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In interiorul ziarului ;
• P. Diaconescu : Activitatea cul

turală în pragul verii — In sate în
depărtate (pag. 2-a).

• Asigurarea furajelor — baza 
sporirii producției animale (pa
gină specială) (pag. 3-a).

• Șt. Zidăriță : Din carnetul re
porterului — Montorul și oamenii 
Iui (pag. 4-a).

• Al. Gheorghiu : Corespondență 
din Atena — Ecoul întîlnlrii bal
canice de Ia București (pag. 6-a).

Plecarea delegației de activiști 
ai P. C U, S-

Comerțul cu articole 
de sezon

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul N. V. Podgornîi, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ucraina, 
care, la invitația C.C. al P.M.R., a 
făcut o vizită în țara noastră pentru 
a studia experiența organizațiilor 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Din delegație au făcut parte A. A. 
Epișev, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., șeful Direcției principale 
politice a armatei sovietice și a 
flotei maritime militare, P. V. Ko- 
vanov, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Comite
tului Controlului de partid și de 
stat, M. A. Polehin, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., șeful sec
ției organelor de partid a C.C.

al P.C.U.S. pentru agricultura 
R.S.F.S.R., N. A. Kuznețov, al doi
lea secretar al Comitetului orășe
nesc al P.C.U.S. Moscova, M. I. Hal- 
deev, șeful Secției ideologice a C.C. 
al P.C.U.S. pentru industria 
R.S.F.S.R., A. D. Amirov, secretar 
al C.C. al P.C. din Azerbaidjan, A. I. 
Gorceakov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., I. A. Vla
sova, secretar al Comitetului regio
nal al P.C.U.S. pentru industrie — 
Kursk, A. V. Grebnev, redactor șef 
adjunct al ziarului „Izvestia“.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții sovietici au fost con
duși de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Chivu Stoica, membri ai Birou
lui Politic, secretari ai C.C. al 
P.M.R., de membri și membri su- 
pleanți ai C.C. al P.M.R., activiști de 
partid din Capitală.

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

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

★
în aceeași zi, delegația a sosit Ia 

Moscova.
Pe aeroportul Vnukovo, delegația 

a fost întîmpinată de Andrei Kiri
lenko, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., Iuri Andropov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și alți membri ai 
C.C. al P.C.U.S.

Delegația a fost întîmpinată, de 
asemenea, de Nicolae Guină, amba
sadorul R. P. Romîne la Moscova, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Odată cu primele zile de vară, 
deși încă nestatornice și răcoroa
se, cumpărătorii se interesează în 
special de noile articole de îmbră
căminte și încălțăminte de sezon. 
Mulți se pregătesc de plecare în 
stațiuni de odihnă sau se echipea
ză pentru excursiile turistice pro
iectate. Au căutare, așadar, arti
colele de vară — începînd cu

costumele de baie și terminînd cu treningurile 
pentru localitățile de munte. Este nevoie, prin urma
re, să se asigure din vreme o bună aprovizionare 
a magazinelor cu articole specifice : rochii de plajă, 
sandale, pălării de paie, valize, rucsacuri etc, pentru 
a satisface cît mai larg cerințele cetățenilor. In acest 
sens s-au luat măsuri corespunzătoare. Sortimentele 
articolelor de sezon s-au îmbogățit simțitor, atît în 
ce privește îmbrăcămintea, cît și obiectele de 
sport. S-au pus în vînzare, între altele, corturi pentru 
două persoane, unelte de pescuit, modele noi de o- 
chelari de soare și multe altele. Toate aceste 
mărfuri se vînd în magazine și raioane specializate. 
Totuși, de pe acum se poate spune că ar fi nevoie de 
mai multă grijă pentru reasortarea unităților cu toa
te modelele noi de confecții și, mai ales, cu încăl
țăminte ușoară, în numerele cele mai frecvent soli
citate.

Sezonul de vară impune mari obligații și comitetelor 
executive ale sfaturilor populare din stațiunile de o- 
dihnă. în multe localități, printre care Mamaia, 
Eforie, Olănești, au fost construite complexe co
merciale și de alimentație publică, unități mo
derne, bine înzestrate ; și vechea rețea a fost 
reamenajată și reutilată ; chioșcurile de legume 
și fructe, de dulciuri și răcoritoare de construcție 
nouă și-au făcut apariția în orașe, ca și în stațiuni.

Pentru asigurarea unor condiții cît mai bune în 
stațiuni, se procedează la îmbunătățirea deservirii în 
gări, la reamplasarea chioșcurilor în punctele cele 
mai aglomerate, pe traseele turistice, la mai buna or
ganizare a desfacerii mărfurilor.

Este momentul ca acum, în preajma sezonului de 
vîrf, să se analizeze din nou cum se aplică planurile 
de măsuri privind comerțul cu articole de vară. Acolo 
unde se manifestă rămîncri în urmă în amenajarea 
rețelei de desfacere să se ia măsuri operative de în
dreptare : în același timp, organizațiile comerciale au 
datoria de a veghea, cu toată răspunderea, ca mai a- 
les acum, în timpul verii, utilajele frigorifice să func
ționeze fără cusur. De asemenea, cetățenii aș
teaptă ca pretutindeni magazinele și restaurantele, 
bufetele șj cofetăriile, unitățile de legume și fructe, 
de produse lactate să fie bine asortate în tot timpul 
verii, iar. deservirea șl atitudinea personalului să fie 
la înălțime. La trimiterea mărfurilor destinate unită
ților comerciale din stațiuni este neapărat nevoie să 
se țină seama de specificul stațiunii, de cerințele 
celor veniți la odihnă.

Comerțul cu articole de vară este, în cea mai mare 
parte, un comerț operativ, unde buna aprovizionare, 
urmărirea atentă a îndeplinirii sarcinilor de zi cu zi 
sînt hotărîtoare. Or, așa cum se vede în aceste zile, 
unele magazine specializate nu sînt încă destul 
bine aprovizionate cu diferite legume și fructe,
unele parcuri și puncte aglomerate continuă să lip
sească centrele de răcoritoare, dulciuri și gustări, fe
lul cum se prezintă cofetăriile și grădinile de vară nu 
mulțumește totdeauna pe consumatori. Este nevoie 
să se ia măsuri pentru îndreptarea neîntîrziată a aces
tor lipsuri. Aceste obligații nu trebuie să scape din 
vedere nici o clipă comitetelor executive ale sfaturi
lor populare, organelor comerciale, tuturor forurilor 
care răspund de gospodărirea și aprovizionarea ora
șelor și a stațiunilor balneo-climaterice.

Consfătuire Manuale și cursuri universitare

de 
din

.•.A’,nn 11^

La Ministerul Metalurgiei șj Construcțiilor de Mașini a 
avut loc în cursul zilei de miercuri o consfătuire în ca
drul căreia s-au dezbătui calitatea cilindrilor de laminoare 
fabricafi în (ară și exploatarea lor.

Această consfătuire se înscrie printre acțiunile între
prinse de minister în vederea îndeplinirii sarcinilor tra
sate de partid privind ridicarea continuă a calității pro
duselor și folosirea maximă a capacităților de producție.

