au fost trecute în revistă pro
blemele de bază ale materiei. în ace
lași timp, colectivele de catedre s-au o- 
cupat de sistematizarea materiei pe se
mestre, de ridicarea nivelului științific 
al cursurilor, seminariilor și lucrărilor 
de laborator. Cu o lună înainte de în
cheierea cursurilor, paralel cu definiti
varea proiectelor de ăn și a lucrărilor 
de laborator, studenții au început reca
pitularea materiei predate la discipline 
de specialitate cum sînt : termotehnica, 
rezistența materialelor, electrotehnica 
etc. în cadrul fiecărei facultăți s-au 
constituit comisii care se preocupă de 
buna organizare a sesiunii de examene, 
de îndrumarea pregătirii individuale a 
studenților.

In biblioteci și sălile 
de lectură

în perioada pregătirii examenelor din 
apropiata sesiune au fost puse la dis
poziția studenților din Iași noi săli de 
studiu. La Institutul agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad“ au fost amenajate 
5 amfiteatre cu o capacitate de peste 
800 de locuri ; 4 săli de Cursuri ale in
stitutului politehnic au fost transforma
te în săli de lectură în care au fost a- 
duse cursuri, publicații de specialitate, 
reviste etc. în același timp, la comple
xul de cămine din cartierul „23 Au
gust“ s-a amenajat o bibliotecă mobilă.

Bibliotecile universitare au fost do
tate cu numeroase volume noi. Biblio
teca Institutului politehnic care nu
mără peste 250 000 de volume, a pri
mit de curînd cursuri din domeniile 
automatizării, electrotehnicii, metalur
giei, construcțiilor de mașini, tehnolo
giei chimice textile, geometriei analiti

La dispoziția studenților -50 de biblioteci centrale
Creșterea de la un an 

la altul a numărului de 
studenți a impus extinde
rea numărului de biblio
teci pentru învățămîntul 
superior din țara noastră. 
In momentul de față, 
studenții au la dispoziție 
aproape 50 de biblioteci 
centrale, precum și 740 
de biblioteci în facultăți, 
laboratoare ți cămine. Ele 
posedă aproape 9 milioa
ne volume de literatură 
beletristică, lucrări științi

fice de specialitate, di
verse publicații în limbi
le romînă, rusă, franceză, 
engleză, germană, italiană.

Bibliotecile institutelor 
de învățămînt superior îți 
îmbogățesc în permanen
ță fondul de cărți ți pu
blicații. In acest an de în
vățămînt, ele au primit 
697 383 volume. O parte 
din aceste biblioteci au 
legături permanente pen
tru schimb de cărți și pu
blicații cu un mare număr

Partidul nostru, conducerea sa 
acordă o atenție deosebită ridicării 
continue a nivelului învățămîntului 
de partid, însușirii de către mem
brii de partid și ceilalți oameni ai 
muncii a învățăturii marxist-leni- 
niste, cunoașterii politicii partidului 
bazată pe această învățătură. Des
fășurarea anului școlar în învăță
mântul de partid vădește rodnicele 
rezultate ale preocupării perma
nente a partidului pentru îndruma
rea activității propagandistice, ale 
exigenței sale față de conținutul și 
eficacitatea acesteia. Atît în ce pri
vește sfera de cuprindere a propa
gandei de partid, cît și nivelul teo
retic, legătura cu viața și forța ei de 
înrîurire, anul școlar ce se termină 
a mârcat un progres evident. Cele 
aproape 56 000 cercuri și cursuri de 
la orașe și sate au înglobat aproape 
totalitatea membrilor și candidați- 
lor de partid, precum și peste 
496 000 tovarăși din activul fără 
partid. Amploarea muncii de propa
gandă, interesul viu pentru studie
rea . învățăturii marxist-leniniș- 
te, a bazelor științifice ale politicii 
partidului nostru își găsesc expre
sie în faptul că numărul cursanților 
a ajuns la 1 357 000, cu aproape 
300 000 mai multi ca anul trecut.

La baza activității desfășurate în 
toate cercurile și cursurile înyăță- 
mîntului de partid se află studierea 
nesecatului tezaur de idei cuprins 
în operele lui Marx, Engels, Lenin, 
creatorii atotbiruitoarei învățături 
revoluționare a proletariatului, 
studierea documentelor programa
tice ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

In centrul activității de propagan
dă stau problemele actuale ale po
liticii partidului, lămurirea aprofun
dată a obiectivelor principale stabi
lite de partid în etapa actuală, a 
sarcinilor ce decurg din directivele 
Congresului al Ill-lea al P.M.R., pre. 
cum și a căilor de realizare a aces
tora. Un rol deosebit de important 
în îmbogățirea conținutului de idei 
al propagandei, în realizarea unei 
mai strînse legături a acesteia cu 
viața a avut dezbaterea în continua
re, în toate cercurile și formele de 
învățămînt, a documentelor Congre
sului, studierea materialelor plena
relor C.C. al PJd.R. și ale sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări Na. 
ționale, a rapoartelor și expunerilor 

ce și diferențiale etc. Studenții pot vi
ziona aici numeroase filme documen
tare avînd ca temă extracția potasiului, 
metode noi în construcții, magnetizarea 
ferosiliciului, generatorul de înaltă ten
siune cu bandă etc. Biblioteca centrală 
universitară „M. Eminescu“ a organi
zat o secție de noutăți, unde pot fi 
consultate noile reviste și alte pu
blicații.

Prin cămine și cantine
Cei peste 7 000 de studenți din cen

trul universitar Cluj care locuiesc în 
cămine au asigurate condiții bune de 
studiu și viață. Majoritatea căminelor 
sînt construcții noi, modeme, înzestra
te cu biblioteci, săli de lectură, săli 
speciale pentru întocmirea proiectelor. 
Odată cu apropierea sesiunii de exa
mene, în cadrul căminelor s-au amena
jat noi biblioteci mobile, cele existen
te și-au extins programul de funcțio
nare, iar fondul bibliografic a fost 
completat cu numeroase volume apăru
te de curînd. în căminele din cadrul 
complexului studențesc, asociația stu
denților și comitetele de cămin se preo
cupă de păstrarea liniștii în camere și 
în sălile de lectură. Zilnic, cadrele di
dactice vizitează căminele, discută cu 
studenții unele probleme privind pregă
tirea colocviilor și examenelor.

Apropierea sesiunii se face simțită și 
în activitatea cantinelor, care și-au pre
lungit orarul de funcționare.

Și unele deficienfe
Și la Timișoara pregătirile pentru e- 

xamene sînt în toi. Lâ Institutul poli
tehnic se definitivează ultimele proiec
te de sfîrșit de an, se încheie lucrările 
de laborator. în scopul îmbinării cu
noștințelor teoretice cu cele practice, 
au fost organizate cu studenții excursii 
de studii la Reșița, Arad, Cluj, Brașov 
etc. în pregătirea sesiunii de examene 
sînt însă și unele deficiențe. De pildă, 
la unele facultăți ale Institutului pe
dagogic nu s-a acordat suficientă a- 
tenție planificării examenelor. La fa
cultatea de educație fizică, examenul 
de anatomie s-a planificat la numai 
două zile după examenul anterior, în 
timp ce între alte examene nu mai pu
țin importante există un decalaj de 
5—6 zile.

de instituții culturale și de 
învățămînt superior de 
peste hotare. Institutul 
politehnic din București 
întreține schimb de cărți ți 
publicații cu 930 institute 
din 74 de țări. Biblioteca 
centrală universitară din 
Iași cu 1 050 institute de 
învățămînt. superior, Bi
blioteca centrală . din Cluj' 
cu 1 009 institute din alte 
țări etc. : :

(Agerpres) |

prezentate de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a partidului și a ce
lei de-a 15-a aniversări a proclamă
rii R. P. Romîne.

Studierea învățăturii marxist-le- 
niniste în nemijlocită corela
ție cu politica partidului nostru a 
contribuit la o mai bună înțele
gere a experienței acestuia, a apli
cării creatoare de către partid a 
principiilor universal-valabile ale 
marxism-leninismului la condițiile 
Romîniei, are o puternică înrîurire 
asupra călirii politico-ideologice a 
membrilor de partid și a celorlalți 
oameni ai muncii.

Intransigența ideologică, spiritul

PE TEME DE PARTID
militant, caracteristice propagandei 
de partid, își găsesc reflectare în 
fermitatea manifestată în apărarea 
purității învățăturii marxist-leni- 
niste, în combaterea oricăror dena
turări ale acesteia.

Studiul problemelor economice 
s-a extins simțitor în acest an șco
lar ; atît în studierea economiei po
litice cît și a economiei concrete 
s-au realizat progrese în tratarea 
tezelor teoretice în strînsă legătură 
cu realitățile Romîniei, subliniindu- 
se cunoașterea și folosirea cu succes 
a legilor economice obiective de 
către partidul și statul nostru. In 
cadrul studiului economiei politice 
a socialismului s-a pus accent pe 
aprofundarea unor probleme funda
mentale ale politicii partidului no
stru referitoare la dezvoltarea pro
porțională a economiei naționale, 
industrializarea socialistă, întărirea 
agriculturii socialiste, modernizarea 
producției și introducerea progresu
lui tehnic . în toate ramurile econo
miei etc. în studierea probleme
lor economiei politice a capitalis
mului s-a acordat o atenție deose
bită principalelor aspecte ale crizei 
generale a capitalismului, instabili
tății economice și politice a siste
mului capitalist etc.

Rezultate pozitive au fost obținu
te și în ce privește orientarea stu
diului ideologic spre formarea con
cepției științifice despre lume.

Partidul acordă o mare atenție 
creșterii continue a eficacității pro
pagandei, subliniind că principalul

La Școala tehnică sanitară din Craiova, peste 900 de elevi și eleve s» pregătesc sä devină asistenți medicali și asistenți de farmacia, 
în fotografie: Elevele anului Il-fannacie la ora de practică în laboratorul de botanică farmaceutică.

în articolul cu titlul 
de mai sus, publicat în 
„Scînteia“ nr. 5844, se 
semnalau unele deficien
țe din întreprinderile de 
industrie locală care 
produc tîmplărie pentru 
construcțiile de lo
cuințe.

în răspunsul trimis 
de Comitetul execu
tiv al Sfatului popular 
regional Bacău se arată 
că, în urma unei anali
ze, s-a trecut la organi
zarea producției de bi
nale numai în două în
treprinderi specializate— 
cele din Roman și Bu- 
huși. Aceste întreprin
deri au fost dotate cu 
utilaje corespunzătoare 
(instalate în flux tehno
logic), cu documentațiile 
necesare. Controlul exe
cutării binalelor a fost 
mai bine organizat ; în 
prezent se urmărește cu 
mai multă atenție exe
cuția detaliilor construc
tive și a pieselor, con

form comenzilor și stan
dardelor. Au fost puse 
la punct și uscătoriile, 
asigurîndu-se astfel in
troducerea în lucru nu
mai a materialului’ lem
nos bine uscat, fără u- 
miditate. Toate acestea 
au dus la ridicarea ni
velului calitativ al bina
lelor produse în cele 
două întreprinderi.

Comitetul executiv al 
Sfatului popular orășe
nesc Giurgiu ne infor
mează la rîndul său că 
la întreprinderea de in
dustrie locală „Steagul 
roșu“ s-a întărit exigen
ța la primirea materia
lului lemnos, la execu
tarea tîmplăriei. Șefilor 
de echipe și de brigăzi, 
maiștrilor, li s-au atri
buit sarcini precise pri
vind urmărirea calității 
produselor la locurile 
lor de muncă. Au fost 
luate și alte măsuri 
care au dus la îmbună
tățirea calității tîmplă

Pornind de la experiența clștigată"»1

In legătură cu acest aaticol,. apă
rut în „Scînteia“ nr. 5 822, țov. St. 
Sassu, director general al Direcției 
generale a silviculturii, exploată
rii și industrializării lemnului din 
Ministerul Economiei Forestiere, ne 
scrie: „Articolul apărut Ih.ziar con
stituie un material plin de învă
țăminte în ce privește unele proble
me pe care le ridică extinderea me

criteriu de apreciere a activității 
ideologice îl constituie rezultatele 
practice pe care le determină în a- 
plicarea politicii partidului, măsura 
în care contribuie la mobilizarea 
membrilor partidului, a activului 
fără partid, a maselor de oameni ai 
muncii, la înfăptuirea sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socialiste. 
Anul școlar ce se încheie a marcat 
pași înainte în această privință. 
Participarea mai activă a membrilor 
și candidaților .de partid la viața 
organizațiilor de partid, spiritul par
tinic și exigența sporită care ca
racterizează dezbaterile adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază, 
creșterea rolului de avangardă al 
comuniștilor în lupta pentru spori
rea producției industriale și agrico
le, ridicarea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îm
bunătățirea calității produselor re
flectă fără îndoială aportul studiu
lui ideologic la îndeplinirea sarci
nilor ce stau în fața organizațiilor 
de bază, a colectivelor întreprinde
rilor, instituțiilor, unităților agrico
le socialiste. în multe întreprinderi 
printre care Uzinele „Electroapara- 
taj", „Timpuri Noi“ și altele din Ca
pitală, întreprinderea „1 Septem
brie“ Satu Mare, cursanții învăță
mîntului de partid își îndeplinesc 
sistematic sarcinile de plan.

în schimb, ce fel de eficacitate 
practică poate avea studiul ideolo
gic, cînd, așa cum se întîmplă în 
unele cercuri de economie concre
tă de la uzina „Industria Sîrmei" 
Cîmpia Turzii, deși aici într-un timp 
nu se realiza planul de beneficii, în 
expuneri nu se pomenea nici un cu- 
vînt despre aceasta, sau la cercul 
de la „Carbochim" din Cluj unde în 
lecția despre planul de producție nu 
exista măcar o referire la planifica
rea producției în întreprindere?

Progresele realizate în acest 
an școlar se datoresc îmbu
nătățirii conducerii activității 
propagandistice de către comitetele 
regionale, raionale și orășenești de 
partid, creșterii preocupării lor pen
tru problemele de conținut ale învă
țămîntului, pentru legarea acestuia 
de viață, ajutorului mai concret și 
mai sistematic dat propagandiștilor. 
Pretutindeni, comitetele regionale, 
raionale și orășenești au analizat 
desfășurarea învățămîntului. Cea 
mai mare parte a membrilor birou
rilor comitetelor regionale, raionale 

riei. La un control fă
cut recent de Inspecția 
de stat în construcții 
din CSCAS s-a consta
tat că binalele executa
te la întreprinderea din 
Giurgiu corespund cali
tății prevăzute.

în răspunsul său, 
Sfatul popular orășe
nesc Giurgiu arată că 
în cadrul întreprinderii 
există doar un singur om 
care se ocupă de contro
lul tehnic de calitate 
pentru toată gama ds 
produse. Ar trebui deci 
ca Sfatul popular regio
nal București să găseas
că o posibilitate pentru 
întărirea controlului teh
nic în această întreprin
dere.

★

Răspunsuri la același 
articol au trimis redac
ției și întreprinderea de 
industrie locală Tulcea, 
Sfatul popplar orășenesc 
Constanța și Sfatul 
popular raional Tg. 
Ocna.

canizării șl creșterea productivității 
muncii în sectorul forestier. Pro
blemele dezbătute în articol sînt 
comune și altor regiuni forestiere, 
iar direcția noastră generală este 
preocupată de justa lor rezolvare.

Acordăm o atenție deosebită.mă
ririi productivității muncii ..'let sco
sul materialului leninos "de la 
cioata — în acest domeniu- iilud

și orășenești participă activ la mun
ca de propagandă, țin lecții, expu
neri, informări, conduc seminarii.

La ridicarea nivelului învățămîn
tului a contribuit în măsură hotă- 
rîtoare atenția acordată de organe
le de partid compoziției și pregă
tirii corpului de propagandiști. 
Anul acesta au condus cercuri și 
cursuri peste 55 600 de propagan
diști, cu aproape 10 000 mai mulți 
decît anul trecut; colectivele ob
ștești ale cabinetelor de partid în
globează circa 11 800 tovarăși. A 
crescut numărul activiștilor de par
tid, de stat și din economie care 
conduc diferite cercuri de învăță
mînt ; o mare parte a propagan
diștilor au acumulat o experiență 
prețioasă. Rezultate bune a dat 
transpunerea în viață a programe
lor anuale de pregătire teoretică, 
culturală și metodică a propagan
diștilor, elaborate în toate regiunile 
și raioanele. în regiunile Cluj, Iași, 
Galați, orașul București, lectori ai 
comitetelor regionale de partid țin 
în mod curent expuneri în fața 
propagandiștilor din raioane. Con
sfătuirile de schimb de experiență 
organizate în regiunile Bacău, Ba
nat, Brașov, Argeș, au dus la extin
derea metodelor folosite de propa
gandiștii fruntași.

Efecte bune în ce privește le
garea studiului ideologic de viață, 
creșterea forței sale de mobilizare 
are informarea periodică a propa. 
gandiștilor cu privire la proble
mele actuale ale politicii partidului, 
la felul cum se înfăptuiesc sarcinile 
trasate de partid. Merită relevate 
în această privință expunerile ți
nute de membrii biroului regional 
Iași în fața propagandiștilor din 
raioane asupra stadiului realizării 
sarcinilor ce au reieșit din cuvînta- 
rea ținută de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în fața activului re
gional de partid. La Uzinele „23 
August“, „Republica”, „Vulcan”, „Se
mănătoarea", Fabrica de confecții 
București, s-a încetățenit practica 
informării propagandiștilor de către 
comitetele de partid asupra princi
palelor probleme ale activității de 
producție, precum și ale muncii de 
partid în întreprinderile respective.

Pe fondul general al îmbunătăți
rii Conducerii propagandei de către 
organele de partid, apare cu totul 
nefiresc ca unele comitete raionale, 
orășenești sau organizații de bază 
să neglijeze în analiza desfășurării 
învățămîntului de partid și în în
drumarea acestuia tocmai problema 
hotărîtoare — conținutul.

Esențial în perioada de încheiere 
a anului școlar în învățămîntul de 
partid este concentrarea eforturilor 
spre consolidarea rezultatelor obți

antrenate atît conducerile direcții
lor regionale forestiere, cît și insti
tutele de cercetări. Au lost reali
zate în acest sens noi tipuri de in
stalații pentru corhănitul lemnului 
de la cioată de către D.R.E.F.-Ba- 
cău, D.R.E.F.-Tîrgu Mureș și INCEF- 
București.

De asemenea s-a studiat și este 
în curs de executare un funicular 
de productivitate mai mare pentru 
mecanizarea în continuare a lu
crărilor de scoatere a lemnului din 
pădure. Menționăm că preocupa
rea pentru realizarea unui funicu
lar de concepție proprie este mal

^Creatorii de modele^
Ca urmare a artico

lului publicat sub titlul 
de mai sus în ziarul 
„Scînteia” nr. 5864, Di
recția generală a co
merțului pentru textile 
și încălțăminte ne răs
punde : „Ministerul Co. 
merțului Interior a luat 
numeroase măsuri me
nite să îmbunătățească 
operațiunea de con
tractare a fondului de 
marfă, astfel îneît an
gajarea cantităților și 
sortimentelor cu indus
tria să nu fie rezultatul 
aprecierilor și orien
tării unui singur mer
ceolog. Acum se ana
lizează cu principalii 
beneficiari, în cadrul 
fiecărei întreprinderi a 
comerțului cu ridicata 
de textile-lncălțăminte, 
rezultatele obținute cu. 
ocazia Încheierii con
tractelor în perioadele 
precedente, pentru a 
se elimina deficiențele

care au existat. Se or
ganizează o largă con
sultare pe plan local 
in vederea stabilirii 
unui fond de marfă cît 
mai corespunzător ce
rerii și specificului lo
cal. Această consultare 
se face prin prezenta
rea colecțiilor de mo
stre, care urmează să 
stea la baza încheierii 
contractelor cu indus
tria pentru semestrul 
următor”.

