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SE ORGANIZEAZĂ TABERELE DE VARĂ 
PENTRU ANIMALE LA PĂȘUNE

Acum, în timpul verii, creșterea numărului de ani
male și a producției de carne, lapte, lină depinde 
în mare măsură de felul cum este organizată folo
sirea pășunilor și a altor surse de nutrețuri verzi. 
Este de o deosebită însemnătate să se ia un complex 
de măsuri privind organizarea rațională a pășunatului 
și întreținerea animalelor în tabere de vară. Prin 
aceasta se evită deplasările inutile șt păgubitoare 
ale animalelor, se folosesc mai deplin nutrețurile 
verzi, mat ales de pe pășunile mai îndepărtate. Prin 
organizarea taberelor de vară se creează posibilita

tea folosirii în întregime a pășunilor de munte, pre
cum și a suprafețelor de păduri pășunabile. De ase
menea, prin întreținerea în tabere se pot crește în 
modul cel mai economic animale sănătoase și vigu
roase. Pentru a vedea cum se desfășoară organiza
rea taberelor de vară pentru animale la pășune, re
dacția noastră a organizat un raid-anchetă în regiu
nile Oltenia, Ploiești, Cluj și Galați, la care au luat 
parte și specialiști de la consiliile agricole.

Redăm cele constatate cu acest prilej :

în secția de preparații a țesătoriei „30 Decembrie“ din Arad, 
Florica Popa — una dintre cele mai bune muncitoare din întreprindere, 
realizează o urzeală de bună calitate.

înzestrată cu utilaje moderne, lucrează și echipa condusă de tovarășa 
Această echipă își depășește cu regularitate planul de producție șl 

(Foto : M. Andreescu)

Măsuri gospodăreștiînvățînd din experiența anilor trecuți, numeroase gospodării colective au organizat tabere de vară pe pășuni, asigurînd astfel condiții prielnice pentru hrănirea animalelor și pentru refacerea pajiștii.Pînă acum în regiunea Oltenia au fost organizate 303 tabere de vară. La Radovanu, raionul Se- garcea, de exemplu, tabăra de vară a animalelor se află la marginea unei păduri, Ia vreo 3 km de comună. Aici au fost organizate tabere separate pentru vacile cu lapte, pentru juninci și tineretul taurin pus la îngrășat. Au fost construite 4 adăposturi simple pentru animale, o cabană cu 3 camere pentru îngrijitori și o încăpere pentru punctul sanitar veterinar. Materialele necesare construcțiilor au fost procura,te din resurse locale. Pentru adăpatul animalelor s-au construit jgheaburi și uluci din piatră.Pășunatul animalelor se face pe tarlalele delimitate cu garduri simple. Pășunile sînt bine întreținute și folosite rațional.Un exemplu bun de organizare a taberelor pentru animale îl oferă gospodăria colectivă din comuna Independența, regiunea Galați. Aci, pe malul Șiretului, la punctul Munteni au fost organizate două tabere : una pentru 380 vaci cu lapte, iar alta pentru 600 capete tineret taurin. întreaga suprafață de 300 hectare pășune a fost curățată de spini și buruieni. Oameni pregătiți lucrează în acest sector după un program fix. Drept rezultat, producția de lapte a sporit într-o singură săptămînă cu 700 litri. Colectiviștii din Independența s-au îngrijit să asigure și adăposturi pentru animale. Au fost construite 6 ocoale din lemn de salcie care nu costă mai mult de 180 lei fiecare.Oamenii care lucrează în taberele de vară au asigurate condiții bune de cazare. Pentru transportul laptelui, gospodăria a repartizat 3 căruțe.Pentru asigurarea reproducției ju- nincilor acolo unde taberele sînt amplasate în apropierea centrelor de însămînțări artificiale s-au organizat puncte de însămînțări artificiale în tabere. Astfel G.A.C. Braniștea, Tulucești, Șivița au organizat puncte de însămînțări artificiale în taberele de juninci. In taberele mai îndepărtate au fost duși tauri. Asemenea tabere sînt organizate în comunele Tudor Vladimirescu, Liești și Tămăoani din raionul Galați.La gospodăria colectivă din Ci- ceu-Mihăilești, raionul Dej, s-au or- , ganizat 4 tabere : două pentru vaci și 2 pentru tineret. Locul de amplasare a taberei de vaci este ales lingă rîul Someș. Pentru adăpostirea animalelor pe timp nefavorabil s-a amenajat un șopron foarte simplu cu un acoperiș de trestie recoltată din bălțile din jur. în mijlocul adăpostului s-a instalat o iesle unde vacile primesc suplimentul de hrană. Padocul pentru viței are pereți din seînduri vechi. Adăpostul

îngrijitorilor este făcut de asemenea din materiale procurate pe plan local. Laptele muls se ridică de 2 ori pe zi.în regiunea Ploiești acțiunea de organizare a taberelor de vară pentru animale și îndeosebi pentru bovinele tinere, este în curs de desfășurare. Din datele existente la consiliul agricol regional rezultă că pînă în prezent gospodăriile colective au organizat 235 tabere de vară pentru aproape 32 000 taurine. O a- tenție deosebită s-a acordat întreținerii animalelor în tabere de vară în gospodăriile colective din raioanele Rîmnicu-Sărat, Buzău și Cislău.Dar nu peste tot se procedează la fel. La cele două gospodării colective din comuna Fulga, raionul Mizil, izlazul este plin de
Raid-anchetă

cătină, ciulini și buruieni. Aci oile pasc de-a valma cu vacile de lapte și tineretul taurin. Prost întreținute sînt și pășunile de la G.A.C. Gălbinași, raionul Buzău. Aici mărăcinii și buruienile au acoperit o bună parte din izlaz. Deși animalele sint ținute permanent pe pășune nu s-au amenajat pentru ele șo- proane. Gospodăria dispune de cantități suficiente de lemn de salcîm, de stuf și paie, dar nimeni nu s-a gîndit la amenajarea unor șoproane pentru adăpostirea animalelor.La G.A.C. Dumbrava^țaionul ..Ploiești,’ îngrijitorii de animale nu au fost bine instruiți asupra felului cum se face pășunatul pe tarlale. Tot aici vițeii pînă la 6 luni sînt ținuți numai în țarcuri închise. în asemenea condiții ei nu se dezvoltă bine. Pentru pășunatul tineretului, i s-a repartizat gospodăriei o pădure în apropiere de Urlați. Dar pînă acum nu s-au luat încă măsuri pentru amenajarea taberei. în momentul de față tineretul pășunează pe același izlaz cu vacile de lapte, cu toate că se poate constata că în curînd vacile nu vor mai avea ce paște.Slabă preocupare pentru îngrijirea pășunilor și organizarea taberelor se întîlnește și în unele gospodării colective din regiunile Oltenia, Cluj și Galați. Consiliile agricole raionale au datoria să îndrume și să sprijine conducerile G.A.C. pentru a organiza gospodărește taberele pe pășuni.
Pregătiri temeinice 

pentru pășunatul la munteOrganizarea cît mai bună a taberelor de vară pe pășunile de munte are o mare însemnătate pentru îmbunătățirea furajării animalelor în vederea sporirii producției de carne, lapte, lînă.în urma unui studiu efectuat de către specialiștii consiliilor agricole regionale și raionale, a rezultat că în raioanele Baia de Aramă, Tg. Jiu, Gilort, revine peste un

hectar de pășune de fiecare vită mare în timp ce în raioanele Calafat., Băilești, Corabia, Caracal și altele, revine doar 0,20—0,25 ha.Pornind de la această situație, consiliul agricol regional a luat măsuri pentru repartizarea pășunilor excedentare gospodăriilor colective din raioanele care au suprafețe mai mici. G.A.C. Gostavățu, din raionul Caracal, de exemplu, are peste 800 taurine și aproape 2 000 de oi. Acestei gospodării i s-au repartizat 300 ha de pășuni alpine și de păduri pășunabile din raionul Oltețu. Zilele acestea, oile și tineretul bovin pleacă la pășunat în taberele amenajate în acest raion. în gospodărie rămîn doar vacile cu lapte și junincile gestante.în raioanele Baia de Aramă, Tg. Jiu și Strehaia se organizează de a- semenea tabere de vară pe o suprafață de peste 100 000 ha pășuni împădurite și alpine pentru oi și tineretul taurin. Aici vor fi duse numeroase animale din gospodăriile colective din raioanele Calafat, Corabia, Craiova și altele. Consiliile agricole raionale au repartizat din timp pășunile necesare acestor gospodării. în raionul Baia de Aramă, consiliul agricol raional a pus la dispoziția G.A.C. din raionul Vînju Mare 1 000 ha pășuni alpine în masivele Bulzu, Vlăsia Mică și Olan.Gospodăriile colective din cuprinsul raionului Baia de Aramă au organizat 4 tabere pentru pășunatul tineretului taurin. Aici sînt 23 goluri alpine pășunabile, însumînd aproape 5 000 ha. Pe munții Stîna Mare și Balmoș, pășunea a fost curățată de cioate, pe o suprafață de 400 ha s-a defrișat arboretele și a fost organizată îngrășarea prin tîrlire. Pe pășunile de la poalele munților, vitele au și fost duse la pășunat.Preocupare pentru organizarea pășunatului la munte există și în regiunea Ploiești. Gospodăria de stat Cîndești, raionul Buzău, a organizat tabăra pentru animale tinere pe pășunea alpină Trestioara din munții Buzăului. Pentru cele 250 animale s-a a- menajat un șopron mare, construit din lemn și acoperit cu stuf, iar pentru îngrijitori o locuință. Ca îngrijitori de animale au fost repartizați oameni de nădejde în frunte cu comunistul Manea Bălan. Tabere în pășunile alpine au organizat și gospodăriile de stat Cislău, Stîlpu, Cilibia etc.Sînt însă multe gospodării colective din raioanele Teleajen și Cîm-
( Continuare în pag. IV-a)

Procedee tehnologice noi
Intr-o exploatare minieră din Baia 

Mare se folosește cu succes un 
nou procedeu de susținere în mine 
care asigură o productivitate ridi
cată și cheltuieli reduse de exe
cuție. Este vorba de aplicarea sub 
presiune a unui strat de mortar cu ci
ment, pe rocă, cu ajutorul unor ma
șini denumite aici mașini de toreretat. 
Noul procedeu a dat posibilitate mi
nerilor din cadrul exploatării să mă
rească productivitatea muncii la lucră
rile respective de peste trei ori și să 
economisească de la începutul anului 
aproape 1-3 000 bucăți de bolțari. 
Metoda prezintă și alte avantaje eco

nomice. Un metru liniar de galerie 
susținut după acest procedeu printr-un 
strat de ciment toreretat la o grosime 
de 10 cm. revine de 1,2 ori mai ieftin 
față de susținerile cu' lemn și de două 
ori mai ieftin față de cele cu metal 
sau prefabricate din beton.

Rezultatele bune dobîndite cu pri
lejul experimentării noului procedeu 
au avut un larg ecou în unitățile apar
ținătoare trustului minier Baia Mare 
unde se extinde.

Noua metodă aduce anual exploa
tărilor miniere din Maramureș econo
mii în valoare de milioane de lei.

Deservirea în trenuri
Pentru o mai bună 

deservire a călătorilor 
care merg cu trenurile 
de cursă lungă, s-au 
luat în ultimul timp o 
serie de măsuri. Va
gonul restaurant nu 
poate satisface rapid, în

timpul dejunului sau 
cinei, cerințele marelui 
număr de călători. De 
aceea s-a luat măsura 
ca publicul călător să 
fie servit și în vagoa
nele de clasă cu prepa
rate de bucătărie pre-

ambalate în pungi din 
material plastic — sand
vișuri, șnițele, prăjituri 
etc. Băuturile răcori
toare (citronada, oran
jada etc.), vor fi servite 
în ambalaj plastic, cu 
pai.

Vizitele delegației de activiști 
ai " P. C. U. S.....Continuîndu-și călătoria prin țară, delegația de activiști ai P.C.U.S., în frunte cu tovarășul N. V. Podgor- nîi, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au sosit joi la Onești — orașul petrochimiei, de pe Valea Trotușului.La intrarea în regiunea Bacău, oaspeții au fost întîmpinați de tovarășii Gheorghe Roșu, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional de partid Bacău, Ștefan. Boboș, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Bacău, și Gheorghe Marin, secretar al Comitetului orășenesc de partid Onești.După ce a vizitat noile construcții ale orașului Onești, delegația de activiști ai P.C.U.S. s-a îndreptat spre Combinatul de cauciuc sintetic. Directorul general al Combinatului, Petru Bunea, a prezentat oaspeților un scurt istoric al construirii combinatului, realizările în producție ale colectivului de muncitori și tehnicieni, proiectele de dezvoltare a acestei mari unități industriale.In continuare, delegația a vizitat Combinatul chimic Borzești. Tov. Costache Sava, director general, a înfățișat oaspeților aspecte din procesul de producție al combinatului.

In timpul vizitării marilor unități industriale din Onești, delegații s-au interesat de activitatea desfășurată de organizațiile de partid pentru îndeplinirea pianului de stat, pentru educarea oamenilor muncii. Membrii delegației au avut cuvinte de înaltă apreciere pentru construcțiile industriale de ia Onești și Borzești.Colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderile vizitate au făcut oaspeților o caldă primire.După vizită membrii delegației au participat la o masă oferită în cinstea lor de Comitetul regional Bacău al P.M.R.
★In drum spre București, oaspeții sovietici s-au oprit la stațiunea experimentală viticolă Valea Călugărească, unde au fost întîmpinați de tovarășii Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional de partid Ploiești, și Gheorghe Stan, președintele Sfatului popular al regiunii Ploiești. Ing. Iuliu Laslo, directorul stațiunii, a vorbit oaspeților despre activitatea acestui centru viticol.Seara, delegația de activiști ai P.C.U.S. s-a înapoiat în Capitală.(Agerpres)

Cadre 
calificate

întreprinderile a- 
partinînd industriei 
ușoare vor primi 
și în acest an noi 
promoții de cadre 
calificate. Se pre
gătesc pentru a 
absolvi diferite for
me de învățămînt 
profesional 3 850 
de elevi, care vor 
intra în producție 
ca muncitori califi
cați in meseriile de 
filatori, țesători, 
confectioneri, tri- 
coteri, sticlari etc.

Lăile Oeoagiu
O șosea care șerpuiește 

în serpentine te duce la bă
ile Geoagiu, raionul Orăștie, 
Este o localitate așezată în
tr-o regiune pitorească, cu 
o climă plăcută și reconfor
tantă. Apele minerale de 
aici erau cunoscute de pe 
vremea romanilor, lucru a- 
testat de numeroasele sta-
tuiete, țigle, cărămizi și ba
zine pentru scăldat care se 
mai păstrează aci. La Geoa
giu sînt ape termale cu un 
debit foarte mare : 25—28 
litri pe minut, indicate în

afecțiunile reumatice ale 
aparatului locomotor, în di
ferite tulburări endocrine 
etc. De curînd a început 
din nou sezonul de băi. în 
acest an, vizitatorii găsesc 
stațiunea reamenajată. Ser
viciul balnear medical a 
fost lărgit și dotat cu apa
ratură modernă. De aseme-
nea, este primul an cînd 
s-a organizat bucătăria die
tetică. în aceste zile se lu
crează la asfaltarea ultime
lor porțiuni ale șoselei care 
duce la băi.

Băile Geoagiu. Unul din bazinele cu apă caldă

Expoziție de pictură 
și grafică

Isri după-amiază a avut loc în 
sala „Dalles" din Capitală verni
sajul expoziției retrospective Aurel 
Jiquidi. Sînt prezentate peste 600 lu
crări de pictură și grafică, printre 
care desene politice și satirice, ilus
trațiile lui Jiguidi la operele literare 
ale lui Caragiale, Creangă, Sado- 
veanu și Eminescu etc. La dispozi
ția vizitatorilor sînt puse cataloage 
care cuprind un mare număr de re
produceri și amănunte interesante 
reieritoare la lucrările expuse.

Expoziția va rămîne deschisă 
timp de o lună.

Nwd cunoașteți ?
Ați auzit de Marin Mihai din 

Ploiești ? Dar de Gheorghe Petrache 
din Brașov, de Alexandru Moldova- 
nu din Călărași sau de Leontina 
Florea din Toplița? Nu? Păcat. Și 
totuși sînt persoane care au ținut să-și 
treacă numele în nemurire.

Oamenii ajung celebri, de obicei, 
atunci cînd muncesc cu mari rezul
tate pentru folosul colectivității, cînd 
fac descoperiri științifice sau cine 
știe ce fapte curajoase. Acela însă 
care aruncă hîrtii pe jos, nu ține 
să-și popularizeze numele cînd e în
trebat de alt cetățean cum îl 
cheamă.

îpj PREAJMA ixcHUi iîiI anului școlar
===== J

Tntîlnire Intre 
profesori 
și părinți

La școala profesională 
de pe lingă uzina noastră, 
cadrele didactice pregă
tesc încheierea anului șco
lar. Se organizează lecții

de recapitulare a cunoștințelor, elevii fiind ajutați 
să-și însușească temeinic noțiunile studiate. Cadrele 
didactice au invitat părinții elevilor la o discuție în 
legătură cu mai buna pregătire a copiilor lor. La 
consfătuire, conducerea școlii a prezentat rezulta
tele muncii din cursul anului, unele probleme legate 
de încheierea anului de învățămînt, subliniind spri
jinul pe care familia îl poate da școlii în această 
perioadă. Discuțiile au constituit un schimb de ex
periență util, o serie de părinți împărtășind meto
dele pe care le-au folosit pentru educarea copiilor 
lor, modul cum i-au ajutat în pregătirea lecțiilor.

CONSTANTIN TRIFU, funcționar 
ARISTICÄ BÄGHINA, lăcătuș, 

din postul de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii“ de la Uzinele mecanice 

din Turnu Severin

Organizarea 
lecfiiior și 

lucrărilor practice 
de „Agricultură"

Gospodăria colectivă din comuna îndop-..dența, regiunea Galați, 
aie un sector zootehnic dezvoltat : 380 vaci cu lapte și 600 capete tine
ret bovin. Pentru organizarea rațională a pășunatului s-au înființat două 
tabere de vară. în fotografie : Aspect din tabăra de vară de la punctul 
Munteni. (Foto t Cărțoiul

Ședința din luna mai a 
cercului pedagogic al pro
fesorilor din raionul Carei 
care predau „Agricultu
ra“ a fost consacrată în
cheierii predării cunoș

tințelor la acest obiect, planificării și desfășurării 
lecțiilor și lucrărilor practice ale elevilor în perioada 
practicii continue, organizării activității pe terenurile 
experimentale ale școlii în timpul vacanței de vară. 
Lucrările cercului pedagogic s-au ținut la gospodăria 
agricolă colectivă din Berveni, unde a fost prezen
tată lecția deschisă cu tema „Lucrările de întreținere 
a porumbului. Prima prășiiă“, lecție prevăzută în 
programul de învățămînt pentru această perioadă. 
Profesorii au- primit apoi îndrumări în legătură cu 
organizarea activității în lunile mai-iunie și pe timpul

verii. S-a recomandat fiecărei școli să întocmească 
un plan de activitate în care să fie consemnate lu
crările ce vor trebui executate (întreținerea culturi
lor, combaterea dăunătorilor, colecționarea de plante 
pentru ierbare, recoltare), metodele de realizare a 
lor, datele calendaristice, cadrele didactice care vor 
urmări îndeplinirea planului în perioada cînd pro
fesorii de agricultură vor urma cursurile de perfec
ționare. Acest plan urmează să fie discutat în ședința 
consiliului pedagogic al școlii respective în luna iu
nie, cînd se vor planifica și concediile cadrelor di
dactice.

prof. PAUL PTEANCU 
responsabilul cercului pedagogic 

a) profesorilor de agricultură 
din raionul Carei

preocupările tinerilor muncitori. în această activitate, 
diriginții s-au sfătuit și cu părinții elevilor.

prof. ANDREI PETRE 
activist al Comitetului orășenesc 

U.T.M.-Buzău

îndrumarea 
elevilor 

spre viitoarea 
meserie

Conducerea școlii de 8 
ani nr. 8 din Buzău, ca
drele didactice și diriginții 
se ocupă îndeaproape de 
îndrumarea elevilor din ul
tima clasă spre diferite

meserii. încă de anul trecut, elevii care se află acum 
în pragul absolvirii școlii, au invitat la școală un 
muncitor de la Depoul C.F.R. din localitate, rugîn- 
du-1 să le povestească despre munca și viața acestui 
colectiv. Apoi, elevii au vizitat depoul, urmărind cu 
interes felul cum funcționează și se repară locomo
tivele. Anul acesta, profesorii diriginți Mircea Arde- 
leanu și Aurelia Niculescu au organizat interesante 
ore de dirigenție pe temele : „Ce să fiu ?“, „Unde 
voi merge după terminarea școlii“, „Munca în uzi
nă” etc. Elevilor li s-a vorbit despre condițiile de 
studiu, perspectivele ce se deschid în fața absolven
ților școlilor profesionale și școlilor profesionale agri
cole din localitate. însoțiți de diriginți, elevii au vi
zitat centrul școlar agricol, Uzina mecanică și între
prinderea „30 Decembrie“, cunoscînd îndeaproape

Elevii claselor a Xl-a 
din școala noastră au 
trăit emoția încheie
rii cursurilor școlii medii. 