Au '.uat parte specialiști din uzinele producătoare și 
cele care folosesc cilindri de laminoare, cercetători și 
proiecfanfi. Consfătuirea a analizat stadiul realizării mă
surilor preconizate în vederea îmbunătățirii continue a 
califă(ii cilindrilor de laminoare și a stabilit noi sarcini 
în acest sens.

Ministerul Invățămîntu- 
lui a organizat editarea a 
numeroase manuale și 
cursuri pentru studenți, 
necesare în viitorul an de 
învățămînt. Astfel se vor 
tipări peste 150 de titluri 
de manuale și cursuri 
pentru facultățile de me
dicină, pedagogie, chi. 
mie, fizică, filologie, filo
zofie etc.

O deosebită atenție s-a

acordat elaborării cursu. 
rilor și manualelor nece
sare facultăților tehnice, 
în 1964 vor apare peste 
200 titluri de manuale și 
cursuri.

Vor apare cursuri noi 
pentru facultăți și disci
pline de mare importanță 
pentru economia noastră 
— agricultură, științe e- 
conomice, automatică, 
tehnica frigului etc.

Activitatea cultural-educativâ în satele regiunii Crișana
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Marți a avut loc la Oradea plenara co
mitetului pentru cultură și artă al re
giunii Crișana în cadrul căreia s-au a- 
nalizat problemele actuale ale muncii 
cultural-educative la sate. Tovarășa E- 
caterina Crăciun, vicepreședinte al co
mitetului executiv al sfatului popu
lar regional, a prezentat un referat

privind munca cultural-educativă de 
masă în condițiile satului colectivizat, 
în cadrul discuțiilor au luat cuvîntul 
numeroși participant la plenară.

In încheierea dezbaterilor a fost a- 
doptat un‘plan de măsuri care prevede 
sarcini concrete pentru intensificarea 
muncii cultural-educative la sate în lu
nile de vară.

Secția evaporare-lopire de la Combinatul chimic din Borzeșii este o secție fruntașă 
pe combinat. Colectivul de aici a realizat pînă în prezent 70 tone de sodă caustică 
peste sarcinile de plan și 5S5 000 lei economii la prețul de cost. în fotografie (de la 
la dreapta): Vasile Farcaș, inginer, șeful secției, Vasile Boghian, operator chimist, 
Bălănescu, maistru, șef de schimb, și Vasile Tudor, operator chimist. (Foto : Gh.

Se extind metodele 
avansate de sudura 

In peste 50 de uzine me
talurgice și constructoare 
de mașini din țara noas
tră se folosește în prezent, 
cu bune rezultate, sudura 
automată și semiautomată, 
procedeu care mărește 
productivitatea muncii de 
6—7 ori față de sudura 
manuală. Constructorii na
vali, de exemplu, care u- 
tilizează cel mai mult a- 
ceastă metodă, în locul 
asamblării prin nituire, e- 
xecută anual peste 500 km 
de sudură automată și se
miautomată la construirea

cargourilor de 4 500 tone 
și a altor nave maritime 
și fluviale.

Din anul acesta, con
structorii de mașini din 
țara noastră au extins alte 
două noi metode de su
dură automată, experi
mentate mai mult timp în 
țară, și anume sudura în 
mediul protector cu bioxid 
de carbon pentru piesele 
cu profile curbe și sudura 
în baie de zgură pentru 
piese groase.

(Agerpres)

Noi blocuri de locuințe în central orașului Brad, regiunea Hunedoara

Gospodarii Capitalei au 
întreprins în ultimul timp 
o serie de noi lucrări gos- 
podărești-edilitare. Iată cî
teva dintre acestea.

Modernizări 
de drumuri

Pe numeroase artere ale 
orașului s-au făcut în acest 
an lucrări de reparații și 
modernizare pe o suprafa
ță de peste 19 000 mp. 
Au fost reparate străzile 
Căderea Bastiliei, Icoanei, 
Barbu Văcărescu și altele. 
Se află în prezent în curs 
de modernizare strada Lî- 
năriei, iar în această lună 
încep lucrări asemănătoare 
pe b-dul dr. Petru Groza 
(10 700 mp), părțile latera
le ale bulevardului Eroilor 
(2 500 mp). Tot în acest an 
vor fi modernizate șoseaua 
București-Ploiești, (porțiu
nea Piața Scînteii pînă la 
podul Băneasa), bulevardul 
Aviatorilor (între statuia A-

Noutăți gospodărești 
în Capitală

viatorilor și Piața Aviatori
lor), strada Ștrandului, bu
levardul Tolbuhin, strada 
Popa Nan și altele. în 1963 
se vor executa lucrări de 
modernizare în întreaga Ca
pitală pe o suprafață de 
aproximativ 225 000 mp.

Pentru alimentarea 
cu apă

Luna aceasta urmează să 
fie date în folosință la 
Arcuda 14 noi filtre rapide 
de apă. Prin intrarea în 
funcțiune a acestor filtre va 
spori simțitor debitul de 
apă al Capitalei. în prezent 
se execută și o serie de lu
crări de instalare a conduc
telor de apă. Una dintre 
aceste conducte este aceea

care va străbate bulevardul 
Armatei Poporului și bu
levardul Păcii și care va ali
menta cu apă fabricile din 
împrejurimi. Tot această 
conductă va aproviziona cu 
apă blocurile nou construite 
în cartierul Drumul Taberei. 
Conducta va avea o lungi
me de aproape 1400 m. 
Primele două tronsoane, de 
aproape 800 m, vor fi puse 
curînd, în funcțiune. Pe ca
lea Griviței se apropie de 
sfîrșit montarea unei alte 
conducte de apă, care va 
continua pe bulevardul 
Bucureștii Noi. Această ar
teră va aproviziona cu apă 
noile cartiere de locuințe 
din Grivița, Jiului și Pa
jura. Se continuă lucrările 
de extindere a așa-ziselor 
„conducte de serviciu“ (con
ducte cu un diametru mai

mic, care fac legătura în
tre conducta principală și 
consumatori).

In anul 1963 sînt prevă
zute o serie de lucrări de 
canalizare pe o lungime de 
circa 2 km. O parte din lu
crări au și fost executate.

Lucrări pentru 
distribuirea energiei 

electrice
In cursul acestui an, în 

Capitală se vor construi 74 
de noi posturi de transfor
mare a energiei electrice, 
din care 25 menite să îm
bunătățească distribuția e- 
nergiei în cartierele exis
tente și 49 pentru alimen
tarea noilor complexe de 
locuințe. Lucrări de îmbu
nătățire a alimentării cu 
energie electrică se execută 
pe întreg cuprinsul Capita
lei și în special în zonele 
mărginașe: cartierele Dă- 
măroaia, Colentina, Militari 
și altele.

stînga 
Florea 
Vințilă)

OȚELUL ROȘU (coresp. „Scîn
teii"). — Siderurgiștii de la uzina 
„Oțelul Roșu" — desfășurând larg 
întrecerea socialistă și folosind din 
plin agregatele— au înscris pe gra
ficul de producție cantitatea de 
1 800 tone de oțel peste plan. La a- 
cest rezultat a contribuit în mare 
măsură și scurtarea timpului de 
elaborare a șarjelor. Pînă acum, co
lectivul de aici a elaborat peste 700 
șarje rapide.