In răspuns se mal a- 
rată : „Sîntem de acord 
ca articolele și sorti
mentele noi pe care 
industria le-a produs șl 
comerțul nu le-a con
tractat să fie puse în 
vînzare cu titlu expe
rimentai, prin unele u- 
nită[i ale' comerțului 
de stat. Această pro
blemă formează de alt
fel în prezent preocu
parea organelor de re

nute în cursul studiului. Ce se cere 
pentru aceasta ? în primul rînd, 
întreaga activitate desfășurată în 
acest răstimp — de la consultații, 
expuneri, pînă la convorbiri recapi
tulative — să fie orientată spre în. 
sușirea temeinică a problemelor 
fundamentale ale politicii partidu
lui nostru, spre înțelegerea bazelor 
ei științifice, a felului creator în 
care partidul aplică legile generale 
ale construcției socialiste la condi
țiile concrete ale Romîniei. Așa cum 
a arătat tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej : „Munca de propagandă 
trebuie să asigure cunoașterea a- 
profundată de către membrii de 
partid și de masele oamenilor mun
cii a liniei și hotărîrilor partidului, 
a aprecierilor sale asupra proble
melor vieții interne și internaționa
le, să înarmeze ideologic pe mem
brii de partid pentru a îndeplini cu 
succes sarcinile istorice stabilite de 
Congresul al IlI-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn“.

Ținînd seama de prevederile pro
gramului de învățămînt pentru fie
care cerc și curs, convorbirile reca
pitulative, precum și examenele în 
școlile de partid trebuie să asigure 
adîncirea și completarea cunoștin
țelor dobîndite de cursanți cu pri
vire la problemele fundamentale ale 
construirii socialismului în țara 
noastră, ale mișcării comuniste și 
fnuncitorești internaționale, ale 
luptei pentru pace.

Are o mare însemnătate ca 
problemele actuale ale politicii par
tidului să fie dezbătute în strînsă 
legătură cu sarcinile practice care 
decurg din acestea, cu problemele 
specifice care se ridică în întreprin
derea sau instituția respectivă.

Pregătirea încheierii anului șco
lar este un prilej de dezvoltare a 
rezultatelor obținute în domeniul 
cultivării patriotismului socialist, în 
cunoașterea principalelor momente 
din istoria patriei, a marilor reali
zări ale puterii populare. Atît în ca
drul cercurilor de istoria P.M.R. ca 
și la celelalte forme de învățămînt 
este important să fie relevate tra
dițiile luptei eroice a partidului nos
tru pentru cauza clasei muncitoare, 
a poporului, pentru triumful ideilor 
marxism-leninismului.

Ca și în întreaga desfășurare a 
anului școlar, în perioada care ne 
mai desparte de încheierea învăță
mîntului de partid se va acorda 
cea mat mare atenție cunoașterii 
aprofundate a problemelor inter
naționale, a problemelor dezvoltării 
sociale contemporane pe baza stu
dierii în continuare a Declarațiilor 
Consfătuirilor de la Moscova din 
1957 șt I960. în dezbaterea principa
lelor aspecte ale situației internațio- 

veche, sectorul forestier realizînd 
în urmă cu trei ani funicularul tip 
Mîneciu de 1,5 tone. Au fost mo
dernizate în același timp cărucioa
rele de la funicularul tip „Wys- 
sen“, în prezent fiind folosite cu 
succes cărucioarele tip INCEF — 
și tip „Ciucaș“.

Considerăm că ar fi foarte util 
ca și în viitor ziarul să publice ma
teriale în legătură cu problemele 
de mecanizare din sectorul fores
tier, ele fiind de un real folos pen
tru toți cei ce sînt preocupați de 
dezvoltarea acestei importante ra
muri a economiei naționale“.

sort din Ministerul Co
merțului Interior și Mi
nisterul Industriei U- 
șoare.

Este justă observația 
că prezentarea în vi
trine și magazine a 
produselor — chiar și 
a celor noi — mai lasă 
încă de dorit. Pentru 
îndreptarea lipsurilor 
s-au luat și se vor lua 
în continuare măsuri, 
spre a se realiza o cit 
mai bună prezentare a 
produselor. Menționăm 
organizarea de maga
zine care să desfacă 
produsele unei singure 
fabrici ; aici se va 
putea găsi un sorti
ment mai larg de mo
dele, iar tehnicienii și 
creatorii vor urmări 
mai îndeaproape cum 
se realizează prezenta
rea și desfacerea pro
duselor, puțind propu
ne măsuri în conse
cință”.

nate va trebui scoasă în mod deose
bit în evidență întărirea continuă a 
forțelor socialismului și păcii în lu
me : succesele poporului sovietic în 
înfăptuirea Programului P.C.U.S., 
realizările celorlalte state socia
liste, colaborarea și într-ajuto- 
rarea frățească dintre țările sis
temului mondial socialist, creș
terea mișcării comuniste în țările 
capitalului, amploarea fără prece
dent a mișcării de eliberare națio
nală, avîntul luptei popoarelor 
pentru pace și triumful principiilor 
coexistenței pașnice.

Desfășurarea în bune condiții a 
pregătirilor în vederea încheierii a- 
ntilui școlar depinde în măsură ho. 
tărîtoare de felul cum va fi asigu
rată îndrumarea și controlul aces
tora de către organele locale de 
partid. Cu prilejul închiderii învă
țămîntului de partid la sate și-a do
vedit eficiența trimiterea unor ca
dre cu bună pregătire ideologică 
care ău ajutat munca propagandiș
tilor. Comitetele regionale și raio
nale din regiunile Oltenia, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Iași, Cri- 
șana, Argeș, Suceava, au organizat 
deplasarea în organizațiile de bază 
a 1 400 de lectori regionali și raio
nali care au participat la pregăti
rea și desfășurarea convorbirilor 
recapitulative. Această metodă veri
ficată în practică va da fără îndoia
lă roade și cu prilejul încheierii în
vățămîntului de partid de la orașe, 
precum și a învățămîntului politic 
U.T.M. Cei mai buni lectori din rîp- 
durile activiștilor de partid, de stat 
și din economie să fie trimiși în a- 
ceastă perioadă să sprijine organiza
țiile de bază și propagandiștii din 
întreprinderi și instituții prin expu
neri asupra principalelor teme stu
diate, prin consultații, urmate de în
trebări și răspunsuri. în același 
timp, este de cea mai mare însem
nătate ca pretutindeni membrii bi
rourilor regionale, orășenești, raio
nale de partid să participe nemijlo
cit la pregătirea propagandiștilor și 
cursanților, să țină expuneri, consul
tații, să clarifice problemele insufi
cient înțelese, să asiste la convor
birile recapitulative și la examene.

încheierea anului școlar se îm
bină în mod organic cu pregătirile 
pentru viitorul an de învățămînt. 
Organele de partid, organizațiile de 
bază vor trebui să analizeze munca 
de propagandă desfășurată, punînd 
accentul pe problemele de conținut 
ale învățămîntului, pe eficacitatea 
lui, consultînd cercuri largi de ac
tiviști cu privire la perfecționarea 
metodelor și formelor propagandei. 
Aceste analize constituie cel mai ni
merit prilej pentru a stabili din

TÊATRL®
TEATRE: Teatrul Național..„1,1,. 

raglale‘ (Sala Comedia) : Vizita b&trînei,,. 
doamne — (orele 15) i Apus dezbare 
(orele 20). (Sala Studio) : Mațina 
scris — (orele 15,30) ; Ancheta.'^ (orele*
10.30) . Teatrul ,,C. I. Nottara“ '(Sala Ma«" 
gheru) : Vlalcu Vodă — (orele"’ 19,30).-■■ 
(Sala Studio) : Bucătăreasa — jjoțele 20)7"; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd.: 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezarii Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala Studio — stri'" 
Alex. Sahla nr. 76) : Menajeria de sticlă--
— (orele 19,30). Teatrul pentru Tineret ÄJ 
copil (Sala C. Miile) : Acuzarea apără —*• 
(orele 20). (Sala Palatului R P. Romine):* 
Chirlța în provincie — (orele 20). (Sală.. 
Libertatea) : Misterul cizmei — (orele 
16). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești & 
Fata cu pistrui — (orele 19,30), Teatrul 
Evreiesc de Stat : Tevie lăptarul — (orele; ; 
20). Institutul de artă teatrală și cinema
tografică ,,I. L. Caragiale" (Str.' 30 De
cembrie 9) : Unchiul Vania — (orele 15); 
Mutter Courage — (orele 20). Teatrul sa
tiric muzical ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Ca la revistă — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Academiei) : Căluțul co
coșat — (orele 16). Ansamblul de cîntece 
și dansuri al C.C.S. : Seară de concert
— (orele 20) — spectacolul are loc în 
parcul Herăstrău. Circul de stat : Pe 
aripile prieteniei — (orele 20).

CIN! M A
CINEMATOGRAFE : Cartaglna In flă

cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 16,30: 19; 21,15). Cerțil n-are 
gratii ; rulează, la cinematograful Repu
blica (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15) și Gră
dina Progresul (orele 20). Căpitanul Fra- 
case : Stadionul Dlnamo (orele 20), 
Arenele Libertății (orele 21). Noaiițea pe 
autostradă : Magheru (10; 12; 14,-lSr 16,30; 
18,45; 21), Elena Pavel (9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45 — grădină 20,30), 23 August 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 — grădină
20), Grivița (10; 12,30; ’ 15,30; 18; 20,30),
Giulești (10,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30), Sta
dionul Giuleștl (orele 21). Floarea de 
fier : rulează la cinematografele Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. Doja 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Ștefan cel Mare 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina 8 Martie (orele
20) . Salut viață !: Central (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), 30 Decembrie (16; 18; 20). 
Căpitanii lagunei albastre : 8 Martie
(15,30; 18; 20,30), Olga Bancic (15: 17; 19,30). 
Seara prietenilor filmului : V. Alecsandri 
(orele 19). Pescărușul negru : rulează la 
cinematografele Aurel Vlaicu (15; 17; 19;
21) , Munca (16; 18,15; 20,30). Lanterna cu 
amintiri : rulează la cinematograful 
C'-tin David (16; 18,15; 20,30). Țarcul : ru
lează la cinematografele 1 Mai (10; 12,15; 
15.30; 18; 20,30). I. C. Frimu1 (9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21,15). Mamelucul : ru
lează la cinematograful Ilie Pintilie (15; 
17; 19; — grădină 20). A fost prietenul 
meu: rulează la cinematografele M. Emi
nescu (16; 18,15; 20,30), Unirea (16; 18; 20). 
Violență în piață : Moșilor (15,30; 18:
20.30) . Rocco și frații săi — ambele serii
rulează la cinematografele V. Alecsandri 
(11,30; 15). Victoria (9,30; 13; 16,30; 20), 
Miorița (9,30; 12,45; 16,15; 19,45), Alex.
Sahia (9; 12.30; 16,30 19.45 — grădină
20.30) , Grădina 13 Septembrie (orele
20,45), Arta (10,30; 15,45: 18.45), înfrățirea 
între ponoare (9: 12,30; 16; 19.30), V.
Roaită (10; 13,30; 17; 20,45; — grădină
20.30) . Bunica Sabella : rulează la cine
matograful Maxim Gorki (11; 15; 17; 19: 
21). Camelia : rulează la cinematograful 
Alex, Popov (în continuare de la orele 
9 pînă la orele 21). Cabotinul: rulează la 
cinematografele Tineretului (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14; 16,30; 
18.45; 21), Flacăra (16; 18,15; . 20,30), Gră
dina Arta (19,45), Tintin și misterul „Linei 
de aur“ : Popular (15; 17; 19; 21). Război 
și pace — ambele serii : Lumina (9,30; 
13; 16,30; 20). Mexicul cintă : Drumul 
Serii (15: 17; 19; 21). Legea e lege ; Cul
tural (10,30: 12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30). 
Fata cu ulciorul : rulează la cinemato
graful B. Delavrancea (11; 16; 18| 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiunea pentru 
copii. 19,30 — Trei zile cu motonava „Ol
tenița". 19,55 — In fața hărții. 20,05 — 
Filmul artistic „Plăcerile orașului". 21,45
— Muzică ușoară. In încheiere — Bule
tin de știri, sport, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 3 

zile : In țară : Vremea se menține căl
duroasă, cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi Izolate, mal ’ ales în vestul țării. 
Vînt potrivit din sectorul estic, cu inten
sificări în Bărăgan, Dobrogea și sudul 
Moldovei. Temperatura staționară. Mini
mele vor fi cuprinse între 7 șl 17 grade, 
iar maximele între 20-30 grade.

In București : Vremea se menține 
călduroasă, cu cerul variabil. Vor cădea 
averse slabe de ploaie, mal ales după- 
amiaza. Vînt potrivit. Temperatura sta
ționară.

timp măsurile menite să asigure ri
dicarea pe o treaptă mai înaltă a 
nivelului studiului ideologic. în a. 
ceastă privință are o însemnătate 
deosebită continua perfecționare a 
pregătirii propagandiștilor, com
pletarea corpului de propagandiști 
cu cadre calificate. Rezultate bune 
au dat cursurile speciale pentru 
formarea de noi propagandiști or
ganizate de comitetele regionale de 
partid Maramureș, Bacău, Galați, Co
mitetul orășenesc București etc., 
precum și cursurile similare ce au 
funcționat în acest an școlar pe lin
gă universitățile serale de marxism
leninism. Numeroase comitete 
regionale, raionale și orășenești 
iau de pe acum măsuri spre a 
asigura desfășurarea în cele mai 
bune condiții a cursurilor de pre
gătire a propagandiștilor din timpul 
veni, astfel ca ele să aducă o con
tribuție din cele mai eficace la îm
bogățirea cunoștințelor acestora.

Așa cum e firesc, convorbirile re
capitulative și examenele marchea
ză încheierea anului școlar dar nu 
întreruperea muncii politico-educa
tive. Tocmai de aceea se orientează 
just comitetele regionale, raionale 
și orășenești care, în perioada pre
mergătoare deschiderii viitorului an 
școlar în învățămîntul de partid, fo
losesc forme variate ale muncii 
ideologice — organizează conferințe 
și expuneri asupra unor probleme 
importante ale politicii interne și 
externe a partidului și statului no* 
stru, ale construcției de partid, sim
pozioane, informări politice, schim
buri de experiență între propagan
diști și vizite ale acestora în marile 
întreprinderi, șantiere, unități agri
cole socialiste, instituții de cultură, 

în ultimul an, cursanții învățămîn
tului de partid au avut la îndemînă 
un material bibliografic mai bogat 
— a crescut numărul manualelor, 
broșurilor, ciclurilor de lecții, plan- • 
șelor etc. Pentru începerea în bune 
condiții a viitorului an școlar este • 
necesar să fie intensificate pregăti
rile în vederea editării noilor ma
nuale, precum și a reeditării celor 
vechi.

Pregătirea temeinică a închiderii.,r 
învățămîntului de partid, adoptarea 
măsurilor corespunzătoare în vede
rea bunei desfășurări a viitorului an 
școlar vor contribui la creșterea ni
velului activității propagandistice, 
precum și a eficacității ei practice,’“- 
la călirea politico-ideologică a mem- . 
brilor de partid, precum și a .celor-,- 
lalți oameni ai muncii, la însușirea-- 
aprofundată a învățăturii marxist- 
leniniste — încercata armă id*>olo- 
gică a partidului nostru.

N. RADULESCU
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Atelierele combinatului Fondului plastic din Capitală. Se finisează un basorelief pentru litoral

Tinerele condeie 
ale uzinei

€ A IRl N IE ir
Douăzeci de muncitori, ingineri 
fi tehnicieni de la Uzina „Electro- 
putere" din Craiova sînt membri 
ai cercului litetar care își desfă

șoară aici activitatea. In ședințele de lucru, membrii cercu
lui discută lucrările lor literare, inspirate din munca și 
viața uzinei. Cele mai bune lucrări sînt publicate în ziarul 
uzinei, la rubrica „Condeiele tinere din uzină“. La această 
rubrică au apărut reportaje, schițe, poezii și povestiri scrise 
de tehnicianul Paul Nislorescu, bobinatorul Ștefan Banciu, 
ascuțitorul Ștefan Ghioc, inginerul Zaharia Ciorecan și alții.

Sub îngrijirea Casei regionale a 
creației populare Galați a apărut 
o culegere intitulată „Pagini du
nărene“. Culegerea înmănun

chează între altele versuri și reportaje literare scrise de co
lectiviști, tractoriști, învățători din regiune, membri ai unor 
cercuri literare.

Casa memorial® 
„Vasile Alecsandri“

Ocrotiți 
narcisele !

„Pagini 
dunărene"

La Arad a luat ființă, pe lîngă 
casa raională de cultură, un stu
dio al artistului amator. Aci, în
drumătorii formațiilor teatrale de 

amatori își vor îmbogăți cunoștințele teoretice și practice 
prin schimburi de experiență, convorbiri cu artiști profe
sioniști etc. Studioul și-a propus, de asemenea, să prezinte 
publicului cele mai hune spectacole de teatru susținute de 
artiștii amatori arădeni.

Orchestra de cameră a studen
ților de la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu“ va prezenta dumi
nică, ora 18,00, în studioul din

str. Știrbei Vodă un concert simfonic sub conducerea diri
jorului Ludovic Baci. In program : „Concerto Grosso“ op. 6 
nr. 8 de Corelli ; „Concerto Grosso“ op. 6 nr. 6 de Haendel; 
Concert pentru clavecin yi orchestră de Bach. Solist : Mihai 
Rădulescu ; Concert pentru oboi și orchestră de Cimarosa. 
Solist : Vasile lonescu.

Studio 
al artiștilor 

amatori

Concert 
al orchestrei 

Conservatorului

L-am cunoscut la Roma- 
nu, în cîmpia Brăilei. As
fințit de primăvară, cu 
deschidere lentă și fabu
loasă. S-auzea prin vîntul 
subțire clătinarea amețită 
a griului. Departe, sub 
zare, se zbătea pasărea 
nopții. înalt și uscățiv, ca 
o cumpănă veche de fîntî- 
nă, Petre Ghelase privea 
cum se întorc din cîmpie o- 
ile scoase la pășune. Patru 
mii de oi, ca niște pîraie 
sure, înaintau încet pe 
sub streașină unei planta
ții de salcîmi. Undeva, pe 
drumurile cîmpiei, sunau 
ascuțit faraoancele unei 
căruțe. Locurile, plutind în 
fumegarea asfințitului, par
că se desprindeau încet 
din poveștile lui Panait Is- 
trati : Cazasu, movila lui 
Cosma haiducul și, mai a- 
proape, „drumul hoților“. 
Pe lîngă pădurea de plopi, 
hoții de cai scurtau drumul 
către bălțile Dunării, veș
nic legănătoare. Spre 
stînga, către Moldova și 
către munții Rîmniçului, 
roși de negură, se scufun
dau în apa nopții sate cu 
nume sărace, după viața 
Pe care o duceau altă
dată : Pitulați, Gurguieți, 
Obidiți. Pe aici se întin
dea, cu ani în urmă, mo
șia prințului Șuțu. Prințul 
supraveghea treburile mo
șiei, rotindu-se cu avionul 
pe deasupra. Toamna, ar- 
gații lui ciopîrțeau zeci de 
cai și împrăștiau harta
nele de carne în pădurea 
de pe malul Buzăului ca 
să se prăsească lupii, să 
aibă măria sa ce vina.

Atunci, de mult, Petre 
Ghelase, președintele gos
podăriei colective din Ro- 
manu, era băiețandru și 
visa să mănînce odată co
vrigi pe săturate.

— Să vezi, spune el, la

Romanu bat peste vară 
trei vînturi : de pe Dunăre, 
de pe Șiret și de pe Bu
zău. Cel de pe Dunăre mi
roase a nămol și aduce 
roiuri de țînțari, cel de pe 
Șiret împinge norii care se 
formează ]a Cornul Caprei 
unde-i matca ploilor și a- 
duce ploaie, iar cel de 
pe Buzău pîrjolește și 
usucă ; rîu mic Buzăul 
ăsta, abia dacă are el cu 
ce să-și amăgească, se
tea. Cînd eram mic, a- 
veam credința că vîntul 
de la Dunăre miroase a 
covrigi și a susan. Știam 
că mai înainte de a ajun
ge la noi, vîntul trece prin 
Brăila, și fiindcă toți cîți 
se duceau la Brăila poves. 
teau de simigeriile de 
acolo, noi, copiii, ieșeam 
și adulmecam vîntul de la 
Dunăre cu lăcomie. Oa
meni chinuiți, ne săturam 
numai cu mirosul de cocă.