Conducerea școlii, organizația de partid și organiza
ția U.T.M. au pregătit tinerilor absolvenți o serbare 
de bun rămas. Elevii din clasa a Xl-a au trecut prin 
fața celor din clasele mai mici, spre sala de festivi
tăți. Aici, unul dintre elevii fruntași la învățătură a 
mulțumit școlii și profesorilor pentru grija cu care 
i-au ajutat să se pregătească pentru viață. Apoi, cei 
din clasa a Xl-a au ascultat sunetul clopoțelului șco
lii, după care clopoțelul a fost predat simbolic pro
moției următoare, clasei a X-a.

Partea a doua a acestei manifestări a fost urmă
rită de elevi cu mult interes. Lucru firesc, deoarece 
se discuta despre alegerea viitoarei lor profesiuni. 
Sfaturi folositoare le-au dat elevilor oaspeții din acea 
zi a școlii : inginerul agronom I. Cristea, inginerul 
constructor C. Samarandi, lectorul universitar Ena- 
che Puiu de la Institutul pedagogic din Constanța. 
Frumusețea muncii agronomului, a constructorului 
de noi uzine și blocuri de locuințe, a profesorului 
chemat să educe noile generații de tineri — iată cî- 
teva dintre profesiile despre care au vorbit oaspeții 
elevilor. A mai luat cuvîntul și cel mai tînăr profe
sor al școlii noastre — Valerian Petru.

„Predarea clopoțelului“, vizitele unor specialiști 
din industrie și agricultură, din învățămîntul superior 
au devenit o tradiție în școala noastră.

prof. SEVERINO BAVARU, director 
prof. AURELIA ZAHARIA 

( Școala medie nr. 2 din Constanța

„Predarea 
clopoțelului"

Cei pe care i-am numit la înce
putul acestor rînduri și-au făcut to
tuși publică identitatea. Nu prin 
faptele lor în muncă, ci cu ajutorul 
unui simplu briceag. Vizitînd mauso
leul de la Mărășești, au ținut să scri
jelească neapărat, pe unde au putut, 
numele lor, ca să se știe cine mai are

/Instantanee/
atitudini necivilizate. Iar unii dintre 
ei, în amintirea acestui eveniment, 
au luat cu ei și flori din parc.

Too. Constantin Talapan, de la 
muzeul din Mărășești, care ne-a in
format despre cele de mai sus, scrie 
printre altele ; „Vizitatorii au, desi
gur, o comportare demnă, dar mai 
sînt unii ca... (și dă numele și fap
tele relatate). Ar fi bine să scrieți 
despre ei“.

l-am satisfăcut rugămintea. Și pe 
btmă dreptate. Oamenii, cînd văd 
pe cite unul în contrast cu compor
tarea lor obișnuită — unul care îm
brâncește lumea în tramvai, altul 
care deranjează pe cei din jur în 
timpul unui spectacol 'sau care, aca
să, își întărită radioul la ore tîrzii — 
se întreabă adesea : „Cine o fi a- 
cest om ? Cum de se poartă așa ?

La asemenea întrebări, posesorii 
briceagului răspund pe copaci, pe 
monumente naturale și istorice, pe 
unde pot — și o fac poate și din 
cauză că simt cum speța lor dispare, 
devin tot mai rari.

De aceea, cită vreme mai există 
astfel de oameni pe lingă noi, să nu 
trecem nepăsători, eventual să-i și 
„popularizăm“ așa cum se cuvine. 
E drept, unele din aceste năravuri 
par mărunte, dar ele contravin regu
lilor de comportare civilizată între 
oameni și se cer combătute ca atare.

AL. PLAIEȘU
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Universitatea populară
Din noiembrie anul trecut, în viața 

culturală a Capitalei a apărut un fapt de 
cultură nou: Universitatea populară a 
orașului, Is* fiecare zi a săptămînii, zeci 
și sute de oameni — care totalizează 
aproape 4 300 de persoane — se în
dreaptă cu conștiinciozitate spre cele 
8 săli și cîteva localuri de școli, în care 
se țin cursurile acestei Universități 
populare.

Acölö, pe zid, lîngă ușă, o tăbliță 
modestă indică numele universității și 
cursul respectiv. Acolo, orice om al 
muncii găsește deschisă o școală care 
să-i dea un sistem organizat de cunoș
tințe cultural-științifics în domeniul 
care-1 interesează, sau să-l învețe o lim
bă străină. Pe ușile acelor săli intră tot 
felul de oameni : muncitori din fabrici 
și uzine, funcțipnari de toate gradele, 
ingineri, tehnicieni, medici, dornici 
să-și însușească noi cunoștințe sau să-și 
completeze cele pe care le au.

Universitatea, care funcționează sub 
îndrumarea Comitetului- orășenesc de 
cultură și artă și a Consiliului local al 
sindicatelor, își încheie primul ei an 
de studii la sfîrșitul acestei luni. Mi sb 
pare potrivit, deci, să arăt în această 
scurtă însemnare nu numai rostul ei, 
dar să împărtășesc cititorilor cîteva 
aspecte din primul ei an de activitate.

Ce anume se poate învăța acolo, 
despre ce cursuri este vorba ? în anul 
universitar 1962-1963 s-au predat 12 

cuprind domenii diferite

DEMOSTENE BOTEZ

care s-au înscris la cursurile a- 
universități au Astfel prilé- 
cunoască, în lurtiina învățăturii

cursuri, care
privitoare, de pildă, la construcția so
cialismului în 
rile științifice 
grafie economică și politică a lumii, pe- 
dagogie-psihologie, literatura romînă și 
universală, medicină-biologie, istoria di
plomației și a relațiilor internaționale 
contemporane, astrohomie-cosmonautică. 
teatru, cinematografie, limbi Străine

patria noastră, la cuceri- 
ale veacului XX, geö-

(rusă, engleză, franceză, germană și Spa
niolă).

Cei 
cestéi 
jul să
marxist-leriiniste, diferite probleme ale 
vieții social-politice contemporane, ale 
științei și artei actuale. în programul 
Universității populare au ô mare 
pondere lecții care tratează aspecte 
ale 
tria 
la lărgirea orizontului 
cursanților, la educarea 
ritul patriotismului socialist. în același 
timp, cursurile în cadrul cărora se pre
dau noțiuni din diferite ramuri alé știin
ței înarmează pe auditori cu posibili
tatea de a înțelege și de a-și explica, de 
pe pozițiile materialismului dialectic, fe
nomenele naturii, ale lumii înconjură
toare. Un cursant capătă astfel cunoștin
țe de bază pentru o explicare științifică, 
în lumina adevărului, a multiplelor fapte 
care îi solicită atenția. Aceeași perspec
tivă științifică o întîlnim și în ceea ce 
privește cursurile care tratează momente 
din istoria literaturii Și artei rominești 
și universale. Studierea creatorilor de 
artă și a operelor lor în strînsă legă
tură cu viața socială, cu realitatea, apre- ■ 
cierea științifică a locului pe care ele 
îl ocupă în dezvoltarea culturii unui 
popor au stat în atenția lèctorilôr.

Iată, deci, expuse sumar țelurile Uni
versității populare, care urmărește nu 
atît transmiterea unei Cantități oarecare 
de cunoștințe, cît înarmarea cursanților 
cu posibilitatea de a înțelege și de a 
interpréta cèle mai felurite fenomene 
sociale, politice și culturale prin prisma

construcției socialismului în pa- 
noastră, lecții care contribuie 

ideologic ăl 
lor în spi-

IE
Ciclul „înnințașî
ai artei și culturii

rominești”

In sala Lectoratului 
central a avut loc, în ca
drul ciclului de manifes
tări „Înaintași ai artei și 
culturii românești", oiga- 
nizat de Consiliul pen
tru răsptndirea cunoștin
țelor cultur al-științifice, 
o conferință consacrată 
vieții și operei pictoru
lui Ștefan Dimitrescu. 
Au fost prezentate apoi, 
cu ajutorul unor proiec
ții, reproduceri din 
ra artistului.

Schumann; Concert pen
tru vioară și orchestră de 
Haciaturian. în aceeași 
sală, absolvenții vor mâi 
prezenta miercuri 12 iu
nie. ora 20, opera 
„Faust".

viață" dè Ionel Hristea 
și altele.

Expoziție

o pe-

în studioul
Conservatorului

Noua promoție a ab
solvenților de la Conser
vatorul „Ciprtan Porutn- 
bescu" din București va 
prezenta miercuri 5 iu
nie ora 20, în studioul 
din str. Știrbei Vodă, un 
concert simfonic sub 
conducerea dirijorului 
Silviu Panțrru. în pro
gram : Concert pentru 
harpă și orchestră de 
Fienié ; Concert pentru 
vioară și orchestră de 
Ceaikovski; Concert pen
tru pian și orchestră de

Turnee teatrale

Teatrul Național din 
Craiova se află în turneu 
in Capitală. Artiștii cra- 
iov'eni prezintă — là Tea
trul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ — spectacole cu 
piesele „Doi tineri din 
Verona“ și „A 12-a 
noapte" de Shakespeare, 
„Năpasta" de I. L. Cara
giale, „Răzvan și Vidra" 
de Bogdan Petricéicu 
Hașdeu, „Mirele furat" 
de Stefan Haralamb și 
Stela Neagu.

La Galëriilé de artă 
ale Fondului plastic din 
bd. Magheru hr. 20 este 
deschisă expoziția grafi- 
cianêi Geta Brătescu. 
Artista prezintă în a- 
cëastâ expoziție o série 
de compoziții, ilustrații 
de carte, deséhè, 
vuri, laviuri.

■Ar
CRAIOVA (coresp. 

„Scînteii"). — Teatrul 
„Lucia Sturdza Bu- 
landra“ prezintă timp de 
o săptămînă un ciclu de 
spectacole pe scena Tea
trului Național din Cra
iova. Din repertoriul 
teatrului bucureștean 
sânt prezentate piesele : 
„Cum vă place“ de Sha
kespeare, „Sfânta Ioana" 
de B. Shaw, „O singură

științifică a materialismului dialectic și 
istoric.

Cursurile s-au ținut conform unui 
program studiat și alcătuit de academi
cieni, cadre didactice din învățămîntul 
superior, sub conducerea unor directori 
dé studii cu înaltă pregătire.

în aceste condiții, cursurile universi
tății s-au bucurat de la început de un 
deosebit interes. Sala în care sè făceau 
înscrierile a fost pur și simplu asaltată. 
Oamenii muncii legați direct de pro
cesul de producție reprezintă 52 la sută 
din înscriși.

De-a lungul anului, frecvența cursan- 
ților a fost îmbucurător de ridicată. Fie
care curs își are numărul său nelipsit 
de auditori, care au devenit atît de a- 
tașați de această universitate. încît au 
preluat asupra lor, în mod benevol, o se
rie de sarcini organizatorice : evidența 
prezenței, aducerea materialelor intui
tive etc.

S-a căutat ca lecțiile să fie cît mai fl- 
tractive. Expunerile au fost ilustrate cu 
cifre, cu fapte și referințe concrete la 
realitățile noastre, cu materiale demon
strative, cu experiențe. S-au folosit larg 
proiecții de filme, diafilme. Unii din 
cei mai buni artiști ai scenelor bucu- 
reștene au prezentat fragmente din piese 
de teatru, comentate apoi. Au avut loo 
vizite la muzee și excursii.

Este o mare satisfacție pentru profe
sorii care predau aici să vadă cu cîtă 
atenție sînt urmărite expunerile lor, să 
vadă cu cîtă sîrguință oameni în virstă 
iau notițe, cu cît interes cer organiza
rea de consultații, cu cîtă aviditate pun 
întrebări, cer cursuri litografiate sau in
dicații bibliografice.

Am așternut aceste rînduri pe hîrtie 
cu un sentiment de reală satisfacție. 
Cum poți reacționa altfel, cînd vezi zi 
de zi sute de oameni petrecînd timpul 
lor liber în sălile de studiu, ascultînd 
cu multă dragoste conferințe, intcrèsîn- 
du-se dé domenii atît de îndepărtate, 
unèori, de profesia lor.

Ê un semn caracteristic pentru vre
murile noi.

Formația de dansuri a întreprin. 
dorii de construcții siderurgice 
din Hunedoara. J„a faza orășe
nească a celui de-al VH-lea con
curs al artiștilor amatori, formația 
a prezentat dansul cu temă „în 
vizită la o gospodărie colectivă“.

(Foto : Gh. Vințilă)

0 manifestare de prestigiu a

Arta Florescu, Elena Cernei, I.

Lumini pe apă

Herlea în Figaro a primit apre- 
în presă cu adevărat rar întîl-

Așa cum am dorit-o cu toții la 
plecare, soliștii noștri s-au im
pus și cu prilejul acestui eveni
ment al vieții muzicale inlernațio- 

bucurindu-se de un foarte

In legătură cu turneul întreprins 
recent la Paris de colectivul primei 
noastre scene lirice — turneu care 
s-a bucurat, după cum se știe, de un 
mare succes—l-am rugat pe MIHAI 
BREDICEANU, directorul Teatru
lui de Operă și Balet al R.P. Române, 
care ân același timp a deținut, con
ducerea muzicală a spectacolelor 
„Oedip“ și „Cavalerul rozelor“, să 
împărtășească cititorilor „Scânteii“ 
cîteva impresii pe marginea specta
colelor date in capitala Franței.

— Turneul nostru—ne-a spus diri
jorul Mihai Brediceanu —a avut loc 
intr-un moment în care Parisul găz
duia o série de mari ansambluri și 
cîntăreți de valoare internațională, 
veniți din întreaga lume la manifes
tările prilejuite de sărbătorirea se
micentenarului Teatrului „Champs 
Elysées“. Era, deci, prilejul unei con
fruntări de amploare, și fiecare din- 
tie membrii colectivului — de 
la dirijori și soliști pînă la mași- 
niști și maistrul de lumini — a fost 
animat de dorința de a con
tribui la afirmarea valorilor teatru
lui liric romînesc, la consolidarea 
prestigiului internațional pe care l-au 
cucerit arta și școala noastră in
terpretativă. Urma să dăm specta
cole în două săli : sala Operei Mari, 
construită de arhitectul Garnier, cu 
un secol în urmă — ô sală cunoscu
tă prin frumusețea ei, cu o acustică 
desăvîrșită și dotată astăzi cu ins
talații de scenă dintre cele măi mo
derne, și sala Teatrului „Champs 
Elysées“ în caré, de asemenea, su
netul este reflectat ca intr-o adevă
rată cutie de tezonanță. Aceste ca
lități ne-au permis să desfășurăm 
spectacolele 3Ub cele mai burie aus
picii.

— Ce no puteți spune despre or
ganizarea acèstui turneu, despre re
pertoriul său?

— în cadrul acestui turneu ne-am 
propus în primul lind să înfățișăm 
una dintre cele mai reprezentative 
creații ale muzicii rominești — opera 
„Oedip“ de George Enescu ; succe
sul acestui spectacol constituia, pen
tru noi, și un omagiu adus memoriei 
celui mai mare compozitor romîn.

Turneul Operei 
bucurestene la Paris ntrle,

mare succes de public și de presă.
David Ohanesian, Zenalda Palii 

Maria Șindilaru, L. Konya, Dan Ior- 
dăchescu, în opera ,,Oedip“, au im
presionat puternic prin întruchipa
rea adine pătrunsă de fiorul tragic 
a eroilor teatrului antic, atît de uma
nizați prin muzica lui Enescu. Crea
ția lui David Ohanesian în rolul titu
lar a fost mult remarcată pentru va
lențele ei muzicale și scenice.

Nicolae Herlea, Magda Iancules- 
cu, Valentin Teodorian, N. Florei, 
Val.Loghin, Const. Gabor și Cons
tantin Dumittu, pe lingă dovada 
unor deosebite calități vocale, au 
dat spectacolului „Bărbierul din Se
villa“ o vervă calificată pe drept 
cuvînț ca ideală pentru stilul rossi- 
nian. 
cieii 
nite.

Iar
Hvorov și Octav EnigăresCu precum 
și M. SăndUlescu, C. Iliescu și Geor
ge Iliescu au reușit să demonstreze 
cu spectacolul „Cavalerul rozelor“ 
că artiștii noștri sînt capabili să en
tuziasmeze publicul prin valoare, 
tehnică vocală și muzicalitate, câie 
înfrîng cu ușurință exigențele celor 
mai dificile partituri.

De asemenea, trebuie subliniat 
aportul deosebit adus de personalul 
tehnic, care a determinat în perma
nență buna desfășurare a spectaco
lelor.

— Succesul turneului — ne-ă spus 
în continuare directorul Operei — 
trebuie să fie un imbold în munca 
noastră dé viitor pentru asigurărea, 
in mod curent, a unor spectacole 
cu distribuții de nivel și unitare din 
punct de 
pentru o 
tistică.

Țin să 
ne-au 
Mari’’ și Teatrului „Champs Elysées" 
din Paris, care ne-au creat cèle mâi 
bune condiții pe tot timpul șederii 
noastre în Franța.

Succesul Operei bucureștene la 
Paris s-a adăugat caldelor aprecieri 
făcute la adresa artei r^uzicale ro- 
mînești și cu prilejul altor manifestări 
în străinătate, cum au fost turneele 
Filarmonicii „George Enescu“, aie 
unor soliști de seamă, ale ansamblu
rilor folclorice, participarea la dife
rite concursuri. -

Afirmarea valorilor școlii rominești 
de operă, nivelul interpretativ înalt 
pe care ea l-a atins se datoreșc, în 
primul rind, climatului creator asigu
rat artei în țara noastră, ideilor îna
intate care o călăuzesc.

Dacă pe lingă calitățile Individua
le, piesa franceză a subliniat atît 
de des valoarea unității artistice a 
spectacolelor, perfecțiunea ansam
blurilor, orchestrei și corului, aceste 
rezultate decurg tocmai din condi
țiile deosebite create la noi în țară 
instituțiilor de artă, condiții care dau 
colectivelor posibilitatea unei munci 
bazate pe continuitate, la adăpost 
de grijile materiale, stimulînd în cel 
mai înalt grad talentul și originali
tatea artistică.

Turneul Operei din București la 
Paris a fost o nouă confirmare — 
de ocore ne-am dat cu toții seama 
cu bucurie și mîndrie — a prestigiu
lui, mereu crescînd, pe care îl do- 
bîndește peste hotare arta romî- 
nească. .

Prezentat în sala Operei Mari 
(sală în care a fost interpretat pen
tru prima oară, acum aproape 30 de 
ani) „Oedip" a trezit un mare inte
res de public. E semnificativ faptul 
că la cel de-al doilea specta
col, mulți dintre cei care ar fi 
dorit să asiste au rămas fără 
bilete. Presa, după cum s© știe, 
n-a precupețit cuvintele elogioa
se. „O capodoperă în toată stră
lucirea ei", „Un Oedip de mare 
clasă“, o „execuție superioară célei 
de ld Paris din 1936“, „excepționala 
valoare a trupei, a corului, a or
chestrei“ sînt titlurile și caracteriză
rile prin care marile cotidiene au 
consemnat, spectacolul nostru, consi- 
derîndu-1 ca pe unul dintre cele mai 
remarcabile evenimente muzicale 
ale stagiunii pariziene.

Prin prezentarea, alături de „Oe
dip“, a operelor „Bărbierul din Se
villa“ și „Cavalerul rozelor“ — a- 
céstea din urmă în cadrul semicen
tenarului teatrului „Champs Elysées“ 
— s-a urmărit a da o imagine a nive
lului general al spectacolelor Ope
rei din București. Cele trei lucrări pu
neau, din punct de vedere al stilu
lui interpretativ, muzical și scenic, 
cele mai' variate probleme, arătau 
principalele aspecte ale repertoriu
lui nostru și cuprindeau, înmănun- 
cheați în distribuții de elită, pe cei 
mai reprezentativi artiști ai Teatru
lui.

— Succesul acestor spectacole 
s-a oglindit pe larg în presă. Cores
pondențele de la Paris au informat 
publicul romînesc asupra ecoului 
puternic al turneului Operei din 
București.

— Intr-adevăr, am avut satisfacția 
că munca depusă a fost răs
plătită de aprecierile unui pu
blic și ale unor critici cunos- 
cuți prin exigența lor. Valoarea 
artiștilor, execuția muzicală irepro
șabilă, concepțiile regizorale și sce
nografice interesante, precizia și a- 
curatețea ansamblurilor, calitățile 
deosebite ale orchestrei și corului, 
integrarea perfectă a soliștilor în- 
tr-un spirit menit să asigure unita
tea și mesajul spectacolului — aces
te însușiri au fost menționate ca fiind 
caracteristice unui stil propriu spec
tacolelor Operei din București. Cro
nicile apărute au relevat înalta ți
nută muzicală, fericita îmbinare 

noblețe, tradiție și inovație 
regie, bogata fantezie baza- 
pe un spirit realist în sce

nografie — totul datorat unei a- 
sidue și organizate munci colec
tive, „luoru de la care noi avem, în 
Franța, multe de preluat și de învă
țat“ („Le Figaro’’).