Stații centrale 
pentru 

prepararea 
betoaneior 

și mortarelor
BACĂU, (co

resp. „Scînteii"). 
— fe șantierul de 
'construcții-. de 
cuinte din 
Neamț se
în prezent la ame
najarea a 
stații pentru 
pararea 
zată
și mortarelor. Ca
pacitatea stației de 
betoane va fi de 
200 mc pe schimb, 
Iar a celei de mor
tare — de 160 mc.

Io-
Piatra 

lucrează

două 
pre- 

centrali-
a betoanelor

P regătiri pentru vacanță

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii“). — La Homo- 
rod-băi își vor petrece va
canța de vară peste 3 600 
de copii. Pentru primirea 
oaspeților care vor sosi în 
primele zile ale lunii iulie 
se fac intense pregătiri. La 
11 vile au fost executate 
reparații curente iar la sec-

ția Chirui au fost construi
te două vile. Tabăra a fost 
dotată cu aparate de radio, 
televizor, magnetofoane, e- 
chipament sportiv.

Biblioteca, care cuprinde 
în prezent 5 000 de' titluri, 
va fi reîmprospătată 
noutăți ale literaturii 
tru copii.

cu 
pen-

După
TIMIȘOARA (coresp. 

„Scînteii"). — Colectivul 
teatrului german de stat 
din Timișoara s-a întors 
zilele acestea dintr-un 
turneu întreprins prin lo
calitățile și orașele regi
unii Brașov. în cele 19

turneu
localități în care au po
posit, artiștii timișoreni au 
prezentat 32 de specta
cole cu piese din reperto
riul teatrului. Au asistat 
la spectacole mai bine de 
12 000 de oameni ai 
muncii.

De cîteva zile funcționează în raicn 
16 Februarie — Bd. Schitu Măgu- 
reanu — din Capitală un nou dis
pensar medical pentru copii și adulți. 
Iată două instantanee de la noul 
dispensar.

Cîteva probleme privind construcția
drumurilor forestiere

în cadrul măsurilor luate pentru sporirea continuă a productivită
ții pădurilor, pentru o mai bună valorificare a masei lemnoase, un rol 
de mare însemnătate îl are extinderea rețelei de drumuri forestiere. 
Un redactor al ziarului nostru a adresat recent tovarășului Aurel Ungur, 
secretar general în Ministerul Economiei Forestiere, cîteva întrebări în 
legătură ou desfășurarea lucrărilor de construcții de drumuri forestiere, 
cu felul cum se realizează în această direcție prevederile din Direc
tivele Congresului al III-lea al P.M.R.

ÎNTREBARE : Ce sarcini actuale 
stau în fața sectorului construcții 
de drumuri în păduri ?

RĂSPUNS : La naționalizare, re
țeaua de transporturi forestiere din 
țara noastră era una din cele mai 
reduse din Europa. Pentru remedie
rea acestei situații, în vederea asi
gurării creșterii accesibilității în 
păduri, numai în perioada 1948-1959 
s-au construit circa 3 500 km de 
drumuri și căi ferate forestiere per
manente. Potrivit planului, în pe
rioada 1960-1965 se vor construi alți 
peste 8 500 km drumuri forestiere 
permanente. Față de 800 km con- 
struiți în 1960, anul acesta se vor 
realiza 1 500 km, iar în anul 1964 se 
vor executa circa 2 000 km. în ve
derea realizării sarcinilor din acest 
an încă din 1962 s-au executat 400 
km de terasamente, iar în acest an 
s-au mai făcut încă peste 350 km 
terasamente. Ca urmare a îmbună
tățirii timpului s-au finisat în ulti
ma vreme și circa 100 km drumuri. 
Cu toate acestea în execuția de dru
muri mai sînt rămîneri în urmă, 
față de planul anului curent, atît 
din cauza timpului nefavorabil cît 
și unor defecțiuni organizatorice, în 
special la șantierele din regiunile 
Banat, Hunedoara, Galați și Ploiești.

Atenția noastră s-a îndreptat și se 
îndreaptă nu numai către îndepli
nirea fizică a sarcinilor, dar și spre 
reducerea cheltuielilor pe kilometru 
de drum, îmbunătățirea calității lu
crărilor. Astfel, față de 1959 chel
tuielile pe kilometru de drum au 
scăzut în prezent cu circa 15 la 
sută.

Pe linia măsurilor necesare asigu
rării volumului sporit de lucrări și 
reducerii prețului de cost, trebuie 
să acționăm în continuare, atît prin 
extinderea mecanizării operațiilor 
cît și prin îmbunătățirea continuă a 
organizării șantierelor, a introduce
rii unor metode avansate de lucru 
cum este execuția în lanț etc. Pu

tem arăta că pe această linie s-au 
obținut unele succese ; unele dru
muri cum sînt în bazinul Sebeșului, 
Sadu-Sibiu, Sadu-Jiu, Dîmbovița, 
Lăpuș și altele au fost executate 
bine. De asemenea, trebuie sublinia
tă experiența pozitivă dobîndită în 
această direcție (reducerea costului 
lucrărilor de drumuri în pădure, 
buna calitate a execuției) de către 
șantierul Cîmpulung-Muscel. Aici 
utilajele sînt bine folosite, s-a reali
zat o înaltă productivitate a mun
cii. La unele lucrări însă apar de
fecțiuni, în special — datorită com
pactării insuficiente a terasamente- 
lor și sistemelor rutiere, sau folosi
rii la suprastructura drumurilor a 
unor materiale de slabă calitate.

ÎNTREBARE : Ați amintit de ne
cesitatea asigurării accesibilității în 
păduri. În ce constă însemnătatea 
acestei acțiuni ?

RĂSPUNS : Datorită rețelei de 
instalații de transport care, așa 
cum am arătat, era foarte redusă în 
trecut, bazine forestiere întregi, cum 
ar fi cel al Cernei și al Nerei supe
rioare clin Banat, erau lipsite com
plet de accesibilitate. Numai în 
aceste două bazine se găsea un vo
lum de circa 19 500 000 mc masă 
lemnoasă, cu o posibilitate anuală 
de recoltat de circa 380 000 mc, care 
nu era pusă în valoare. Alte bazine, 
cum ar fi cele din Vrancea, de pe 
Rîul Doamnei, Vîlsanului, Dîmbovi
ței, Someșului etc., erau, de aseme
nea, practic, înfundate. Lipsa de ac 
cesibilitate a făcut să se practice re 
coltări neraționale, ceea ce ducea în 
final la reducerea capacității de 
producție a unităților suprasolici
tate. Pentru asigurarea accesibilită
ții în păduri, conform cerințelor 
unei gospodăriri raționale, și potri
vit prevederilor de perspectivă, s-a 
efectuat în ultimii ani un impor
tant volum de lucrări. Astfel, în eta
pa 1960-1962 s-a realizat deschiderea

principalelor masive forestiere din 
bazine înfundate și s-au completat 
drumurile axiale de însemnătate 
deosebită, crescînd astfel mult acce
sibilitatea pădurilor ; în perioada 
1963-1967 va fi necesar să se con
struiască drumuri permanente, care 
să asigure accesibilitatea integrală 
în toate cele 3 000 unități de pro
ducție ce alcătuiesc fondul forestier 
al țării noastre.