în acei ani, prefectul de 
Brăila a tăiat în Găvani, 
cătunul vecin, niște hec
tare, situate la șosea, în 
mijlocul cătunului, și le-a 
donat, cu acte întărite la 
primărie, curții regale. Ță
ranii le arau, le semănau, 
le culegeau și tot ei cum
părau, obligați, recolta, la 
prețul fixat de prefectură.

Locul poeziei arse a ciu
linilor l-a luat, în cîmpia 
Brăilei, sentimentul de e- 
chilibru, de încredere. 
Munca în gospodăria co
lectivă îl ridică pe om la 
treapta civilizației socia
liste.

— La noi, spune Petre 
Ghelase, cînd am pornit 
gospodăria colectivă, în 
rubricile de inventar gă
seai înscrisă, aproape ne 
toate filele, numai cifra 
unu. Umbla și ö vorbă 
pe atunci : la Romanu, ca 
să fii socotitor, trebuie să

ști să numeri cel mult pînă 
la cincisprezece. Acum, 
ca să te descurci în soco
teli, e nevoie să te fi năs
cut îmbrăcat în tabla în
mulțirii.

Vorbind, omul mută de
getul pe zare, fixînd frag
mente din cîmpie, ca niște 
ilustrații fantastice — colo, 
spre „drumul hoților" (a- 
cum cîmp de floarea-soa- 
relui) au scos anul trecut 
aproape 5 000 kg porumb 
boabe la hectar ; Sihlean- 
ca, pusă în țîfna vîntului, 
e vara un golf al auru
lui ; spre Mărtăcești, în 
nisipuri altădată sterpe, 
fierb, în spumă roz- 
albă, cum e a mustului, li
vezile de caiși. Iar aici, a- 
pro'ape, pe unde au trecut 
pîraiele de oi și stăruie în 
aerul fraged, o liniște ră
coroasă, se ridică, scăl
date în lumină, grajdurile 
pentru vite, maternitatea 
pentru scroafe, punctul de 
însămînțări artificiale, po
rumbarele și, dincolo de 
ele, clădirile de lemn, 
scunde, lungi, spoite cu 
var, ale crescătoriei de 
păsări. Cifra unu, înscrisă 
la început în inventare, 
e o amintire ; astăzi, gos
podăria colectivă din Ro
manu are un puternic sec
tor zootehnic — peste o 
mie de taurine, mai bine 
de o mie de porci, aproa
pe patru mii cinci sute de 
oi și zece mii de păsări.

— Cu șase ani în urmă 
nu aveam aproape nimic 
din toate astea, povestește 
Petre Ghelase. Ne băteam 
pentru grîu și porumb, ațît. 
Să producem numai grîu 
și porumb, că noi sîntem 
oameni de cîmpie. Am 
mers cu oamenii la gos
podăriile colective de pe 
Călmățui și au văzut acolo 
că se pot dezvolta și alte

ramuri la fel de bănoase 
ca și sectorul agricol. Am 
cumpărat și noi, atunci, 
două sute de vaci și cî- 
teva sute de oi. Atîta tot. 
R,estul, ce vedeți astăzi, 
le-am obținut din prăsilă 
proprie. Am izbutit să a- 
vem un sector zootehnic 
bogat, pentru că ne-am 
îngrijit, în primul rînd, să 
asigurăm animalelor o 
hrană îndestulată, rațio
nală și fiindcă am format 
cadre calificate de crescă
tori și mulgători. Toți în
grijitorii noștri au absolvit 
cursuri speciale. Un ase
menea curs am absolvit 
și eu.

Asfințitul s-a scurs în 
țărînă. Prin ierburi, stă- 
pîn a rămas vîntul. Că
ruța, care adineauri suna 
somnoros între hotarele 
cîmpiei, trece pe lîngă noi 
în trapul cailor. Luna, pa
săre de argint, a înțepenit 
între doi nori. Din fundul 
zării răzbate zgomotul unui 
tren. Apoi, o clipă zărim 
departe, spre capătul nop
ții, trenul zburînd ca o nă
lucă neagră pe nervurile 
de oțel.

Petre Ghelase reia 
vorba :

— Cînd eram mic visam 
să mă trezesc într-o dimi
neață și să găsesc în 
curtea noastră o fîntînă 
în care să fie lapte. în
chipuire de copil. Alaltă
ieri, colectiviștii noștri 
vorbeau despre laptele pe 
care o să-1 obținem anul 
acesta de la vacile noas
tre. Vorbeau așa de fru
mos că mi-am amintit vi
sul meu de altădată.

Seară liniștită și adîncă.

FANUȘ NEAGU

(Continuare în pag. a IV-a)

_____________ ---------- 1 In pavilioanele A și B din Par- 
_____ Expoziție------- J cui cultur(ț și odihnă „Herăs

trău" din Capitală este deschisă expoziția retrospectivă a 
pictorului G. Lazăr. Expoziția poate fi vizitată zilnic între 
orele 9,00—21,00, în afară de luni.

In cadrul ciclului de manifes
tări „Să cunoaștem lumea încon
jurătoare“ pe care le organizea
ză Consiliul pentru răspândi

rea cunoștințelor cultural-științifice, prof. univ. Călin Po- 
povici va vorbi azi, la ora 19,00, în sala Lectoratului cen
tral, despre formarea și evoluția corpurilor cerești. Vor urma 
filmele științifice „Atenție, meteoriți“, și „Era cosmică a în
ceput". Duminică, la ora 19,00, prof. univ. Nicolae Barbu 
va ține conferința „Părinții comediei universale : Aristofan 
și Plaut“, din ciclul „Pagini din comedia universală". Se va 
prezenta apoi filmul „Vîrsta de aur a comediei“.

Pe scena Teatrului Național 
din Cluj a avut loc premiera 
spectacolului cu piesa lui Mihail 
Sebastian „Jocul de-a vacanța“. In

rolurile principale : Gheorghe Radu și Ligia Moga, Ion Tu- 
dorică, Elena G. Popescu, George Gherasim, Bucur Stan. 
Regia este semnată de Marin D. Aurelian.

La Lectoratul 
central

Premieră 
la Teatrul 

National din Cluj

Pornind de la Iași spre 
Roman, ajungi îndată la 
podul Scheia de peste 
Șiret. Dacă te abați la 
dreapta pe un drum de 
țară, după 6 km de mers 
poposești în comuna Mir- 
cești din raionul Pașcani. 
De pe șoseaua națională 
București-Ițcani însă, prin 
satul Iugani, e cale de 
numai 3 km, iar pe linia 
ferată, Mirceștii se află 
cam la jumătate cale în
tre Roman și Pașcani.

Aici, în mijlocul Mirce. 
știlor din lunca Șiretului, 
străjuită de brazi și ste
jari uriași, de tei și cas
tani, se află casa memo
rials a poetului Vasile 
Alecsandri. Poetul a trăit 
multă vreme în această 
casă, unde, după cum sin
gur spune într-o scrisoare 
către un prieten, a creat 
cea mai mare parte a ope
rei sale.

Casa memorială „Vasile 
Alecsandri” din Mircești 
a fost renovată în anii 
regimului democrat-popu
lar. Din 1957, casa a de
venit muzeu — secție a 
Muzeului regional Iași. 
Cele 6 camere și cerdacul 
adăpostesc peste 3 400 de 
obiecte care au aparținut 
poetului, precum și docu
mente, manuscrise, fotoco
pii, reviste ale timpului, 
toate edițiile operei sale, 
scrisori, diplome primite 
de poet de la diferite so
cietăți literare din țară și 
din străinătate etc. In- 
tr-una din camere se află 
portretele-fotocopii ale 
prietenilor poetului, ga
leria pașoptiștilor, dife
rite diplome și decrete de 
decorare, manuscrisele 
sale.

Interesantă este și bi
blioteca. Multe cărți au 
autografe care atestă le
găturile poetului cu mulți 
scriitori și învățați con
temporani lui. îmbietoare 
este camera-birou a poe
tului cu masa originală

de lucru, fotoliile și șez
longurile de epocă, bine 
păstrate. Pînă și drape
riile de la ferestre sînt 
cele originale. Mai sînt 
expuse aici costumul și 
mapa de diplomat a lui 
Alecsandri, precum și cu. 
tia cupei primită la con
cursul literar de la Mont
pellier.

...Ograda-parc, ce încon. 
joară larg casa, este deo
sebit de pitorească. La 
vremea aceasta de mai, 
domnește mireasma flori
lor de tot felul. La umbra 
unor copaci bătrînl e fîn- 
tîna cu roată și ciutură, 
așa cum sînt multe în sat. 
De aici, poate și juna Ro- 
dică, cîntată de poet, a 
purtat voioasă pe umeri 
cofița cu apă rece, spre 
lanuri. în cîmp.

Cei ce trec pe aici duc 
cu ei amintiri plăcute și 
dorința de a mai reveni. 
In fiecare an se perindă 
pe la Casa memorială 
„Vasile Alecsandri” pînă 
la zece și chiar douăspre
zece mii de vizitatori din 
țară și de peste hotare.

MANOLE CORCACI 
coresp. „Scînteii“

Pe linia ferată care duce de la 
Brașov la Sibiu, nu departe de sta
ția Perșani, ți se deschide în față 
depresiunea Oltului. Pe șesul în
tins, în dreptul comunei Șercaia, e 
o pădure de stejari în care înflo
resc, în lunile mai și iunie, narci
sele. Oamenii din satele vecine pre
țuiesc minunata poiană a narciselor 
din Dumbrava Vadului. Vădenii or
ganizează aici în fiecare an tradițio
nala sărbătoare a primăverii.

Peste o sută de mii de turiști din 
toate colțurile țării au vizitat anul 
trecut aceste locuri. Cu ani în urmă, 
ele erau cunoscute îndeosebi de lo
calnici. Astăzi, Dumbrava Vadului e 
declarată monument al naturii, con
stituind un adevărat loc de cerce
tare științifică șl de recreare. De 
aceea, datoria cetățenească ne im
pune să-l păstrăm șl să-l Îngrijim 
cum se cuvine. Tocmai această în
datorire e uneori dată uitării. Anul 
trecut am văzul vizitatori care ru
peau buchete Întregi de narcise, nu 
respectau drumurile de acces sau 
băteau mingea în mijlocul florilor.

Au înflorit narcisele. Și miile de 
vizitatori, care iubesc natura și vin 
în aceste zile să admire aci frumu
sețile ei, au datoria să combată ase
menea atitudini, să ocrotească Dum
brava Vadului, unul din numeroa
sele locuri pitorești ale patriei noas
tre.

ANDREI CONSTANTIN 
lector universitar

Casa memorială „Vasile Alecsandri" din Mircești La fîntîna din curtea Casei memoriale

„CATARACTELE", romanul scriitorului și publicistului englez 
Basil Davidson, este o carte despre țara africană Delmina, despre 
poporul ei iubitor de libertate, despre prietenii și dușmanii ei. Del
mina nu se află pe nici o hartă, dar acest nume imaginar ar putea 
fi înlocuit cu acela al oricărei alte țări africane care nu și-a cucerit 
încă independența. Formal, Delmina se află sub tutela O.N.U. dar, de 
fapt e o colonie. Figura centrală a romanului e englezul Stanton, 
vechi locuitor al țării, om original șt energic, înrudit întrucîtva cu 
eroii lui London și Aldridge. In cei treizeci de ani de cînd trăiește în 
Africa, Stanton a învățat să-i respecte pe băștinași. Pînă la urmă, el 
își găsește locul în frontul anticolonialist, alături de fiica sa Stella, 
de logodnicul acesteia — un african — și de prietenii lor. Colonialiș
tii îl dușmănesc și încearcă să-l compromită prin toate mijloacele,îi 
înscenează un proces și o condamnare — dar nu reușesc să-l în- 
frîngă. Concluzia care se desprinde citind romanul (din care repro
ducem un fragment) este că lupta de eliberare nu poate fi înăbușită 
prin nici un fel de represiuni.

Acum, In fața lor drumul se întin
dea gol. Șoseaua pustie făcea o 
curbă pe panta lină care ducea 
spre oraș și dispărea printre primele 
case ale europenilor. Nu se vedea 
nici țipenie de om. In spdtele lor — 
mulțimea în fierbere, iar în fața lor 
— singurătatea.

împinși în mod irezistibil înainte 
de șuvoiul acela de omenire, Stanton 
împreună cu Stella. Fidelis și Sabalu 
se apropiau de oraș.

Intrară într-un oraș ce părea pără
sit, un loc din care oamenii avuse
seră grijă să se retragă. Străzile se 
întindeau qoale în fața lor ; de-a 
dreapta șl de-a stînga, porțile erau 
ferecate, prăvăliile aveau obloanele 
trase. înaintară prin acest deșert, 
simțindu-se înconjurați de ostilitate.

Urcară pe drumul abrupt de pe 
deal, unde nu se mai vedeau acum 
nici precupețe, nici cărucioare de 
piață ; se zărea acum vîrful dealu
lui. Trecură pe lînaă consulatul bri. 
tanic și ajunseră lîngă creastă ; din
colo de creastă se vedeau copacii 
jacaranda care făceau umbră în mij
locul scuarului și ruinele vechii ba
zilici încadrate de acești copaci stu
foși. cu frunze de culoare verde- 
deschis.

Sabalu le atrase atenție :
— Nu mai e mult.

Rosti cuvintele limpede, cu vocea 
lui răgușită, însoțită de tîrșîitul pi
cioarelor din spatele lor. In timp c0 
urca dealul, Stanton privi o clipă în 
urmă ; cît putea cuprinde cu ochii, 
drumul era plin de capete șl de u- 
meri, cu ochii ațintiți înainte, ca un 
milion de puncte de lumină.

Sabalu spuse :
— Acum 1
Puțin mai sus de locul unde se 

aflau, dincolo de creasta dealului, 
unde bulevardul dă în scuar, se afla 
un șir de soldați, umăr la umăr și 
înarmați cu puști. Printre umerii sol- 
daților se zăreau în spatele lor doi- 
trei ofițeri europeni.

Sabalu repetă :
— Acum 1
Apoi Sabalu șl Fldeliș se întoar

seră din mers și începură să meargă 
de-a-ndăratele în sus, pe deal, spre 
creasta din apropiere. Stella se în
toarse și ea. Stanton se uită la ei, 
apoi se întoarse ?i el șl începu să 
meargă de-a-ndăratele spre creastă.

Aveau acum în față întreaga 
perspectivă a mulțimii cate de jos, 
din vale și din spatele lor, se îm
bulzea în sus pe deal : un șuvoi 
imens de omenire cafenie — bărbați, 
femei și copii, un milion de puncte 
de lumină.

In felul acesta ajunseră p<p creasta 

dealului, trecură peste ea și se apro
piată cu pași mărunți de linia solda- 
ților care stăteau cu armele în fața 
lor și cu ofițerii în spatele lor. Se 
ciocniră de șitul soldaților, care-și 
traseră înapoi armele și fură și ei 
împinși, pas cu pas, de-a curmezișul 
scuarului, împreună cu ofițerii lor.

Această nouă rezistență în calea 
lor opri pentru un moment fluxul 
mulțimii care înainta, și toți cei care 
se găseau în apropiere rămaseră pe 
loc. In clipa asta, iidicîndu-se dea
supra murmurului soldaților și al vo
cilor europene din spatele lor, dea
supra nenumăratelor voci din mijlo
cul mulțimii, răsună, puternic, glasul 
lui Sabalu.

Le vorbi în kilongo, strigînd, ur- 
lînd aproape, ca să poată fi auzit. 
O mulțime ca aceea nu se putea 
duce la guvernator. La guvernator se 
puteau duce patru oameni. Numai 
patru puteau să meargă, iar mulți
mea trebuia să aștepte.

11 ascultară. Vor aștepta în timp 
ce patru oameni se vor duce la gu
vernator.

Sabalu le spuse repede celorlalți 
trei :

— Să mergem îndată.
Soldații nu voiau să-i lase să 

treacă. Dar Stanton își făcu loc în
tre Sabalu și Fidelis, îi împinse la o 
parte pe soldații din fața lui, care 
săriră în lături, în fața lui', lăsînd 
loc liber pentru tuspatru, apoi refă- 
cură îndată frontul. In felul acesta, 
cei patru se găsiră de partea cea
laltă a liniei de soldați, care formau 
o barieră între ei și mulțimea din 
spate.

In același moment apărură în fața 
lor doi ofițeri europeni în cămăși 
kaki și pantaloni scurți, purtînd pă. 
lării cu borul lat ridicat într-o parte, 
centiroan0 cu cartușe și revolvere în 
mtnă.

Unul dintre ei, înalt, blond, cu vo
cea moale, zise :

— Regret că vă văd amestecat în 
chestia asta, căpitane Stanton, ți îți 

băgă revolverul la loc în tocul de 
piel0 agățat de centiron.

Ofițerul, la fel ca și Stanton, se 
simțea stingherit. Celălalt ofițer eu
ropean însă, măi scund ca statură, 
mai slab, cu fața întunecată sub 
mustața ferchezuită, interveni întă- 
rîtat :

— Acum știm de care parte vă 
aflați.

Stanton se postase în fața celor
lalți trei, cu picioarele depărtate, cu 
mîinile încleștate la spate, cu pă
lăria lăsată caraghios pe frunte. Se 
adresă celui de-al doilea ofițer, de 
data aceasta fără să se mai simtă 
stingherit :

— Văd că ai început să te costu
mezi ca de bal, Browne. Dar fă bine 
și nu mai agita revolverul acela.

In spatele lui Stanton erau cei
lalți trei : Stella, Fidelis, Sabalu. In 
spatele lor era frontul soldaților, iar 
în spatele soldaților era mulțimea, 
care vuia, s9 agita, creștea din ce 
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în ce, revărsîndu-se în scuar, um- 
plînd orașul.

Stanton se adresă primului ofițer 
european :

— John, du-te de spune guverna
torului că există o singură cale pen
tru a liniști lucrurile. Trebuie să stea 
imediat de vorbă cu noi. Apoi va 
putea să iasă ca să le spună cîteva 
cuvinte. Arătă cu degetul mare pes
te umăr : — El își închipuie că vor 
fi atacați.

Apoi, peste lacul de lumină albă 
dinspre porțile reședinței apărură în 
spatele ofițerului trei oameni. Erau 
îmbrăcați în uniforme albastre șl 
cizmele lor răsunau pe asfalt. Pri
mul dintre ei era Tom Hansen.

— Ascultă, Tom, zise Stanton, pen. 
tru numele lui Dumnezeu, du-ne la 
guvernator.

Hansen, surprins, avu un gest 
sceptic. Rosti apoi pe un ton aspru :

— Regret, dar am ordin să vă 
arestez pe toți patru.

Stella rise. In vocea ei tremura 
însă o notă care dădea de bănuit 
că îi era frică pînă în fundul inimii.

— Nu-i vezi pe toți acești oameni ? 
zise ea. Nu înțelegi că așteaptă să 
vorbim cu guvernatorul ?

Se născu un lung minut de tăcere 
în care partea comică era că lucru
rile păreau să depindă acum numai 
de Stella și de Hansen. Se priveau 
unul pe celălalt, stingheriți și totuși 
ostili, poate chiar cam speriați, iar 
în jurul lor, liniștea devenea tot mai 
adîncă și se umplea cu murmurul 
crescînd al mulțimii.

Hansen își reveni cel dintîi. Se în. 
toarse brusc spre Stanton :

— Nu poți să faci nimic ? Nu poți 
să-i mîni înapoi. în cartierul indi
gen?

Browne întrerupse :
— A, la ce bun să pierzi timpul 1 

Nu vezi că nu vrea, nu vezi că e 
băgat în treaba asta pînă peste 
cap ?

Stanton nu răs
punse nimic, dar 
fața i se conges
tions violent. Ri
dică din umeri șl 
întoarse capul. 
Apoi spuse :

— Ti-am expli
cat cg e de fă
cut.