Toate aceste caracteristici gene
rale riu au făcut decît să sporească 
succesele individuale, bine merita
te. Realizările creatorilor 
tacolelor : regizorul Jean

scenografii Roland Laub, 
Ofelia Tutoveahu — pentru „O- 

și „Cavalerul rozelor", 
maestrul Egizio Massini, regizo
rul George Teodorescu șl pictorul 
scenograf Ion Ipeer pentru „Bărbierul 
din Sevilla”, au fost călduros co
mentate și apreciate ; o contribuție 
însemnată în pregătirea spectaco
lelor au avut-o maeștrii de cor 
George Kulibin și Stelian Olaru și 
maestrul de balet Gelu Matei.

vedere artistic, un îndemn 
mereu sporită exigență ar-

relev amabilitatea cu care 
.primit conducerile „Operei

I
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in scrisorile sosite

Bibliotecara satului
în satul Săvinești (raionul Piatra 

Neamț), de cînd este bibliotecară 
Elena Atudosiei a crescut, numărul 
prietenilor cărții. Bibliotecara stă de 
vorbă cu fiecare cititor pentru a-i cu
noaște preferințele, organizează discu
ții pe marginea unor cărți,, care tre
zesc un interes deosebit în. rânduri
le colectiviștilor. în urma unor 
asemenea discuții, multe cărți bele
tristice sau agrotehnice,.strâns legate 
de preocupările și munca lor în gos
podăria colectivă, au fost citite de
nn mare număr de colectiviști. Prin, 
tre cititorii activi at bibliotecii sînt și, 
multe femei. In colaborare,,cu comi
sia de femei din gospodărie, în. ca
drul „Sfatului gospodinei", la biblio
tecă s-a ținut expunerea „Sporirea 
producției de carne și ouă". Au par
ticipat colectivistele din sectorul avi- . 
col. La bibliotecă au loc șefi literare, 
recenzii. La „serile fruntașilor", co
lectiviștii vin să afle din experiența 
celor mai buni. în fiecare . dumini
că se organizează dimineți de basme 
pentru cèi mici. Bibliotecara se ocu
pă și de îndrumarea activității celor 
17 cercuri de citit din sät.

Prin munca sa, tînăra bibliotecară 
și-a câștigat simpatia și încrederea, 
colectiviștilor din comună. Elena 
Atudosiei desfășoară în sat și o bă
gată activitate obștească. Discutând 
recent cererea sa, adunarea generală 
a organizației de partid a hotărît ca 
ea să fie primită în rîndurile candi- 
dafilor de partid.

MIHAIL IORDACHE 
tehnician

spec-
Rîn-

Scriitori 
în mijlocul 
cititorilor

zescu,

AUREL BARANGA

edip“

PITEȘTI (corèsp. 
„Scînteii“). — Zilele tre
cute, scriitorii Cicerone 
Teodorescu, Dumitru 
Corbeâ, Tiberiu Utan, 
Ștefan Gheorghiu, S. 
Damian, Géo Dumitres
cu ș.a. s-au întîlhit cu 
cititori din orașul Pi
tești la grupul de șantie
re al hidrocentralei „16 
Februarie“. La șezătoa
rea literară organizată 
la clubul șantierului din 
Corbeni, scriitorii și în
cepătorii în ale literatu
rii de pe șantiere au ci
tit din lucrările lor. Bri
gada artistică a șantie
rului a prezentat apoi 
un program.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

„Cărțile poștale ilustrate
La rubrica „Ne scriu cititorii" (în 

„Scînteia“ nr. 5 873) s-a publicat o scri
soare cu titlul de mai sus, care se refe
rea la cărțile poștale ilustrate realizate 
de editura „Meridiane". în scrisoare, 
precum și în nota redacției, se arăta că 
în vastul sortiment de cărți poștale ilus
trate, alături de realizări meritorii, sînt 
și unele care îi nemulțumesc pe privi
tori. Se semnalau neaiunsuri sau inega
lități privind alegerea subiectelor, măies
tria fotografică, tehnica poligrafică etc. 
în răspunsul primit de la editura „Me-

ridiane" se arată că observațiile sînt 
juste. „Pentru asigurarea unei tematici 
variate a cărților poștale ilustrate, au 
fost întocmite tabele cuprinzind cele 
mai réprëzentative obiective din întrea
ga țară. S-a Constituit o cdmisié de 
specialiști numită de Direcția generală a 
editurilor și difuzării cărții, care revi
zuiește tematica actuală a cărților poș
tale ilustrate, urmărind, totodată, 
realizare poligrafică“.

Ni se comunică, în continuare, 
va iniția un concurs dé fotografii 
tice care se va încheia cu o expoziție.

buna

că se 
artis-

Scenă din spectacolul cu piesa „Acuzarea apără", de Ștefan Berclu, 
care se joacă la Teatrul Tineretului din Capitală.

(Foto i Agerpreg)

Vintilă Adam este corector de 
gazetă. Are sarcina să vegheze ca 
nu cumva să se strecoare, în tex
tele destinate tiparului, vreo gre
șeală ce le-ar putea întoarce ori mu
tila înțelesul, iar dacă o descoperă, 
să o îndrepte ori să o semnaleze 
pentru a fi înlăturată. în viața de 
toate zilele e un ins oarecare —■ 
fără trăsături deosebite, puțin visă
tor. Dot în conștiința lui, a trăi fru
mos și a te bucura de viață are în
țelesul unui comandament : nu 
ajunge să trăiești tu frumos ; viața 
pretinde să-i și aperi frumusețea 
de orice ar putea s-o întineze, s-o 
urîțească ; 
moașă și 
tău. E un 
nalitatea 
Adam pe

Traiul Evei, femeia umilită în as
pirațiile ei curate de o căsnicie tră
ită alături de un soț venal șl josnic, 
îi apare de aceea lui Adam ca 
mutilat de o greșeală care cere 
neapărat să fie înlăturată. De 
aceea intervine în viața Evei și în 
problemei^ ei- Intervenție surprin
zătoare, neobișnuită. Dar, așa cum 
se petrece în noua piesă a lui Au
rel Baranga — „Adam și Eva’ — 
această intervenție, însoțită de un șir 
de ingenioase și copioase argu
mente comice, devine punctul de 
po-rnire, premiza unei acțiuni drama
tice menite a combate o seamă de 
racile morale împotriva cărora au
torul militează. Referindu-se meta
foric la meseria sa de conector, 
chemat să 
piesei respinge „eroii" 
necinstea și imoralitatea î-n 
țiile dintre oameni și față 
bunul și inteiesele obștești ; 
tudinea coruptă si înclinarea de a 
cultiva corupția în fața legilor mo
ralei și ale statului. Asemenea 
„erori’ mînjesc și înjosesc viața 
Evei. Ele sînt însă nu numai pri
mejdioase, dar și grotești, șl rizi
bile. Cu atîț mai mult cu cît aparțin

pretinde să o iaci fru- 
pentru lumea din jurul 

înțeles care înalță perso- 
modestă a lui Vintilă 
treapta unui luptător.

„îndrepte erori“, eroul 
cum sînt : 

reld- 
de 

ati-

_____  La Teatrul Nafional
inexorabil trecutului, prin substanța 
lor putregăită.

Reprezentanți al vechilor mentali
tăți și deprinderi, Manolache, Victor, 
Tăcu, Nacu, Meicu ss simt, în clima
tul moral al societății noastre socia
liste, încolțiți, demaseîndu-se unul 
pe altul, izolați. în adevăr, în acțiu
nea de descoperire și apoi de urmă
rire și dezvăluire a chipurilor și 
conștiinței acestor învechiți în rele, 
Vintilă Adam nu e singur. Actorul 
(interpret de comedie, care capătă 
și mai mult haz prin faptul că aspi
ră eă joace roluri tragice) 
o conștiință cinstită 
tățenească, identică 
lui Adam. Iar în 
rului, Vintilă Adam 
că acțiunea lui a fost dusă paralel 
cu dînsul, și continuată pînă la ca
păt, de o seamă de personaje ce nu 
apar în ecenă, dar care, ca și sala 
de spectatori, fac cauză comună în 
favoarea cinstei, adevărului și fău
ririi noilor raporturi între oameni.

Vrednică de interes pentru latura 
tematică ce atacă, noua lucrare a 
lui Aurel Baranga se recomandă și 
pentru o seamă de însușiri proprii 
unei comedii construite cu meșteșug, 
în respectul canoanelor ei celor mai 
verificate: cu situații și întorsături 
de situații éuoulente ; cu schimburi 
și succesiuni, de replici vil, încheia
te în poante de efect ; cu tipuri (cele 
negative mai ales) creionate cu 
mare vervă și siguranță caricatu
rală.

Comedia „Adam și Eva“ se în
scrie în sfera unei problematici ge
nerale a dramaturgiei noastre — re
flectarea luptei noului împotriva 
vechiului și a rămășițelor acestuia în 
conștiința oamenilor și în relațiile 
sociale. Aurel Baranga a adus, în 
urmă cu cîțiva ani, prin piesa „Mie
lul turbat“ și eroul ei Spiridon Bise
rică, o contribuție deosebit de valo
roasă la tratarea problemelor com
plexe legate de afirmarea șl promo
varea artistică a noului, a eroului 
pozitiv In comedia noastră satirică.

este 
și ferm ce- 

cu aceea a 
afara Acto- 

descoperă

„I. L. Caragiale" _______
Recenta lui lucrare — prin structura 
ei de comedie ușoairă — nu pretinde 
să stea, comparativ, alături de „Mie
lul turbat“. Autorul a încercat totuși 
să contureze figura unui erou pozi
tiv, cu unele merite, dar fără ca 
reușita să fié deplină. Elementele 
noului — Și Cu deosebite purtătorul 
lor principal de cuvînt, Vintilă Adam 
— sînt lipsite de pregnanța necesa
ră, de o adevărată forță de convin
gere. Prezența lui Spiridon Biserică 
în țesătura comediei sale era puter
nică, activ integrată în. acțiune, ofen
sivă. Vintilă Adam apare, însă, cu 
o personalitate insuficient conturată 
șl adîncită. Fața lui luminată de 
conștiința cinstei contrastează izbitor, 
cu chipul întunecat și rizibil al „ne
gativilor“ — dar nu 11 se opune in
tr-un conflict dramatic propriu-zis, 
care să-i dea posibilitatea de a-și 
afirma superioritatea, forța purifica
toare, înnoitoare. De aceea, eroul nu 
izbutește 'Să aibă greutate, să se im
pună în desfășurarea acțiunii, la 
nivelul calităților morale cu care 
e înzestrat. Nu reușește să do
mine realmente și să conducă, pînă 
la dezlegare, acțiunea. El con
stată Hiai mult, consemnează și 
comentează — cu indignaire, firește, 
și cu Umor — existența josniciei. 
Dar nu o combate în toată puterea 
cuvîntului, ci îl opune doar — după 
indignare — bucuria de a o vedea 
Inevitabil prăbușită în condițiile și 
climatul nou al zilelor noastre. Là 
aceasta se adaugă șl faptul că dia
logul nu e întotdeauna consistent, 
conține și facilități, care micșorează 
eficiența inciziei satirice a piesei.

Discutînd în spirit constructiv ase
menea aspecte deficitare ale piesei, 
se cuvine să relevăm totodată am
bianța ei dominant tonică, foița ei 
de atac limpede îndreptată împotri
va deprinderilor străine mo-alei 
noastre socialiste.

★
Pusă în scenă de Sică Alexandres- 

cu, comedia „Adam șl Eva“ a fost un

prilej pentru bună echipă de comici a 
Teatrului Național „I. L. Caragiale“ 
de a-și demonstra dlri nou virtuțile 
cunoscute și de mult prețuite. Am 
putut astfel aplauda iarăși puter
nica și atît- dé personala prezență 
comică a lui Gr. Vasiliu Birlic (Ac
torul), arta Iui de a descoperi în 
gest Și atitudine substratul perma
nent uman care le determină și jus
tifică (deși, uneori, interpretul reia 
formule expresive folosite și în con
turarea altor roluri). Am putut a- 
precia la Niki Atanaeiu (Mano- 
lache) o zes-tre interpretativă alcă
tuită din sobrietate și reținere de la 
efecte gratuite, sobrietate cu atît 
mai grăitoare, mai eficientă cu cît 
asemenea efecte îl puteau solicita 
la tot pasul. Alături de dînsul, învă- 
luindu-1 pe Victor intr-un aer de tîm- 
pă, înceată și servilă inițiativă, Dem. 
Rădulescu are o realizare remarca
bilă. Se rețin pentru compozițiile lor, 
în cîteva apariții de haz suculent, 
Silvia Dumitiescu-Timică și Natașa 
Alexandra, chiar dacă ele poartă 
reminiscența unor interpretări simi
lare mai vechi. Mari disponibilități 
de caracterizare în două-trei replici 
a dovedit, intr-un personaj episodic. 
Draga Olteanu.

In rolurile centrale au fost distri
buai valoroșii actori Mihai Fotino 
(Adam) și Simona Bondoc (Eva). 
Textili comediei nu le-a oferit însă, 
cum s-a văzut, posibilitatea unei in
terpretări pe deplin convingătoare. 
Așa ne explicăm de ■ Ce bogata pa
letă de mijloace interpretative cu 
care îi știm dotat pe Fotino ni s-a 
înfățișat restrÎnsă la o liniară dis
poziție spre un umor fără nuanțe și 
(lingă Eva) spre o poză lirică ex
terioară. în ce privește pe Simona 
Bondoc, sensibilitatea ei remarcabi
lă n-a fost de astă dată utilizată în 
toate resursele. Aparițiile ușor es- 
tradistice au vitregit darurile co
mice ale lui Ovid Teodorescu, Marin 
Hudac, Cosma Brașoveanu, inter
pret! ai grupului Meicu-Tacu-Nacu.

Conducerea regizorală plină de 
vervă, Ca și liniile și culorile lapidar 
caracteristice 
Ies Perahim). 
actoricești în 
col agreabil.

La clubul navigatorilor
întorși din cursele' de pe Dunăre, 

navigatorii; din Tr, Severin, poposesc 
adesea și la clubul lor, unde își pe-, 
trec în mod plăcut o parte din timpul 
liber. Mulți dintre ei pot fi întâlniți 
la bibliotecă, de curând premiată 
pentru rezultatele obținute în activi
tatea ei.

Biblioteca Direcției regionale a na
vigației civile din Tr. Severin are 
circa 8 000 de volume, la care se a- 
daugă un număr mare de broșuri și 
reviste. In timp de un an navigatorii 
au citit • peste 6 000 de volume. Pe 
toate navele au fost organizate bi
blioteci volante, îmbogățite periodic 
cu ultimele noutăți literare.

Bibliotecara Victoria Brăila a orga
nizat la club și cîteva acțiuni care au 
contribuit la popularizarea cărților : 
seri literare, simpozioane, expoziții, de 
prezentare a unor cărți noi. Pe bor
dul navelor aii avut loc recenzii.

SABINA MARTINICĂ 
planificatoare

Cercul literar
al colectiviștilor

ale scenoqraflei (Ju
so adauqă valorilor 

realizarea unui specta-

FLORIN TORNEA

Aproape în fiecare seară, la bi
blioteca din comuna Voetin sé în
tâlnesc numeroși colectiviști. în o- 
rele libere ei s-au deprins sa ci
tească mult și să discute despre cărți 
agrozootehnice și despre literatură.

Cîțiva tineri colectiviști se înde
letnicesc și cu scrisul. îhtr-o zi, 
mi-au citit din încercările lor lite
rare : versuri uneori izbutite, cu- 

. primind imagini noi din viața sa
tului.

De Curând, cu ajutorul Casei re
gionale a creației populare și al Ca
sei raionale de cultură Rîmnicu S<5- 
rat, am înființat la noi în comună 
un cerc literar al tinerilor colecti
viști. în fruntea acestui colectiv este 
utemistul Nicolâe Lețu, conducăto
rul brigăzii a lll-a de câmp și 
debutant în ale poeziei.

Pentru început, organizăm mai 
multe conferințe de inițiere, în con
tinuare Pom discuta încercări lite
rare și ne vom ocupă de 'culegerea 
minunatelor comori ale creației 
populare locale.

CORNEL PATRAȘCU 
bibliotecar

scrisul. îhtr-o zi,

uneori izbutite, cu-
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Pe primul plan - ridicareanivelului tehnic al producției în-

între- 
colec- 
tehni- 

munci-

■ j•f

Creșterea continuă, într-un ritm accen
tuat, a productivității muncii, pe baza teh
nicii cetei mai noi, este iactorul hotărîtor 
al dezvoltării economiei socialiste și ridică
rii nivelului de trai al oamenilor muncii. 
Realizarea obiectivelor puse de partid în 
vederea sporirii productivității muncii se _ _____
află în atenția permanentă a organizațiilor H ■ țH 
de partid. în vederea generalizării expe
rienței înaintate acumulată de numeroase 
organizații de partid, Comitetul orășenesc 
București al P.M.R. a organizat recent o consfătuire la care au participat secretari ai 
comitetelor raionale de partid, activiști ai comitetului orășenesc de partid, specialiști 
din ministere, secretarii comitetelor raionale U.T.M., secretarii comitetelor de partid și 
președinții comitetelor sindicatului, directori, responsabilii cabinetelor tehnice și ai co
misiilor inginerilor și tehnicienilor din principalele întreprinderi bucureștene.

cof\s^tu^re ,au iost prezentate referate despre munca politică dusă în sprijinul 
introducerii tehnicii noi și a tehnologiei înaintate, despre ridicarea nivelului pregătirii 
profesionale a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, despre dezvoltarea atitudinii 
noi față de muncă. Referatele au fost urmate de discuții vii, interesante. Consfătui
rea a prilejuit un prețios schimb de păreri, a dat posibilitate participanților să cunoască 
experiența bună, să facă propuneri și să stabilească măsuri pentru dezvoltarea conti
nuă a realizărilor obținute, pentru valorificarea de noi rezerve care să ducă Ia creșterea 
continuă a productivității muncii.

Redăm mai jos cîteva din principalele probleme dezbătute în consfătuire.

Mașinile și utilajele - folosite 
la întreaga capacitate

Sporirea productivității muncii 
este determinată în primul rînd de 'folosirea deplină a tehnicii noi, de perfecționarea și extinderea procedeelor tehnologice avansate în toate ramurile economiei naționale. în orașul București, ca și în întreaga țară, datorită grijii partidului și guvernului s-au construit întreprinderi și secții noi dotate cu mașini și utilaje moderne de înaltă tehnicitate, s-au reutilat și dezvoltat întreprinderile existente.Participanții la consfătuire au a- rătal că muncind cu perseverență pentru a da viață prevederilor Ho- tărîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Mini$tri cu privire la ridicarea nivelului tehnic al producției, organizațiile de partid din întreprinderile Capitalei au mobilizat inginerii, tehnicienii și muncitorii pentru a pune priceperea și energia lor creatoare în slujba introducerii tehnicii și a tehnologiei noi. Rezultatele obținute în această privință sînt valoroase. în întreprinderile constructoare de mașini au fost asimilate produse noi cu indici tehnico-economici ridicați, în multe secții s-a extins mecanizarea și automatizarea proceselor de producție.în lupta pentru creșterea productivității muncii un rol important are introducerea de procedee tehnologice avansate și extinderea la cît mai multe repere a acelor metode de lucru care s-au dovedit că au o mare eficacitate economică. Punînd în , centrul activității lor această pro- / blemă, multe organizații de partid au obținut realizări de seamă. O bună experiență a dobîndit în a- ceastă privință comitetul de partid de la uzinele „Semănătoarea“. Aici 
se analizează periodic felul cum se 
ocupă conducerea uzinei de intro
ducerea tehnicii și a tehnologiei noi, se încredințează sarcini concrete inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor, membri și candidați de partid, în legătură cu rezolvarea diferitelor probleme privitoare la ridicarea nivelului tehnic al producției. Comisia inginerilor și teh
nicienilor de pe lîngă tul sindicatului din uzină a fost și este în permanență îndrumată să îndrepte atenția cadrelor inginerești de aici spre studierea și rezolvarea celor mai importante probleme ale tehnicii noi. Ziarul de 
uzină „Semănătoarea” aduce și el o contribuție de seamă. în coloanele lui se publică cu regularitate articole în care diferiți specialiști își spun cuvîntul, fac propuneri interesante. Ca urmare a unei munci perseverente, au fost introduse în producție o serie de metode a- vanșate, printre care cele mai recente sînt electronituirea și sudura automată în mediu protector de bioxid de carbon — procedee cu mare eficacitate economică.Și în alte întreprinderi organizările de partid se ocupă de introducerea și extinderea procedeelor tehnologice înaintate. Comitetul de partid de la uzinele „23 August”, bunăoară, organizează discuții cu ingineri și tehnicieni din uzină, cere sfatul unor specialiști din institutele de cercetări, recomandă și ajută conducerea uzinei să introducă și să extindă cele mai noi procedee tehnologice. Toate acestea au contribuit Ia obținerea unui șir de rezultate bune ; acum, în uzină se a- plică cu succes ultrasunetele la