ÎNTREBARE : în ce măsură sînt 
mecanizate lucrările de construcție 
a drumurilor forestiere ?

RĂSPUNS: Potrivit sarcinilor pre
văzute, volumul lucrărilor din anul 
acesta — de 1 500 km — prezintă o 
creștere de 1,9 ori față de anul 1960 
și va fi necesar să se ajungă la cir
ca 4 000 km/an după 1965, ceea ce 
reprezintă o creștere de 5 ori. Prin
cipala cale pe care vor fi rezolvate 
numeroasele probleme puse de du
cerea la bun sfîrșit a unui astfel 
de plan — legate de rapiditatea 
execuției, costul și calitatea lucră
rilor — este și rămîne introducerea 
pe scară largă a mecanizării. Sem
nificative sînt progresele obținute în 
introducerea mecanizării la princi
palele categorii de lucrări mari 
consumatoare de manoperă. Cu 
toate că, în general, volumul 
de lucrări a crescut de 2-3 ori, 
dacă în 1960 săpăturile în pămînt 
erau mecanizate într-un procent de 
3,1 la sută, în acest an vor a- 
tinge 37 la sută. în acest an 
parcul de excavatoare de pe șantie
rele de construcții de drumuri fo
restiere se va dubla, cel de buldo
zere și concasoare va crește cu 20 
la sută.; vor mai intra, de aseme
nea, în producție peste 100 moto- 
compresoare și circa 250 autobascu
lante. O parte însemnată din aceste 
utilaje lucrează de acum pe șan
tiere. Ca urmare a măsurilor luate, 
anul acesta productivitatea muncii 
va crește în întreprinderile de con
strucții forestiere cu circa 12 la sută 
față de realizările anului trecut.

Pe linia bunei folosiri a utilajelor, 
merită să fie relevate rezultatele ob
ținute de unii mecanizatori si șan 
tiere. Astfel în 1962 la drumurile ce 
se construiesc de către șantierul 
Cluj, buldozeristul V. Goga a reali
zat 88 500 mc săpături, ceea ce re
prezintă circa 30 000 zile-om, iar

(Continuare în pag. a IV-a)

Au terminat praștia 
a doua ia porumb

Folosind fiecare oră bună de lucru, 
gospodăriile agricole de stat aparținînd 
trustului Gostat-Arad au terminat și 
prașila a doua la porumb. Pînă în pre
zent au executat această lucrare pe 
mai bine de 85 la sută din suprafață 
și gospodăriile agricole de stat din trus
turile Călărași și oraș București.

PREGĂTIRI PENTRU CAMPANIA 
DE VARĂ

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). —; 
Mecanizatorii din stațiunile de ma
șini și tractoare CioranL Inotești și 
Pogoanele au terminat revizuirea și 
pregătirea utilajelor cu care vor lu
cra în campania de recoltare a pă- 
ioaselor, iar cei de la S.M.T. Buda, 
Smeeni și Poșta Cîlnău au reparat 
întregul parc de combine. In cele 13 
stațiuni de mașini și tractoare din 
regiunea Ploiești s-au revizuit și pus 
în stare de funcționare pînă acum 
485 combine, aproape 200 batoze, un 
număr însemnat de prese de balo
tat paie etc., reptezentînd peste 82 
la sută din întreg parcul de mașini. 
In vederea grăbirii ritmului de re
coltare S.M.T.-urile din regiune au 
primit în ultimul timp 218 noi com
bine.

DEVA (coresp. „Scînteii"). — In 
campania din primăvara acestui an, 
S.M.T.-urile din regiunea Hunedoara 
au avut de efectuat un volum de lu
crări mai mare cu 20 000 de hantri 
decîf în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Datorită bunei organi
zări a lucrului și folosirii raționale 
a tractoarelor și mașinilor agricole, 
lucrătorii din S.M.T., printre care cei 
de la Dobra, Alba Iulia și Orăștie, 
au încheiat cu succes campania de 
primăvară îndeplinind planul în pro. 
porție de 106 la sută.

în prezent, eforturile lucrătorilor 
din S.M.T. sînt îndreptate spre pre
gătirea în bune condiții a mașinilor 
agricole și tractoarelor pentru cam
pania de vară.

Pînă acum, lucrările de reparații 
s-au executat în proporție de 62 la 
sută la batoze și de 74 la sută la 
combinele pentru cereale.
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Amil âcesta, la studioul „A- 
lexandru S'allia" se vor produ
ce circă 100 de filme docu
mentare, de știință populari
zata,.repoițaje etc.

10—20 de minute. Atît du
rează în medie prezentarea 
pe' ecran a unor asemenea fil
me. Dar realizarea lor .durea
ză adesea vreme îndelungată. 
Sînt teme care cer documen
tariștilor să facă față cîteoda- 
tă unor situații greu de pre
văzut, care reclamă iscusință, 
dîrzenie, pasiune.

„4 000 de trepte spre cer“ 
— acesta este titlul unuia din
tre documentarele ce vor pu
tea fi văzute curînd pe ecra
ne. (regizor: Titus Mesarăș, 
operator : Gheorghe Petre). 
Filmul prezintă marele șan
tier de pe Argeș, unde se con
struiește hidrocentrala „16 Fe
bruarie“. Un șantier aflat în 
inima munților. Filmul redă 
una din etapele inițiale ale 
muncii pe șantier. Primii to- 
pografi care au lucrat aici au 
fost alpiniști calificați. Treaba 
aceasta grea au preluat-o apoi 
constructorii. Pentru ca ei să 
poată ajunge, zi de zi, la lo
cul de muncă, s-au construit 
mii de trepte de lemn ce urcă 
pe panta abruptă a muntelui.

In dorința de a face cunos
cut eroismul muncii construc
torilor de pe acest șantier, do
cumentariștii au depus o mun
că încordată. Filmările, care 
au durat o lună, s-au efectuat 
iarna. Pentru a surprinde ima
ginile cele mai semnificative, 
operatorul a însoțit permanent 
pe constructori fie cățărîn- 
du-se cu aparatul pe scări, fie 
filmînd agățat de stînci, sus
ținut doar de centura de si
guranță.

„Trotușul și oamenii“ (re
gizor : Gheorghe Horvat ; o- 
perator : Gheorghe Petre) este 
un alt film, aflat „pe șan
tier“. Documentarul înfățișea
ză transformările petrecute în 
anii puterii populare în locuri 
cunoscute altădată numai prin 
pitorescul lor. Munca plină de 
entuziasm a oamenilor a creat 
aici frumuseți noi : orașe ri
dicate din temelii, mari uni
tăți ale industriei chimice.