Ofițerul părea să 
chibzuiască. fiind, 
că în acel mo
ment nu exista 
nici un motiv ca 
întreaga chestiu
ne să nu se re
zolve pașnic.

— Nu știu, cred 
că e posibil, spu
se el nehotărît.

Browne inter
veni, arătînd în
spre mulțime cu 
revolverul.

— Hei, la pri
vește acolo 1

Priviră și vă
zură cum linia 
soldaților, presați 
de mulțimea care 
umplea scuarul, 
se retrăgea în
spre ei paș cu 
pas pătrunzînd în

lacul de lumină care se întindea 
între ei și porțile reședinței.

Harrington strigă furios soldaților :
— Stați pe loc, voi 1 Ridică apoi 

din umeri și spuse, parcă scuzîn- 
du-se : — Adevărul e că nu sînt în 
stare să reziste.

Soldații continuau să se retragă, 
cu fața spre mulțimea care îi îm
pingea.

Dar Sabalu îl prinse pe Stanton de 
braț, îndreptîndu-i atenția în cea
laltă direcție. Priviră într-acolo și 
văzură că lîngă porțile reședinței se 
adunaso un mic qrup de soldați în 
rînduri strînse. Acum rîndurile înce. 
peau să se desfășoare în trăqătoli 
și soldații se întindeau pe jos, pe 
asfalt. In fața lor, montate pe tre
piede, se aflau două mitraliere Bren, 
îndreptate spre linia soldaților, spre 
mulțime.

— John, faceți o prostie 1 zise Stan
ton. Nu poți să-i oprești ?

In aceeași clipă auziră în spatele 
lor un qlas strigînd în kilongo către 
mulțime, că patru dintre ei îi pără
siseră, trecuseră de partea cealaltă, 
îi trădaseră. Glasul cel izolat se 
pierdu îndată în tumultul mulțimii, 
dar ajunse pînă la el ca un răcnet 
de disperare.

— Cine a fost, Sabalu ? întrebă 
Stanton.

— E Joseph, răspunse Sabalu.
Șl totuși, evenimentele continuară 

să se desfășoare, unul după altul, 
într-un tempo încet. Istoria acestor 
minute se mișca pe picioare greoa- 
ie, fără grabă, și din cînd în cînd 
părea că se oprește în loc,

Stanton își scoase pălăria șl își 
șterse fruntea. Ii spuse lui Har
rington :

— Ar trebui să te duci mai re
pede.

Avea aerul că nici nu-1 vede pe 
Hansen, că hotărîrea depindea de a-- 
cest ofițer blond care nu știa ce să 
facă.

— Nu pot, zise el. Am ordine. La 
dracu’ probabil că nu știau că dum
neata vei veni cu ei, nu-i așa ?

— A, ordinele dumitale 1 Du-te și 
comunică-i guvernatorului ce ti-am 
spus. Cere-i ordine noi. Fă ceva.

In acel moment, cînd oamenii

(Continuare în pag. a IV a)
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in domeniul polimerilor
Industria modernă realizează nu

meroase produse polimerice — ma
teriale plastice, fibre sintetice, cau
ciucuri, lacuri și cleiuri sintetice — 
în cantități crescînde și cu variate 
proprietăți. Astăzi se cunosc mii de 
tipuri de polimeri proveniți din cele 
mai diferite materii prime, mate 
riale cu proprietăți neîntîlnite în 
natură, dar polimerii ascund încă 
multe posibilități neexplorate, reale 
rezerve ale progresului tehnic. în 
laboratoare, cercetătorii desfășoară 
o muncă intensă atît pentru sinte
tizarea de noi polimeri, cît și pen
tru îmbunătățirea calității polime
rilor existenți. Ei urmăresc îndeo
sebi obținerea de materiale cu o re
zistență și flexibilitate superioare 
oțelului, cu înaltă stabilitate la 
temperaturi joase și ridicate, cu 
proprietăți dielectrice sporite, cu 
rezistență mare la acțiunea sub
stanțelor puternic agresive, cu în
sușiri superioare de izolare termică 
și acustică etc.

Pentru a-și croi mai ușor drumul 
care unește laboratorul cu produc
ția, noii polimeri sintetizați în la
boratoare trebuie să satisfacă anu
mite terințe. Este vorba, în primul 
rîndi de asigurarea bazei de mate
rii prime, a producției de cataliza
tori și auxiliari, a unor avantaje 
tehnico-economice superioare față 
de materialele existente.

Șanse mai sigure de valorificare 
imediată pe scară industrială oferă 
însă acele lucrări care urmăresc îm
bunătățirea radicală a performanțe
lor polimerilor existenți, obținerea 
de polimeri superiori pe baza ma
teriilor prime cunoscute, ușor de 
produs și ieftine. Un obiectiv princi
pal al cercetărilor este lărgirea in
tervalului de temperatură în care 
pot fi utilizați polimerii. Polietilena, 
clorura de polivinil, polistirenul nu 
suportă temperaturi de peste 
100'JC Numai cîteva tipuri de po
limeri cum sînt teflönul și siliconii 
pot fi folosiți la temperaturi de 
250—300°C. Diferită este și —

POLI
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rezis
tența polimerilor 
la temperaturi 
joase. De exem
plu, polipropilena 
și clorura de poli- 
vinil devin fragile 
îndată ce tempe
ratura scade sub 
minus 10aC, iar 
polietilena rezis- 

înă la minus

facem o 
scurtă incursiune 
în lumea acestor 
materiale care in
teresează atît de 
mult știința, pro- 
omului. Polimerii 
unirea a sute și 

__ ___________ mici — monome- 
rii. Moleculele majorității polimeri
lor au forma unor catene lungi, 
subțiri și flexibile. Pe aceste lanțuri 
se află fixați diverși atomi sau gru
pări de atomi. Modul cum sînt pla
sați aceștia față de catenă, sau unii 
față de alții, determină în foarte 
mare măsură proprietățile polime
rului. De pildă, polipropilena : prin- 
tr-o aranjare neordonată a unui 
grup de atomi (radicalul metilic) 
fața de catenă se obține un produs 
cu structură amorfă, avînd proprie
tățile cauciucului. Dacă fiecare ra
dical metilic este aranjat prin sin
teză într-o anumită ordine, polime
rul obținut este rigid și are o struc
tură cristalină. Iată, deci, cum ace
lași material poate apare în două 
stări cu totul diferite. între cei doi 
polimeri nu există nici o deosebire 
din punctul de vedere al compo
nenței chimice, deosebirea constă 
numai în modul diferit de aranjare 
a moleculelor. Mijloacele științei 
moderne permit chimistului să cu
noască precis structura acestor mo
lecule, în unele cazuri chiar să o di
rijeze aranjînd-o — cu ajutorul unor 
catalizatori specifici — în sensul 
necesar pentru a obține materialul 
dorit. Modificînd doar structura 
moleculară a unor polimeri, ca în 
cazul de mai sus, chimiștii au reu
șit să modifice și proprietățile lor.

S-a constatat astfel că polietilena 
obținută la presiune înaltă, a cărei 
macromoleculă prezintă o structură 
mai puțin regulată, cu multe rami-

ducția, confortul 
sînt formați prin 
mii de molecule

ficații, se înmoaie în jurul a 80°C. 
în schimb, polietilena sintetizată 
recent la presiuni joaJe sau medii, 
are o structură regulată, un înalt 
grad de cristalinitate. Această po
lietilenă este mai rigidă, rezistă 
pînă la 110—120°C și are proprie
tăți mecanice superioare. Ridicarea 
termostabilității polietilenei cu nu
mai 30—40° a deschis dintr-odată 
un larg drum de utilizare în prac
tică. Din noul material pot fi pro
duse conducte pentru transportul 
apei calde, instrumente medicale 
sterilizabile prin fierbere etc. Alt 
polimer, polipropilena, suportă tem
peraturi pînă la 135—140°C. La tem
peraturi sub minus 10°C, el își 
pierde însă rezistența la șoc, de
vine fragil. Introducînd un alt mo
nomer decît cel obișnuit în catena 
moleculei lui, chimiștii au reușit 
să-i schimbe structura. Ea devine 
mai puțin ordonată, gradul de cris
talinitate este mai redus, iar poli
merul — mai rezistent la tempera
turi scăzute. La rîndul său, polisti
renul obținut în condițiile produc
ției industriale se înmoaie la 
80—90nC. în ultimii ani însă, cu a- 
jutorul unor sisteme catalitice de 
polimerizare moderne, i s-a impus 
o structură regulată, cristalină, 
temperatura de înmuiere ureînd 
pînă la 200"C. Descifrarea exactă a 
dependenței dintre structura mole
culară a polimerilor și proprietățile 
lor constituie deci „cheia” pentru 
acționarea eficientă asupra factori
lor care alcătuiesc i 
merilor, pentru 
de materiale cu 
stabilite.

Termostabilita- 
tea și diferite alte 
proprietăți ale 
polimerilor pot fi 
modificate și prin 
introducerea în 
molecula polime
rilor a unor ele
mente cum sînt' 
clorul, fluorul, si
liciul, fosforul. în
locuind în mole
cula polietilenei atomii de hidrogen 
cu atomi de fluor, chimistul obține 
tetrafluoretilena sau tefIonul — un 
material cu o termostabilitate su
perioară tuturor polimerilor orga
nici cunoscuți pînă acum și o re
zistență Ia mediul agresiv (acizi, 
baze, săruri) care depășește pe cea 
a metalelor nobile (aurul, platina).

în prezent se studiază obținerea 
de polimeri cu înaltă stabilitate ter
mică, de polimeri anorganici (denu
miți astfel fiindcă din compoziția 
lor lipsește carbonul, conținînd în 
schimb bor, fosfor, siliciu, arsen 
etc). în natură există asemenea po
limeri — de pildă, asbestul, mica. 
Cei sintetici vor avea însă o termo
stabilitate mult mai mare.

O altă cale pe care merg chi
miștii pentru a modifica proprie
tățile fizico-mecanice și îndeosebi 
ridicarea termostabilității polimeri
lor este aceasta : ei introduc în ma
terialele polimerice umpluturi anor
ganice cum sînt vată de sticlă, as- 
best, țesături de sticlă. Steclotexto- 
litul, polies terii armați etc. obținuți 
astfel au o rezistență mecanică de 
zeci și chiar sute de ori mai mare ; 
totodată crește și stabilitatea lor

: molecula poli- 
dirijarea sintezei 
proprietăți pre-
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termică cu cîteva zeci de grade pe 
o perioadă lungă de utilizare. Ste- 
clotextolitul, realizat pe bază de ră
șină fenolformaldehidică, rezistă cî-
te va zeci de secunde
10 000 — 12 000°C, 
ceea ce i-a dat 
prioritate pentru 
a fi utilizat ca în
veliș exterior al 
rachetelor, la tem
peraturi care fac 
să se evapore 
metalele în frac
țiuni de secundă.

Încă o problemă 
principală care 
preocupă în ultimul timp pe oame
nii de știință este "
polimerilor. Această noțiune se re
feră la mai multe fenomene : re
zistența față de acțiunea oxigenului 
în timp, influența temperaturilor 
înalte de prelucrare, acțiunea radia
țiilor, a micro-organismelor etc.

S-a observat că polimerii cei 
mai sensibili la acțiunea unor fac
tori externi sînt cei cu cea mai 
largă răspîndire, cum sînt poliole- 
finele (polietilena, polipropilena) și 
clorura de polivinil. Dublarea timpu
lui de utilizare a acestor polimeri, 
prin stabilizare de pildă de la 3 ani 
la 6 ani, ar însemna eliberarea can
tității respective de polimer în ve
derea utilizării lui în alte scopuri 
și implicit dublarea producției ma
terialelor respective. Stabilizarea 
polimerilor se realizează și prin in
fluențarea structurii lor moleculare 
adăugîndu-li-se, chiar și în cantități 
foarte mici, substanțe care pot ani
hila acțiunea degradantă a factori
lor citați mai sus. Dacă materialul 
se află, de pildă, sub influența si
multană a oxigenului și a radiații
lor solare, trebuie introduși stabili
zatori specifici ambelor acțiuni. 
Sau, dacă el va fi folosit în condi
țiile de climă tropicală sau ecuato
rială, sînt necesare măsuri de sta
bilizare corespunzătoare.

în țara noastră se acordă o tot 
mai mare atenție dezvoltării cerce
tărilor științifice în domeniul 
merilor. în atenția institutului 
tru stau îndeosebi lucrările 
privesc sinteza și prelucrarea 
ritelor tipuri de polimeri, se 
diază acei polimeri noi care 
perspective de a-și găsi largi aplica
ții în diferite domenii de activitate, 
elaborîndu-se tehnologiile respective. 
Totodată în laboratoarele de spe
cialitate ale institutelor Academiei 
R.P. Romîne sînt studiate probleme 
teoretice importante privind reac
țiile de polimerizare, cinetica reac
țiilor, obținerea de polimeri noi etc. 
Se impune totuși ca cercetările le
gate de structura și dependența 
proprietăților polimerilor față de 
structură, de sinteza dirijată spre 
structura dorită, să fie abordate cu 
mai multă perseverență, îneît pro
blemele privind stabilizarea polime
rilor să devină obiectul unor cerce
tări mai profunde și multilaterale. 
In acest fel știința va putea deschi
de practicii un drum și mai larg în 
domeniul atît de bogat în posibili
tăți al chimiei polimerilor.

Ing. N. UNGUREANU 
candidat în științe tehnice 

Institutul de cercetări chimice 
din București

chiar și

„stabilizarea"

poli- 
nos- 
care 
dife- 
stu- 
au

Turneul Teatrului 
de Operă și Balet 

din București la Paris
Al doilea spectacol cu opera 

„Bărbierul din Sevilla"
Spectacolul dat joi seara la Paris 

de Teatrul de Operă și Balet din 
București cu „Bărbierul din Se
villa“, s-a bucurat de un mare suc
ces. Artiștii romîni au fost qplau- 
dați minute în șir și rechemați de 
nenumărate ori la rampă de un 
public entuziast, care umplea sala 
pînă la refuz. Cunoscutul critic 
muzical Bernard Gavoty a de
clarat : „Heriea are o voce ad
mirabilă, iar interpretarea pe care 
o dă rolului lui Figaro este de o 
înaltă ținută artistică. El este fără 
îndoială unul din cei mai buni cîn- 
tăreți pe care i-am auzit. Trebuie 
să subliniez, de asemenea, aportul 
dat la reușita spectacolului de di- 
rijoirul Massini“.

„Miracolul rus” — un film 
documentar al studiourilor 

DEFA
In studiourile DEFA din Berlin 

(R.D.G.) a fost turnat un film docu
mentar în două părți, intitulat „Mira
colul rus“. Filmul a fost realizat de 
Annelie și Andrew Thorndike, în co
laborare cu un grup de cineaști so
vietici și germani. Folosind documente 
fotografice inedite, creatorii filmului 
prezintă uriașele transformări realizate 
de poporul sovietic, sub conducerea 
P.C.U.S. Prezentat zilele trecute în 
premieră la Moscova, filmul „Miraco
lul rus“ s-a bucurat de o înaltă apre
ciere a opiniei publice sovietice ; rea
lizatorii filmului, Annelie și Andrew 
Thorndike au fost distinși de guver
nul sovietic cu Ordinul Lenin. 
In fotografie : Andrew și Annelie 
Thorndike.

de
(Urmare din pag. IH-a)

Omul de lîngă mine vorbea calm și 
reținut și deslușeam în vocea lui 
bucuria împlinirii. „Uită-te, păreau 
să spună ochii lui mici și fața lui 
aspră ca tăiată în lemn de salcîm, 
noi am băut odată numai din apa 
morților, am trăit lîngă drumul ho
ților, furați de toți stăpînii, vîntul 
sărăciei ne împingea, așa cum îm
pinge el și ciulinii toamna, dar a- 
cum am intrat noi stăpîni în cîm- 
pie“...

în timpul cînd ședeam în cîmpie 
cu Petre Ghelase, într-o odaie, la 
sediul gospodăriei, inginerul agro
nom și zootehnistul discutau cu 
cîțiva colectiviști ce măsuri trebuie 
să ia pentru realizarea unor spo
ruri mai mari în producția gospodă
riei. Obiectivele pe care le amin
teau : „să obținem în 1963 cîte 
2 500 litri lapte de la fiecare vită

Vii discuții în jura! unei piese
Pe scena teatrului „Volksbühne“ 

de pe Kuriürstendamm din Berlinul 
occidental a avut loc premiera pie
sei „Der Stellvertreter“ („Vicarul”) a 
iWmărului dramaturg vest-german Rolf 
Hochhuth. Piesa a siîrnit vii discuții 
în presa vesf-germană și din alte țări 
occidentale.

Dramaturgul și-a ales un subiect 
„delicat” : atitudinea Papei Pius al 
Xll-ilea față de hitlerism.

Acțiunea piesei este următoarea : 
un german antifascist camuflat în SS 
spre a putea activa în -ilegalitate îm
potriva lui Hitler, precum și un tînăr 
preot italian încearcă să critice și 
să pună capăt pasivității Papei 
față de hitlerism, față de crimele fas
cismului. în piesă asistăm la conflic
tul sufletesc al preotului Riccardo 
Fontana, tînăr căruia conștiința îi 
dictează să ajute pe cei persecutați 
de Hitler și să condamne regimul 
hititerist. Cînd Papa refuză să inter
vină, replica tul fiind: „Rațiunea de 
stat interzice de a->l stigmatiza pe 
domnul Hitler drept bandit, el trebuie 
să rămînă demn pentru ducerea unor 
tratative“ — Riccardo Fontana dă 
unul tînăr evreu sutana și 'legitimația 
sa de preot pentru a-ț ajuta să fugă, 
iar el își pune o stea galbenă 
pleacă, împreună cu un transport de 
evrei din Roma, în lagărul de 
Auschwitz.

Una din scenele actului I se pe
trece la „Jägerkeller“, un restaurant 
din Berlin, devenit centru de întru
nire a vîrfurilor conducătoare din SS. 
Aici se întîlnesc Eichmann, von Rufta, 
industriaș din Ruhr, fiul său, 
nent de aviație, profesorul 
Hirt, membru al SS, și alții.

Acestor reprezentanți al 
mulu-i, Hochhuth ie opune pe 
cei prigoniți de fascism, patrioții a- 
restați sub ,/fereastra Pape-i“ și, în 
sfîrșit, scene de neuitat de ta Ausch
witz.

Piesa se termină cu cuvintele : „Și 
camerele de gazare au continuat să 
funcționeze încă un an întreg. Iar în 
vara anului 1944, cofa zilnică a celor 
asasinați a atins cea mal înaltă cifră. 
La 26 noiembrie, Himmler a dat o-r-

și

la

locote- 
August

aruncate îndin ca crematoriile să fie 
aer. Două -luni mai tirziu, uiffimii deți
nuți de 'la Auschwitz au fost eliberați 
de soldajii sovietici”.

Lucrarea lui Rolf Hocjihufh a apă
rut și în broșură, în prefață, Erwin 
P-iscator, regizorul piesei puse în sce
nă la „Volksbühne“, scrie : „Piesa 
constituie una clin pufi-n-eile contribu
ții (în lumea occidentală — N. R.) la 
bir ui rea trecutului, 
oilor pe nume. Din 
o 'istorie care a fost scrisă cu 
a milioane de nevin-ovați 
poate perima niciodată”.

Comenfariille a-s-upra piesei 
diferite cercuri, 
bedltnez „Pefrusblaift” 
Hochhuth de 
Pius,
— de „falsificare a 
ziare vest-germane 
însă piesa drept „o 
mulul umanist”.

Ziarul francez „Le 
consacră acestei piese o amplă re
cenzie, scria printre altele : „Acest 
proces există. El a fost deschis odată 
cu alegerea Păpei Pius al Xll-lea, a- 
euza-t în repqfate rîndur-i de a fi un 
„Papă politic“, prea prudent, refu- 
zînd să rupă Concordatul cu cel 
de-a'l treilea Reich”. „Rolf Hochhuth
— menționează „Le Monde“, a ane
xat la piesa sa 50 de pagini de do
cumente... El aruncă responsabilita
tea asupra in dustri aș Hor germa ni, a 
clerului, a militarilor, fără să cruțe 
pe nimeni”.