comite-

controlul calității pieselor turnate; s-au extins sudura automată sub strat de flux, turnarea centrifugală a cuzineților și a bucșelor din a- liaje ; s-a extins turnarea în forme întărite cu bioxid de carbon, anul acesta urmînd a fi turnate după acest procedeu peste 7 500 tone piese — metode care contribuie la creșterea productivității muncii.Procedee tehnologice înaintate se aplică și în numeroase alte întreprinderi din Capitală. Pentru extinderea lor organizațiile de partid folosesc forme dintre cele mai diferite : organizează dezbateri la cabi
netele tehnice în care diferiți specialiști țin referate despre metodele tehnologice înaintate și posibilitățile de introducere și extindere a lor, îndrumă comitetele sindicatelor și conducerile întreprinderilor să facă 
schimburi de experiență urmate de 
demonstrații practice (la Uzinele „Semănătoarea", „Timpuri Noi“, U- zina de mecanică fină), sesiuni teh- 
nico-științifice (la uzinele „Grivița Roșie“, „Electroaparataj“, „I.O.R.“, „Vulcan”, „Combinatul de cauciuc Jilava"), — buletine de informare 
tehnică (la uzinele „Tudor Vladimi- rescu”, Uzina de mașini electrice, „Aletaloglobus”, „Electronica").în introducerea tehnicii și tehnologiei noi în producție un mare rol au oamenii de știință, cercetătorii. Organizațiile de partid au îndrumat și ajutat conducerile întreprinderilor să intensifice legăturile 
cu institutele de cercetări și insti
tutele tehnice din învățămîntul 
superior. în multe locuri aceste legături au dat rezultate deosebite. La Uzinele „Republica“, bunăoară, cu ajutorul Institutului de cercetări metalurgice, s-au introdus aparate moderne pentru măsurarea de la distanță a țevilor ieșite din laminor. La „Flacăra Roșie“ cu sprijinul Institutului de cercetări pielărie- cauciuc s-a introdus o nouă metodă de tăbăcire a craponului.Mai mulți participanți la consfătuire au arătat că legăturile multor întreprinderi cu institutele de cercetări, mai ales cu cele ale Academiei R.P. Romîne sînt sporadice și se cer îmbunătățite simțitor.Modernizarea mașinilor și utilajelor aflate în funcțiune este, de asemenea, una din căile importante de creștere a productivității muncii. In această privință în multe locuri s-au obținut succese însemnate. La Filatura Romînească de Bumbac, de pildă, prin grija comitetu-

lui de partid și a conducerii treprir.derii s-au modernizat un mare număr de flyere, mărindu-se astfel productivitatea muncii cu 86 la sută, față de perioada dinaintea modernizării lor.Una din metodele permanente folosite de organizațiile de partid pentru mobilizarea oamenilor muncii în vederea modernizării mașinilor este munca politică de masă. Aceasta a îmbrăcat forme diferite. Agitatorii organizează convorbiri, specialiști de la cabinetele tehnice și ingineri din serviciile de concepție, maiștri și muncitori cu experiență, inovatori fac demonstrații practice. Munca politică și măsurile luate de conducerile întreprinderilor au contribuit ca la un mare număr de mașini să se a- ducă îmbunătățiri substanțiale. La Uzinele de pompe și mașini agricole, bunăoară, s-au introdus la mai multe strunguri dispozitive pentru mecanizarea avansului păpușei mobile la operația de găurire ; la Uzinele „Grivița Roșie“ grapele de modernizare au realizat un mare număr de dispozitive automate și semiautomate care contribuie la creșterea productivității muncii.în cuvîntul lor, mai multi participant la consfătuire au arătat că în lupta pentru creșterea productivității muncii un rol important îl are introducerea micii mecanizări. Vorbind despre rezultatele obținute ei au subliniat necesitatea intensificării muncii politice de îndrumare și control din partea organizațiilor de partid asupra conducerilor întreprinderilor, încît a- cestea să se ocupe îndeaproape de introducerea micii mecanizări, de utilizarea gospodărească a fondurilor destinate acestui scop.

Una din rezervele deo
sebit de importante cars 
contribuie la creșterea 
productivității muncii este 
folosirea mașinilor și uti
lajelor la întreaga lor ca
pacitate. Aceasta preocu
pă într-o măsură tot mai 
mare organizațiile de 
partid. In multe locuri au 
apărut inițiative valoroa
se. La propunerea co
mitetului de partid de la 
Fabrica de confecții Bucu
rești conducerea 
prinderii a format 
five din ingineri, 
cieni, maiștri și
tori, care, în cadrul acțiu
nii de descoperire și valo
rificare a rezervelor inter
ne, pun un accent deosebit 
pe folosirea din plin a ma
șinilor și utilajelor de că
tre fiecare muncitor. La 
cursurile de ridicare a ca
lificării, ingineri bine pre
gătiți fac expuneri despre 
caracteristicile tehnico- 
economice ale mașinilor, 
mai ales ale celor noi, 
mal puțin cunoscute de 
unii muncitori.

Toate acestea au contri
buit la îndeplinirea și de
pășirea planului de creș
tere a productivității mun
cii. Astfel, în trimestrul I al 
acestui an, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, 
în sectorul confecții al în
treprinderii productivitatea 
muncii a crescut cu aproa
pe 20 la sută.

Și comitetul de partid 
de la uzinele „Republica" 
acordă atenție muncii po
litice pentTU folosirea din 
plin a capacităților de pro
ducție. Aici se folosesc cu 
succes conferințe pe teme 
legate de creșterea Indi
cilor de utilizare a lami- 
noarelcr. Totodată, în ha
lele uzinelor sînt montate 
panouri și lozinci atracti
ve și mobilizatoare legate 
de reducerea opririlor ne
justificate, scurtarea tim
pului de revizie și repa
rații etc. La această 
uzină se organizează cu 
regularitate „decade ale 
cărții tehnice" punîndu-se 
un mare accent pe studie
rea lucrărilor ce se referă 
la folosirea din plin a la- 
minoarelor și a celorlalte iectată.

mașini și utilaje cu care 
este dotată uzina. Măsurile 
luate au contribuit la 
ridicarea nivelului de cu
noștințe al muncitorilor și 
tehnicienilor, care folosesc 
mai bine utilajele, și, ca 
urmare, în primele 4 luni 
ale acestui an indicele de 
utilizare a laminoarelor a 
crescut simțitor, iar sarci
na de creștere a producti
vității muncii a fost depă
șită.

Muncă concretă și efica
ce desfășoară și orga
nizația de partid de la în
treprinderea I P R O F I L 
„Tehnica lemnului“. Pro
bleme legate de folosirea 
întregii capacități a mași
nilor se află în centrul 
multor convorbiri inițiate 
do agitatori, precum și al 
tematicii gazelelor de pe
rete ; ele au constituit tema 
mai multor consfătuiri de 
producție organizate de 
comitetul sindicatului, pre
cum și a unul ciclu de ex
puneri pentru colectivul 
întreprinderii. Eficacitatea 
acestor acțiuni est0 ilus
trată de faptul că pe pri
mele 4 luni ale anului pla
nul de creștere a produc
tivității muncii a fost de
pășit cu 2,8 la sută.

Rezultate bune în des
fășurarea muncii politice 
și organizatorice au obți
nut Și organizațiile de 
partid de la Uzinele de 
pompe și mașini agricole, 
Fabrica de mase plastice 
București și din multe alte 
întreprinderi.

In consfătuire s-a arătat 
că este necesar ca orga
nizațiile de partid să exer
cite un control mai siste
matic asupra activității 
conducerilor întreprinderi
lor în vederea luării celor 
mai eficiente măsuri pen
tru ca mașinile și utilaje
le să fie folosite la întrea
ga capacitate. Participan- 
ții la consfătuire au arătat 
că mari rezerve există la 
Complexul de industriali
zare a lemnului Pipera, la 
Fabrica de băi și radia
toare și în alte locuri unde 
mașini și utilaje de mare 
randament sînt folosite 
încă sub capacitatea pro-

Agitatorul Ște
fan Lambru, <Ie 
la secția cazan- 
gerie a uzinelor 
„23 August”, ex
plică unui grup 
de sudori cum 
să aplice sudu
ra automată sub 
strat de flux — 
metodă care duce 
la creșterea pro
ductivității mun
cii cu aproape 
sută la sută.

rezultate

P E I

Timpul de muncă 
este tot mei bine întrebuințat

Activitatea politică, educativă, desfă
șurată de organizațiile de partid contri
buie la formarea ți dezvoltarea trăsătu
rilor morale caracteristice oamenilor 
societății socialiste, între care un loc 
important ocupă atitudinea socialistă 
față de muncă. La consfătuire au fost 
scoase în evidență diferite forme, deo
sebit de eficace, folosite de organizațiile 
de partid în munca cultural-edv.cativă 
pentru întărirea disciplinei în producție, 
pentru mai buna folosire a timpului de 
lucru. In această privință au fost apre
ciate ca hune metodele folosite de co
mitetul de partid de la uzinele „Tim
puri Noi". La începutul acestui an, 
existau în întreprindere unii tineri care 
lipseau de la lucru. Ce forme ale mun
cii politice au fost folosite pentru în
dreptarea lor pe făgașul cel bun ? Or
ganizațiile de bază au ținut adunări de 
partid deschise, în care s-au discutat 
diferite aspecte ale disciplinei în mun
că ; în adunările organizațiilor U.T.M 
ți în consfătuirile de producție a fost 
de asemenea dezbătută această proble
mă. La gazetele de perete, la stația de 
radioamplificare, cei care nu respectau 
disciplina în muncă au fost satirizați.

Cunoștințe multilaterale,
bune în producție

• Consiliul local al sindicatelor din orașul București să 
se ocupe mai îndeaproape de organizarea schimburilor de 
experiență între întreprinderi, în vederea generalizării 
procedeelor tehnologice moderne.

• Pentru a intensifica îndrumarea tehnică în schimbu
rile II și III, conducerile întreprinderilor să repartizeze 
un număr corespunzător de cadre de ingineri și tehni
cieni și în aceste schimburi.

• La cursurile de ridicare a calificării să se prezinte 
și filme tehnice de scurt metraj, care să redea cele mai 
noi realizări din domeriiul tehnicii, să popularizeze pro
cedeele tehnologice avansate. De realizarea lor să se în
grijească ministerele tutelare.

• In marile întreprinderi conferințele tehnice să se țină 
la nivelul secțiilor, sectoarelor și pe schimburi.

• Ingineri cu o bună pregătire politică și profesională 
să facă mai multe recenzii scurte la cărțile tehnice noi.

Inginerul Constantin Blra de la Uzina de mașini electrice 
București dă explicații unul grup de agitatori despre căile de 
sporire a productivității muncii în uzină.

în întreprinderile din Capitală lu
crează un mare număr de muncitori, in
gineri și tehnicieni, cu o bună pregătire 
profesională, capabili să rezolve cu suc
ces problemele complexe ale producției. 
Dotarea întreprinderilor cu mașini și uti
laje modeme, introducerea în producție 
a procedeelor tehnologice avansate, im
pun însă luarea de măsuri care să ducă 
la continua ridicare a nivelului de cu
noștințe al tuturor celor care participă 
la desfășurarea procesului de producție.

Cursuri de calificare, de ridicare a ca
lificării și de împrospătare a cunoștin
țelor au fost înființate în toate între
prinderile din Capitală. Referatele pre
zentate la consfătuire și participanții la 
discuții au subliniat experiența dobîn- 
dită de multe organizații de partid în 
îndrumarea și sprijinirea comitetelor sin
dicale și a conducerilor întreprinderilor 
în buna organizare și desfășurare a a- 
cestor cursuri. în această privință me
rită evidențiate metodele folosite de 
comitetul de partid de la uzinele „Vul
can". Aici, în plenare de comitet, în 
adunările generale ale organizațiilor de 
bază, în ședințe de birou se analizează 
sistematic felul cum conducerea uzinei 
și comitetul sindicatului se ocupă de 
ridicarea calificării cadrelor, intervenin- 
du-se operativ pentru înlăturarea nea
junsurilor ce se ivesc. Cercurile de ri
dicare a calificării care funcționează în 
uzină sînt frecventate de peste 2100 
cursanți. La recomandarea comitetului 
de partid, cercurile s-au organizat pe 
meserii : cazangii, strungari, matrițeri, 
sudori, lăcătuși, ajuston, montori. Tot
odată, s-a avut în vedere nivelul de pre
gătire al cursanților. La cercurile urmate 
de muncitori cu o îndelungată activi
tate în producție, dar care nu sînt ab
solvenți ai unei școli profesionale, ac
centul principal s-a pus pe predarea și 
însușirea unor noțiuni teoretice despre 
citirea desenelor, măsurarea cu aparate 
modeme, calcul matematic etc. Pentru 
muncitorii tineri, absolvenți ai școlii 
profesionale, care sînt în aceeași cate
gorie de salarizare, se insistă asupra a- 
plicațiilor practice ale noțiunilor teore
tice pe care le-au acumulat în școală.

Comitetul de partid de la „Vulcan“ a 
îndrumat și sprijinit comitetul sindica
tului și conducerea uzinei să se ocu
pe cu răspundere de asigurarea cursu
rilor cu lectori bine pregătiți ; ei au fost 
îndrumați să lege strîns problemele teo
retice expuse în cadrul lecțiilor predate 
de cerințele concrete ale procesului de 
producție din uzină, încît rezultatele 
practice să fie cît mai pozitive. La 
cursurile de la turnătoria de oțel, de 
pildă, accentul principal s-a pus pe ex
plicarea principiilor care stau la baza 
construcției și funcționării cuptoarelor, 
pe cunoașterea temeinică a factorilor 
care influențează creșterea indicelui de 
utilizare a lor.

Alegerea cu grijă a temelor și buna 
predare a lecțiilor au permis ca proble
mele teoretice și aplicarea lor la con
dițiile concrete din uzină să fie bine 
însușite. Aceasta a contribuit ca mun
citorii să folosească mai bine mașinile, 
să aplice procedee tehnologice înaintate 
și, ca urmare, să dobîndească realizări 
deosebite în producție. Astfel, anul 
trecut productivitatea muncii la turnă
toria de oțel a crescut cu 9 la sută 
față de 1961, iar în primele 4 luni ale 
acestui an, cu peste 4 la sută, față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Merită de semnalat și un alt aspect 
care reflectă grija comitetului de partid, 
a comitetului sindicatului și a conduce
rii uzinelor „Vulcan" pentru îmbogăți
rea nivelului de cunoștințe al tuturor 
celor care iau parte la procesul de pro
ducție. Aici, pentru ingineri se orga
nizează cicluri de conferințe, ținute de 
profesori universitari sau specialiști din 
diferite institute de cercetări. Pentru 
proiectanți și desenatori s-au organizat, 
de asemenea, cursuri de specialitate.

Și în alte organizații de partid există o 
preocupare atentă pentru îndrumarea 
muncii de calificare. Organizația de 
bază de la Uzina de mecanică fină, 
finind seama că aici se realizează pro
duse de înaltă tehnicitate, s-a îngrijit 
ca la cursurile ce se țin la atelierele 
de șublere, manomètre, tensiometre, să

se insiste asupra respectării cu strictețe 
a toleranțelor prescrise în documentația 
tehnică pentru fiecare operație în parte. 
La fabrica de încălțăminte „Ștefan 
Gheorghiu“ și la F.R.B. — unde s-au 
introdus un număr însemnat de mașini 
și utilaje noi — cursurile sînt axate pe 
însușirea de către muncitori a caracte
risticilor tehnice ale noilor mașini.

In consfătuire s-a arătat că nu peste 
tot organizațiile de partid se preocupă 
de buna organizare și desfășurare a 
cursurilor de calificare, de alegerea unei 
tematici care să oglindească cit mai co
respunzător nevoile concrete ale produc
ției din întreprinderile respective. La u- 
zinele „Danubiana", de pildă, nu se in
sistă asupra demonstrațiilor practice, 
lipsindu-i astfel pe cursanți dê posibili
tatea de a-și însuși și pe această cale 
cît mai bine principiile de funcționare 
și exploatare a utilajelor moderne cu 
care uzina este dotată. Conducerea în
treprinderii de reparații auto nr. 1 nu 
și-a întocmit un plan de școlarizare 
pentru acest an, la cercurile de califi
care sînt folosite tematici învechite.

O mare eficacitate o avut ți o altă 
formă a muncii politice. In grupele 
sindicale sau în consfătuirile de produc
ție, cind erau puți în discuție tinerii 
care lipseau de la lucru, au fost invitați 
ți părinții lor. Toate acestea au avut 
urmări dintre cele mai bune. In cursul 
lunii aprilie la uzinele „Timpuri Noi“ 
n-a existat decît o absență nemotivată 
de la lucru.

Folosirea mai bună a timpului de lu
cru ți a capacității mașinilor a contri
buit în mare măsură la depășirea sarci
nii de creștere a productivității muncii, 
în primele patru luni ale anului cu 4,8 
la sută.

La uzinele „Tudor Vladimirescu*, 
unor membri de partid care constituie 
exemple demne de urmat în producție 
li s-a recomandat să discute cu cei care 
lipseau nemotivat sau întîrziau de la lu
cru, să le arate că aceasta dăunează 
atît întreprinderii cît ți lor personal. Ga
zeta de perete are o rubrică intitulată 
„întărirea disciplinei contribuie la creș
terea productivității muncii“. La această 
rubrică apar cu regularitate articole, 
caricaturi, satirizînd pe cei în cauză. 
Rezultatele se văd în toate secțiile uzi
nei. Numărul absențelor nemotivate a 
scăzut simțitor.

Conferințe pe teme educative despre 
profilul omului nou în societatea socia
listă, despre munca — ca factor hotă
rîtor în dezvoltarea economică a țării ți 
creșterea bunăstării poporului, despre 
rolul colectivului în dezvoltarea mora
lei comuniste și altele — se țin în di
ferite întreprinderi. Comitetele de 
partid de la uzinele „Grivița Roșie“, 
„23 August", „Semănătoarea" și din 
alte întreprinderi folosesc cu bune re
zultate cluburile care, în programele 
lor, prevăd cu regularitate conferințe pe 
teme educative.

Deosebit de atractivă ți eficace este 
activitatea brigăzilor artistice de agita
ție. Comitetele de partid de la uzinele 
textile „7 Noiembrie“, Uzina de pom
pe ți mașini agricole, „Electronica“, 
„Electromagnetica", „Flacăra Roșie” ți 
altele îndrumă zi de zi activitatea co
mitetelor sindicatului ți le ajută să se 
ocupe de îmbunătățirea conținutului 
programelor brigăzilor artistice — pro
grame care cuprind aspecte importante 
din întreprinderea respectivă, populari- , 
zează tot ce este bun, înaintat, satiri
zează concepțiile învechite, indisciplina 
în muncă. Pe baza îndrumării mai a- 
tente a activității acestor brigăzi, pro
gramele sînt mai bogate în conținut, mai 
legale de problemele economice ți cele 
ale muncii cultural-educative din între
prinderile respective.

La consfătuirea organizată de Comitetul orășenesc de partid București 
participanții au relevat deplina actualitate a prevederilor Hotărîrii C. C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la ridicarea nivelului teh
nic al producției. Pentru aplicarea în continuare a acestor prevederi, pen
tru sporirea continuă a productivității muncii, organizațiile de partid sînt 
chemate să desfășoare o largă muncă politică și organizatorică pentru ex
tinderea mecanizării și automatizării, pentru folosirea din plin a capaci
tăților de producție, să urmărească ridicarea continuă a nivelului de cu
noștințe al muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, să ajute conducerile 
întreprinderilor pentru îmbunătățirea legăturilor între munca de cercetare 
și activitatea practică din producție, să ia atitudine hotărîlă împotriva for
malismului și a rutinei, să susțină cu toate forțele introducerea și extin
derea tehnicii și a tehnologiei avansate.