„BucUreștiul socialist“ se in
titulează filmul cinemascop, 
în culori, în care regizorul 
Virgil Calotescu și operatorul 
Paul Holban vor realiza un 
tablou amplu al noii tinereți 
a Capitalei. Regizorul Ale
xandru Boiangiu și operato
rul W. Goldgräber lucrează la 
filmul „Casa noastră ca o floa
re“. Este o anchetă cu apara
tul de filmat, care combate 
cu mijloacele satirei lipsa de 
grijă a unor locatari față de 
apartamentele ce le-au fost 
puse la dispoziție.

...Regizorul Stelian Penu 
împreună cu o echipă de ope
ratori condusă de Laurențiu 
Mărculescu au realizat un ci-

măiestre. R. ARDELEANUclu de filme de știință popu-

In sate îndepărtate
Pe aici, pe coamele și tn vâile a- 

cestor dealuti, sb mai pot vedea ur
mele vechiului „drum al Brăilei“. Pe 
șleaurile lui. Petru Rareș mina către 
Moldova de Sus carele cu pește 
adus de la Dunăre. Că legenda este 
adevărată ne-o confirmă satul pe 
care-1 vedem în cale: Poșta-Elan. 
Aici, în urmă cu secole, înnoptau 
călătorii, și erau schimbați caii poș- 
talioanelor.

Astăzi, aceleași locuri te întîmpi- 
nă cu imagini concludente ale 
timpului nostru. Pe dealul Vutcanilor 
fîliîie în vînt baliza unui teren de 
aterizare. Aici coboară biplanele 
„Aviasan“-ului aducînd flacoane de 
sînge proaspăt și medicamente 
pentru spitalul din Mălăiești; în vre
me ce coasta dealului cu același 
nume ti se oferă privirilor ca un 
tablou de linii și culori, un tablou 
„zugrăvit“ cu hîtlețul și lopata de 
către colectiviști... Sînt hectarele de 
vie. sînt miile de pomi sădiți în a- 
ceastă primăvară.

în Vutcani pătrunzi ca și cum ai 
coborî o scară. Așezată între dea
luri, comuna te cuprinde într-o clipă, 
ninsă parcă de floarea și mireasma 
salcîmilor. Aflați la marqinea raio
nului Huși, cam la o distantă de 15 
km de calea ferată si de șoseaua 
națională, Vutcanii sînt ceea ce se 
numește de obicei, un sat îndepăr
tat. Drumurile de acces sînt destul 
de dificile, trebuie să ai răbdare 
să le străbat! în viteza redusă a 
mașinii sau, uneori. în legănarea șa
retei ori a căruței. Oare activiștii 
culturali, conferențiarii din Huși au 
această răbdare? — ne-am întrebat, 
în ce măsură se desfășoară în acest 
„sat îndepărtat“ o activitate cultura
lă cum e aceea din localitățile mai 
apropiate de centrul raional? Ne-am 
oprit aici, interesat! fiind de munca 
șl preocupările colectiviștilor, de for
mele și manifestările vieții culturale 
în acest praq de vară.

Programe variate, 
atrăgătoare

— Numai în această primăvară li
vada s-a îmbogățit cu 12 000 de 
pom! fructiferi, iar via șl grădina au 
crescut flecare cu cîte 20 ha. Avem 
1 150 ha de porumb în cultură inter
calată cu fasole și dovleci, iar is
lazurile au fost curățate și parce

In timpul filmărilor pentru documentarul „4000 de tiept 
spre cer"
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CARNET
La casa de cultură a tineretului

Casa de cultură a tineretului din raionul „23 August11 or
ganizează pentru iubitorii de muzică din întreprinderi, ins
tituții și școli, medalioane muzicale consacrate vieții și ope
rei marilor muzicieni. Recent, a avut loc o expunere închi
nată creației lui Ciprian Porumbescu. S-au prezentat apoi 
unele din lucrările compozitorului.

în premieră
Teatrul de stat din Brașov a prezentat în premieră piesa 

„Vizita bătrinei doamne“ de F. Dürrenmatt. Regia specta
colului aparține lui Dinu Cernescu. Scenografia ; Paul Bort- 
novski și Ovidiu Bubulac.

Tnttlntri cu scriitorii
Numeroși oameni ai muncii, iubitori de literatură au par

ticipat recent la un simpozion literar organizat de Consi
liul pentru răspindirea cunoștințelor cultural-științifice, în 
sala Lectoratului central din Capitală. Cu acest prilej, scrii
torul Marcel Breslaști a vorbit despre fabulă, după care 
scriitorul Radu Tudoran a prezentat romanul său „Dunărea 
revărsată“.

Cinemascop Ia Smeeni
Cinematograful „Vasile Roaită“ din comuna Smeeni, ra

ionul Buzău, a fost recent amenajat, pentru prezentarea de 
filme pe ecran lat. Primele spectacole au atras un mare nu
măr de colectiviști. (De la C. Bcrcscu, coresp. voluntar).

La Galeriile de artă
In sala Galeriilor de artă din str. Kirov nr. 1 s-a deschis 

expoziția pictorului Petre Achițenie intitulată „Impresii de 
călătorie“. Artistul prezintă 80 de lucrări de pictură și gra
fică.

Discuri .rEIectrecord"
A apărut recent un disc care cuprinde canțonete italiene 

interpretate de Nicolae Herlea, artist al poporului. Acom
paniază orchestra Radioteleviziunii, dirijată de Iosif Conta. 
Un alt disc, realizat de casa de discuri „Electrecord“, 
conține suita „Visul unei nopți de vară“ de Mendelssohn- 
Bartholdy, în interpretarea orchestrei simfonice a Filarmo
nicii din Varșovia, sub conducerea dirijorului Witold Ro- 
wicki.

Imagine din

larizată în. culori, care vor 
prezenta priveliști carpatine : 
„Cerbul“ — primul din acest 
ciclu — va putea fi vizionat 
în ciirînd ; „Ursul“ — se află 
în faza de finisare; mai tîrziu, 
realizatorii vor prezenta publi
cului „Capra neagră“. Apara
tul de filmat ne poartă prin 
frumoasele păduri ce împodo
besc munții noștri. Creatorii 
filmelor s-au străduit să pre
zinte publicului imagini cît 
mai interesante din viața ani
malelor. Filmările s-au făcut 
în toate anotimpurile și au 
durat un an de zile. Au fost 
străbătuți munții 'Retezat, A- 
püseni, Rodnei...

Folosind limbaful cinemato
grafic, regizorul Mire!. Ilieșu 
și operatorul Sergiu Huzum 
își propun să realizeze în fil
mul „Rădăcini" o analiză a 
procesului de creație a sculp
torului Vida Geza. Regiunea 
Maramureș cu pădurile ei, cu 
viața minerilor, cu tradițiile 
țăranilor sînt prezentate In 
film ca elemente ale procesu
lui complex prin care ia naș
tere opera de artă. Filmul a- 
rată cum sub mîinile sculpto
rului trunchiurile copacilor 
doborîți prind o nouă viață, se 
transformă tn creații artistice

tiimul „Ursul"
Documentarul „Itinerar“ 

(regizor : Nina Behar, opera
tor Gh. Herschdorfer) prezintă 
lucrările de artă plastică uni
versală din Muzeul de Artă al 
R. P. Romine. ,

Filmul documentar are mari 
posibilități de lărgire a tema
ticii. Este interesantă, de pil
dă, ideea de a crea un aseme
nea film adresat părinților 
(„3X3=9“ — regizor Gabriel 
Barta ; operator : Tiberiu O- 
lasz). Cineaștii abordează pro
blema relațiilor dintre părinți, 
școală, copii, faptul că părin
ții trebuie să continue să se 
ocupe de educația copiilor și 
după ce aceștia au intrat în 
școală.