După cum s-a anunțat în presa oc
cidentală, nunțiatura apostolică la 
Bonn ar fi luat î-n considerare să îna
inteze tribunalului administrativ din 
Köln o plîngere împotriva lui Hoch- 
huth. Un judecător al acestui tribu
nal a lăsat să se înțeleagă că singu
rul rezultat al unei asemenea acțiuni 
ar fi însă doar de a face 
și mai mult ecoul de care 
piesa.

Ziarul „Sunday Times” 
că piesa lui Hochhuth va 
tată în toamnă pe scena 
Shakespeare Theatre” din

Ea spune lucru, 
piesă reiese că 

sîngele 
nu se

vin din
Ziarul catolic vest- 

” îl acuză pe 
„nelote'Htate“ față de 

iar agenția catolică de presă 
istoriei”. Alte 
caracterizează 

operă a realis-

Monde", care

să crească 
se bucură

a anunțai 
fi prezen
tei „Royal 
Londra.

procesul Mafieifurajată, 40 litri lapte de la fie
care oaie fătătoare, să îngrijim ca 
fiecare vitei să sporească zilnic, în 
greutate, cu cel puțin 700 grame, să 
obținem producții mai mari decît 
cele planificate la lîna de oaie...*.

Noaptea, în cîmpia Brăilei. La 
Cornul Caprei săreau și se frîngeau 
fulgere albastre. Trecînd spre sat, 
auzirăm undeva, spre plantațiile de 
salcîm parcă învăluite în staniol 
bătaia unui tractor.

Ascultam tăcuți. La amiază, urcat 
pe tractor, alături de un băiețandru, 
Petre Ghelase trăsese întîia brazdă 
în . vechea curte boierească. Casa 
fusese desfăcută și mutată în sat — 
iar curtea în care generații de flă- 
mînzi au degerat, așteptînd, cu că
ciula în mînă, ivirea boierului, fu
sese răsturnată sub plug și acum 
semănau mac în arătură.

— Copiii noștri n-or să mai știe 
nici de drumul hoților, nici de foa
me, nici de casa boierului. E bine 
așa.

La vară, petalele albe ale maci
lor, plutind ca un viscol ițivers, din
spre pămînt spre cer, vor șterge 
pentru totdeauna amintirea unui loc 
al tristeții. Și e bine așa.

Pe scenă
La Teatrul din Cata

nia și la teatrul Quirino 
din Roma — relatează 
revista „Rinascita“ — a 
fost pusă în scenă, cu 
colaborarea autorului, 
piesa „Cînd se arată cu
cuveaua“, dramatizare 
după romanul cu același 
nume al scriitorului si
cilian Leonardo Scias- 
cia. Acesta face parte 
din generația de scrii-

tori italieni care s-au 
afirmat în perioada post
belică. De profesie învă
țător, el a scris romane 
și nuvele în care abor
dează mai ales proble
me sociale ale regiuni
lor înapoiate din sudul 
Italiei.

Romanul „Cînd se a- 
rată cucuveaua“, (aflat 
în prezent sub tipar, va 
apărea și în librăriile

noastre), reprezintă 
viguros rechizitoriu 
potriva organizației 
roriste „Mafia“ aflată în 
solda marilor latifun
diari sicilieni. „Cînd se 
arată cucuveaua“ — 
scrie revista „Rinascita“ 
— este cea mai intere
santă piesă italiană din 
repertoriul acestei sta
giuni“.

un 
îm- 
te-

„Mișcarea penîru gravura

Un mare număr de oameni de artă 
spanioli, adversari ai dictaturii fran- 
chiste, s-au unit în „Mișcarea pentru 
gravura populară".Din această uniune, 
organizată la Madrid, fac parte pic
tori și sculptori, care oglindesc în 
operele lor, în mod veridic, suferințele 
și mizeria poporului spaniol. Pentru 
popularizarea artei lor, uniunea a în
ceput să editeze gravuri care au de-

popularei"

venit un mijloc de educare a maselor. 
Numele reale ale pictorilor partici

pau fi la această mișcare nu au fost 
date publicității, deoarece ministrul 
franchist al afacerilor interne a hotă- 
rît să amendeze pe aulor.ii și editorii 
gravurilor cu sume pînă la 10 000 de 
pesetas. Poleia a interzis expunerea 
lucrărilor.

(Urmare dm pag. UI-a)

masca

O grupă de studenți din anul I 
de la Facultatea de geologie-geo- 
grafie a Universității din Bucu
roșii, executind lucrări practice 
de topografie în cartierul 23 Au
gust

...Experiențele nu 
au contenit nici zi, 
nici noapte. Presim- 
țeau cu toții că țe
lul este aproape. 
Era cel din urmă acord, acordul final 
al unei munci îndelungate și dîrze e- 
fectuate de fizicienii sovietici. Era a 
suta sau poate a mia experiență din 
clipa în care apăruse pentru prima oară 
„enigma elementului 102“...

...Cu numai 23 de ani în urmă a fost 
descoperit un nou element — plutoniul. 
In prezent, aceste este combustibilul 
centralelor electrice nucleare și al unor 
instalații de transport, materialul de 
bază al industriei atomice. Poate că 
noile elemente transplutonice, de a că
ror descoperire se ocupă în prezent sa- 
vanți din toate țările lumii, vor aduce 
omenirii foloase și mai mari. De aceea 
trezește un interes atît de mare și enig
maticul element 102, despre care s-a fă
cut prima comunicare în anul 1957, la 
Stockholm, de către un grup de savanți.

Aceștia au efectuat bombardarea ato
milor de curiu cu nuclee de carbon. 
Cercetătorilor li s-a părut că au obținut 
cîțiva atomi ai elementului 102 și au 
propus ca acesta să fie numit nobeliu. O 
verificare minuțioasă a dovedit însă că 
elementul 102 n-a fost descoperit.

Cercetările au continuat Timp de 
cinci ani s-au făcut pregătiri în vederea 
unui asalt asupra profunzimilor mate
riei. Și iată o nouă comunicare : în la
boratorul condus de G. N. Flerov de Ia

Haitul 102 din tabelul lui Mendeleev

(Articol reprodus din 
„Pravda”).

ziarul

Institutul unificat de cercetări nucleare 
de Ia Dubna s-au obținut peste șapte 
sute de atomi ai elementului 102 cu 
masa 256. Durata vieții noului element 
transuranic a fost de 8 secunde.

Cum a fost dezlegată „enigma ele
mentului 102’’ ? Am avut norocul să 
fim martori ai uneia din numeroasele 
experiențe efectuate 
la Institutul unifi
cat de cercetări nu
cleare.

Sala principală 
seamănă cu o uriașă 
hală de asamblare a 
unei uzine. în cen
trul ei se înalță o mașină unicală com
plexă care cîntărește cîteva mii de tona. 
Țevile sistemelor de vid sînt acoperite 
cu un strat de zăpadă întărită. Puter
nicele transformatoare vuiesc în surdi
nă. Totul este pregătit pentru experien
ță... Ecoul intensifică comanda : „Pă
răsiți cu toții zonele periculoase. Se 
conectează circuitul de înaltă tensiune”. 
Pe un tablou se aprinde un bec : „Cir
cuitul este conectat I”. Grinzile metalice 
ale magnetului, care cîntăresc mai 
multe tone, duduie sub acțiunea unei 
forțe uriașe — forța de atracție a 
cîmpului este de 1 000 tone I

Este greu de crezut că prin conduc
torii aerieni trece acum un curent elec
tric de 2 600 amperi I Mai mult ca orice 
.șșimesc aici, de bună seamă, contrastele:

O importantă realizare 
a fizicienilor sovietici

mașini enorme și particule invizibile, 
infim de mici, avînd o greutate de 
0, 000 000 000 000 000 000 00004 gra
me. Celor neinițiați, această lume li se 
poate părea enigmatică, de domeniul 
fanteziei.

In adîncurile instalației se află o mică 
»ursă de molibden : un tub ceva mai 

mare decît un sti
lou înăuntrul căruia 
se află neon. Cînd 
în tub se produce 
o puternică descăr
care electrică, în el 
sa formează parti
cule încărcate. Toc

mai acestea sînt „proiectilele“ microsco
pice cu care se bombardează nucleul a- 
tomic. La început, particulele sînt 
dirijate într-un cilindru plat de trei 
metri. Aici se creează un vid îna
intat : o presiune de o sută de mi
lioane de ori mai joasă decît cea at
mosferică ! Apoi forțele electrice încep 
să accelereze particulele într-o spirală, 
ele atingînd viteze enorme. La capătul 
drumului, un fascicul format din mi
liarde de particule lovește ținta — o 
peliculă foarte subțire, pe care s-a 
aplicat un strat abia vizibil de uraniu...

La pupitrul de comandă se află con
ducătorul laboratorului, G. N. Flerov, 
membru corespondent al Academiei de 
științe a U.R.S.S., colaboratorii știin
țifici E. D. Doneț, V. A. Șcegolov,

V. A. Ermakov... 
Sînt cei care n-au 
dormit multe nopți 
ca să perfecționeze 
construcția accele

ratorului, iar apoi, zile în șir, nu au 
plecat de lîngă mașinile de calcul care 
analizează rezultatele experiențelor.

Pupitrul de comandă seamănă cu un 
organism viu : „clipesc“ becurile de 
semnalizare, acele care oscilează pe ca
dranele aparatelor „respiră“ parcă. Pe 
ecranele albe, albastre și verzi ale osci
lografelor apar curbe de forme compli
cate.

Nu este ușor să țintești cu un nucleu 
invizibil într-un atom tot atît de mi
croscopic. Dar chiar atunci cînd reu
șești, nucleul noului element se poate 
forma numai într-un singur caz din 
1 000 de milioane I Și cu toate acestea, 
lucrul cel mai complicat abia urmează. 
Cum să descoperi noul nucleu în ava
lanșa de fragmente radioactive și de 
alți atomi ? Cum să cercetezi proprietă
țile acestui element, dacă el nu „tră
iește" decît cîteva secunde ?

Savanții sovietici au construit un 
aparat original care determină instanta
neu durata de existență a noului nu
cleu atomic și adună produsele rezul
tate din dezintegrarea lui.

După cum ne-a comunicat Comitetul 
de stat al U.R.S.S. pentru folosirea 
energiei atomice, descoperirea făcută de 
fizicienii sovietici are o mare însemnă
tate științifică. Succesul lor va constitui 
un punct de plecare spre experiențe și 
mai complexe.

V. GOLOVACEV

dare îi urmăreau cu privirile văzură 
ce se întîmplă, aerul se umplu de o 
lamentație jalnică, de un răcnet ca 
de spaimă. Dar nu era vorba de 
spaimă. Linia soldaților se opinti și 
rămase pe loc, apoi se opinti din 
nou și pînă la urmă se rupse. în la
cul de lumină apărură figuri negre 
care strigau, alergînd după Browne 
și Sabalu.

Pînă în acest ultim moment, cînd 
frontul soldaților fu rupt și mulțimea 
inundă lacul de lumină, fiecare fapt 
se petrecuse încet, izolat, în propriul 
său cadru, ca niște imagini pe care 
le-ai privi pe rînd. Apoi, însă, totul 
se topi într-o mișcare rapidă și ge
nerală.

Figurile negre se împrăștiară în 
lumina albă, de-a curmezișul ei, a- 
lergînd spre Browne și Sabalu, răc
nind. Ca prin farmec, linia soldaților 
dispăruse de tot. înăuntrul micii 
zone de liniște ss produse o învăl
mășeală de nedescris.

Un revolver pocni o dată, de două 
ori, izbi în acest tumult, îl electriză, 
îl făcu să sară în țăndări. O figură 
neagră căzu în lacul de lumină.

Deodată apăru imaginea unor oa
meni în uniformă alergînd spre por
țile reședinței, o sclipire de unifor
me kaki și albastre, care dispărură 
prin poartă; apoi încă o pauză, o 
altfel de pauză decît cele dinainte, 
încordată, fatală, în care se auzea 
numai murmurul înăbușit al oame
nilor deznădăjduiți, în așteptarea 
Catastrofei ce avea să urmeze. în 
spatele lor, mulțimea se agita tot 
mai puternic, ca nișt0 talazuri gata 
să sq prăvălească înainte. împrejur, 
figuri întunecate alergau strigînd.

Apoi cele două mitraliere Bren în. 
cepură să tragă. în aer. Pîrîitul scurt 
al rafalelor se sparse deasupra ca
petelor mulțimii.

Stanton o ținea îmbrățișată pe 
Stella, proptindu-se bine în picioare, 
ca să poată 
țimii.

Erau acum 
părțile.

Mitralierele 
salvă, de data asta în mulțime. își 
dădură seama după țipetele oame
nilor și după presiunea insuportabi
lă care se produse în sens opus, 
împletlcindu-ee, Stanton se ameste
că cu mulțimea, lăsîndu-uo Împins,

rezista presiunii

înconjurați din

Bren traseră o

mul-

toate

nouă

c
mulțimi, în 
femei, isu- 
pe Stella

înapoi, în inima acestei 
inima acestor bărbați și 
șind cu greu s-o țină 
lingă el.

Simțeau acum panica mulțimii 
care se precipita înapoi, căutînd să 
scape de mitraliere. Mitralierele tra. 
seră a treia oară, o singură salvă 
scurtă. Din nou în mulțime. Știau 
după aceleași semne, după panica 
îngrozitoare care-i împingea pe toți 
acești bărbați și femei înapoi. Erau 
trași, și împinși, și îmbrînciți ; dar se 
ținu pe picioare. O ținea strîns pe 
Stella. Cerul îi tremura în fața ochi
lor, dar se ținu pe picioare.

!n fața lor apăru figura unui om, 
care-i vorbea insistent. Mîinile omu. 
lui îl apucară pe Stanton și-l traseră 
înainte. Acum, în sfîrșit, erau la um
bra copacilor mari. Lumina cea albă 
rămăsese în spatele lor : lumina 
albă și sîngele de pe asfalt. Obra
zul Stellei era desfigurat de durere, 
ținea ochii pe jumătate închiși, bu
zele îi tremurau. O sprijinea cu bra
țul de mijloc, aproape că o purta, 
și cu umărul stîng își croia drum 
prin mulțime, iar în tot acest timp 
mîna omului din fata lui îi strîngea 
cu putere mîna.

în umbra copacilor avu impresia 
că se lăsase noaptea, îneît nu-1 mai 
putea vedea pe omul care-1 trăsese 
după el. Atît vedea : crisparea du
reroasă pe obrazul Stellei și, în spa
tele ei, mulțimea anonimă alergînd, 
țipînd.

După ce depășiră linia copacilor, 
ajunseră din nou în lumina crudă a 
soarelui. Mulțimea înghesuită, îm- 
bulzindu-se să scape tot pe drumul 
pe care venise, făcea orice mișcare 
imposibilă. Cîtva timp rămaseră 
imobilizați.

Lingă el, un soldat indigen dîrdîia 
de frică. Nu mai avea pușcă, iar 
frumoasa lui uniformă era ruptă, 
sfîșiată. Din nas și din gură i se 
prelingeau cheaguri de sînge ames
tecate cu sudoarea de pe față. O- 
chii soldatului erau holbați și pă
reau că nu mai văd. Oamenii tăbă- 
rîseră pe el șl puțin a lipsit să nu-1 
ucidă.

Mîinile din fața lui îl traseră din 
nou pe Stanton înainte, mîlni anoni
me, mîinile unor oameni pe care nu-i 
mai văzuse niciodată. în fața lui 
Stanton se mișca într-o parte și alta, 
despicînd mulțimea, spatele muscu
los, aplecat înainte, al unui om îm-

T £ 1 £S* 8 8“
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brăcat cu o bluză spălăcită, pe care 
erau cusute inițialele Căpităniei 
portului ; mina de culoare închisă a 
acestui om era întinsă înapoi, ti
nted strîns mîna lui Stanton și tră- 
gîndu-1 înainte.

Și Fidelis era cu ei, cînd aproape 
de tot, cînd pierdut undeva, în în
vălmășeală.

Fugiră astfel mult timp.
Fugiră prin brusă pînă ce ajunse

ră la marginea fluviului, Ia un mic 
golf plin cu noroi, aproape în între
gime acoperit de crengile copaci
lor și de trunchiuri de copaci putre
ziți în apa stătută.

Poposiră în acest loc liniștit. Stan
ton se ghemui ps jos, cu capul a- 
plecat, abia trăgîndu-și sufletul.

Zăboviră'-aici mai multă vreme.
Peste un 

mînă pe umăr, 
văzu pe James.

— E în ordine, 
aici.
Privi în spatele 

barca cu motor ancorată în golf, do. 
sită după trunchiul unui uriaș 
pac prăbușit. James spuse :

— Așteptăm. îl așteptăm aici 
Sabalu.

Stanton privi în jur, căutîndu-i 
cei care-1 aduseseră aici, pe oame
nii cu bluzele Căpităniei portului. 
Nu mai era însă nimeni, nimeni a- 
fară de Stella care sta lîngă el, în
tinsă pe o parte, cu obrazul îngro
pat în brațe ; iar lîngă ea, Fidelis.

Ședeau în groapa plină de noroi, 
fără să vorbească, fără să se uite 
unul la celălalt. îl așteptau pe Sa
balu, care nu mai venea.

Pe înserat, veni alt om și vorbi cu 
James, care stătea mai la o parte.

James veni la ei și spuse :
— L-au luat pe Sabalu... Sabalu e 

închis.
— Păcat de Sabalu. E un om în 

care se poate avea încredere.
James mormăi :
— O să-l țină ia închisoare. Dar 

mai stetem și noi, și sîntem mulți.
Stanton se sili să-și recapete stă- 

pînirea de sine. în întunericul nop
ții care se lăsase acum peste apă, 
o zări pe Stella și pe ceilalți, aștep- 
tîndu-1 să ia o hotărîre. Vorbi pe un 
ton firesc :

— Să trecem pe malul celălalt. 
Merg și eu cu voi.

timp, Stanton simți o 
Ridică ochii și îl

zise James. Barca
e

lui James și văzu

co

ps

pe
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Vizitarea Institutului 
de inframicrobiologie de către șefii 

oficiilor diplomatico acreditați
la București

Șefii oficiilor diplomatice acredi
tați la București au vizitat vineri 
Institutul de inframicrobiologie al 
Academiei R.P. Romîne.

Șefii oficiilor diplomatice au ma
nifestat un viu interes pentru dota
rea, organizarea și activitatea desfă
șurată în această instituție științi
fică în scopul ocrotirii sănătății pu
blice în țara noastră și al cercetă
rilor în domeniul inframicrobio- 
logiei.

Explicațiile au fost date de acad. 
?rof. Ștefan S. Nicolau, directorul 
nstitutului. A fost vizionat un film 

documentar științific care a ilustrat 
aspecte din activitatea acestui in
stitut.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Pentru dezvoltarea unității de acțiune 

între comuniști și socialiști 
Cuvîntarea lui Waldeck Rochet

Producții 
la un preț 

(Urmare din pag. I-a)

mari de lapte 
de cost scăzut

terea producției de lapte a avut-o 
folosirea morcovilor furajeri. A- 
ceștia au o valoare alimentară 
mare, măresc digestia, îmbogățesc 
laptele în provitamina A.

Pe lîngă furaje suculente și fi
broase, vacilor li se dau concen
trate, borhot uscat și săruri mine
rale.

Orele de furajare și ordinea ad
ministrării nutrețurilor sînt res
pectate cu strictețe de toți îngriji
torii, potrivit programului stabilit.