Pentru rezolvarea sarcinilor mari care le stau în față in această pri
vință, organizațiile de partid au la îndemînă formt' dintre cele mai diferite, 
a căror eficacitate a fost dovedită de practică. Munco de agitație, conferin
țele, simpozioanele, sesiunile tehnico-științifice, cabinetele tehnice, comi
siile de ingineri și tehnicieni, consfătuirile de producție, cartea tehnică și 
altele să fie larg folosite pentru dezbaterea problemelor legate de crește
rea continuă a productivității muncii — cale sigură pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

(Pagină redactată de S. STAPEL, 
foto: A. CARTOJAN)
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Preocupări actuale 
în producția de îmbrăcăminte

Spre a informa pe cititorii ziarului cu privire la unele preocu
pări actuale ale creatorilor șt colectivelor din industria producătoare 
de îmbrăcăminte, ne-am adresat tov. Ion Popescu, director general în 
Ministerul Industriei Ușoare, care ne-a relatat cele de mai jos:

Lucrătorii din industria de tricotaje și confecții au făcut și în acest an progrese în privința lărgirii sortimentelor și îmbunătățirii calității produselor. Noile mărfuri, între care tricotaje imprimate din fire sintetice, tricotaje din fire merce- rizate de bumbac, confecții din materiale diferite, apreciate de comerț, au apărut în magazine. De la începutul anului și pînă acum, planul de producție a fost depășit cu 350 mii de tricotaje de bumbac, 150 mii de tricotaje de lînă și mătase, diferite confecții din țesături, în valoare de peste 40 de milioane lei.în întreprinderile din acest sector al industriei ușoare au loc lucrări pentru dezvoltarea capacităților de producție. De la începutul anului, fabricile de tricotaje și confecții au primit sute de mașini moderne, de înaltă productivitate, printre care mașini de tricotat cu urzeală, de încheiat tricotaje, de cusut cu două ace, de surfilât și multe altele, care contribuie nu numai la creșterea producției, ci și la îmbunătățirea calității produselor.Se cuvin subliniate eforturile făcute, mai ales în ultimul timp, pentru a se asigura celor mai multe din obiectele de îmbrăcăminte un aspect estetic superior, care se remarcă în armonia materialelor folosite, în coloritul, forma și destinația modelelor, în simplitatea rezolvării detaliilor. Creatorii noștri s-au străduit să realizeze modele frumoase, practice, care să poată fi introduse ușor în producția de serie. De altfel, cele circa 2 500 de modele noi de tricotaje și confecții pentru bărbați, femei și copii, prezentate la contractările desfășurate în vederea stabilirii fondului de marfă pentru a doua jumătate a anului, ilustrează preocuparea de a se realiza un bogat sortiment de produse. Colecția a cuprins îmbrăcăminte din tricotaje pentru diferite sezoane, rochii, costume bărbătești, îmbrăcăminte pentru copii și altele. Pentru toate modelele au fost folosite materiale (țesături, tricoturi) care se fabrică în mod curent în țară. Creatorii au ținut seamă de linia modernă a croielii.O contribuție importantă la a- ceste realizări a adus-o și industria de țesături. Se remarcă în mod special țesăturile pentru costume bărbătești, cele impermeabile multicolore și satinate. Ele ilustrează în mod elocvent dezvoltarea industriei noastre de bumbac, atenția acordată acestui sector important al industriei ușoare.Industria produselor din in este relativ tînără în țara noastră. Cu atît mai îmbucurător pentru inginerii, tehnicienii și muncitorii care lucrează în această subramură este faptul că execuția artistică s-a ridicat la un nivel înalt, apreciat de masa largă a cumpărătorilor.Se mai poate aminti, alături de

folosirea, pentru îmbrăcăminte, a țesăturilor de lină și mătase — și acestea în contexturi și culori variate — utilizarea cu succes a firelor sintetice (poliesterice și polini- trilacrilice), cu ajutorul cărora se obține o mare diversitate de materiale, superioare din punct de vedere calitativ.Recent a avut loc la Varșovia o consfătuire de lucru privind problemele îmbrăcăminții, la care au participat delegații din țări socialiste, printre care și o delegație a industriei de textile și încălțăminte din țara'noastră. Colecția prezentată de delegația noastră, cuprinzînd îmbrăcăminte din diferite țesături de bumbac, mătase, lînă și tricotaje pentru femei, bărbați și copii, s-a bucurat de o bună apreciere. Multe din aceste modele vor fi incluse în colecțiile noastre viitoare.Cu toate progresele amintite, totuși în magazine mai pătrund unele produse necorespunzătoare din punct de vedere al croielii, coloritului și, mai ales, al finisajului. Se mai întîmplă ca unele fabrici să nu respecte contractele încheiate și să livreze produsele în modele și culori schimbate sau cu întîrziere. Nu putem să nu amintim însă că nici furnizorii noștri nu-și respectă încă în totalitate cuvîntul, trimițîndu-ne unele stofe, fire sau țesături la alte termene sau în alte nuanțe decît cele stabilite.Propunîndu-ne să eliminăm cauzele care provoacă asemenea situații, vom căuta în primul rînd să îmbunătățim aprovizionarea fabricilor, să le asigurăm condiții mai bune pentru livrarea ritmică a produselor, pentru lărgirea gamei de sortimente. Va trebui să ne ocupăm mai intens de îmbrăcămintea pentru adolescenți. Studiem și posibilitatea satisfacerii mai depline a cerințelor cumpărătorilor în ce privește taliile confecțiilor. în acest sens, la Fabrica de confecții și tricotaje București funcționează o comisie de cercetări antropometrice, compusă din medici, ingineri și tehnicieni, care a efectuat în toată țara peste 70 000 de măsurători. Prelucrarea datelor obținute este în curs. Ea va permite realizarea îmbrăcăminții în talii și mărimi mai apropiate de cele necesare.Studierea cerințelor consumatorilor prin expoziții, prezentări de modele, consultări în magazine ne-a a- jutat mult și pînă acum în îmbunătățirea calității confecțiilor și tricotajelor. Ne-am propus ca, în colaborare cu organizațiile comerciale, principalii noștri beneficiari, să organizăm în vară și în toamnă alte asemenea acțiuni care să ne ajute la elaborarea viitoarelor colecții, la realizarea unei varietăți corespunzătoare de produse, a căror calitate ne vom strădui să o îmbunătățim în continuare.

Stupina gospodăriei colective din comuna Sf. Gheorghe, regiunea București, cuprinde 65 familii ; de albine, cu 25 familii mai mult de
cît în anul trecut. In fotografie : Apicultorul Marin Sevastian controlează ramele cu faguri din stupi.

Cum se organizează taberele de vară
pentru

(Urmare din pag. I-a)

Expoziție a inovatorilor mineri

animale la pășune

Noi sortimente 
aie industriei îocaîe 

din Capitală
întreprinderile industriei locale din 

Capitală acordă în acest an o. mai mare 
atenție lărgirii gamei de mărfuri solici
tate de populație. In lista noilor sorti
mente se numără printre altele nume
roase produse din lemn cum sînt : us- 
cătoare pentru rufe cu 4 și 8 brațe, 
mese și scaune pentru balcon, cutii de 
flori pentru balcon, fotolii din răchită, 
masă-dulap pentru radio și televizor, 
pupitru pentru copii, diferite garnituri 
de mobilă, lustre, articole de voiaj și di
ferite alte mărfuri.

La acestea se adaugă o gamă variată 
de produse industriale din lemn sau din 
metal : rafturi cu schelet metalic pen
tru magazine de pîine și tutungerie, to- 
nete de pîine, bănci și dulapuri șco
lare, mobilier medical și frigorific, mo
bilier pentru restaurante și bufete, bi
rouri, aparate de încărcat sifoane etc.

în total, industria locală bucureșteană 
va realiza anul acesta 190 de noi sor
timente de produse.

(Agerpres).

RĂSPUNDEM CITITORILOR

La cabinetul tehnic al 
exploatării miniere Teliuc 
s-a organizat o expoziție 
a inovatorilor mineri. Aici 
sînt expuse o parte din 
realizările obținute anul 
trecut în cadrul concursu
lui de inovații organizat 
de Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice, la care 
inovatorii de la Teliuc au

cîștigat premiul 1 pe Di
recția generală a minereu
rilor din acest minister.

Prin fotografii și grafi
ce sînt înfățișate cele mai 
importante inovații aplica
te în ultimul timp în pro
cesul de extracție a mine
reurilor de fier precum și 
dezvoltarea de la un an la

altul a mișcării de inova
ții. La cele 49 de inovații 
și raționalizări aplicate a- 
nul trecut și care aduc 
economii în valoare de 
peste 1 500 000 lei s-au 
adăugat anul acesta încă 
65 propuneri de inovații, 
din care 36 au fost apli
cate.

(Agerpres)

pina care întîrzie organizarea taberelor de vară, sau unde acest lucru s-a făcut în mod superficial.în raioanele Dej și Bistrița, regiunea Cluj, s-au organizat pînă a- cum peste 40 de tabere pe pășuni și numărul lor va crește în cîteva zile. Sînt condiții pentru organizarea de tabere în toate gospodăriile colective, îndeosebi pentru tineretul bovin.La gospodăria colectivă din Le- chința, raionul Bistrița, tabăra de vară se găsește la 15 kilometri depărtare de comună. Aci au fost construite 3 șoproane, două pentru vaci și unul pentru viței. De asemenea s-au amenajat încăperi pentru îngrijitori folosindu-se materiale locale.Multă atenție se acordă organizării montei și însămînțărilor artificiale la vacile și junincile duse pe pășuni mai îndepărtate. în acest scop s-au asigurat peste tot tauri care au fost duși în tabere, iar în alte părți operatorii centrelor de însămînțări artificiale fac zilnic deplasări în tabere.Un însemnat număr de gospodării colective vor trimite anul acesta tineretul bovin pe pășunile de munte din raioanele Bistrița și Năsăud. Colectiviștii din Șieu-Odor- hei au avut și anul trecut o tabără la munte, de unde tineretul bovin s-a întors bine dezvoltat și frumos.Pe pășunile de munte din raionul Bistrița urmează să fie dus peste cîteva zile tineretul bovin din gospodăriile colective din Șieu-Odor- hei, Visuia, Orosfaia, Șieu-Măghe- ruși și altele. Dar cum se va asigura o bună întreținere a acestor animale dacă nu s-au ridicat încă adăposturile necesare ? Și apoi s-a făcut greșeala de a nu se repartiza gospodăriilor colective aceleași suprafețe pe care le-au avut anul trecut. Așa este cazul gospodăriei colective din Șieu-Odorhei, care a primit o altă suprafață de pășune, unde va fi nevoită să facă alte amenajări.Din raionul Dej peste 1500 de bovine tinere vor pleca în zilele ce urmează pe pășunile de munte din raionul Năsăud. Suprafețele de pășune de aici au fost identificate de un colectiv format din șeful secției de creștere a animalelor de la con-

siliul agricol al raionului și delegați ai gospodăriilor agricole colective. Au fost stabilite 900 hectare de pășune de munte. Gospodăria colectivă din Unguraș va trimite la munte 300 bovine tinere. Animalele sînt gata de plecare. Dar nici pe a- ceste pășuni de munte nu s-a început construcția adăposturilor necesare.Vizitînd un însemnat număr de gospodării colective din raioanele Dej și Bistrița rezultă că se pot organiza mai multe tabere de vară la munte. La Consiliul agricol raional Dej nu se cunosc însă toate posibilitățile existente și nu s-au întreprins acțiuni pentru răspîndirea experienței pozitive privind organizarea pășunatului animalelor.
Sä fie foUosită mai bine

iarba din păduriUnul din mijloacele importante pentru îmbunătățirea hrănirii animalelor îl constituie folosirea rațională a ierburilor de pe întinsele suprafețe de păduri pășunabile. în regiunile Ploiești, Oltenia, Cluj, Galați au fost repartizate zeci de mii de hectare de păduri pentru pășunatul animalelor. De asemenea, din poe- nile pădurilor au fost repartizate suprafețe întinse care să fie cosite pentru fin.Numeroase gospodării colective au organizat folosirea rațională a ierburilor din pădurile pășunabile ce le-au fost atribuite. O experiență bună a cîștigat în ultimii ani și gospodăria colectivă din comuna Fru- mușița, regiunea Galați. în pădurea de la Miloș colectiviștii au dus în tabără 250 de capete tineret taurin. Cei 6 oameni care lucrează în a- ceastă tabără au fost pregătiți în mod special de către președintele

Pavel Drăgan și inginera zooteh- nistă Constantina Pîrvu, privind programul de pășunat și îngrijirea animalelor.Anul acesta, în regiunea Galați s-au repartizat pentru pășunatul a- nimalelor 80 400 hectare de pădure. Numai că mai mult de 58 000 hectare din acestea, și îndeosebi cele din raioanele Focșani și Panciu, sînt păduri dese, cu foarte puțină iarbă, în regiune sînt însă peste 11000 hectare de pădure cu multă iarbă care ar putea fi repartizate pentru pășunat, dar nu s-a ajuns încă la nici o înțelegere cu organele silvice în această privință.O situație asemănătoare există și în regiunea Oltenia, unde o parte din pădurile pășunabile n-au fost repartizate încă gospodăriilor colective, așa cum s-a angajat Direcția regională a economiei forestiere, în raionul Baia de Aramă din cele 47 500 ha păduri pășunabile au fost date pentru animale doar 21 000 ha. Asemenea situații există și în raioanele Tg. Jiu și Oltețu. în prezent se poartă discuții între consiliul a- gricol raional și Direcția regională a economiei forestiere, pentru rezolvarea acestei situații. Este timpul ca aceste discuții să se termine și să se asigure condițiile pentru valorificarea tuturor resurselor de furaje verzi.De asemenea, gospodăriilor colective și gospodăriilor de stat din regiunea Ploiești li s-au repartizat pentru pășunat 135 000 hectare de pădure. Cu toate acestea, conducerile multor gospodării colective : Dumbrava, raionul Ploiești, Florica, Glodeanu Siliștea și Mihăilești,. raionul M-izil, și altele nu au preluat de la ocoalele silvice suprafețele de pădure organizat acolo male.

D. Vasiliu — Iași.
Vă interesează condi

țiile în care se vor des
fășura, în acest an, exa
menele de maturitate.

Instrucțiunile Minis
terului învățămîntului 
privind organizarea și 
desfășurarea examenului 
de maturitate în sesiu
nile anului 1963 răspund 
întrebării puse de dv. 
Ele stabilesc materiile la 
care se dă examen, lo
calitățile în care vor a- 
vea loc ele. Aceste in
strucțiuni le puteți citi 
în nr. 706 din 3 mai a.c. 
al „Gazetei învățămîn- 
tului’’ și în „Scînteia 
nerctului’’, apărută 
data de 7 mai.

ti- 
la

Violeta Berindi — 
Vatra Domei, str. Uni
rii 33.

Soțul dv. a plecat 
la domiciliul comun 
puțin timp înainte 
nașterea copilului și 
întrebați dacă pentru 
obținerea unei pensii a- 
limentare este necesară 
desfacerea căsătoriei.

Obligația de întreți
nere între tată și copil 
subzistă indiferent dacă 
căsătoria părințiloi a 
fost sau nu desfăcută, 
deci puteți cere oricînd 
obligarea tatălui la pla
ta pensiei de întreținere.

de 
cu 
de 
ne

Concluzii
Buna organizare a taberelor de vară, atît

repartizate și n-au tabere pentru ani-

Spirea Ioncscu, Blocul 
10, cartierul Giulești —• 
București.

După cum ne-a co
municat Sfatul popular 
al Capitalei, Direcția 
generală construcții- 
montaj a luat toate mă
surile pentru înlăturarea 
acelor defecțiuni care

Experiența unei brigăzi fruntașe
Brigada condusă de Nicolae Margaș 

de la fabrica „Steaua Roșie“ din Bacău, 
întreprindere fruntașă pe ramură, se 
numără printre cele mai hune brigăzi de 
fierhători de celuloză din țară. Anul 
trecut a cîștigat în două rînduri — în 
trimestrele 3 și 4 — titlul de cea mai 
bună brigadă de fierhători la fabricarea 
celulozei din țară. Ea reușește să 
realizeze cel mai scurt turnus — sub 
14 ore — cei mai ridicați indici de uti
lizare a fierbătoarelor, cel mai mic con

sum de leșie bisulfatică și cea mai bună 
calitate. Brigada dă lunar zeci de tone 
celuloză peste plan. „Secretul“ rezulta
telor valoroase pe care le obține constă 
în organizarea temeinică a lucrului, în 
respectarea cu strictețe a tehnologiei și 
urmărirea cu atenție a procesului de 
fierbere.

Operația de încărcare a fierbătoare
lor are o importanță hotărîtoare pentru 
scurtarea tumusului de fierbere. De 
aceea, brigada de fierbători a lui Mar

gaș îi acordă toată atenția. La operația 
de încărcare membrii brigăzii caută să 
utilizeze cit mai din plin fiecare mi- 
nutj fiecare secundă. Dar ceea ce asi
gură scurtarea timpului de încărcare 
este munca colectivă și bine organi
zată a celor 5 membri ai brigăzii. Fie
care are sarcina lui bine stabilită în 
timpul încărcării: doi dintre membrii 
brigăzii sînt folosiți la siloz pentru a 
asigura surcelele necesare la încărcarea 
fierbătorului, unul urmărește încăr
carea propriu-zisă, iar al patrulea strîn-

Membrii brigăzii de fierhători condusă de Nicolae Margaș

permiteau ca apa să se 
infiltreze prin acoperi
șurile terasei de la unele 
blocuri din acest car
tier.

B. Nicolae — Roman.
Ați dorit să aflați 

cînd se va edita lucra
rea „Normele legale pri
vind circulația pe dru
murile publice“.

Imediat după apariția 
noii legislații, Direcția 
Generală a Miliției a 
contractat cu Editura 
științifică editarea aces
tei lucrări într-un tiraj 
corespunzător cerințe
lor. Cartea a apărut zi
lele trecute și o puteți 
găsi în librării.

Bîghin loan — co
muna Pocnești, raionul 
.Vaslui.

Ne întrebați dacă nu 
ar fi posibil ca la casele 
de bilete ale autogărilor 
să se poată procura bi
lete dus și întors va
labile o singură zi.

Direcția generală a 
transporturilor auto din 
Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor 
ne răspunde că a apre
ciat propunerea dvs. și 
va sl idia posibilitatea 
introducerii unor astfel 
de bilete. Acest 
s-a și introdus, 
mental, pe ruta 
rești—Snagov.

sistem 
experi-
Bucu-

Gheorghe Bugeanu 
— Tr. Măgurele.

După o activitate de 
mai mtilți ani, v-ați 
transferat, la cerere, de 
la întreprinderea de ex
ploatare minieră și ne 
întrebați dacă aveți

dreptul la prima de ve
chime care se acordă la 
sfîrșitul fiecărui an.

In această situație, 
întreprinderea nu vă 
mai poate acorda prima 
anuală de vechime, de 
vreme ce la sfîrșitul a- 
nului nu mai sînteți an
gajatul ei.

Nicolae Dumitrescu 
*— Cluj.

V-ați angajat ca mun
citor pe o durată de
terminată de trei luni, 
la expirarea căreia în
treprinderea v-a înca
drat ca salariat perma
nent și în această situa
ție ne întrebați dacă pu
teți beneficia de aloca
ția de stat pentru copii 
din momentul încadră
rii ca salariat perma
nent, avînd în vedere 
răspunsul pe care l-am 
dat cititorului nostru 
Ștefan Aurel în nr. 
5901/1963 al ziarului.

Situația dv. nu este 
identică, întrucît ați do- 
bîndit calitatea de an
gajat permanent numai 
în momentul deciziei de 
încadrare ca atare, spre 
deosebire de cazul tov. 
Ștefan Aurel, care ne-a 
arătat că dobîndise ca
litatea de angajat per
manent cu trei luni îna
inte de ' data la care i 
s-a întocmit decizia de 
încadrare.

Se are în vedere ca 
plata alocației de stat 
pentru copii să se efec
tueze după 90 de zile de 
la data dobîndirii calită
ții de angajat perma
nent.

Buna organizare a taberelor de vară, atît pe pășunile din apropierea 
gospodăriilor colective și de stat, cît și la munte, constituie în prezent una 
din sarcinile importante ale consiliilor agricole, ale conducerilor G.A.S. și 

De aceasta depinde folosirea gospodărească a resurselor de furaje 
verzi în hrana animalelor, in scopul creșterii producției de lapte, carne, lînă.

După cum reiese din cele constatate cu prilejul raidului, este necesar 
să se acorde toată atenția organizării raționale a pășunatului, folosirii 
chibzuite a pădurilor pășunabile, amenajării adăposturilor și asigurării re
producătorilor în locurile mai îndepărtate.

Foarte important este ca organele de partid și consiliile agricole să 
popularizeze larg experiența gospodăriilor fruntașe în aceste acțiuni.

ge șuberul de la pipa fierbătorului. In 
calitate de conducător al brigăzii, Mar
gaș coordonează munca celorlalți 
membri, ajută oamenii și intervine acolo 
unde este nevoie. Muncind în a- 
cest fel, brigada lui Nicolae Mar
gaș reușește să scurteze de fiecare 
dată timpul de încărcare a unui fier- 
bător în medie cu o jumătate de oră.

După începerea fierberii, brigada nu 
consideră ca trecută perioada cea mai 
grea, așa cum fac alte brigăzi, lăsînd 
ca fierberea să se desfășoare de la sine. 
Membrii brigăzii urmăresc îndeaproape, 
pas cu pas, desfășurarea procesului de 
fierbere. In perioada a doua de fier
bere — adică de la 110 grade în sus 
— ei caută să utilizeze cit mai rațio
nal sistemul de încălzire mixtă și, în 
special, aburul supraîncălzit la o tem
peratură de 250 grade în medie, intro
dus direct în fieroător, ceea ce face ca 
această perioadă să dureze în jurul a 
2,5 ore, față de 3,5 ore cît dura înainte.

Rezultate bune a obținut brigada lui 
Margaș și în ce privește îmbunătățirea 
calității celulozei. Numărul de impuri
tăți la celuloza I B a fost redus în ul
timele luni la 308 pe metrul pătrat. 
Aceasta se datorește în mare parte 
supravegherii atente a încărcării fierbă
toarelor cu leșie, grijii de a evita car
bonizările care, de obicei, dau naștere 
la impurități.

Firește, întreaga brigadă consideră că 
realizările obținute pînă acum pot 
fi în continuare depășite. „Mai avem 
încă rezerve interne care pot asigura 
scurtarea tumusului de fierbere și folo
sirea mai deplină a capacității fierbă
toarelor — spune Nicolae Margaș. Ase
menea rezerve se găsesc în scurtarea 
timpului de încărcare a fierbătoarelor, 
în folosirea judicioasă a Ieștilor preîn- 
călzite, în urmărirea mai atentă a între
gului proces dei fierbere. Noi ne vom 
strădui să le valorificăm într-o măsură 
tot mai mare”.