Studioul va continua reali
zarea unor documentare me
nite să răspundă unor preo
cupări actuale ale colectiviști
lor și ale mecanizatorilor din 
agricultură. Intre acestea sînt 
prevăzute o serie de filme di
dactice destinate învățămîn- 
tului agrozootehnic, despre 
organizarea muncii într-o bri
gadă de tractoare și utilizarea 
îngrășămintelor chimice în a- 
gricultură (regizor: Paul Co
jocarii ; operator : Dumitru 
Predeanu) și altele.

Casa pionierilor din Clnj. In secția de coregrafie.

late în vederea pășunatului rational. 
Cel ce ne furnizează aceste date, 
ca un bun cunoscător al gospodă
riei colective, este directorul școlii 
de 8 ani, Aurel Tăbăcaru. îmbucură
tor și firesc, la urma urmei, faptul 
că un intelectual, dascăl al copii
lor, este la curent cu treburile și 
realizările colectiviștilor. Inginerul 
agronom Gheorghe Țabără, sosit 
ceva mai tîrziu, nu face decît să 
confirme sau să precizeze aceste 
date. Aflăm, de altfel, că intelectua
lii de aici sînt angfenați în viața 
culturală a satelor. De pildă, mai 
multi dintre ei au avut o întîlniie

Activitatea culturală 
în pragul verii

cu colectiviștii, răspunzînd la între
bări variate, legate de întreținerea 
culturilor, ca Și de zborul rachetei 
cosmice sovietice în direcția plane
tei Marte.

Și astfel intrăm în subiectul dis
cuției noastre: serile în comună Vut
cani. Serile din acest an au avut 
pentru colectiviști diferite nume: seri 
de calcul, seri de întrebări și 
răspunsuri, seri literare, seri în
chinate femeii, joi ale tineretu
lui. în serile de calcul s-au 
discutat îndeosebi cifrele de plan, 
și sub ochii colectiviștilor, aceste ci
fre aparent abstracte au căpătat 
conturul plin al sacilor de qrîu și 
dg porumb, au demonstrat creșterea 
fondului de bază al gospodăriei și 
a veniturilor personale. în serile de 
întrebări și răspunsuri s-a vorbit 
despre căile de sporire a producției 
de cereale. în vreme ce concursu- 
rile-qhicitoare au pus în fața colec
tiviștilor problem© actuale legate de 
dezvoltarea fermei de animale, creș
terea cantității de lapte, cultura șl 
întreținerea porumbului.

Femeilor le-au fost dedicate seri 
care, pe lînqă discuțiile despre fa
milie, igienă sau educația copiilor, 
au cuprins conferințe inspirate din 
munca în qospodăria colectivă. 
Uneori au fost tratate și teme ca: 
„Cum se pot crește 500—600 păsări 
la suta de hectare". „îngrijirea vaci
lor de lapte", „Combaterea pestei 
porcine“.

Oare nu se poate spune că succe
sele de azi ale sectorului avicol 
se datoresc într-o măsură și acestor 
conferințe și discuții? Sub mîinile 
grijulii și pricepute ale colectiviste
lor, incubatoarele au dat pînă acum 
cîteva „șarje“, însumînd ’7 000 de 
pui, iar în continuare, se pregătesc 
să vadă lumina zilei încă pe atîți 
pui și încă 2 000 de boboci de gîscă 
și de rață.

într-una din joile lunii aprilie, pre
ședintele gospodăriei, Manole Du
mitru, a yorbit tinerilor despre „im
portanta pășunatului rațional și pre
gătirea izlazului în acest scop“. Nu 
a fost o expunere teoretică, ci, dim
potrivă, o discuție foarte concretă, 
în zilele următoare, 160 de tineri co
lectiviști și 120 de pionieri au ieșit 
la curățirea izlazurilor. Spinii și mu
șuroaiele de pe 80 ha de teren au 
dispărut, tar tineretul din comună a 
hotărît să răspundă în acest an de 
problema pășunatului rațional al a- 
nimalelor.

Serile literare, destinate mal ales 
tineretului, au avut un caracter atră
gător prin concursurile pentru „cel 
mat bun povestitor“. Tinerii au po
vestit pasajele care i-au impresio
nat mai mult din cartea „Șoseaua 
milionarilor“ — suită de reportaje 
despre cîteva gospodării colective 
fruntașe din Banat — sau fraqmente 
emoționante din viața eroică a lui 
Pavel Corceaghin. în aceste zile, la 
căminul cultural se strîng întrebări 
pentru brigada științifică din Huși 
care va veni peste cîtva timp să 
se întîlnească cu colectiviștii din 
Vutcani.

Corul, orchestra, echipa de dan
suri își continuă repetițiile. După 
spectacolul din primăvară intitulat 
„Primii la însămînțat“, brigada ar
tistică de agitație pregătește un nou 
program despre realizările șt preo
cupările actuale ale colectiviștilor, 
despre întreținerea culturilor, grădi
na d0 legume, pășunatul rațional al 
animalelor etc.

Am putea spune fără să greșim, 
că serile culturale din comuna 
Vutcani au pregătit întrucîtva aceste 
dimineți și zile de muncă intensă și 
rodnică, pe cîmp, la livadă și la 
vie, în grădină sau la fermele de 
animale și păsări. Au sprijinit aceas
tă activitate comitetul raional de 

cultură șl artă și celelalte instituții 
culturale din Huși ? într-o oarecare 
măsură, dar ceea ce trebuie subli
niat este faptul că activiștii cultu
rali, intelectualii din Vutcani nu aș
teaptă tot timpul sfaturi și îndem
nuri de la centru, ci pornesc la lu
cru cu inițiativă și pasiune.

...E aproape seară. în sala cămi
nului nu mai găsești un Ioc. Me
sele de șah sînl ocupate iar în jurul 
aparatului de radio tinerii s-au strîns 
ciorchrne. într-o încăpere alăturată, 
bibliotecara înscrie cărțile în fișele 
cititorilor: „Btblia hazlie“, o broșură 
despre cultivarea viței de vie, 
„Moara cu noroc“ de Slavici...

Coborîm cele cîteva trepte ale că
minului și mai aruncăm o privire 
de jur împrejur, înainte de a ne lua 
rămas bun. Și abta acum observăm, 
lîngă clădirea sfatului popular, în 
piața, centrală a satului, o platfor
mă de lemn, o scenă în aeT liber.

— Aici își prezintă brigada artis
tică programul, se dau spectacole, 
iar uneori se tin conferințe.