Ca și anul trecut, pentru primă
vara și vara aceasta am asigurat 
suficiente cantități de furaje verzi. 
In toamnă am semănat 22 ha cu se
cară și 23 ha cu borceag. Aceste fu
raje au fost cosite și date în hrana 
vacilor, ca masă verde, iar în lo
cul lor am însămînțat porumb pen
tru nutreț. Tot pentru masă verde 
am însămînțat în primăvară 77 ha 
de orz, 73 ha de mazăre etc. Acum 
folosim în hrana vacilor mazărea. 
Peste cîteva zile vom cosi și ba
lota iarba de pe cele 50 ha de pășu
ne pe care o avem, urmînd ca apoi 
să scoatem vacile Ia pășunat, în 
tabere de vară. In acest scop, ame
najăm pe pășune șoproane sim
ple, acoperite cu trestie sau paie. 
Pășunatul vacilor îl vom face di
mineața, seara și noaptea. Ziua 
animalelor li se vor da nutrețuri 
verzi la iesle.

Paralel cu preocuparea de a asi
gura cantități corespunzătoare de 
furaje, în gospodăria noastră 
se acordă o atenție deosebită or
ganizării reproducției la vaci — 
factor de mare însemnătate în 
realizarea unui procent ridicat 
de natalitate. De asemenea, creș
tem în cele mai bune condiții ani
malele tinere, astfel ca, odată ajun
se la maturitate, ele să dea produc
ții mari de lapte.

De mare însemnătate în obținerea 
rezultatelor amintite este grija pe 
care noi o acordăm permanentiză
rii cadrelor de mulgători. Lucrînd de 
mulți ani în gospodărie, mulgători 
ca Ion Onoiu, Floarea Găvruț și 
alții și-au îmbogățit necontenit cu
noștințele profesionale.

în același timp cu preocuparea 
de a spori producția, noi ne-am în
grijit ca litrul de lapte să coste cît 
mai puțin. în acest scop, urmărirea 
zilnică, în fiecare brigadă, a prețu
lui de cost s-a dovedit o măsură de 
mare însemnătate. Practica ne-a a- 
rătat că numai în felul acesta con
ducerea gospodăriei și brigadierii 
au posibilitatea să intervină la timp 
spre a înlătura cauzele care duc la 
mărirea cheltuielilor.

Experiența cîștigată în sporirea 
producției de lapte și reducerea 
prețului de cost ne dă convingerea 
că vom obține rezultate bune și pe 
viitor, că ne vom achita cu cinste 
de sarcinile ce ne revin.

întreprinderea de construcții 
metalice și montaje prefabricate 
din Capitală. Controlorul de cali
tate Ion Dumitrescu și sudorul 
Vasile Popa controlează calitatea 
sudurilor la stîlpii metalici desti
nați rețelelor electrice de inaltâ 
tensiune.

(Foto : Agerpres)

INFORMAȚII
Vineri dimineața, H. M. R. Keyes, se

cretar genera] al Asociației internaționale 
a universităților, a fost primit de prof. dr. 
Jean Livescu, adjunct al ministrului In- 
vățămîntului ți rector al Universității d'n 
București. în continuare, H. M. R. Keyes 
a vizitat Universitatea din București, unde 
a avut o întrevedere cu acad. prof. Mii- 
tiade Filipescu, prorector al Universității, 
acad. prof. Teodor Burghele, rector al In
stitutului medico-farmaceutic din Bucu
rești, decani ai facultăților din cadrul 
Universității și Institutului medico-farma- 
ceutic.

*

Sub auspiciile Comitetului regional de 
cultură și artă și Comisiei, pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științifice, la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași a 
avut loc vineri după-amiază conferința 
intitulată „1100 de ani. de la crearea 
scrierii slave” expusă de lector univer
sitar Dumitru Trocin de la Facultatea de 
filologie a Universității ieșene. A luat 
de asemenea cuvîntul Andrei Takaneațov, 
secretar al ambasadei R. P. Bulgaria în 
R. P. Romînă. La această manifestare au 
participat cadre didactice din institute de 
învățămînt superior, cercetători științifici 
alți oameni de știință și cultură, studenți.

(Agerpres)

PARIS 24 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 23 mai la mitingul din 
orașul Bassee (departamentul 
Nord), Waldeck Rochet, secretar 
general adjunct al Partidului Co
munist Francez, a îndemnat forțele 
democratice și republicane din țară, 
și în primul rînd pe socialiști și co
muniști la o strînsă coeziune.

Arătînd că recenta Plenară a 
C.C. al P.C. Francez a subliniat nă
zuința partidului ca prin toate mij
loacele să contribuie la înfăptuirea 
unității de acțiune între comuniști 
și socialiști, Waldeck Rochet a 
spus : Aceasta se referă atît la ac
tivitatea noastră actuală cît și la 
construirea de rriîine a socialismu
lui. Sîntem gata să sprijinim fiecare 
pas înainte și să colaborăm în toa
te domeniile cu toate partidele și 
grupurile democrate care își propun 
ca scop crearea regimului democrat

și înfăptuirea unui program care să 
corespundă intereselor poporului și 
țării noastre.

Tocmai în acest scop, P.C. Fran
cez a elaborat programul Alianței 
democratice și l-a propus ca bază 
pentru discutarea de către alte par
tide democratice.

Desigur, a continuat vorbitorul, 
între socialiști și comuniști sînt și 
anumite divergențe dar noi le pu
tem discuta împreună. Waldeck 
Rochet constată că în programele 
actuale ale partidelor comunist și 
socialist, precum și în programele 
organizațiilor sindicale există nu
meroase puncte comune. Acesta 
este un fapt îmbucurător, a spus 
Waldeck Rochet, și el poate și tre
buie să devină un punct de plecare 
pentru dezvoltarea unității de ac
țiune.

Rezoluția adoptată la plenara C. C. 
al P. C. Italian

Pe SCUrt DO TOATA ȚARA

LIVEZI DE POMI. In gospodă
riile colective din regiunea Su
ceava s-a terminat plantatul po
milor. în această primăvară co
lectiviștii au plantat în masiv, pe 
terenurile în pantă, aproape 1 500 
ha. Livezile gospodăriilor colec
tive din raionul Fălticeni au cres
cut în acest an cu 351 hectare, 
iar cele aparținînd orașului Su
ceava cu 121 hectare. In raionul 
Botoșani, unde sînt condiții priel
nice pentru dezvoltarea viticultu
rii, colectiviștii au plantat pe 
terenurile în pantă 105 hectare 
cu viță de vie.

PĂLĂRII DIN PAI ARTIFICIAL. 
La fabrica de pălării din Timișoara 
a început producția unor pălării de 
soare din pai artificial realizat din 
vîscoză. Fabricate într-o varietate de 
modele, în culori reușite, cu bordu
ră plată sau mai ridicată, aceste pă
lării de vară sînt mult apreciate. 
Rezistența lor la căldură și apă este 
mult mărită față de pălăriile confec
ționate din pai natural.

LA BIBLIOTECA SĂTEASCĂ. In

comuna Tunari din apropierea 
Capitalei a luat ființă în urmă cu 
doi ani o bibliotecă sătească. 
Astăzi ea are 400 de cititori. Pen
tru ei se organizează adesea seri 
literare, se țin recenzii pe margi
nea unor cărți. In prezent, pe 
lîngă celelalte acțiuni de popu
larizare a cărții, se bucură de 
mult interes lecturile organizate 
la locurile de muncă ale colecti
viștilor. Pentru copii au loa 
la bibliotecă dimineți de basme. 
(De la Ștefan Marinescu, coresp. 
voluntar).

SEARĂ DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂS
PUNSURI. Comisia de femei din 
circumscripția nr. 93, București, a 
organizat recent o seară de întrebări 
și răspunsuri la care au luat parte 
30 de femei, din cele 10 cercuri de 
citit ale cartierului Pajura. La diver
sele întrebări în legătură cu familia 
și educația copiilor a răspuns o ju
ristă. Elevii școlii medii nr. 6 au 
prezentat apoi un program artistic. 
(De la Ana Ghimpe, coresp. vo
luntar).

ROMA 24 (Agerpres). — Ziarul 
„l’Unita“ din 24 mai publică rezolu
ția adoptată la recenta plenară a 
C.C. al Partidului Comunist Italian, 
în care printre altele se spune : 
„Tendința generală spre stînga a a- 
legătorilor pe care toate partidele 
au fost nevoite să o recunoască, pre
cum și victoria strălucită repurtată 
de partidul nostru, victorie ce apa
re ca o condamnare a anticomunis
mului și a discriminării politice față 
de forțele cele mai înaintate ale cla
sei muncitoare și ale poporului, in
dică necesitatea de a oferi și aces
tor forțe posibilitatea de a partici
pa la guvernare. Pentru rezolvarea 
actualei crize trebuie format un 
guvern din care să nu fie excluse 
forțele de stînga și care să prezinte 
un program progresist democratic 
de pace și de înfăptuire a unor re
forme economice și politice“.

Comitetul Central,- se arată în 
continuare în rezoluție, cheamă par
tidul să aducă la cunoștința tuturor 
cetățenilor poziția comuniștilor în

problemele privind formarea nou
lui guvern și elaborarea programu
lui său. Este necesar să se desfă
șoare o largă activitate în vederea 
unirii și mobilizării maselor popu
lare, cu colaborarea tuturor forțe
lor democratice, pentru a zădărnici 
tentativele grupărilor guvernante de 
a se eschiva prin diferite manevre 
de la traducerea în viață a năzuin
ței spre înnoire, exprimate de ale
gători, și de a face noi pași înainte 
în lupta pentru o cotitură spre 
stînga.

*r
ROMA. La 24 mai s-au încheiat 

consultațiile politice oficiale avute de 
Antonio Segni, președintele Republicii 
Italia, cu fostul președinte Gronchi, cu 
președinții Camerelor parlamentului, cu 
foștii prim-miniștri și cu președinții 
tuturor grupărilor parlamentare în 
problema rezolvării actualei crize de 
guvern. După încheierea consultațiilor 
prezidențiale, șeful statului îl poate 
numi pe noul prim-ministru care, apoi, 
se va prezenta în fața parlamentului.

............ - J

1100 de ani de la crearea 
alfabetului ți scrierii slave 

Festivitățile de ia Sofia
SOFIA 24.—Corespondentul Ager

pres, C. Linte, transmite : în seara 
zilei de 23 mai, în sala Operei din 
Sofia a avut loc adunarea festivă 
consacrată împlinirii a 1 100 ani de 
la crearea alfabetului și scrierii 
slave.

Zilele acestea poporul bulgar a 
sărbătorit trei evenimente de sea
mă : împlinirea a 1100 ani de la 
crearea alfabetului și scrierii slave 
de către frații Kiril și Metodiu, 
Ziua culturii și învățămîntului bul
gar și Ziua presei bulgare.

Aceste evenimente au fost pre
cedate de o serie de manifestări 
culturale : la biblioteca națională 
„Vasil Kolarov" din Sofia s-a des
chis o expoziție a cărții bulgare ; 
între 10—20 mai a fost organizată 
Decada artei, iar Academia bulgară 
a organizat o sesiuni» științifică con
sacrată împlinirii a 1100 ani de cul
tură și scriere slavă etc.

Cu acest prilej au fost distinși cu 
ordine și medalii un mare număr 
de activiști în domeniul culturii și 
învățămîntului. Cu ordinul Kiril și 
Metodiu cl. I au fost distinși și o 
serie de oameni de cultură, știință 
și artă din străinătate.

Din R.P. Romînă. au fost distinși 
cu acest ordin acad. Petre Constan- 
tinescu-Iașî, membru corespondent 
al Academiei de Științe a R.P. Bul
garia, și acad. Emil Petrovici. pro
fesor la Universitatea din Cluj.

La 24 mai la Sofia a avut Ioc 
o mare manifestație în Piața 9 Sep
tembrie. Timp de două ore prin fața 
tribunei, în care se aflau conducă
tori de partid și de stat, au trecut 
zeci de mii de tineri elevi, studenți, 
muncitori și funcționari, colective 
și formații artistice din diferite în
treprinderi și instituții.

Demonstrații la New York împotriva rasismului

Cupa campionilor europeni" la volei

NEW YORK 24 (Agerpres). — La 
23 mai, președintele S.U.A., John 
Kennedy, a sosit la New York unde 
a participat la un dineu oferit la 
hotelul „Waldorf Astoria” în cinstea 
lui de „Clubul prezidențial” din a- 
cest oraș. După cum transmite a- 
genția Ü.P.I., în fața hotelului a 
avut loc cu acest prilej o demon
strație de protest față de fărădele
gile rasiștilor în sudul S.U.A. și 
față de politica externă a guvernului 
S.U.A.

Demonstranții, scrie agenția, au 
întîmpinat pe președintele Kennedy 
cu lozinca „Kennedy, eliberează pe 
participanții la marșurile libertă
ții" (referire la grupurile de cetă
țeni americani, albi și negri, care 
au organizat marșuri pe șoselele din 
sudul S.U.A. împotriva politicii de 
segregație rasială și au fost ares
tați de poliția rasistă — N. R.). De
monstranții, continuă agenția, au 
ridicat pancarte deasupra capete
lor polițiștilor care asigurau ordi
nea la intrarea în hotel. Patru per
soane duceau un sicriu, cu inscrip- 

I ția „Jim Crow să fie înmormîn- 
tat” (Prin „Jim Crow” în S.U.A. se

înțelege rasismul — N. R.). Pe alte 
pancarte se putea citi : „Cîjni, 
furtunuri cu apă, ce urmează ?", 
„Integrare sau dezintegrare ra
sială ?”.

★
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

Lupta populației de culoare din su
dul S.U.A., împotriva dezmățului 
rasist, pentru egalitate în drepturi, 
a început să dea roade.

După cum relatează agențiile de 
presă la 23 mai, Camera de comerț 
din orașul Charlotte (statul Ca
rolina de nord) a recomandat li
chidarea imediată a segregației în 
toate întreprinderile comerciale.

Curtea supremă a statului Ala
bama a confirmat, pe de altă parte, 
validitatea alegerii ca primar al 
orașului Birmingham a lui Albert 
Boutwell, „cunoscut pentru atitu
dinea sa moderată față de pro
blema rasială“.

Curtea supremă a ordonat repri
mirea copiilor negri recent exma
triculați din școlile din Birmingham 
pe motiv că au participat la mani
festații.

Incidentele de la Salonic
Partizani ai păcii atacați 

cu brutalitate de huligani fasciști

ATENA 24 (Agerpres). — La 22 
mai a avut loc la Salonic un mare 
miting al partizanilor păcii din 
Grecia. Participanții la miting au 
fost atacați cu brutalitate de un grup 
de huligani fasciști care au rănit 20 
de persoane, printre care și pe G. 
Lambrakis, deputat în parlamentul 
grec din partea E.D.A., și G. Tsarou- 
his, deputat în parlament.

în legătură cu violențele la care 
s-au dedat la 22 mai elementele fas
ciste împotriva participanților la 
mitingul partizanilor păcii de la 
Salonic, cunoscutul luptător pentru 
pace filozoful englez Bertrand Rus
sell a făcut o declarație în care a- 
rată că „guvernul grec trebuie să-și 
asume deplina răspundere pentru 
brutalitatea care a avut ca rezultat 
rănirea gravă a lui G. Lambrakis și 
G. Tsarouhis".

Agenția France Presse relatează 
că starea sănătății deputatului G. 
Lambrakis, rănit în timpul in
cidentelor care au avut loc la Sa
lonic, continuă să rămînă foarte 
gravă.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Greciei, Karamanlis, a dat 
dispoziții ca ancheta, care s-a des
chis în legătură cu incidentele de la 
Salonic, să se desfășoare cu maxi
mum de rapiditate. Pe de altă parte 
însă, fostul prim-ministru Papan- 
dreu, liderul partidului de opoziție 
Uniunea de centru, a dat publicită
ții o declarație în care îl denunță 
pe Karamanlis ca pe „responsabilul 
moral al acestui atentat politic".

MAGDEBURG (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Cu o etapă îna
intea terminării cursei, un singur ci
clist romîn, Dumitrescu, se află în 
plutonul fruntaș al clasamentului. 
Voind parcă să-l imite pe Cosma, care 
a avut o slabă comportare în etapa 
de la Erfurt, Stoica a pierdut ieri le
gătura cu plutonul chiar după cîteva 
sute de metri de la start. E adevărat 
că el a fost antrenat într-o busculadă, 
dar și pe porțiunea imediat următoare 
a pedalat fără convingere, astfel că la 
Magdeburg a pierdut multe locuri în 
clasamentul general. Ceilalți alergători 
romîni au luptat cu o deosebită dîrze- 
nie pentru a păstra și îmbunătăți locul 
echipei. L-am văzut, de exemplu, ieri pe 
Cosma decis să se reabiliteze pentru 
insuccesul din etapa precedentă. Du
mitrescu a ținut și el neapărat să fie 
mereu în primul pluton, ba chiar în 
fruntea sa. Firește că a fost nevoit să 
facă eforturi serioase. Etapa a fost

cîștigată de belgianul Verhaegen (5 
ore. 27 min. 37 sec,). In același timp 
cu el au sosit Ampler, Bobekov, Tim
merman și Olizarenko.

Cei peste 200 km ai traseului, care 
a necesitat escaladări și cohorîri difi
cile la Kyffhäuser, a dat de lucru tu
turor alergătorilor. Cu toate acestea, 
marea lor majoritate a ajuns cu bine 
la Magdeburg. Înaintea ultimei etape 
(Magdeburg-Berlin 185 km) în com
petiție au mai rămas 88 de cicliști din 
cei 115 cîți au luat startul la Praga. 
Clasamentul general individual se 
prezintă astfel : Ampler (R.D G.) ; Ver
haegen (Belgia la 5’51") ; Vyncke 
(Belgia la 8’35") ; Dumitrescu (R.P.R. 
la 9’43”) ; Cerepovici (U.R.S.S. la 
12’05") etc. Pe echipe, pe primul loc 
se află R.D.G., urmată de Belgia (la 
3'21”) ; U.R.S.S. (la 3’44’’) ; R.P.P. (la 
15’18”) ; R.P.R. (la 28’34”).

I. DUMITRIU

M i i n e, ultimul a
După cum se știe, sfmbăta trecută, 

la Moscova, s-a disputat primul meci 
al finalei C.C.E. la volei masculin Intre 
echipele Ț.S.K.A. și Rapid București.

Rezultatul este cunoscut : 3—1 pentru 
Ț.S.K.A. Este cunoscută și evoluția, 
oarecum surprinzătoare, a scorului de-a 
lungul seturilor. Deși au condus cu 
12—9 în primul și cu 12—8 în setul 
doi, rapidiștii au pierdut ambele seturi, 
în schimb au cîștigat setul trei în care

' au fost conduși cu 14—13, iar 
sării lor au avut mecibol I

Cîteva amănunte suplimentare 
meciul de la Moscova ca și 
comportarea voleibaliștilor noștri, ne-a 
mai relatat și antrenorul federal I. 
Tacaci.

„Deși a pierdut meciul tur, formația 
noastră campioană s-a comportat în

adver-

despre 
despre

general bine. Atacul, punctul forte 
echipei, a acționat variat și eficace, iar 
jucătorii au vădit o bună concepție ^tac
tică, individuală ș! colectivă. La capi
tolul deficiențe, am notat jocul puțin 
mobil al liniei a doua și mai ales pri
mirea adeseori nesigură și defectuoasă 
a serviciului.

Aș vrea să spun totuși, că deși echipa 
Ț.S.K.A. este o formație foarte puter
nică, în fața căreia Rapidul va avea 
duminică un meci deosebit de greu, 
echipa noastră are multe șanse de a 
cuceri victoria. Premizele unei aseme
nea victorii, mă refer la posibilitățile 
de joc ale echipei, s-au văzut chiar din 
primul meci. Sînt convins că. în „ulti
mul act’’ al acestei finale, jucătorii 
noștri vor face totul pentru victorie...”,

M. POPESCU

Pe calea unei mal bune cunoașteri reciproce 
a popoarelor balcanice

Compctiția internațională
de rngM

„Cupei Păcii“ la

Confir- 
prima 

romîni

Desfășurarea 
rugbi a continuat ieri prin disputarea 
întâlnirilor R. P. Romînă tineret-R.P. 
Polonă (la Deva) și R. P. Bulgaria- 
R. D. Germană (la Bîrlad). 
mînd forma bună arătată în 
lor întîlnire, tinerii rugbiști
au învins selecționata R. P. Polone cu 
scorul de 9-0 (3-0) la capătul unui 
joc disputat în care echipa noastră a 
făcut dovada unei pregătiri tehnice și 
tactice superioare. Punctele au fost 
marcate de Moldoveanu și Trandafi- 
rescu (cîte o încercare) și Pilă (lovi
tură de picior căzută). în întâlnirea 
de la Bîrlad reprezentativa R. D. 
Germane a întrecut-o pe cea a R. P. 
Bulgaria mai greu decît era de aș
teptat.-Deși au dominat în majoritatea 
timpului (în minutul 64 scorul era 
3-3), rngbiștii bulgari au fost învinși 
în cele din urmă, ei fiind depășiți la 
capitolul tehnică. Rezultatul final : 
9-3 în favoarea selecționatei R. D, 
Germane.