Instalații dispeceri
în scopul reducerii timpului de în

cărcare și descărcare a vagoanelor de 
marfă, cit și al îmbunătățirii rulajului 
lor, în stațiile de cale ferată Constanța 
și Galați au fost date în exploatare in
stalații dispeceri. Cu ajutorul lor se 
coordonează activitatea de pe toi cu
prinsul complexului feroviar respectiv. 
Asemenea instalații duc la reducerea 
operațiilor legate de manipularea 
mărfurilor din vagoane, pe rampe, în 
magazii și invers. Aparatajul este cons
truit la atelierele de centralizare tele
comandă din Arad. (Agerpres)

la magazinul „Komarta copiilor"
(Foto î Agerptes)

NICOLAE MOCANU 
coresp. „Scînteii“

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romîne : Rigoletto — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Orfeu în infern — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Adam și Eva — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru): 
Pygmalion — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): Tache, Ianke și Cadîr _
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr, 76 — Spectacol prezentat de 
Teatrul Național din Craiova): A două
sprezecea noapte — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copil (Sala C. Miile): De 
Pretore Vincenzo — (orele 20). (Sala Li
bertatea) : Băiatul din banca doua — 
(orele 16). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești (Sala Palatului R.P. Romîne) : 
Corabia cu un singur pasager — (orel<- 
19.30). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : Ca la revistă... — 
(orele 20). (Sala din Calea Victoriei 174) 
Expoziția de muzică ușoară — (orele 20) 
O.S.T.A. (Teatrul de vară „23 August) : 
Concert de muzică ușoară — Anica Zu 
bovic din R.S.F. Iugoslavia — (orele 20) 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : A 
fugit un tren — (orele 16). Citcul de 
stat : Pe aripile prieteniei __ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Căpitanul Fra
casse — cinemascop : Patria (9: U,30i 14; 
16.30; 19; 21,15), 1 Mal (10: 12,39; 15,30; 18; 
20,45). Grlvița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20), Arenele Li
bertății (orele 20). G. Coșbuc (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30), Alex. Sahia (10;

12,15: 14,30), Miorița (9; 11,15; 13,30) Sta
dionul Republicii (orele 21.15), Stadionul 
Giulești (orele 20). Patinoarul 23 August 
(orele 20.45). Cerul n-are gratii — rulea
ză la cinematografele Republica (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), București (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21). Gh, Doja (10; 12,15; 
16; 18.15; 20 30), Ștefan cel Mare (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Noaptea pe autostradă : 
rulează la cinematografele Magheru 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Elena Pa
vel (10; 12,15; 16,15; 18,30; 20,45 - grădină 

. 20), Flacăra (16; 18,15; 20.30), Moșilor
(15,30; 18; — grădină 20,30), Luceafărul
(16; 18,15; 20,30 — grădină 20). Grădina 
Progresul (orele 20). Tinerețea lui Maia 
kovslci ; Tineretului (10,30, 12,30; 14,30;
16,30: 18,30; 20.30), AleX. Sahia (16,30; 18.30; 
20.30). Seara prietenilor filmului: V. Alec- 
sandri (orele 19). Țarcul : rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (16). Central 
(10,30; 12.30; 14,30’; 16,30; 18.30; 20.30).
Vlrsta dragostei : rulează la cinemato
graful I. C. Frlmu (9.30; 11,45: 14; 16.30; 
18,45; 21). Floarea de fier : Victoria (10; 
12,15; 14.30; 16.30; 18.30; 20 30). înfrățirea 
intre popoare (15,45: 18; 20.15), Miorița 
(16,30; 18.45; 21). Apartamentul — cinema
scop: Lumina (rulează în continuare de 
la orele 9,30 pînă la orele 14, după-amia- 
ză 16.15; 18.45; 21) Program de filme do
cumentare : ruletiză în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la .cinemato
graful Timpuri Noi. Intrigă și Iubire : 
rulează la etnematograful Maxim Gorki 
(15,45; 18.15; 20,45). Mamelùcul : Giulești 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18.30; 20,30). V. 
Roaită (10: 12; 16; 18,15: 20,30 _ gră
dină 20). Raidul vărgat: Cultural (10,30: 
15; 17; 19; 21). Toată lumea e nevinovată:

rulează la cinematografele Alex. Pcpov 
(în continuare de la orele 9 pina la orele 
21). 15 Februarie (16; 18; 20). Contele de 
Monte Cristo - cinemascop (ambele seri:): 
8 Martie (11: 15: 18.45 - grădină orele 20). 
A fost prietenul meu : rulează la cine
matograful G Bacovia (15.30, 13; 20.30). 
Drumul spre chei : Drumul Serii (16; 
18,15; 20,30). Cumpărâ-ți un balon ; 30 
Decembrie (10; 15; 17: 19; 21). B. De'a-
vrancea (11; 16: 18; 20). Marile speranțe : 
rulează la cinematograful Aurel vlaicu 
(15,30; 18; 20,30).

Săptămîna filmului pentru copil 
școlari șl tineret Piticul vr’litor : 
13 Septembrie (11,30; 14 30.- 16 30. 18 30: 
20,30). Pudricra vorbitoare ; Unirea 
(11; 15; 17; 19).

CIJM VA FI VRFMFA
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

Șl 3 iunie. In țară: Vreme schimbătoare 
cu înourări mai accentuate ziua Vor că
dea ploi locale sub (ormă de averse 
Vînt slab pînă la potrivit, brerlomlntnd 
din sectorul nordic. Temneratura in ge
neral staționară. Minimele vor fi cuprin
se între 6 șl 16 grade, iar maximele In
tre 18 și 20 grade.

In București : Vremea se menține 
schimbătoare cu tnoiirări mal accentua- 
te ziua. Vor cădea ploi sub formă de 
averse. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară.
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întoarcerea delegației Marii Adunări Naționale 
care a vizitat Uniunea SovieticăJôi dimineața s-â înapoiat în Capitală, venind dé là Möscöva, delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romine câte à făcut ö vizită ■ în Uniunea Sovietică la invitația Sovietului Suprem àl U.R.S.S.Delegația à fost alcătuită din deputății acad. Athanase Joja, membru ăl C. C. al P.M.R., membru al Consiliului de Stat, conducătorul delegației, Virgil Cazacu, membru supleant al C.C. al P.M.R., prirn-se- cretâr al Comitetului regional de partid. Iași, Clement Rusu, membru al C.C. al P.M.R., președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Cluj, Cornel Fulger, membru supleant al C.C. al P.M.R., secretar al Comitetului Orășenesc de partid București, acad. Mihai Benitic, președintele Uniunii scriitorilor din R.P. Romînă, prof, univ. Andrasofszky Tibor, rector al

Institutului medico-farmaceutic din Tg. Mureș, ing. Gheorghe Do- garu, directörui Uzinelor „Rulmentul“ din Brașov, Viorica Filip, director al școlii medii din comuna Negrești, regiunea Iași, Gheorghe Belu, Erou al Muncii Socialiste, maistru rafinor, Gheorghe Maftei, Erou al Muncii Socialiste, președintele gospodăriei agricole colective „Dramul lui Lenin“, regiunea Bacău.La sosire, în Gara de Nord, delegația à fost întîmpifiată de tovarășii Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Gheorghe Pèle, adjunct al ministrului afacerilor externe, deputați.Au fost de față G. E. Cebotariov, consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice în R.P. Romînă, și alți membri ai ambasadei. (Ager preș)
Dezvoltarea generală a Romîniei 

este deosebit de rapidă 
Declarațiile d-lui Väinö MelHi la plecarea din țara noastră

Lâ invitația Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, 
âu fost oaspeți ai țării noastre dl. Väinö 
Méltti, guvernator al regiunii Helsinki, 
președintele mișcării pentru apărarea 
păcii din Finlanda, membru în Consi
liul Mondial al Păcii, împreună cu so
ția sa, Hella Meltti.

Înainte de a părăsi țara, dl. Väinö 
Meltti a împărtășit unor redactori ai 
Radioteléviziunii și Agenției romîné dé 
presă „Agerpres” impresii culese în 
cursul călătoriei Sale.

„Constat chiar de la început — a spus 
oaspetele finlandez caré a mai vizi
tat Rominia în anul 1957,—că dezvol
tarea generală a țării dv. à fost deosebit 
de rapidă. Am constatat ritmul viu al 
construcțiilor care sînt în curs, au a- 
părut întregi cartiere noi sau renovate, 
cu clădiri care oferă o impresie plăcu
tă, modernă. în cèéa cè privește chiria 
și cheltuielile dé întreținere, ele sînt 
reduse. De asemenea, costul transportu
rilor îh București este foarte ieftin, iar 
organizarea bună.

Bucureștiul este un adevărat oraș de

parcuri și uluite alte métropole ar pu
tea să vă invidieze pentru acest lucru. 
Am admirat foarte mult marile cartie
re de locuințe, deși nici clădirile publi
ce nu au fost neglijate. Mă refer la că
minele studențești, noul circ, sălile de 
concert, Orașul cinematografic Buftea și 
la multe alte clădiri publice pe care 
le-am văzut.

Constatînd că dezvoltarea și lărgi
rea industriei sînt la ordinea zilei în 
Roinînia, avem cuvinte dé lăudă pentru 
posibilitățile largi care sînt oferite Ori
cărui om al muncii pentru a petrece 
concediul. Am făcut cunoștință cu fru
moasele localități de pe litoralul Mării 
Negre, Constanța, Mamaia, Eforie, Man
galia. Am constatat că pentru cei ce 
vin aici la odihnă și pentru turiști s-au 
construit o serie întreagă de clădiri și 
restaurante.

In încheiere, dl. Väinö Meltti a mul
țumit pentru primirea călduroasă de 
care s-a bucurat în țară noastră și a 
urat poporului romîn nôi succese în 
munca sä.

Pe scurt TOATA ȚARA
SONDE REACTIVATE. Reducerea 

parcului inactiv clé sonde îh vederea spo
ririi producției de țiței constituie until 
din obiectivele de seamă ale întrecerii 
petroliștilor din schela Țicleni, regiunea 
Oltenia. De la începutul anului, brigă
zile dé râparații și intérvènfii au reacti
vat 13 sonde cu ajutorul cărora s-au 
extras aproape 3 000 tonă dé (iței peste 
plan. La alte 5 sonde inactive se exe
cută in prezent ultimele lucrări pentru 
a fi redate producției.

MEDICI PE ȘANTIERELE HIDRO
CENTRALEI. Un grup de medici din 
orașul Pitești s-au deplasat dé curiiid 
pe șantierele hidrocentralei „16 Fe
bruarie". Aici ei au ajutat là îmbunătă
țirea asistenței medicale și au ținut o 
serie de conferințe pe terne de igienă 
și alimentație.

UN NOU LOCAL PENTRU AGEN
ȚIA TARÔM. De la începutul anului și 
pînă in prezent, traficul aerian de călă

tori și tnărfUri între Cluj și alte locali
tăți s-a dublat aproape față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Numărul călă
torilor a crescut cu peste 3 000. Pentru 
a corespunde și mai bine cerințelor, zi
lele trecute agenția TAROM din Cluj 
s-a mutat într-un local nou, dotat cu 
sală de așteptare modern mobilată.

TABERE PENTRU PIONIERI ȘI 
ȘCOLARI. Peste 3 800 de pionieri și 
școlari din orașele și comunele regiunii 
Galați își vor petrece vacanța de vară 
în taberele regionale de la COtești și 
Soveja, precum și în cele de la munte 
și de pe litoralul Mării Negre. Pentru 
organizarea activității în aceste tabere, 
au fost pregătite 300 de cadre didacti
ce — profesori de muzică, de educa
ție fizică, educatori, directori. Și pentru 
cei rămași în sate și orașe vor fi în
ființate 350 de tabere locale, 16 
cluburi etc.

Là uzinele „Unio" din Satù Mare. Macaragiul Vasile Curteanu și lă
cătușul Alexandru Pop pregâiesc asamblarea unor utilaje pentru indus
tria minieră.

ir IE IL IE <G> R A Ml IE SE % T IE R IE
Congresul Organizației 

Tineretului Liber GermanBERLIN 30 (Agerpres). — Luînd cttvînttil la ședința din seara zilei de 29 mai a celui de-al VH-lea Congres al Organizației Tineretului Liber German, Walter Ulbricht, prim-se- cretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a vorbit despre activitatea Organizației Tineretului Liber German, ajutor de nădejde al Partidului Socialist Unit din Germania.W. Ulbricht a acordat o deosebită atenție problemelor privind intensificarea activității tineretului în domeniul industriei și agriculturii, în organizațiile obștești.

Ședința festiva a muncitorilor a •*
constructori de mașini din Brno

Primirea de către tovarășul Ștefan Voitec 
a președintelui Comisiei economice 

și financiare a Senatului din UruguayPreședintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîné, Ștefan Voitec, a primit joi după-amiază la Palatul Marii Adunări Naționale pè senatorul Luis Troccoli, președintele Comisiei economice și financiare a Senatului din Uruguay, caré face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, au luat parte deputatul C. Paraschivèscu- Bălăceanu, precum și însărcinatul cu afaceri ad-interim. al Uraguayu- lui în R. P. Romînă, José Pedro Bastarricà Magarinos. (Agéfpfés)
Sesiune 

tehnic o-ș tiințif ică
Joi s-â deschis în sală de festivități 

a Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor prima sesiune tehnico- 
științifică a Institutului de proiectări, 
transporturi și telecomunicații. Ciivîn- 
tul de deschidere à fost rostit de ing. 
Marin Măroiu, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor. Ing. 
Constantin Marinescu, directorul insti
tutului, a vorbit despre contribuția co
lectivului institutului la introducerea 
tehnicii noi în transporturi și telecomu
nicații. în continuare se prezintă comu
nicări în cadrul secțiilor dé căi ferate, 
construcții, drumuri și poduri, electro
mecanică și telecomunicații.

TELEGRAMĂComitetul național pentru apărarea păcii din R.P. Romînă a adresat Comitetului elen pentru destindere internațională și pace o telegramă în care sînt exprimate sentimentele de durere pentru pierderea lui Grigorios Lambrakis, vicepreședinte al acestei organizații grecești, militant de seamă pentru cauza păcii. In telegramă este exprimată deplina solidaritate cu forțele care luptă în Grecia pentru pace, democrație și progres și se cere autorităților grecești să pedepsească pê cei vinovați dé asasinarea lui Lambtakiă. (Agerpres)

Intensificarea luptei revendicative 
a oamenilor muncii din SpaniaPARIS 30 (Agerpres). — Ziarul „L’Humanité" relatează că în ultimul timp în Spania s-a intensificat lupta oamenilor muncii pentru satisfacerea revendicărilor lor. Această luptă a luat o deosebită amploare în urma publicării decretului guvernamental cu privire la stabilirea minimului de salariu de 60 pesetas. Aceasta nu reprezintă nici măcar 50 la sută din suma pe care o revendică oamenii muncii, în afară de aceasta, decretul lichidează vechile cuceriri ale oamenilor muncii.La numeroase întreprinderi din Madrid au avut loc greve de scurtă durată și de o zi. Au avut loc greve și demonstrații la Biscaya, în provinciile Cordoba, Sevilla, Valencia, Saragosa, Vigo, precum și pe insulele Canare.Paralel cu muncitorii din industrie, luptă pentru satisfacerea revendicărilor lor și muncitorii agricoli. Au loc greve și demonstrații în toate regiunile agricole din țară.

PRAGA 30 (Agerpres). — Ceteka transmite : La 30 mai, a avut loc în orașul Brno, central construcțiilor de mașini din Cehoslovacia, o ședință festivă a muncitorilor din întreprinderile constructoare de mașini.La ședință J. Pesl, ministrul industriei constructoare de mașini grele, a decorat 300 de lucrători ai departamentului cu „Medalia de argint”, pentru îndeplinirea excelentă a obligațiilor de muncă și pentru conștiinciozitate în muncă.în cuvîntarea sa, ministrul a acordat o mare atenție vizitei făcute nu de mult în Rominia, unde împreună cu directorii generali ai marilor întreprinderi constructoare de mașini din Cehoslovacia, a vizitat termo-

centralele în construcție de la Luduș, Craiova, hidrocentrala de la Bicaz „V. I. Lenin”, Combinatul de celuloză și hîrtie de ambalaj de la Suceava și Combinatul chimic de la Brăila.El a făcut cunoscute muncitorilor din toate întreprinderile constructoare de mașini grele succesele în muncă ale poporului romîn și dezvoltarea impetuoasă a economiei Romîniei. Concomitent, J. Pesl, rni- nistrul industriei constructoare dé mașini grele, a chemat întreprinderile furnizoare de utilaj să lupte pentru scurtarea termenelor de livrare și pentru atingerea unei înalte calități a utilajului pentru noile întreprinderi din Republica Populară Romînă.
Zăcăminte de petrolHAVANA 30 (Agerpres). — Institutul cuban pentru studiul resurselor minerale a anunțat că în provinciile Oriente, Pinar del Rio și în partea centrală a Cubei au fost descoperite 7 zăcăminte de petrol.

descoperite în Cubaîn curînd va începe forajul pe insulele FragosO și Frances, la nord de Câibarien, unde după părerea specialiștilor, există rezérvè uriașe de petrol.
prinibe TExmisni din budapesta

Simpozion
In sala de festivități a Școlii medii 

niixte „Nicolâe Bălcescu" din Capitală 
a avut loc joi după-amiază simpozionul 
„Educația copiilor în spirit socialist“, 
organizat în cinstea Zilei internaționale a 
Copilului de Comitetul orășenesc Bucu
rești al femeilor. Simpozionul a fost des. 
chis de Emilia Gheorghe, vicepreședintă 
a Comitetului orășenesc al femeilor. Au 
luat cuvîntiil Venera Teodoréscu, cer
cetător științific la Institutul de istorie 
al Academiei R.P.R., membru al birou
lui Comitetului orășenesc al femeilor, 
Victoria Alterescu, profesoară la Școala 
medie mixtă „Nicolae Bălcescti", și 
Elena Suciu, directoarea Școlii medii dé 
muzică. A urmat un program artistic.

La Tel Aviv : Jn avocat 
cere inculparea lui StraussTEL AVIV. Agenția France Presse relatează că un avocat din Tel A- viv, M. Landau, a depus la 30 mai, în numele a doi dintre clienții săi, o plîngere pentru crime de război contra lui Franz Joseph Strauss, fostul ministru de război al R. F. Germane, care este zilele acestea oaspete al guvernului izraelian.Strauss este äcüzät dé a fi participat la un masacru în masă al deținuților dintr-un lagăr nazist, în aprilie 1945, și de a fi distribuit arme soldaților pé caré-i comanda pentru executarea prizonierilor ruși, polonezi și evrei. Avocatul cere ca Strauss să fié împiedicat să părăsească Izraélul și ca o anchetă preliminară să fié deschisă împotriva Iui.

INFORMAȚII
© Joi dimineața a părăsit Capitala, Sn- 

dreptîndu-se spre R.S.F. Iugoslavia, dele
gația. Consiliului general al sindicatelor 
din Japonia (SÔHYÔ), condusă de Masao 
Yôkôtë, secretarul general ăl SÖHYÖ din 
Osaka, care timp de mai multe zile né-a 
vizitat țara.

• Joi dimineața a părăsit țara dl. P. 
Sartorius, directorul Diviziei lemnului din 
C.É.E.—F.A.O., café a făcut o vizită lâ 
invitația Ministerului Economiei Fores
tiere.

Campionatele europene de box
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Pu- 

gihștii noștri continuă să se comporte 
bine în campionatele europene de la 
Moscova. Ieri, în primele două reu
niuni ale „sferturilor" de finală, C. 
Ciucă (muscă), A. Olteanu (pană) și 
V. Badea (mijlocie mică) au repurtat 
victorii care le-au permis să sé califice 
în sèmifinàléle categoriilor respective.

Celé două reuniuni de ieri au fost 
marcate de cîteva surprize. Cunos
cutul campion scoțian Dick Mc Tag
gart (ușoară) a fost învins prin K.O. de 
către Dietér (R.F.G.), iar Pariaiotov

ATLETISM : Concursul 
internațional de la Atena

ATENA 30 (Agerpres). — La Ate
na se desfășoară un concurs in
ternațional de atletism cu parti
ciparea unor valoroși sportivi din 
Italia, R.P. Romînă, Belgia, Turcia, 
R.P. Bulgaria și Grecia. Proba de 
1500 m plat s-a încheiat cu victo
ria romînului Zoltan Vamoș cu tim
pul de 3’55”2/10. Pieracos (Grecia) 
s-a clasat pe primul loc la arunca
rea suliței cu 71,39 m. Popescu a 
ocupat locul doi cu 70,80 m. Iată 
alte rezultate mai importante : 100 
m plat Georgeopoulos (Grecia) 
10”7/10 ; 110 m garduri Cornacchia 
(Italia) 14”5/10; greutate Meconi 
(Italia) 17,42 m. In ziua a doua a 
concursului vor evolua și atleții ro- 
mîni C. Grecescu Și V. Jurcă.

„Revista campionilor"
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Joi 

după-amiază, la Casa de cultură a 
studenților, în organizarea clubului 
sportiv muncitoresc Cluj, a avut loc 
un spectacol sportiv intitulat : „Re
vista campionilor”. In față unui nu
meros public au evoluat peste 100 de 
sportivi care au făcut demonstrații de 
gimnastică, lupte clasice și libere, hal
tere, tenis de masă etc.

(R. P. B.) l-a eliminat pe Babiasch 
(R.D.G.). O impresie deosebită a lăsat 
polonezul Pietrzykowsky (sèmi-grea) 
învingător înainte de limită în fața 
bulgarului Pandov.

Astăzi au loc ultimele două reuniuni 
ale sferturilor dé finală, în care vor e- 
voluă și 4 boxeri romîni. Puiu (cocoș) 
vă avea ca adversar pe olandezul 
Gans, Mîrza (semi-mijlocie) îl va întîlni 
pè italianul Bertini, Morieă (mijlocie) 
pe austriacul Frăunlob, iar Mariuțan 
(grea) pe italianul Dante Cane.