în fața scenei, pe o coastă de 
deal, sute de case. Ca și cum, în 
acest amfiteatru natural, tot satul ar 
participa la spectacolele artiștilor 
amatori din Vutcani. Dar directorul 
căminului cultural ne întrerupe gîn- 
durile:

— Pregătim acum și o scenă por
tabilă cu care ne vom deplasa, în- 
tr-unut din camioanele gospodăriei, 
în satele Mălăiești și Poșta-Elan, la 
brigada legumicolă, la ferma de 
animale...

Cu alte cuvinte, activitatea cultu
rală intră nu numai în conținutul și 
problemele, ci și în ritmul și speci
ficul campaniei agricole de vară.

Nu numai planuri...
Mașina se poticnește aproape la 

flecare pas. Privim cu ciudă și ne
dumerire la grămezile de pietriș 
care, pe marginea șoselei, așteaptă 
doar mîna unul qospodar. De-a lun
gul apel subțiri a Elanului am tre
cut hotarul dintre raionul Huși și Bîr- 
lad, și am ajuns In prima comună : 
Găgești. Ne interesăm în primul rînd 
dacă la căminul cultural are loc 
vreo manifestare. Nu. Poate, totuși, 
repetă vreuna din formațiile artis
tice ?

— Apoi, după iarnă echipele noa
stre s-au cam descompletat — ne 
răspunde secretarul sfatului popular 
comunal.

Aflăm în continuare că activitatea 
culturală a constituit la 21 aprilie o. 
biectul unei sesiuni a comitetului •-

VASILE ALECSANDRI :

la Teatrul Tineretului

Două scene din „Chirița în provincie . Stînga : Leonaș (Florin Vasiliu) și Luiuja (Jana Gorea). Dreapta: 
Profesorul de franceză (Tudcrel Popa) și elevul său Gulită (Marin Moraru). (Foto : R. Costin)

Recentele montări pe diferite scene 
din Capitală și din tară cu piese ale 
înaintașilor teatrului nostru au de
monstrat convingător cît de viu și de 
tînăr poate răsuna cuvîntul lor azi, 
și ce mare succes obține el în rîn- 
durile celor mai largi mase de spec
tatori.

Bunăoară „veșnic tînărul’ Alec- 
sandri 1

Bogata lui zestre dramatică, și mai 
cu seamă „comediile cu cîntice", care 
au biciuit moravurile și năravurile 
ciocoimii, concepțiile retrograde, 
cosmopolite, ce puneau stavilă pro
gresului au devenit sursa unor 
savuroase spectacole populare : ti
neri directori de scenă scuturînd 
praful de pe vechile ediții ale primi
lor noștri dramaturgi au purces la 
îndrăznețe și proaspete puneri în 
scenă.

După succesul de prestigiu al Tea. 
trului de stat din Brașov cu „Chirița 
în Iași“, urmărim acum, pe scena 
Teatrului Tineretului, noile aventuri 
ale isprăvnicesei din Bîrzoieni pe 
drumul parvenirii. „Chirița în provin
cie', scrisă în 1852, reluînd tipurile 
fixate de Alecsandri în prima come
die, desenează cu o pană ascuțită 
venalitatea, corupția, cupiditatea bo
iernașilor care, introducînd „moda“ 
apuseană, haine „nemțești' și „cea
iuri la ora 5’, „voiajuri' în Europa 
și livrele pentru lachei, jefuiau tot 
mai vîrtos șl instaurau tot mai te
meinic sistemul plocoanelor și peș
cheșurilor — după „vechea' datină 
a boierimii pămîntului. Grotescă si
luetă de farsă, gureșa Chlrlță cumu
lează trăsăturile tipice acestei lumi 

xecutiv, unde au participat, în afară 
de deputațl, 21 de invitați, ingineri, 
profesori, cu alte cuvinte, oamenii 
cărora le revine ca principală sar
cină obștească preocuparea pentru 
viata culturală a comunei. Citind 
darea de seamă a sesiunii, desprin
dem cîteva manifestări culturale in
teresante, în satul Peicani — seri de 
întrebări și răspunsuri, un jurnal 
vorbit despre căile de sporire a fon
dului de bază — în satul Giurcani 
— acțiuni de popularizare a cărții, 
recenzii și consfătuiri cu cititorii pe 
tema : „Ce am învățat din cărțile le
gate de specificul muncii noastre'. 
Tot din darea de seamă se desprind 
însă, o serie de lipsuri : inactivita
tea formațiilor artistice, constatarea 
că aparatul de proiecție e stricat.

— între timp a fost reparat ?
— Nu.
Hotărîrea sesiunii ne surprinde 

prin caracterul exclusiv numeric, 
cantitativ, al recomandărilor sale : 
atîtea conferințe, atîtea recenzii, atî
tea..., dar nici un cuvînt despre 
pteocupările actual9 ale gospodă
riei, despre problemele economice și 
educative pe care căminele cultura
le sînt chemate să le oqlindească în 
activitatea lor. Am fost totuși curioși 
să vedem planul de muncă al unui 
cămin. în săptămîna de la 14 la 20 
mai, planul căminului cultural din 
Găgești cuprindea cîteva manifes
tări interesante, legate de probleme
le și preocupările qospodăriei co
lective. Dar, dintre acestea, două jur. 
nale vorbita și o conferință nu au a- 
vut loc.

Vina unoT asemenea stări de lu
cruri o poartă în primul rînd factorii 
de răspundere din comună. Ne-am 
întrebat însă ce sprijin au primit ac
tiviștii culturali din Găgești de la 
centrul de raion. Orașul Bîrlad se 
află la o distantă de aproximativ 50 
kilometri, țar cea mai apropiată sta. 
tie de cale ferată (Murgeni) la 16 
km. Activiștii, conferențiarii, briqăzi- 
le științifice de la raion se opresc 
de obicei la Murqeni. Rareori se a- 
bate prin Găqești un instructor me
todist de la casa raională de cul
tură sau un conferențiar.

Se apropie strînqerea recoltei, se 
apropie vara, cu muncile sale spe
cifice Brigada artistică din Vutcani 
preqătește un nou spectacol, în vre
me ce tîmplarul colectivei alcătu
iește o scenă portabilă. Nu putem să 
credem că vecinii lor din Găgești 
vor sta nepăsători, cu mîinile încru
cișate. Li se cere doar inițiativă și 
pu{in efort.

P. DIACONESCU 

incriminate, devenind un clasic și 
tradițional personaj din galeria figu
rilor satirice reprezentative ale dra
maturgiei noastre naționale.