Spartackiada de vară

Întrecerile Spartachiadei 
tineretului continuă să se 
cu un deosebit interes în orașul și co
munele raionului Călărași. In fiecare 
duminică, pe terenurile de volei și 
handbal, pe pistele de alergări și ci
clism, pe terenurile de fotbal au loc 
întreceri atractive, la care îyf dispută 
întîietatea sute și sute de tineri. Ast
fel. pe listele participanților din acest 
raion întîlnim aproape 10 000 de 
concurenți și concurente.

De un frumos succes se bucură 
concursurile organizate de asociațiile 
sportive Strungul — Întreprinderea 
locală, Luceafărul — Școala profesio
nală de confecții, unde s-au creat nu
meroase echipe — feminine și mas
culine — de volei și handbal. De ase
menea, se pot menționa întrecerile la 
care își dispută întîietatea membrii 
asociațiilor sportive sătești : Drum 
Nou-Radu Negru, Zarea-Ceacu, Spi- 
cul-Crucea, Gloria-Ciocănești și altele. 
In comuna Ciocănești, numeroși ti
neri au participat la o serie de con
cursuri de atletism, ciclism, trîntă, do
vedind frumoase calități.

Acum, în majoritatea asociațiilor 
sportive se fac pregătiri pentru între
cerile finale din prima etapă, urmînd, 
apoi, ca cei mai buni concurenți să 
participe la fazele superioare ale Spar
tachiadei de vară.

de vară a 
desfășoare

înaintea „europenelor" de box 
de la Moscova

Incepînd de duminică, atenția a- 
matorilor sportului cu i 
îndreptată spre Moscova,

mănuși va fi 
, , >va, locul de

desfășurare a celei de-a 15-a ediții 
a campionatelor europene de box.

In cursul zilei de ieri echipa țării 
noastre a părăsit Capitala plecînd la 
Moscova cu avionul. Înainte de de
colare am solicitat un interviu an
trenorului echipei, Ion Chiriac, care 
a răspuns la întrebările noastre :

— Ce formație prezentăm la ac
tuala întrecere ?

— Vom alinia o echipă din care 
fac parte o serie de tinere elemente 
care s-au remarcat în ultimii doi ani : 
C. Ciucă (muscă), A. Olteanu (pană), 
FI. Pătrașcu (semiușoară), Șt. Cojan 
(semigrea). La celelalte categorii vor 
evolua N. Puiu (cocoș), I. Mihalik 
(ușoară), V. Mîrza (semimijlocie), V. 
Badea (mijlociemică), I. Monea (mijlo
cie) și V. Mariuțan (grea) care parti
cipă a patra oară la campionate.

— După meciul cu Italia ce pro
gram de pregătire ați aplicat ?

— în meciul cu Italia, membrii 
echipei noastre nu au avut o condiție 
fizică corespunzătoare. De aceea în ul
timele săptămîni am insistat pentru

remedierea acestei serioase lacune. 
Boxerii au participat la numeroase 
crosuri, exerciții de forță și rezistență. 
Consider că selecționabilii au în pre
zent o condiție fizică bună pentru a 
face față acestei competiții.

— Care sînt cei mai în formă bo
xeri romîni ?

Cred că Ciucă, Pătrașcu, Miha- 
lik, Badea și Mariuțan vor trece cu 
succes preliminariile și se vor număra 
printre protagoniștii de seamă ai cam
pionatelor.

— Care dintre campionii de acum 
doi ani își vor păstra titlurile ?

— La actuala ediție tinerii boxeri 
vor avea un cuvînt greu de spus. Sînt 
convins că în seara de 2 iunie pe 
lista noilor campioni europeni vor fi
gura multe nume noi. Dintre boxerii 
cu experiență cred că „greul” sovietic 
Abramov are cele mai mari șanse de a 
cuceri pentru a patra oară centura. La 
categoria semigrea italianul Saraudi 
are o sarcină grea în fața polonezului 
Pietrzykowski. Boxerii sovietici Tu- 
mins și Tamulis sînt cei mai buni la 
categoriile lor. Italianul Vacca și 
scoțianul Mc. Taggart nu au șanse 
prea mari de a-și menține titlurile.

PAUL OCHIALBI

Specialiști! din țările balcanice 
în diferite sectoare de activita
te științifică reiau tradiția ve
chilor raporturi de prietenie și co
laborare, ce au legat popoarele 
noastre. După dramatica întrerupe
re a acestor raporturi cauzată de 
cel de-al doilea război mondial, 
nevoia de a relua și consolida le
găturile dintre oamenii de știință a 
fost creată de înseși numeroasele 
probleme comune ce au stat și stau 
încă în fața țărilor balcanice. Rezol
varea acestor probleme este posibi. 
lă însă numai într-un climat de în
credere și înțelegere reciprocă.

Izvorîte din profunda dorință de 
pace a poporului romîn, inițiativele 
țării noastre în vederea asigurării 
păcii și colaborării internaționale în 
regiunea din care facem pairie sînt 
îndreptate tocmai spre crearea unui 
astfel de climat. Aceasta răspunde 
nu numai intereselor majore ale po
poarelor, năzuințelor 1er de pace și 
securitate, ci și cerințelor dezvoltă
rii colaborării pe tărîmul științelor. 
Este remarcabil că, în ultimii ani, 
oamenii de știință au stabilit nume
roasele contacte care au fost 
realizate în pofida situației nemulțu
mitoare ce se menține încă în dome
niul relațiilor politice și diplomatice 
dintre aceste țări. Este grăitor, de 
asemenea, faptul că acestor contacte 
dintre oamenii de știință li se adaugă 
o serie de manifestări culturale co
mune — schimburi de artiști, con
cursuri muzicale și folclorice lnter- 
balcanice și altele — care atrag un 
număr tot mai mare ds oameni de 
cultură din țările noastre. Toate la 
un loc constituie o manifestare evi
dentă a dorinței de pace și colabo
rare pe care o nutresc popoaiele 
balcanice.

în domeniul Istoriei culturii au 
avut, de asemenea, loc în spațiul 
Balcanilor o seamă de manifestări 
cg merită a fi cu atît mai mult re
levate cu cît ele au dus — sub aus
piciile celui mai înalt for internațio-

de acad. EM. CONDURACHI 
secretarul general al Comitetului 

internațional de studii 
sud-est europene

nai de colaborare științifică șl cul
turală — U.N.E.S.C.O.— la constitui
rea unui organism internațional, cu 
sediul la București, și anume Comite
tul internațional de studii sud-est 
europene. Țara noastră a avut în 
această privință un rol de inițiatoa
re. Colocviul internațional de civili
zații balcanice, ce a avut loc la 
Sinaia în iulie 1962 și constituirea 
unui comitet provizoriu interbalcanic 
ce a funcționat pînă la reuniunea sa 
din aprilie a.c. la București, sub 
președinția acad. T. Vianu, a izvorît 
de asemenea din inițiativa țării 
noastre. Acest colocviu, propus și 
organizat de Comisia națională 
U.N.E.S.C.O. și de Academia R. P. 
Romîne, a reunit pe unii dintre cei 
mai de seamă reprezentanți ai isto
riei culturii din țările balcanice. De
legatul Directorului qeneral al 
U.N.E.S.C.O., dl. N. Bammate, ca și 
secretarul general al Consiliului in
ternational de filozofie și științe u- 
manistice cu sediul la Paris, sir Ro
nald Syme, ce au participat la lu
crările colocviului, au apreciat căl
duros felul în care Comisia națională 
U.N.E.S.C.O. și delegația romînă de 
specialiști în domeniul balcanolo
giei au știut să asigure acestei 
prime reuniuni, la care au Inert 
parte reprezentanți din 16 țări, nu 
numai un înalt nivel științific dar și 
un climat de stimă și încre
dere reciprocă unanim apreciat. 
Astfel s-a născut ideea unui 
Comitet pentru constituirea unei 
Asociații internaționale de studii 
sud-esf europene, care a luat ființă 
la București, la sfîrșitul lunii aprilie. 
Delegații țărilor participante la reu
niunea din 22-23 anrilie 1963 de la 
București au ales comitetul perma. 
nent al Asociației și un birou al Co. 
mitetului compus din profesor Dio-

nisie Zakythinos (Grecia), pre
ședinte, prof. VI. Gheorghiev (R. P. 
Bulgaria), proi. André Mirambel 
(Franța), prof. Faik Reșid Unat 
(Turcia), prof. Frano Barișici (R.S.F. 
Iugoslavia), vicepreședinți, prof. Al. 
Buda (Albania) trezorier. Comitetul 
a luat hotărîri privind dezvoltarea 
cercetărilor în domeniul științelor 
sociale din sud-estul Europei, dintre 
care cităm: organizarea unei comi
sii pentru studiul și valorificarea 
arhivelor documentelor istorice tur
cești, organizarea colaborării inter
naționale în domeniul lingvisticii bal
canice, al arheologiei și istoriei ar
telor balcanice și sud-est euiopene, 
al Istoriei popoarelor din sud-estul 
Europei, al folclorului și literaturii 
comparate din această parte a con
tinentului nostru etc. O primă reuniu
ne a biroului comitetului, ca și a co
misiei pentru studiul arhivelor tur
cești, va avea loc la Istanbul în 
cursul lunii noiembrie. în aprilie 1964 
se va întruni la Sofia comitetul Aso
ciației de studii sud-est europe
ne, spre a discuta organizarea și 
tematica primului conqres de bal
canologie, ce va avea loc la Sofia 
cu sprijinul Academiei de Științe 
din R. P, Bulgaria.

Există astfel toate temeiurile să 
credem că, prin constituirea acestei 
asociații internationale, colaborarea 
specialiștilor în domeniul istoriei 
culturii țărilor din sud-estul Europei 
a fost așezată oe temelii trai
nice. Inițiativa Comisiei naționale 
U.N.E.S.C O. șl a Academiei R. P. 
Romîne a dat primele sale roade.

Prin constituirea acestei asociații 
și prin fixarea programului ei de ac
tivitate specialiștii în domeniul isto
riei culturii din- țările sud-estului 
Europei au dat dovadă că pot asi
gura un climat de colaborare la 
consolidarea căruia tara noastră își 
va aduce în continuare contribuția. 
In spiritul unei astfel de colaborări, 
pot fi rezolvate cele mal complexe 
probleme și pot fi extinse vechile le- 
qături care unesc popoarele noas? 
tre.



Săptămînile festive ale Vienei

Ciivîntarea reprezentantului R. P. Romine
GENEVA 24 (Agerpres)_ La 24

mai a avut loc o nouă ședință a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare. Luînd cuvîntul, repre
zentantul S.U.A., Charles Stelle, s-a 
străduit în fel și chip să facă răs
punzătoare țările socialiste pentru 
faptul că conferința bate pasul pe 
loc. El s-a pronunțat însă împotri
va discutării în cadrul Comitetului 
a propunerii de a se încheia un pact 
de neagresiune între țările membre 
ale blocului N.A.T.O. și cele care 
fac parte din Tratatul de la Var
șovia, deși în trecut puterile occi
dentale s-au declarat de acord ca 
Comitetul celor 18 să se ocupe de 
această problemă. în schimb, dele
gatul american a prezentat aseme
nea propuneri care nu au nici o le
gătură cu dezarmarea, cum ar fi 
schimbul de misiuni militare între 
diversele guverne și schimbul de 
preavize pentru anumite mișcări 
de trupe.

A luat apoi cuvîntul șeful dele
gației R.P. Romîne, George Maco- 
v.escu, care a demonstrat netemeini
cia afirmației făcute într-o ședință 
precedentă de reprezentantul Cana
dei, generalul Burns, despre așa- 
zisa incompetență a Comitetului ce
lor 18 de a examina propunerea pri
vind încheierea unui pact de nea
gresiune între țările N.A.T.O. și ță
rile participante la Tratatul de la 
Varșovia. Această problemă face 
parte dintre cele incluse pe lista 
măsurilor pe care Comitetul celor 
18 a hotărît la 2 aprilie 1962. să le

discute în baza recomandărilor co
mune ale copreședinților săi. Re
prezentantul R.P. Romîne a con
statat că în atitudinea unor delega
ții occidentale, inclusiv a delegației 
canadiene, a intervenit o schimbare 
în această privință, ceea ce nu în
seamnă însă că problema nu ar mai 
fi pe ordinea de zi. După părerea 
delegației romîne, întemeiată pe o 
analiză obiectivă a situației și a con
siderentelor de ordin politic și ju
ridic, a spus vorbitorul, ceea ce de
ranjează delegația canadiană nu 
este forul de negocieri ci substanța 
însăși a propunerii privind pactul 
de neagresiune.

în continuare, reprezentantul R.P. 
Romîne, referindu-se la declarațiile 
reprezentanților S.U.A., a citat de
clarații mai vechi ale președintelui 
Kennedy și ale primului ministru 
Macmillan favorabile ideii unui pact 
de neagresiune.

în cadrul ședinței au mai luat cu
vîntul reprezentanții Bulgariei, Po
loniei și Cehoslovaciei care au cri
ticat la rîndul lor poziția necon
structivă a delegațiilor occidentale. 
Delegatul Marii Britanii, Paul Ma
son, a sprijinit poziția americană.

0 nouă experiență nucleară 
subterană în Nevada

WASHINGTON 24 (Agerpres). - 
Un purtător de cuvînt al Comisiei 
pentru energia atomică a anunțat că 
S.U.A. au efectuat la 23 mai o nouă 
experiență nucleară subterană în 
Nevada.

Victorii repurtate 
de patrioții sud-vietnamezi• o

SAIGON 24 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile occidentale 
de presă, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au întreprins noi 
acțiuni ofensive împotriva trapelor 
diemiste.

La 22 mai, anunță agenția Asso
ciated Press, patrioții sud-vietna- 
mezi au lansat un atac împotriva a 
două localități din apropierea ora
șului Nha Trang, distrugînd clădi
rea în care se afla sediul unui co
mandament militar. Au fost uciși 
șase militari diemiști, iar alți patru 
au fost răniți. Un alt atac a fost în
treprins împotriva unui avanpost 
din delta fluviului Mekong. Acesta 
s-a soldat cu doi morți și 12 răniți.

La 23 mai, relatează agenția 
Reuter, patrioții au luat cu asalt un 
alt avanpost diemist din provincia 
Xuyen, situată la 150 mile sud-vest 
de Saigon. Din efectivul de 40 de 
militari diemiști au reușit să se 
salveze numai șase.

Făcind bilanțul victoriilor repur
tate în cursul lunii aprilie, agenția 
de presă a forțelor patriotice sud- 
vietnameze „Eliberarea” sublinia că 
patrioții au întreprins 169 de 
atacuri împotriva pozițiilor die
miste. în cursul luptelor au fost 
uciși peste 700 de militari diemiști, 
iar alți 278 au fost răniți. Patrioții 
au capturat, de asemenea, o mare 
cantitate de arme și echipament 
militar.

In ciuda represiunilor dezlănțuite de trupele diemiste, forțele patrio
tice sud-vietnameze se întăresc pe zi ce trece. Fotografia înfățișează 
momentul intrării forțelor patriotice într-o localitate recent eliberată. 
Populația face o caldă primire eliberatorilor.

Hotărîrile sesiunii N.A.T.O. de la Ottawa
«•h---------- ...... ~... . ......

Sub semnul cursei înarmărilor nucleare■f
OTTAWA 24 (Agerpres).— Sesiu

nea Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. a luat sfîrșit la 24 mai prin 
publicarea comunicatului final.

în comunicat se arată că parti
cipant la sesiune au aprobat pro
punerile îndreptate spre sporirea 
puterii militare a blocului nord- 
atiantic. în acest scop, se prevede 
înzestrarea acestui bloc cu trei sub
marine atomice americane înarmate 
cu rachete „Polaris” precum și cu 
forțe de bombardiere britanice de 
tip „Vulcan" capabile să transporte 
bombe nucleare. Este evident că a- 
cordul realizat, deși apreciat de co
mentatorii politici ca un compro
mis, reprezintă un rezultat al pu
ternicelor presiuni exercitate de 
S.U.A. în vederea realizării unei 
coordonări cît mai strînse a puncte
lor de vedere și a acțiunilor care 
urmează să fie întreprinse, în comu
nicat se preconizează participarea 
cît mai largă a ofițerilor tuturor ță
rilor N.A.T.O. la activitatea în pro
blemele nucleare atît în cadrul co
mandamentului N.A.T.O. din Euro
pa, cît și în cadrai comandamentu
lui american însărcinat cu coordo
narea planurilor nucleare.

în ce privește problema desem
nării comandantului forței nu
cleare, care datorită opoziției Fran
ței nu a putut fi rezolvată, comu
nicatul se mărginește să anunțe că 
numirea sa rămîne de competența 
comandantului suprem al N.A.T.O.

înțelegerea realizată la actuala se
siune marchează începutul unui nou 
tur al cursei înarmărilor nucleare 
în cadrul N.A.T.O. în același timp, 
hotărîrea constituie un nou pas spre 
accesul la arma racheto-nucleară al 
țărilor membre ale N.A.T.O. care 
nu dețin această armă, și în pri
mul rînd al Germaniei occidentale, 
încă de pe acum în comandamentul 
N.A.T.O. al forțelor nucleare „inter
aliate“ sînt garantate locuri pentru 
reprezentanții

Sesiunea de 
noi primejdii 
relor.

Bundeswehrului. 
la Ottawa generează 
pentru pacea popoa-

Miting al prieteniei 
sovieto-romîne la Moscova

MOSCOVA — De la corespon
dentul nostru, A. Munteanu :

Vineri după-amiază, membrii dele
gației Marii Adunări Naționale a 
Pu P. Romîne care vizitează Uniu
nea Sovietică la invitația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. s-au întîlnit în 
sala coloanelor din Casa Sindicate
lor cu reprezentanții oamenilor 
muncii din capitala sovietică. Cu 
mult înainte de începerea acestui mi-

ting al prieteniei sovieto-romîne, sala 
se umpluse de muncitori, ingineri, 
funcționari, veniți din multe între
prinderi moscovite. ...In sală dom
nește însuflețire, o fanfară execută 
cîntece populare romînești și rusești. 
Pe fundalul scenei, lozinca : „Trăias
că prietenia veșnică și indestructi
bilă dintre popoarele romîn și sovie
tic".

în prezidiul mitingului, alături de 
membrii delegației M.A.N. a R. P. 
Romîne, în frunte cu acad. Atha
nase Joja, membru al C.C. al P.M.R., 
membra al Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, au luat loc tovarășii 
I. Spiridonov, președintele Sovietu
lui Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., I. Peive, președintele So
vietului Naționalităților al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., N. Firiu
bin, lotțiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., E. A- 
fanasenko, ministrul învățămîntu
lui al Federației Ruse, preșe
dintele Consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mîne, deputați ai Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice și Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R., frun
tași în muncă, conducători ai 
organizațiilor obștești, precum și 
tovarășul N. Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova.

Mitingul a fost 
dintele Sovietului 
Promîșlov.

După intonarea
ale R. P. Romîne și U.R.S.S., a luat 
cuvîntul Evghenii Afanasenko. El 
a vorbit despre legăturile de strînsă 
prietenie dintre popoarele sovietice 
și poporal romîn.

„Pe noi, oamenii sovietici, ne bu
cură minunatele succese ale po
porului frate romîn obținute în con
struirea socialismului — a spus 
vorbitorul. în anii puterii populare, 
oamenii muncii din Romînia, sub

deschis de preșe- 
din Moscova, V.

imnurilor de stat

conducerea partidului lor marxist- 
leninist, Partidul Muncitoresc Ro
mîn, au obținut mari succese în 
toate domeniile economiei națio
nale, științei și culturii“.