Alte rezultate înregistrate: muscă 
Vacca (Italia) b.p. Mirkovici (Iugo
slavia); ușoară: Kulej (R.P.F.) b.p. 
Hetsëy (R.S.C.); Tumins (U.R.S.S.) 
b. K.O. Neill (Irlandă); mijlocie mică : 
Olèsch (R.D.G.) b.p. Gonzales 
(Franța).

în ultimul meci al reuniunii de 
aseară la cat. sémi-grea, Pozniak 
(U.R.S.S.) l-a învins prin descalificare 
în rundul 3 pë Șt. Cojan (R.P.R.).

Fot
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

In localitate a avut loc ieri o în- 
tîlnire internațională amicală de 
fotbal între „Petrolul“ și „Motor“- 
Zwikau (R. D. Germană). Petrolul a 
avut inițiativa în cea mai mare 
parte a jocului și a cîștigat cu 
2—1 (0—0) prin golurile înscrise de 
Dridea din 11 metri în minutul 73 
și de Marin Marcel în minutul 87. 
De la oaspeți a marcat Witzger în 
minutul 55.

■fr
Ieri la Turda echipa bulgară de 

fotbal Marek Stanke Dimitrovo a 
învins cu 4—1 pe Arieșul. Au mar
cat Nacev (3), Constantinov și res
pectiv Pîrvu. Echipa bulgară va 
evolua duminică la Oradea, în 
compania echipei Crișana.

*
Selecționata de fotbal a R.P. Bul

garia și-a început turneul în R. F. 
Germană jucînd cu ö reprezentati
vă a otrașUlui Kasâel. Echipa bul
gară a cîștigăt cu 4—5.

bal
A început „Cupa Europei centra

le“ la fotbal, ediția 1963. Iată pri
mele rezultate înregistrate : Buda
pesta : Vasas — Banik Ostrava 
(R.S.C.) 5—0 (3—0) ; M.T.K. Buda
pesta—F. C. Bologna 1—1 (1—0) ; 
Viena : Admira—A.C. Torino 1—0 
(1—0); Sarajevo : Zelesniciar — 
F.C. Austria 4—1 (2—1).

★

Continuîndu-și turneul în Europa, 
echipa braziliană de fotbal F. C. 
Santos a jucat là Hanovra (R. F. 
Germană) cu selecționata Saxo- 
niei. Fotbaliștii brazilieni au ter
minat învingători cu scorul de 3—2 
prin punctele realizate de Pele, 
Zito și Pepe.

In aceste zile în comuna Ceacu, regiunea București, se deslășoară 
întrecerile sportive ale Spartachiadei de vară a tineretului. In fotogia- 
fie : participant! la proba de 100 m plat.

în cîteva rînduri
'Astăzi, de la orele 15, pe terenurile 

clubului Progresul din Capitală începe 
meciul de tenis dintre échipéle R. P. 
Romine și Africii de sud din cadrul 
„Cupei Davis’’. în primele două sim- 
pluri se vor Întîlni : Alexandru Bardan- 
Abe Segal și Ion Țiriac-Gordon ForbeS. 
Simbătă sé dispută proba dé dublu, iar 
duminică ultimele simpluri.

*
Echipa feminină de volei Dinamo 

Moscova a cîștigat pentru a doua oară 
„Cupa campionilor europeni”. Victo
rioasă cu 3—1 în primul meci al fina
lei, Dinamo a învins pé Azs Varșovia 
și în întîlnirea retur cu 3—2 (15—8 i 
11—15; 12—15; 15—8 ; 15—4). După 
cum transmite corespondentul agenției 
P.A.P., veterana echipei sovietice, 
Alexandra Ciudina, a fost cea mai bună 
jucătoare în meciul de la Varșovia.

★
Cu prilejul unui concurs Internațio

nal de atletism desfășurat là Saint 
Maur, In apropiere de Paris, proba de 
aruncare a greutății a revenit polone
zului Komar cu 18,17 m. Săritura cu 
prăjina a fost cîștigată de Romano 
(Franța) cu 4,40 m urmat de polonezul 
Grönowski cu același rezultat. Cunos
cutul demifondist francez Michel Jazy 
a încercat fără succès să doboare re
cordul tării sale în prôba de 1 milă 
realizind timpul de 2’19’’6/10.

Noi documente îl acuză 
pe GlobkeBERLIN 30 (Agerpres). — La 30 mai, la Berlin s-a anunțat că Tribunalul Suprem àl R.D,G. a deschis procesul împotriva criminalului de fäzböi Hans Globke, care ocupă a- cum funcția dé secretai- de stat la Bonn.Actul de acuzare împotriva lui Globke cuprinde, în afara materialelor bine cunoscute de opinia publică, și o serie de noi materiale acuzatoare, printre care depoziții ale martorilor, nepublicate încă în presă. Tribunalul Suprem al R.D.G. a hotărît ca procesul public al lui Globke să înceapă la 8 iulie.

Am vizitat zilele trecute fabrica 
de produse textile de pe Strada 
Budaioki dintr-un cartier al Buda
pestei. Este o mare întreprin
dere industrială a cărei isto
rie e foarte veche : se dea
pănă de-a lungul a nu mai pu
țin de 180 de ani. La început a fost 
un mic atelier de imprimerie. Cu 
timpul s-a extins, înglobînd și o țe- 
sătorie, iar mai tîrziu, cu partici
parea unor capitaliști străini, a luat 
anumite proporții. Dar în timp ce 
patronii adunau profituri tot mai 
marij muncitorii duceau o viață 
grea, plină de 
lipsuri. Așa a 
fost în trecut.

întreprinderea 
a cunoscut o ra
pidă dezvoltare 
abia în anii puterii populare, după 
naționalizare. S-au ridicat con
strucții noi, cu secții spațioase, în 
care muncitorii au asigurate con
diții optime de muncă ; au fost a- 
duse mașini moderne, de înaltă 
productivitate. .în anul 1961 s-a 
construit o nouă filatură cu 20 000 
de fuse, fabrica devenind cea mai 
mare de acest gen din R. P. Un
gară.

...De cum pătrunzi pe poarta fa
bricii și stai de vorbă cu munci
torii, afli lucruri interesante despre 
activitatea și viața lor. Dîndu-ți lă
muriri în legătură cu unul sau altul 
dintre procesele de producție, ei a- 
rată cu mîndrie că în anii din urmă 
producția a crescut simțitor, iar ca
litatea s-a îmbunătățit.

Am stat de vorbă cu cîtiva dintre 
realizatorii frumoaselor țesături 
care ies din fabrică și îmi amintesc 
în primul rînd de brigada lui Mol
nar György, pe care am cunoscut-o 
mai îndeaproape. De la cei 18 
membri ai brigăzii, oameni foarte 
modești, afli doar că și-au îndepli
nit și depășit lună de lună sarcinile 
de producție. Trebuie să întrebi 
însă pe alții ca să poți afla că țe
săturile care ies din mîinile lor sînt 
de calitate superioară, că jumătate 
din membrii brigăzii învață la dife
rite școli pentru a-și completa stu
diile, iar ceilalți urmează cursuri 
de ridicare a calificării. Exemplul

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

lor este urmat și de alți muncitori. 
Conducerea fabricii, sprijinită de 
organizația de partid, s-a pféocu- 
pat mult de asigurarea unôr condi
ții cît mai bune de învățătură pen
tru muncitori. în fabrică au luat 
ființă o școală elementară șj o 
școală medie tehnică textilă. Nu
mărul celor dornici de învățătură 
devine din an în an mai mare. 
Acum, de pildă, cursurile școlii 
medii textile sînt urmate de 487 
de muncitori.

Dar să ne întoarcem la cunoștin
țele noastre din brigada lui Molnăr 

György. Am a- 
flat că această 
brigadă de mun. 
citori destoinici 
este în întrecere 
cu cea condusă 

de Balâzs Jozsefiné, care la înce
putul acestui an a fost distinsă cu 
premiul Kossuth. Cine va ciștiga 
întrecerea? Este greu de spus. Abia 
la sfîrșitul anului, cînd se va face 
bilanțul de ansamblu al muncii, se 
va putea Ști care briqadă a cîști
gat.

Vizitînd fabrica șl slînd de vorbă 
cu diferiți oameni din colectiv mi 
s-a părut interesant unul dintre 
numeroasele procedee prin care 
creatorii de modele verifică calita
tea muncii lor Este vorba de orga, 
nizarea unor expoziții volante în 
incinta unor întreprinderi sau in
stituții din Budapesta Cu acest pri
lej sé cere părerea publicului des
pre modelele prezentate Astfel, nu
meroși oameni al muncii de cele 
mai diferite profesii au posibilita
tea să-și spună cuvîriful despre 
noile modele. Acelea care obțin a. 
precieri mal bune sînt introduse în 
producție.

Cu privire la bunul renütae cîști
gat de acest colectiv, ar mai trebui 
adăugat că la expoziția de la 
Bruxelles produsele fabricii au ob. 
ținut o medalie de aur, iar anul tre
cut/ la Tîrqul internațional din ca
pitala R. P. Unqare ele au cîștigat 
principalul premiu.

...M-am despărți! de muncitorii 
textiliști păstrînd o amintire fru
moasă despre ei și despre munca 
lor constructivă, rodnică.

A. POP

Populația de culoare din S.U.A. continuă 
lupta împotriva segregației rasialeNEW YORK 30 (Agerpres). — în diferite orașe din S.U.A. au continuat la 29 mai demonstrațiile populației de culoare în favoarea recunoașterii drepturilor cetățenești. „Poliția din orașul Jackson (statul Mississippi) — transmite agenția France Presse — a pus în aplicare miercuri noua ei tactică de intervenție imediată și a arestat 19 stu- denți negri, printre care patra fete, care au manifestat în fața restaurantelor rezervate numai albilor“.Potrivit agenției Associated Press, o altă manifestație a avut loc în o- râșul Klarksville (statul Tennessee) unde 300 de negri, printre care se afla campioana olimpică de atletism, Wilma Rudolph, au încercat să ocupe locuri într-un restaurant. Ciocniri între demonstranții împotriva segregației rasiale și polițiști

s-au produs în fața unui șantier de construcții din Philadelphia. Potrivit agenției U.P.I., în cursul incidentelor zece persoane au fost rănite.Lupta tot mai hotărîtă pentru drepturi a negrilor din S.U.A. continuă să dea roade. Agenția France Presse transmite că la 29 mai proprietarii a cinci dintre principalele hoteluri din orașul Charlotte (Carolina de nord) au anunțat că au acceptat să deschidă porțile restaurantelor și hotelurilor lor pentru albi și negri, fără nici un fel de discriminare. Potrivit agenției U.P.L, Consiliul municipal al orașului Greensville (Carolina de sud) a abolit toate legile segregaționiste, conformîndu-se hotărîrii Curții Supreme a S.U.A.

Un avion american 
a mitraliat 

teritoriul CubeiHAVANA 30 (Agerpres). — La 26 mai, relatează agenjià Prénsà Latina, un avion al aviației maritime militare americane trecînd pe deasupra teritoriului cuban în regiunea Cain-Frances, la 27 km de Câibarien, a tras o rafală de mitralieră grea punînd în primejdie viața muncitorilor cubani și a specialiștilor sovietici care^ efectuează prospecțiuni petroliere în această regiune.în comunicatul cu privire la această provocare, Ministerul Forțelor Armate Revoluționare ale Cubei subliniază că răspunderea pentru a- Semenea incidente și pentru consecințele grele la care not duce revin întratotul guvernului S.U.A. și céré guvernului american să adopte măsurile necesare pentru încetarea unor asemenea acțiuni iresponsabile.
Răsfoind 

presa străină „Criza zahărului“ pe piața
Graficul alăturat înfățișează „urcarea 

în săgeată" a cursurilor zahărului brut 
pe piața londoneză începînd din ianua
rie 1962 (după ziarul „Paris-prcsse 
l’intransigeant“).

în legătură cu „criza zahărului“ și cu 
„panica ivită pé piețele mondiale" ale 
lumii capitaliste, despre care au relatat 
zilele trecute agențiile de presă, ziarul 
„LE MONDE“ arată următoarele :

„La Londra gospodinele iau cu a- 
salt băcăniile, iar stocurile de zahăr se 
topesc văzînd cu ochii. Acest val de pa
nică a fost provocat joi (23 mai) de 
urcarea brutală a cursurilor zahărului. 
Pentru prima oară în istoria pieței din 
Londra cota a depășit suma de 100 lire 
per-tonă iar englezii s-au grăbit să-și 
facă rezerve înainte ca această nouă ur
care să se repercuteze asupra prețurilor 
de detaliu. In Statele Unite, prețurile

de detaliu s-au dublat într-o singură 
săptămînă, atingîtid cel mai înalt nivel 
din ultimii patruzeci de ani...

In fapt, ascensiunea prețurilor zahă

rului este vertiginoasă. Cotarea înregis
trată joi la Londra este de aproape șase 
ori mai ridicată decît cea din ianuarie 
1961...“.

„Reducînd cu 700 000 tone și apoi

suprimînd complet Contingentul de im
port alocat Cubei de S.U.A. — scrie 
„Le Monde" — președintele Eisenho
wer a declanșat mecanismul care, in 
decursul a trei ani, a dus la dezordinea 
de pe piețele de zahăr. Americanii, care 
și-au epuizat stocurile, nu mai găsesc 
astăzi în Peru, Republica Dominicană și 
Filipino cele 7 milioane de torre zahăr 
pe care sînt nevOiți să le importe pen
tru a-și completa slaba producție na
țională ; este ceea ce explică creșterea 
actuală a prețurilor".

In același timp „Le Monde" remarcă 
faptul că țările socialiste devin tot mat 
mari consumatoare de zahăr.

Ziarul „Paris-presse l'intransigeant" 
scrie că stocurile de zahăr din lumea 
capitalistă au început să se epuizeze, „ele 
fiind în parte în mîinile speculanților 
ce au prevăzut panica actuală și cart 
vor încerca să profite de ea la nuixr 
mum".



relațiile cu țările slabteritorii, lupta pentru economică este îngreu- politica comercială

Pregătiri în vederea Conferinței 
mondiale pentru comerț și dezvoltareGENEVA 30 (Agerpres).— La Geneva, continuă să se desfășoare cea dc-a doua sesiune a Comitetului de pregătire a Conferinței mondiale a O.hLU. pentru comerț și dezvoltare.Comitetul a schițat ordinea de zi pentru aceasta conferință, iar delegații dezbat o serie de chestiuni ca : probleme internaționale privind producția de materii prime ; tendințele dezvoltării internaționale industriale ca și efectul lor asupra dezvoltării economiei ; dezvoltarea industrială a țărilor insuficient dezvoltate ; promovarea expansiunii e- conomice internaționale etc.Adunarea Generală a O.N.U. a re- omandat Comitetului de pregătire ă țină seama de necesitatea dez-

încheierea sesiunii 
subcomitetului O. N. U. 
pentru folosirea pașnică 

a spațiului cosmicGENEVA 30 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva s-a încheiat cea de-a doua sesiune a Subcomitetului O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice.Sesiunea a acordat mare importanță problemei încetării experiențelor dăunătoare în Cosmos, cum a fost, de exemplu, recenta lansare de către S.U.A. a 400 de milioane de ace de cupru în Cosmos, acțiune condamnată de opinia publică mondială.Sesiunea a elaborat o recomandare, pe baza unui proiect al Indiei, în care statele sînt chemate să se abțină de la efectuarea de experiențe ce se pot răsfrînge negativ a- supra cercetărilor pașnice în Cosmos, sau pot provoca fenomene dăunătoare în spațiul circumte- restru.

voltării comerțului internațional, în special de dezvoltate.în aceste dezvoltareanată atît de practicată față de ele de țările capitaliste dezvoltate, cît și prin crearea de către acestea din urmă a grupărilor regionale închise de tipul Pieței comune.Ideea însănătoșirii comerțului internațional, a dezvoltării relațiilor comerciale pe toate căile pe baza avantajului reciproc și fără discriminări, a trezit și trezește un viu ecou în cercurile guvernamentale, de afaceri, ale vieții publice din multe țări.Lucrările Comitetului de pregătire privind organizarea Conferinței internaționale a O.N.U. pentru comerț și dezvoltare vor dura pînă la 22 iunie.

Țările nordice nu doresc stocarea 
de arme nucleareOSLO 30 (Agerpres). — „Propunerea lui Kekkonen, privind crearea unei zone denuclearizate în Europa de nord, va fi discutată, bineînțeles, amănunțit de către partea norvegiană” — a declarat FI. Lange, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, unui redactor al Biroului telegrafic norvegian. „Poziția Norvegiei în problema amplasării armei atomice pe teritoriul norvegian, a subliniat FI. Lange, este deja cunoscută : Norvegia nu dorește să posede arma atomică”.STOCKHOLM 30 (Agerpres). — „Vreau să subliniez ceea ce președintele Kekkonen scoate în evidență în mod deosebit în declarația sa, și anume că nici una dintre, țările nordice nu posedă arma atomică pe teritoriul său și nu intenționează să-și procure această armă” — a declarat primul ministru al Suediei, Erlander, în cadrul unui interviu acordat la 29 mai unui reprezentant al postului de radio Stockholm.

pe teritoriile lorErlander a spus că trebuie să examineze mai detaliat propunerea președintelui Kekkonen, pentru a-și spune mai precis părerea asupra ei.
★COPENHAGA 30 (Agerpres). — Primul ministru al Danemarcei, J. O. Krag, a declarat în parlament că Danemarca nu este de acord cu stocarea armei atomice pe teritoriul său. Acest refuz se referă și la submarinele atomice cu rachete „Polaris“ la bord, cărora nu li se va permite să intre în apele daneze.

A-

Conferința de presă a lui D. RuskWASHINGTON 30 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, de la 29 mai, secretarul de stat al S.U.A., D. Rusk, a declarat că schimbul de păreri dintre S.U.A. și U.R.S.S. în problema interzicerii experiențelor nucleare corespunde intereselor celor două părți. Statele Unite, a adăugat Rusk, intenționează să continue și pe viitor acest schimb de păreri pe cale diplomatică.Sprijinind propunerea unui grup de senatori cu privire la încheierea urgentă a unui acord care să interzică numai experiențele nucleare în atmosferă și sub apă și să admită efectuarea exploziilor nucleare subterane, Rusk a repetat din nou vechile teze americane despre

„insuficiența" mijloacelor naționale de inspecție și a susținut că sistemul de inspecție la fața locului, pe care îl propune S.U.A., este necesar.în problema creării așa-ziselor „forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O.“, Rusk a lăsat să se înțeleagă că S.U.A. vor continua să insiste pentru formarea rapidă a a- cestor forțe și în acest scop vor organiza în săptămînile următoare consultări cu Anglia și ceilalți membri ai N.A.T.O.Răspunzînd la întrebarea despre consecințele terorii rasiste din Alabama asupra poziției internaționale a S.U.A., Rusk a fost nevoit să recunoască, deși într-un mod precaut, că evenimentele din Alabama „se răsfrîng profund asupra poziției Statelor Unite“.

Aplauze la Innsbruck 
pentru Filarmonica 

din București
VIENA 30 — Corespondentul

gerpres transmite : Continuîndu-și 
turneul în Austria, Filarmonica de 
Stat din București a dat un concert 
în ziua de 29 mai, sub bagheta ar
tistului poporului George Georges
cu, în marea sală de concerte din 
Innsbruck. Sala a fost ocupată pînă 
la refuz, de un numeros public, în 
rîndurile căruia se aflau personali
tăți de frunte din viața politică și 
culturală din localitate.

In sală au fost prezenți de ase
menea turiști veniți din diferite țări 
ale lumii.

Concertul, avînd în program Rap
sodia I-a de George Enescu, Con
certul pentru vioară de Prokofiev 
(solist Ion Voicu), Simfonia a H-a 
de Brahms și poemul Till Eulen
spiegel de Richard Strauss, 
bucurat de un deosebit succes.

Publicul a răsplătit concertul 
aplauze îndelungate.
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Litigiu S. U. A. — Ecuador 
în problema pescuituluiQUITO 30 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, două nave de pescuit ale S.U.A. care au încălcat apele teritoriale ale Ecuadorului au fost sechestrate de autoritățile ecuadoriene. Un purtător de cuvînt al marinei militare a Ecuadorului a declarat la 29 mai că alte 19 vase de pescuit sub pavilionul S.U.A., care de asemenea au încălcat apele teritoriale ecuadoriene, au fost sechestrate.Deși guvernul ecuadorian a acționat în apărarea suveranității sale naționale, unele cercuri politice americane se arată nemulțumite de măsurile luate în mod legitim de autoritățile ecuadoriene. Agenția U.P.I. transmite că Bob Wilson, membru republican al Camerei Reprezentanților, a declarat că va propune un amendament la „legea cu privire la ajutorul pentru străinătate" potrivit căruia, Statele Unite să nu mai acorde nici un fel de „ajutor” Ecuadorului.Numeroase ziare din Quito au publicat în ultimele zile articole în care cer guvernului să apere suveranitatea națională și interesele Ecuadorului.După cum transmite agenția Associated Press, ministrul chilian al afacerilor externe, Carlos Martinez Sotomayor, a declarat la 28 mai că țara sa, în colaborare cu Ecuador și Peru, va întreprinde acțiuni comune pentru a împiedica navele de pescuit străine să opereze în apele lor teritoriale. „Nave de pescuit străine, îndeosebi din S.U.A., a arătat Sotomayor, exploatează bogățiile piscicole care aparțin exclusiv țărilor noastre. Aceasta, a adăugat el, constituie una dintre cele mâi serioase probleme cărora trebuie să le facă față țările din Pacificul de sud”.