Vorbitorul a subliniat contribu
ția adusă de Romînia la lupta pen
tru triumful principiilor leniniste 
ale coexistenței pașnice în relațiile 
dintre state, pentru pace și cola
borare multilaterală dintre țările 
balcanice și transformarea regiunii 
Balcanilor într-o zonă a păcii, li
beră de arma racheto-nucleară.

La miting au mai luat cuvîntul 
Daria Smirnova, membră a Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
muncitoare la Fabrica „Triohgor- 
naia Manufaktura", acad. V. Kirilin, 
vicepreședinte al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., Svetlana Kuli
kova, studentă în anul IV la Institu
tul de petrol și gaze din Moscova.

Cu vii aplauze a fost primit con
ducătorul delegației Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, acad. 
Athanase Joja. El a transmis celor 
prezenți și tuturor oamenilor sovie
tici un cald salut frățesc din partea 
Marii Adunări Naționale a R.P. Ro
mîne și a întregului popor romîn.

După ce a împărtășit celor pre
zenți impresiile culese de delegația 
M.A.N. în timpul călătoriei în Uni
unea Sovietică, acad. Athanase Joja 
a spus : „Popoarele noastre sînt a- 
propiate prin orînduirea comună, 
prin interese comune, prin ideolo
gia comună marxist-leninistă și 
prin scopul comun — triumful co
munismului și al păcii“.

Porto Rico Viata 
unui militant progresist 

în primejdie
SAN JUAN 24 (Agerpres). — Co

respondentul din San Juan al agen
ției Prensa Latina relatează căuta
rea sănătății lui Pedro Albizu Cam
pos, conducător al Partidului na
ționalist din Porto Rico, s-a înrău
tățit.

Albizu Campos, de profesie jurist, 
este un luptător de seamă pentru 
eliberarea insulei Porto Rico, aflată 
sub dominația Statelor Unite. în 
vîrstă de peste 70 de ani, Al
bizu Campos se află pentru a 
treia oară în închisoare, fiind supus 
unei exterminări fizice lente. Tor
turat în închisoare, el s-a îmbolnă
vit de inimă și partea dreaptă a 
corpului i-a paralizat. A fost mutat 
într-un spital, unde, deși nu se 
poate mișca și vorbi, este ținut sub 
cea mai strictă pază.

Corespondentul agenției Prensa 
Latina relatează că, temîndu-se de 
manifestațiile populare, care ar 
putea avea loc ca urmare a știrii 
înrăutățirii stării sănătății lui Al
bizu Campos, autoritățile portori- 
cane țin pregătite detașamente po
lițienești speciale.

VIENA 24. Corespon
dentul Agerpres trans
mite : Orchestra Filarmo
nică de stat „George E- 
nescu“ din R. P. Romînă 
a dat vineri seară primul 
său concert în cadrul 
„Săptămânilor festive ale 
Vienei".

Dirijată de maestrul 
George Georgescu, artist 
al poporului, filarmonica 
bucureșteană a cucerit 
auditoriul prin interpreta- 

! rea muzicii lui Proko- 
I fiev. „Simfonia clasică“ a 
I compozitorului sovietic, 

cu care a început concer
tul a stîrnit entuziasmul 
publicului. Cu multe și

generoase aplauze a fost 
primită și interpretarea 
Simfoniei a 7-a, opus 131, 
ca și Concertul nr. 2 pen
tru vioară și orchestră, al 
cărui interpret, artistul e- 
merit Ion Voicu, a fost 
ovaționat.

Dr. von Asoto, purtător 
al medaliei Mozart, preșe
dintele Societății Chopin 
din R. F. Germană, a de
clarat : „A fost un con
cert excepțional. Filarmo. 
nica din București s-a im
pus la Viena. Este un lu
cru de seamă să obții un 
succes de talia celui re
purtat- azi cu un program 
nou. Aceasta se datorește

în mare măsură admirabil 
lului dirijor George Geor
gescu și solistului orches-, 
trei. Ion Voicu".

Printre numeroasele per-, 
sonalitați ale vieții cui", 
turale din Austria pre
zente în sală se aflau a- 
predatul dirijor vienez 
Hans Swarouisky, prof. 
Gossen, directorul Institu
tului de romanistică de la 
Universitatea din Viena, 
dr. Leitner, șeful secției 
culturale a Ministerului de 
Externe, Adele Keidl, con
silier în Ministerul Învă
țământului. De asemenea, 
la concert a fost prezent 
ministrul R. P. Romîne la 
Viena, Mircea Ocheană.

Conferința conducătorilor statelor 
africane

ADDIS ABEBA 24.— Trimisul spe
cial Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite :

La Addis Abeba continuă dezbate
rile generale ale conferinței condu
cătorilor statelor independente din 
întreaga Africă.

Ședința din dimineața zilei de 24 
mai a prezentat un deosebit inte
res. Toate locurile din sala de ședin
țe, lojile pentru oaspeții de onoare

Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P, Romîne in Anglia

Recepția oierită de ambasadorul R.P.Romine 
la Moscova

MOSCOVA 24 (Corespondentul 
Agerpres transmite) : Cu prilejul 
vizitei în U.R.S.S. a delegației Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mîne, Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, a oferit 
vineri seara o recepție în noua clă
dire a amabasadei R. P. Romîne de 
pe colinele lui Lenin.

La recepție au fost prezenți : A. 
Kosîghin, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., I. Kalnberzinf vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., I. Spiridonov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., I. 
Peive, președintele Sovietului Na
ționalităților al Sovietului Suprem 
ai U.R.S.S., deputatul Z. Serdiuk,

membru al Comisiei pentru pro
puneri legislative a Sovietului Su
prem al U.R.S.S., N. Firiubin și S. 
Lapin, locțiitori ai ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., E. Afa
nasenko, ministrul învățămîntului 
al Federației Ruse, deputați ai So
vietului Suprem al 
Sovietului Suprem 
înalți funcționari ai 
vietului Suprem al
Ministerului Afacerilor Externe, aca
demicieni, oameni de artă, ziariști.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, N. Guină, I. Spiridonov și 
acad. Athanase Joja au rostit 
toasturi.

Cei prezenți au vizitat apoi noua 
clădire a ambasadei R. P. Romîne.

U.R.S.S. și ai 
al R.S.F.S.R., 

Prezidiului So- 
U.R.S.S. și .ai

Acțiuni ale partizanilor păcii
STOCKHOLM 24 (Agerpres). — 

Sprijinind chemarea Consiliului 
Mondial al Păcii cu privire la or
ganizarea în primăvara acestui an 
a unei vaste campanii pentru de
zarmare și pace, Comitetul suedez 
pentru apărarea păcii organizează 
numeroase marșuri ale partizanilor 
păcii, care se vor desfășura sub lo
zincile interzicerii armei atomice, 
încetării experiențelor. La pregăti
rea și organizarea marșurilor păcii 
din Suedia participă organizația 
„Marșul împotriva înarmării ato
mice“ și numeroase alte organizații 
care se pronunță pentru pace, în
deosebi organizații ale tineretului.

Participanții la marșul împotriva 
armei atomice, care se va desfă
șura începînd de la 1 iunie pe rata 
Södertälje-Stockholm, vor organiza 
în capitala Suediei un mare miting.

Pentru prima dată va fi organi
zat anul acesta în orașul Göteborg 
un marș al partizanilor păcii care 
se va încheia printr-o mare adunare 
în piața centrală a orașului.

★
BRUXELLES 24 (Agerpres).—Din 

inițiativa Federației din Liège a Uni
unii belgiene pentru apărarea păcii, 
300 de reprezentanți de seamă ai or
ganizațiilor sindicale și ai opiniei 
publice din provincia Liège au adre
sat ministrului afacerilor externe, 
Spaak, o petiție. în petiție se arată 
că poporul belgian este împotriva 
participării Belgiei la crearea forțe
lor nucleare de șoc ale N.A.T.O., îm
potriva unor noi cheltuieli militare.

El se pronunță pentru încheierea 
unui tratat de neagresiune, pentru 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară, pentru crearea unei zone 
denuclearizate în centrul Europei, 
pentru dezarmare.

Petiția cuprinde cererea de a se 
aduce la cunoștința participanților 
la sesiunea Consiliului N.A.T.O. nă
zuința poporului belgian spre pace.

Douglas Dillon despre deficitul balanței 
a S.U.A.de plăfi

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Vorbind la universitatea din Con
necticut, Douglas Dillon, ministrul 
de finanțe al S.U.A., referindu-se la 
perspectivele economiei americane, 
a declarat că este posibil ca situa
ția economică să nu fie „chiar atît 
de trandafirie cum o prezintă unii".

Dillon a subliniat că deficitul ba
lanței de plăți la sfîrșitul anului cu
rent ar putea să fie destul de mare. 
Luna trecută, Ministerul Comerțu
lui a anunțat că în primul trimestru 
al anului deficitul balanței de

plăți a crescut cu aproape 1 mi
liard de dolari, ajungînd la 
3 300 000 000 dolari anual. „Cred că 
ar fi nerealist să așteptăm o soluție 
imediată în acest domeniu”, a spus 
Dillon.

Deși conform previziunilor oficia
le produsul național brut al S.U.A. 
ar urma anul acesta să crească, a- 
cest fapt, a spus Dillon, „nu va 
duce la o îmbunătățire apreciabilă 
a situației folosirii brațelor de mun
că”, adică la o descreștere mai im
portantă a numărului șomerilor.

LONDRA 24 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 23 mai, dele
gația M.A.N. a R. P. Romîne, con
dusă de Roman Moldovan, membru 
al Consiliului de Stat, a vizitat stu
diourile de televiziune ale B.B.C. 
din Londra.

în cursul aceleiași după-amieze, 
membrii delegației romîne însoțiți 
de Al. Lăzăreanu, ministrul R. P. 
Romîne la Londra, au făcut o vi
zită la palatul Westminster lui 
sir Edward Boyle, ministrul învă
țămîntului, membru al Cabinetului 
britanic.

în seara de 23 mai, sir Harry 
Hylton-Foster, speakerul (președin
tele) Camerei Comunelor, a oferit 
un dineu la palatul Westminster în 
cinstea delegației M.A.N. a R- P. 
Romîne.

La dineu au participat : Enoch 
Powell, ministru al sănătății, Pe
ter Thomas, subsecretar de stat 
parlamentar la Ministerul de Ex-

terne, precum și deputății Andrew 
Jones și E. Shinwell, foști miniștri, 
Dennis Healey, ministrul apărării în 
cabinetul laburist „fantomă", sir 
Herbert Butcher, președintele gru
pului englez al Uniunii interparla
mentare, J. Silverman și alți mem
bri ai parlamentului, generalul 
W. A. Dimoline, secretarul grupului 
englez al Uniunii interparlamentare.

A participat, de asemenea, Al. 
Lăzăreanu, ministrul R. P. Romine 
la Londra.

A luat cuvîntul sir Enoch Powell, 
care a evocat unele momente din 
istoria popoarelor englez și romîn. 
El a subliniat că vizita delegației 
romîne contribuie la colaborarea 
dintre cele două țări și a toastat în 
sănătatea delegației.

în răspunsul său, Roman Moldo
van a transmis salutul M.A.N. a 
R. P. Romîne și mulțumirile pen
tru primirea făcută de parlamen
tul englez delegației romîne.

Situația din Haiti
Duvalier se auto-proclamă președinte

PORT AU PRINCE 24 (Agerpres). 
— în pofida protestelor și a acțiu
nilor hotărîte ale maselor popu
lare, dictatorul François Duvalier 
s-a auto-proclamat pentru a doua 
oară consecutiv președinte al Repu
blicii Haiti.

După cum se știe, Duvalier a fost 
ales președinte pe termen de 6 ani 
în 1957, iar în 1961, cu prilejul unor 
alegeri suplimentare pentru con
gres, și-a irppus realegerea ca pre
ședinte și a anunțat că nu inten
ționează să părăsească acest post.

La 15 mai a.c. a expirat termenul 
constituțional pentru care fusese 
■ales prima oară și, neținînd seamă 
de proteste, cîteva zile mai tîrziu 
el a organizat așa-numita „ceremo
nie a investirii .

în vederea acestei ceremonii și 
în scopul de a-i da amploare, poli
ția lui Duvalier, după cum mențio
nează agenția France Presse, a re
chiziționat țărani din diferite sate 
și i-a constrîns să asiste la procla
marea celui de-al doilea mandat 
prezidențial al lui Duvalier. Agen
ția semnalează că polițiștii i-au bă
tut pe țăranii care se împotriveau, 
iar unul dintre țărani a fost omo
rî t.

între timp 'forțele progresiste

din Haiti își intensifică lupta. Agen
ția U.P.I. se referă la diferite cioc
niri care au avut loc la Port au 
Prince. Explozii de bombe și focuri 
de armă răsună, după cum relatea
ză agenția, în diferite părți ale ca
pitalei haitiene.

al

și loja pentru presă au fost ocupate, 
mulți dintre cei doritori să asiste 
la ședință fiind nevoiți să ocupe un 
loc în fața televizoarelor din „Sala 
rotundă“ — holul de jos al Palatu
lui „African Hali".

Nkrumah, președintele Republicii 
Ghana, a cerut conferinței să pună 
bazele „unei uniuni politice africa
ne, cu o forță de apărare comună, 
o diplomație comună, o cetățenie și 
o monedă comună“. El a arătat că 
„unitatea este singurul mijloc de a 
salva Africa de imperialiști și de 
neocolonialiști“. Nkrumah a acuzat 
Portugalia, Republica Sud-Africană, 
Franța și Marea Britanic că ame
nință independența statelor afri
cane.

Președintele Nasser (R.A.U.) s-a 
pronunțat pentru o cartă a Africii 
care să reflecte voința comună a 
tuturor africanilor de a lua în mîi- 
nile proprii destinele continentului 
lor și a cerut să se fixeze un ter
men cît mai apropiat pentru lichi
darea colonialismului de pe pămîn- 
tul african. Totodată, el a subliniat 
necesitatea lichidării tuturor baze
lor militare străine de pe pămîn- 
tul Africii.

în cuvîntul său, Ben Bella (Alge
ria), a susținut, de asemenea, uni
tatea Africii. El a declarat că „11)000 
de voluntari algerieni așteaptă în 
Algeria posibilitatea să lupte pen
tru eliberarea teritoriilor africane 
aflate încă sub robia colonialistă“.

Tot la 24 mai miniștrii afacerilor 
externe ai statelor africane, con
form unei hotăriri luate anterior 
de conferința șefilor de state, s-au 
întrunit pentru redactarea unui pro
iect de cartă a Africii, care urmea
ză să fie supus examinării șefilor 
de state în ziua de 25 mai.

★
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 

La 23 mai, la Addis Abeba a fost 
organizată o conferință de presă la 
care a luat cuvîntul Milton Obote, 
primul ministru al Ugandei. El a 
dat citire scrisorii adresate pre
ședintelui Statelor Unite, Kennedy, 
în care condamnă cu asprime per
secutarea negrilor în Statele Unite.

în U. a

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS : La 24 mai 1963 în Uniunea 
Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial al Pămîntului — „Cos- 
mos-18“.

La bordul satelitului se află instalat aparataj științific destinat 
continuării cercetării spațiului cosmic în conformitate cu programul 
anunțat de TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o orbită cu următorii parametri : pe
rioadă inițială de revoluție — 89,44 minute, distanța maximă de su- 

• prafața Pămîntului — 301 km (la apogeu), distanța minimă — 209 km 
(la perigeu). Unghiul de înclinare al orbitei față de planul Ecuato
rului este de 65 grade 01’.

In afară de aparatajul științific, la bordul satelitului sînt insta
late un radio emițător care funcționează pe frecvența de 19,996 
Mhz, un sistem radio pentru măsurători precise asupra elementelor 
orbitei, un sistem radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a 
datelor privind funcționarea instrumentelor și aparatajului științific.

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

să-i trimită în Republica Sud-Afri
cană.

Călătoria președintelui 
Sukarno

MANILA. La 23 mai a sosit la Ma
nila, în drum spre Tokio, președintele 
Indoneziei, Sukarno. In timpul șederii 
sale la Manila, președintele Sukarno 
a avut întrevederi cu președintele Fi- 
lipinelor, Diosdado Macapagal. în co
municatul comun dat publicității la 
Manila se arată că cei doi președinți 
sînt de acord să continue pregătirea 
conferinței șefilor de guverne ai In
doneziei, Filipinelor și Malayei, pen
tru a discuta conflictul care s-a ivit 
între cele trei țări în legătură cu pro
iectata constituire a Federației Mala- 
yeze.

BRASILIA. Postul de televiziune 
Gontinental din Rio de Janeiro a 
transmis o emisiune consacrată vieții 
și operei lui George Enescu. După ce 
s-a vorbit pe larg despre viața și ope
ra marelui muzician romîn, a fost pre
zentat filmul romînesc „Cel de-al doi
lea festival internațional George E- 
nescu“.

LUSAKA. După cum anunță agen
ția Reuter, autoritățile din Rhodesia 
de nord au arestat la 23 mai un grup 
de refugiați sud-africani, care pentru 
a scăpa de represiunile rasiste ale gu
vernului Verwoerd au părăsit R.S.A., 
au trecut prin teritoriul Bechuanaland 
și au intrat în Rhodesia de nord. 
Autoritățile nord-rhodesiene i-au a- 
runcat în închisoare și intenționează

ROMA. La 24 mai au reluat lucrul 
cei 20 000 de docheri italieni aflați în 
grevă de la 17 mai. Lupta grevistă a 
docherilor s-a soldat cu un prim suc
ces : reprezentanții guvernului au con
simțit să înceapă tratative cu repre
zentanții oamenilor muncii pentru a 
reexamina revendicările acestora. Tot

la 24 mai a început o grevă generală 
de. 48 de ore a lucrătorilor de la ho
telurile din țară.

BUENOS AIRES. Agenția U.P.Ï. 
anunță că la 23 mai președintele Ar
gentinei, Jose Maria Guido, a reușit 
după 12 zile de consultări să-și com
pleteze noul cabinet. Generalul în re
tragere Juan Carlos Cordini a accep
tat să preia funcția de ministru al a- 
facerilor externe, rămasă liberă în 
urma ultimei demisii în bloc a mem
brilor fostului cabinet.

Front popular de stingă 
în Panama

CIUDAD DE PANAMA. După cum 
transmite agenția Prensa Latina, în 
legătură cu alegerile prezidențiale 
care vor avea loc anul viitor în Pa
nama a fost constituit Frontul popu
lar de stînga. Din acest front fac 
parte partidele și organizațiile de 
stînga — sindicale, studențești și ale 
țărănimii.

In Transvaal (Republica Sud-Aiticană) rasiștii sînt lnstruiți pentru 
a folosi arme de foc împotriva populației de culoare.

X : > - ÎL mp

Ciocniri sîngeroase 
între poliție și student! 

în Columbia
BOGOTA. Agenția Associated Press 

anunță că în orașul Magangue diD 
Columbia au avut loc puternice cioc
niri între poliție și studenți aflați în 
grevă. Poliția și armata au deschis fo
cul împotriva studenților. 20 de stu
denți grav răniți au fost transportați 
la spital.

LOME. Agenția France Presse a- 
nunță că la 24 mai guvernul togolez 
a eliberat cinci miniștri arestați după 
lovitura de stat care a avut loc la 13 
ianuarie 1963. Potrivit agenției, vor
bind în numele miniștrilor eliberați, 
Paulin Freitas a declarat că pe viitor 
ei „vor munci pentru reconcilierea 
poporului togolez“.

SAN JOSE. Banca națională din 
Costa Rica a respins împrumutul pro
pus de Banca Panamericană de dez
voltare din cauza condițiilor inaccep
tabile. Printre altele se prevedea ca 
75 la sută din împrumutul american 
să fie repartizat pentru achitarea da
toriei statului Costa Rica către Statele 
Unite ; în schimb au fost refuzate 
credite întreprinderilor industriale na
ționale.
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