La Nairobi populația a aclamat victoria în alegeri a Partidului Kanu 
și pe liderul sâu, Jomo Kenyatta, care răspunde manifestărilor de simpa* 
tie, după cum se vede în fotografia de maj sus.

Rezultatele definitive ale alegerilor din Kenya
Lista noului guvernNAIROBI 30 (Agerpres).— La Nairobi au fost anunțate rezultatele definitive ale alegerilor pentru cele două Camere ale Parlamentului din Kenya, precum și pentru adunările locale. După cum se știe, aceste alegeri au marcat obținerea de către Kenya a autonomiei interne, ca un pas important pe calea cuceririi independenței.Partidul Uniunea Națională Africană (Kanu), condus de Jomo

va fi prezentată simbătă de Jomo KenyattaKenyatta, a obținut 2 800 000 de voturi și 64 de deputați în Camera Reprezentanților. Partidul Uniunea democratică africană (Kadu) a obținut 1 400 000 voturi și 32 de deputați, în timp ce pentru Partidul popular african au votat 450 000 de alegători, revenindu-i în Camera Reprezentanților un număr de opt deputați.în Camera Reprezentanților au mai fost a- leși opt independenți, dintre care unii s-au a-

lăturat după alegeri partidului Kanu. Rezultatele alegerilor pentru Senat sînt următoarele : Kanu 18 senatori, Kadu 16, Partidul popular african 2 și independenții 2.Noul Parlament al Kenyei s-a întrunit în prima sa ședință la 30 mai. Lucrările propriu- zise ale parlamentului vor începe însă sîmbă-' tă. cînd Jomo Kenyatta, care a fost desemnat să formeze noul guvern, ; urmează să prezinte ■■ lista cabinetului său.

in numeroase țări au avut Ioc manifestări de înfierare a atentatorilor care l-au asasinat pe deputatul
G. Lambrakis, vicepreședintele Comitetului elen pentru destindere internațională și pace. In fotografie : 
demonstrație la Londra.

SANAA, Membrii subcomitetului 
pentru cercetarea situației din Aden 
desemnat de Comitetul O.N.U. pentru 
aplicarea Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, au început la 29 
mai, la Sanaa, ascultarea depozițiilor 
unor conducători ai populației din 
Aden. în cursul întrevederilor, repre
zentanții populației din Aden au ex
primat membrilor subcomitetului do
rința unanimă de a pune capăt do
minației coloniale engleze și a 
independența.

MINSK. La Biblioteca de stat din 
Minsk, R.S.S. Bielorusă, s-a deschis o 
expoziție consacrată operei pictorului 

Grigorescu, cu 
125 de ani de

clasic romîn Nicolae 
prilejul împlinirii a 
la nașterea sa.

LONDRA. AgențiaT.ONDRA. Agenția France Presse 
relatează că guvernul britanic a 
adresat Washingtonului un „chestio
nar” în legătură cu proiectul ameri-

că în Uruguay, ca și în alte țări din 
America Latină, se manifestă o gravă 
criză economică.

SAIGON. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, clerul budist se 
află într-un conflict ascuțit cu guver
nul dictatorului Diem, care este ca
tolic. In dimineafa de 30 mai, nouă 
lovituri de gong răsunînd în toate pa
godele din Vietnamul de sud, au mar

cuceri

congo- 
a noii

LEOPOLDVILLE. Senatul 
lez a adoptat legea de creare 
provincii Lualaba, care va cuprinde o 
serie de regiuni ale Katangăi. Legea 
urinează să intre în vigoare după 
semnarea ei de către președintele Ka- 
savubu. Katanga este astfel împărțită 
în două provincii, Lualaba urmînd să 
dețină aproximativ trei sferturi din 
zăcămintele de cupru și cobalt ale în
tregii Katange. împotriva legii au vo
tat deputății chombiști, inclusiv ac
tualul vicepremier al guvernului cen
tral, Jacques Masangu.

PARIS. La 30 mai, în suburbia Pa
risului Issy Ies Moulineaux, s-a deschis 
cel de-al 54-lea Congres al Partidului 
Socialist Francez (S.F.I.O.). Congresul 
urmează să stabilească poziția socia
liștilor față de actualul regim politic 
din Franța, să adopte programul de 
activitate al socialiștilor pe anii ur
mători, să aleagă organele de condu
cere ale partidului socialist.

can de creare a așa-ziselor forțe nucle
are multilaterale de suprafață, înainte 
de a confirma adeziunea sa la acest 
plan. După cum se știe, guvernul bri
tanic preconizează formula unei forțe 
de șoc multinaționale a N.A.T.O. Re
zerva manifestată de Londra este pri
mită cu neliniște la Washington unde 
potrivit agenției, „circulă zvonuri că 
în cursul lunii iunie sau mai tîrziu 
Kennedy va avea o întîlnire cu Mac
millan... Este evident că S.U.A. vor 
încerca să exercite din nou presiuni 
asupra Angliei”.

MONTEVIDEO. Dup ă cum trans
mite agenția U.P.I. guvernul Urugua
yan a anunțat la 29 mai devaloriza
rea peso-ului (moneta națională) cu 
aproximativ 50 la sută. în legătură cu 
această știre agențiile de presă relevă

cat începutul unei greve a foamei de 
48 de ore declarate de clerul budist 
in senin de protest împotriva persecu
țiilor la care este supus și pentru spri
jinirea cererii sale cu privire la „ega
litate și libertatea cultului".

PARIS. Adunarea Națională Fran
ceză a aprobat, cu 271 voturi pentru 
și 157 voturi contra, proiectul de lege 
al guvernului cu privire la sursele 
încasărilor la capitolul venituri al bu
getului pe exercițiul financiar 1963— 
1964. împotrivă au votat deputății co
muniști. socialiști și alți reprezentanți 
ai opoziției. Proiectul de lege se ca
racterizează prin noi poveri fiscale asu
pra contribuabililor francezi. Totodată 
alocările pentru nevoile învățămîntului 
și ocrotirii sănătății publice au fost

reduse respectiv cu 15 și 4 milioane 
franci.

BUENOS AIRES. In Argentina se 
desfășoară săptămîna națională de pro
test împotriva ofensivei cercurilor 
reacționare asupra drepturilor demo
cratice ale poporului. La 28 mai, mii 
de muncitori de la întreprinderile in
dustriale au încetat lucrul și au parti
cipat la mitinguri. Muncitorii au ars 
manechine pe care scria : „Foame“, 
„Șomaj“, „Sărăcie”. întreaga rețea fe
roviară a țării a fost paralizată pentru 
30 de minute. Muncitorii portuari au 
întrerupt lucrul timp de zece minute. 
Pretutindeni, în uzine și în alte între
prinderi ale țării, au loc adunări de 
pregătire în vederea grevei generale 
fixate de Confederația Generală a 
Muncii pentru 31 mai.

WASHINGTON. In urma unor tra
tative îndelungate, „conflictul tarife
lor aeriene“ dintre companiile de 
transporturi aeriene vest-europene și 
societățile similare din S.U.A. a fost 
aplanat temporar, între societățile in
teresate intervenind un „armistițiu“.

DJAKARTA. Agenția indoneziană 
de presă Antara anunță că două eli
coptere aparținînd forțelor armate ale 
Marii Britanii, a căror bază se află în 
colonia britanică Kalimantanul de 
nord, au violat recent spațiul aerian 
al Indoneziei. Guvernul indonezian a 
adresat un protest ambasadei engleze 
din Djakarta.

■{

Mcditcrmia să devină o zonă dcnucicarizată !

sa să

Evenimentele ultimelor săptămîni au arătat din nou grija neabătută 
a țărilor socialiste pentru apărarea păcii, faptul că ele urmăresc cu a- tenție și vigilență acțiunile agresive ale ’ cercurilor imperialiste, venind cu propuneri și inițiative constructive al căror țel este destinderea încordării internaționale, asigurarea coexistenței și colaborării pașnice între toate țările.O asemenea inițiativă este recenta propunere a U.R.S.S. ca întreaga regiune a Mării Mediterane ~x fie declarată zonă în care nu existe arma racheto-nucleară. Declarîndu-se gata să-și asume obligația de a nu disloca în apele Mediteranei arma nucleară și mijloace de transportare a ei, dacă și celelalte state vor face la fel, guvernul sovietic a arătat de asemenea că este gata ca, împreună cu S.U.A. și celelalte țări occidentale, să dea garanții sigure ca, în cazul vreunor complicații militare, regiunea Mediteranei să fie considerată regiune aflată în afara sferei folosire a armei nucleare.Această propunere, exemplu consecventei politici de pace pe care o duce statul sovietic, răspunde uneia din principalele cerințe actuale ale tuturor oamenilor raționali și iubitori de pace : a- ceea de a se împiedica răspîndirea armelor atomice și creșterea posibilităților de unui conflict purtat me. Nota adresată U.R.S.S. guvernului luie în diale care o terană nuri deN.A.T.O. După cum ceastă zonă pe care căpeteniile coaliției N.A.T.O. o apreciază pentru poziția ei strategică — punte de legătură între trei continente și re-

deal

declanșare a cu aceste arde guvernul S.U.A. dezvă- publice mon- pe Marea Medi- recente pla- nucleară ale se știe, în a-
fața opiniei situația creeazăcele înarmare

primejdioasăînmai

evenimentelori nter Biaționas®
giune vecină cu frontierele țărilor socialiste — și-au făcut apariția, în ultimele luni, trei submarine atomice americane înzestrate cu rachete „Polaris“, precum și cîteva mari unități de suprafață cu arme nucleare la bord, cum este purtătorul de avioane „Enterprise”, afectate recent flotei a 6-a americane.Este evident că, în cazul în care proiectele de înarmare nucleară ale N.A.T.O. vor fi puse în continuare în aplicare, în zona Mediteranei se va adînci psihoza războiului rece, se va crea o atmosferă propice intensificării cursei înarmărilor, ceea ce ar atrage noi poveri economice și financiare asupra popoarelor respective. După cum avertizează nota sovietică, chiar și în cazul unui concurs neprevăzut de împrejurări, popoarele din această regiune pot deveni, contrar voinței și dorinței lor, victima unei catastrofe mortale. In această situație, și țările neutre și neangajate din bazinul Mediteranei ar avea de suferit repercusiuni ale febrei atomice, deoarece se știe că efectele nu numai ale unui conflict atomic, dar și ale pregătirilor ce se fac în acest scop, nu pot fi strict delimitate din punct de vedere geografic. Consecințele experiențelor nucleare franceze din Sahara, care au mărit radioactivitatea atmosferei nu numai în R.A.U., dar și în Italia, adică pe țărmul opus al Mediteranei, sînt grăitoare din acest punct de vedere.Dimpotrivă, înfăptuirea propunerii sovietice ar împiedica atragerea popoarelor mediteraniene, care au adus o contribuție atît de importantă la dezvoltarea civilizației mondiale, în zona unei marcate primejdii de război nuclear. Aplicarea acestei propuneri ar contribui la transformarea regiunii Mediteranei într-o zonă a păcii și colaborării internaționale ceea ce ar avea un puternic efect pozitiv asupra situației politice nu numai în această regiu

REDACȚIA 51 ADMINISTRAȚLA i București, Plate „Sclnteii” Țel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștala, factorii poștali *1 difuzor!! voluntari din întreprinderi ii instituții. Tiparul : Combinatul Pollțjrafic Casa Sei ateii

ne, dar și în lumea întreagă. De aceea propunerea sovietică a fost primită cu viu interes și aprobare în țările riverane ale Mediteranei sau vecine cu această zonă.Un răsunet deosebit de favorabil l-a avut propunerea sovietică în țările africane și arabe din bazinul Mediteranei. ,,Transformarea regiunii Mării Mediterane într-o zonă fără arma racheto-nucleară — a declarat de pildă Haled Mohi ed-Din, cunoscut activist pe tărîm obștesc și om politic din R.A.U. — va contribui la asigurarea independenței noastre, ne va ajuta în lupta pentru înlăturarea rămășițelor imperialismului și colonialismului“. Alte surse africane și arabe au subliniat punerea concordanța dintre pro- sovietică și ideea de
cursei înarmărilorPe plan mai larg, conținutul periculos al proiectelor urzite în cadrul blocului atlantic a fost ilustrat de recenta sesiune de la Ottawa a Consiliului ministerial al N.A.T.O. Măsurile adoptate la această sesiune, considerate de principalii par- ticipanți doar ca o „mică parte" a unor planuri mai vaste, constituie un pas spre răspîndirea armelor nucleare, înseamnă în fapt trecerea la realizarea practică a planurilor de creare a forțelor nucleare ale N.A.T.O.In acest sens, la Ottawa s-a hotă- rît punerea la dispoziția comandantului suprem al trupelor N.A.T.O. din Europa, generalul american Lemnitzer, a celor trei submarine „Polaris“ ale S.U.A. din Marea Me- diterană, a bombardierelor nucleare ale Angliei, cărora li se adaugă a- vioane ce pot fi dotate cu focoase atomice americane din arsenalul militar al altor țări membre ale coaliției atlantice: Germania occidentală, Franța, Canada, Italia, Belgia, Olanda, Turcia și Grecia. 

a se transforma întreaga Africă într-o zonă denuclearizată.Propunerea sovietică este pe deplin și călduros sprijinită de țările socialiste din Balcani. După cum se știe, R.P. Romînă militează de mai mulți ani, împreună cu alte țări socialiste pentru transformarea Balcanilor și a regiunii Mării Adriatice într-o zonă a păcii, fără arme nucleare și rachete. O astfel de zonă s-ar încadra foarte bine într-o zonă mediteraneană mai largă, de aceeași natură și cu același scop de întărire a păcii și a colaborării internaționale. Ideea zonelor denucleariza- te cîștigă neîncetat teren în rîndu- rile opiniei publice din toate țările balcanice, după cum reiese și din comunicatul întîlnirii de la București a reprezentanților comitetelor de colaborare balcanică. Această idee a devenit una din axele mișcării pentru pace a popoarelor. In prezent ea este însușită și sprijinită nu numai de masele largi, dar și de tot mai multe guverne ale țărilor de pe diferite continente.

Expresiile ambigue despre „control comun" asupra hotărîrilor de „planificare" nucleară, menite să camufleze adevăratele țeluri, nu pot ascunde faptul că aceste hotărîri antrenează în cursa înarmărilor nucleare un număr însemnat de noi țări occidentale, mari și mici.Prin aceasta, strategii militari americani, care și-au impus concepțiile la sesiunea N.A.T.O., își fac iluzii deșarte că, în eventualitatea unui conflict, ar putea să scoată castanele din foc cu mîinile altora.Sesiunea de la Ottawa a vădit din nou intenția participanților la blocul N.A.T.O. de a persevera pe calea răspîndirii armelor nucleare, care constituie în sine un factor de agravare a primejdiei de război.Cu atît mai mare este pericolul, cu cît prin crearea forțelor nucleare ale N.A.T.O. se deschide, în mod premeditat, o cale de acces la armele cele mai distrugătoare cercurilor militariste din R.F.G., ale căror pretenții revanșarde sînt exprimate deschis. De pe acum, Germa

nia occidentală numără, printre statele vest-europene, cele mai mari efective clasice militare, iar guvernul acestei țări s-a angajat să acopere 40 la sută din cheltuielile cerute de crearea forțelor nucleare ale N.A.T.O.Chipurile, „pentru a echilibra poziția R.F.G." — cum se exprimă ziarul englez „Spectator”, S.U.A. au cerut Angliei, Canadei, Italiei, Belgiei, Olandei, Greciei și Turciei să se alăture aranjamentului privind forța nucleară. Ziarul amintit arată că, de fapt, se urmărește „desăvîr- șirea izolării Franței", ale cărei proiecte cu privire la forța nucleară proprie încurcă planurile S.U.A. de menținere a hegemoniei în cadrul
Reuniunea de la Addis Oefeaîntre 22 și 25 mai la Addis Abeba, capitala Etiopiei, a avut loc conferința șefilor de state independente din Africa, cu participarea unor reprezentanți din partea unor popoare care mai luptă încă pentru scuturarea jugului colonial. Oglindind marile transformări care s-au petrecut pe acest continent și, în mod deosebit, creșterea din ultimii ani a mișcării de eliberare națională, conferința s-a încheiat prin adoptarea unei Carte a unității africane. Carta prevede întîlniri periodice ale șefilor de state și miniștrilor de externe, crearea unui secretariat permanent, precum și a unei serii de comisii specializate, care să promoveze colaborarea in- terafricană în problemele economice și sociale, ale învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății, ale cercetării tehnico-științifice și de apărare. Prin adoptarea acestui document s-a făcut un pas pe calea spre unitatea africană, dar, așa cum au subliniat în cuvîntările lor mai mulți participanți la conferință, pînă Ia înfăptuirea acestui țel vor mai trebui depuse multe eforturi pentru a învinge greutățile legate atît de deosebirile existente între țările continentului, cît și de faptul că colonialiștii încearcă prin toate mijloacele să-și mențină privilegii în Africa. Tocmai de aceea, conferința a recomandat participanților să apere și să consolideze independența cucerită cu greu, precum și su

N.A.T.O. între S. U. A. și Franța, partida pentru obținerea sprijinului R.F.G. nu este însă deocamdată jucată. Oricare va fi rezultatul, el este primejdios pentru cauza păcii.Demonstrațiile pentru pace care au avut loc în ultima vreme, în mai toate țările membre ale blocului nord-ațlantic, cea mai recentă — împotriva amplasării rachetelor „Polaris” în Anglia, desfășurată chiar a doua zi după încheierea sesiunii N.A.T.O. — arată nu numai cît de potrivnice stării de spirit a maselor sînt planurile strategilor „atlantici” ci și faptul că opinia publică devine tot mai conștientă și acționează tot mai hotărît împotriva politicii primejdioase a triva politicii primejdioase N.A.T.O.
veranitatea și integritatea teritorială a statelor africane în lupta împotriva neocolonialismului, sub toate manifestările sale.Conferința a acordat, așa cum era și firesc, o însemnătate deosebită problemei dobîndirii independenței tuturor teritoriilor africane care se mai. află sub jugul colonialismului; ea a indicat măsuri concrete de sprijinire a luptătorilor pentru eliberare din aceste teritorii. în acest scop a fost creat un fond special ; se preconizează recrutarea de voluntari din toate țările africane independente care la nevoie să sprijine lichidarea deplină a jugului colonial. Șefii de state au atras atenția Portugaliei colonialiste, care continuă să înăbușe în sînge mișcarea de eliberare din teritoriile a- flate încă sub controlul ei, asupra urmărilor pe care le poate avea nerespectarea voinței popoarelor de a scutura jugul colonial. Țărilor a- fricane li s-a recomandat să rupă relațiile diplomatice și consulare, să închidă porturile și aeroporturile și să boicoteze mărfurile portugheze. Conferința a atras atenția aliaților din N.A.T.O. ai puterilor coloniale asupra sprijinului pe care continuă să-l acorde țărilor ce asupresc popoarele de pe continentul african, cerîndu-le să aleagă între prietenia pentru Africa sau colonialiști. O temă demnă de meditat pentru Washington !Condamnînd politica de apartheid 

a

și de discriminare rasială, participant la conferința de la Addis Abeba au hotărît să ridice în fața consiliului de securitate situația primejdioasă din Republica Sud- Africană ; să creeze un fond pentru ajutorarea luptătorilor sud-africani împotriva persecuțiilor rasiale. A-/ cestora li s-a oferit posibilitatea de,' a-și continua învățămîntul și activitatea în celelalte state africane.Conferința a dezbătut pe larg problemele dezarmării și păcii, in care sînt interesate în mod vital toate popoarele Africii. Declarațiile în favoarea dezarmării făcute de toți șefii de state și guverne africane, cererea formulată de ei cu privire la lichidarea tuturor bazelor militare străine de pe continentul african, interzicerea experiențelor nucleare, denuclearizarea Africii au demonstrat îngrijorarea profundă a popoarelor africane față de pericolul cursei înarmărilor, dorința lor de a apăra pacea și au prilejuit o nouă și puternică afirmare a țărilor eliberate din jugul colonial ca factor internațional în favoarea păcii. Conferința a chemat marile puteri să pună capăt cursei înarmărilor și să semneze un tratat de dezarmare generală și totală sub un control eficient.înfăptuirea măsurilor preconizate dc întîlnirea la nivel înalt de la Addis Abeba una din cele mai reprezentative reuniuni care au avut loc pe continentul african — impune; după cum relevă presa africană. o luptă grea dat fiind că colonialiștii vechi și noi, atrași de marile bogății ale Africii și sprijiniți de agenții lor locali, nu vor să se împace cu ideea că popoarele de pe acest continent au dreptul să-și făurească un viitor de pace și bunăstare. Lupta popoarelor africane pentru făurirea unei vieți noi va obține succese cu atît mai mari, cu cît va fi mai unită și mai hotărî tă.Poporul romîn sprijină cu căldură lupta popoarelor africane pentru eliberarea deplină a continentului de sub lugul colonial, pentru do- bîndirea independenței economice, împotriva oricăror forme ale neo- colonialismului, pentru prosperitate. progres și
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