Bine venită în repertoriul teatrului 
pentru tineret (unde clasicii noștri ar 
trebui să dețină un loc însemnat în 
educarea artistică a noii generații), 
„Chirița în provincie", în direcția de 
scenă a regizoarei Sanda Manu, ofe
ră publicului satisfacțiile unui spec, 
tacol amuzant și tineresc — în 
aceeași viziune înnoitoare ce a ca
racterizat ultimele editări scenice ale 
comediilor lui Alecsandri. Apar și în 
acest spectacol procedee ingenioase 
pentru stabilirea complicității sce
nei cu sala, pentru sublinierea 
fermecătoarei simplități cu care 
este condusă intriga dramatică : 
într-o grațioasă pantomimă core
grafică, Genoveva Preda (țiganca,
— popular personaj de epocă !) mi
mează cu haz eroii și evenimentele 
piesei ; ridicările’ de cortină sînt în
soțite de anunțuri scrise, ariile lui 
Flechtenmacher se cîntă cu amuzan
tă stridență tragică sau lirică ; — de
corul (pictor-scenograf Sergiu Sin
ger) din cartoane copilăros colorate 
și crestate cu foarfecă reacționează 
cu promptitudine la atitudinile per
sonajelor. Iar acestea — rotofei is
pravnici și serdari, Bclivlsiți cuconași 
și dascăli, ca și rîzgîiatele lor odras
le, defilează într-o ridicolă paradă 
de fantoșe, agitîndu-se într-o șubre
dă și miniaturală lume de carton.

Neîndoios, în intențiile regiei toți 
interpret!! trebuiau să amintească 
necontenit șl cu bună știință publicu
lui, cît de rizibile și de inconsistente 
sînt sentimentele acestor personaje
— tristetile ca și bucuriile lor, și cu 
un ochi critic, să-și „declare' vehe
ment identitatea. Fideli acestui stil de 
joc s-au arătat Magda Popovic! și 
Marin Moraru, interpreții cuplului Lu. 
luța-Guliță. Ei au jucat cu străluci
toare vervă satirică și inteligentă 
nuanțare în compoziție, desemnînd
— ea — o convențională eroină liri
că (a cărei suavitate e dublată de o 
zestre bunicică) și — el — un Guliță 
idiot și viclean, vrednic strămoș al 
domnului Goe. (Alt Guliță — pe da
tele unei interpretări tradiționale, dar 
nu lipsite de farmec și *alen'.  reali
zează și jean Teodorescu). Lor 
li s-a alăturat Florin Vasiliu (Leo
naș) care, aducînd în scenă ca MIRA IOSIF

Echipa de dansuri a căminului cultural „Ciprian Porumbescu" din 
Vama, regiunea Suceava, este cunoscută șl apreciată In regiune pentru 
spectacolele prezentate. In fotografie : Cîțiva membri al echipei.

Expoziție permanentă de artă plastică
Începînd din luna fe

bruarie a.c., în orașul Ba- 
badag funcționează o ex
poziție permanentă de 
artă. Exponatele sînt do
nații sau achiziții ale Mu
zeului regional de artă 
Dobrogea. Vizitatorii se 
opresc îndelung în fața 
unor lucrări cum sînt : 
„Peisaj marin“ de Gh. Pe- 

trașcu, „Gladiole“ de To- 
nitza, peisajul „Constanța 
1928“ de M. Bunescu și 
altele.

Zilele trecute, expoziția 
s-a îmbogățit cu noi lu
crări de pictură și sculp
tură aparținînd unoi ar
tiști tineri, mulți dintre ei 
membri ai cenaclului de 
artă plastică din Constan

ricaturala siluetă a unul subțire 
„bonjurist' — cu viitorul asigurat la 
o isprăvnicie — a ironizat cu acest 
prilej clasicul clișeu al primului a- 
morez. Pe aceeași linie incisivă s-a 
înscris și interpretarea lui Tudorel 
Popa (Musiu Șarl) — căruia i s-a 
adăugat însă și funcția de comenta
tor prezent și continuu al isprăvilor 
Chiriței, — personajul părăsind așa
dar într-o măsură cadrul întîmplări- 
lor unde el trebuia să rămînă totuși o 
insectă din respectivul insectar. O 
bună prezență în spectacol tf adus-o 
și Al. Lungu (Ion) subliniind cu iro
nică sfătoșenie latura convențională 
a rolului său de argat complice la 
tertipurile boierului.

Din păcate, în alt stil și-ău inter
pretat rolurile actori ca Gh. Gîmă 
(Bîizoi), Neofita Pătrașcu (Safta) sau 
Jana Gorea (Luluța — în altă distri
buție), utilizînd'l4hijl*> ’èioelé facile și 
învechite aleî/comèriidiabufe,. lipsite 
de idei. Efortul regizoral ar, mai tre
bui încă să se îndrepte către unita
tea stilistică, omogenitatea interpre
tării, și totodată spre accentuarea 
sensurilor satirice, critice ale textu
lui în a doua parte a spectacolului. 
Spre final, verva scade treptat, în- 
cît scena balului cu invitați n-are 
hazul și relieful necesar.

Indepărtîndu-se de anumite pro. 
cedee tradiționale, regia totuși a uti
lizat unul, chiar principal — încre- 
dințînd rolul titular unui actOT tra
vestit. După Matei Millo, creatorul 
scenia al Chiriței, și Miluță Gheor
ghiu, interpret de prestigiu și cu tra
diție de decenii pe scena ieșeană — 
Arcadie Donos este acum noul prota
gonist al acestui rol încercat. Izbu
tind să transmită trăsături specifice 
personajului Chirița — suficiența 
ostentativă, cupiditatea, nesățioasa 
poftă de parvenire — Donos a insis
tat însă prea mult pe latura „femini
tății" pasionale a Bîrzoaioi, cochetind 
prea des cu ideea travestirii sale în
tr-o cucoană corpolentă și ușuratică 
în porniri.

Pe scena Teatrului Tineretului, 
montarea „Chiriței în provincie' se 
arată ca un util și izbutit act 
de cultură ce repune în circulație — 
(sperăm că pentru mai multe sta
giuni) populara creație comică a 
popularului ÄlecsandTi.

ța. Printre acestea se află 
tablourile : „Mangalia“ de 
Silvia Rhea Radu, „Por
tul“ de Maria Băniță, 
„Țăran colectivist” de Pa

vel Codiță, „Portret de 
pionieră“ de Emilia Iacob. 
Dintre sculpturi, amintim 
„Recoltă bogată“ de Du- 
man Ion și „Pescarii" de 
Boris Leonovich
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Cum am organizat pășunatul
Gospodăriile colective din raionul 

Botoșani au prevăzut în planul de 
producție sporirea efectivelor de a- 
nimale și în special de taurine. Multe 
gospodării colective cum sînt cele 
din Roma, Bobulești, Buhăceni și 
altele au între 25 pînă la 33 taurine 
la euta de heotare. Noi știm bine 
că realizarea sarcinilor privind mă
rirea electivelor și sporirea produc
ției de carne, lapte, lînă depind în 
primul rînd de asigurarea bazei fu
rajere. De aceea una dintre princi- 
palele preocupări ale consiliului a- 

/ gricol raional este sporirea produc
ției de furaje.

în raionul Botoșani, pășunile natu. 
rale ocupă o suprafață de 22 300 
hectare. Din această suprafață peste 
50 la sută este situată pe pante slab 
productive eau erodate. Consiliul a- 
gricol raional a dezbătut pe larg 
problema îmbunătățirii pășunilor, a 
întocmit un plan de acțiune concret 
cu sarcini precise, privind lucrările 
ce trebuie executate. Grăpatul pășu
nilor, curățitul mărăcinilor și spini
lor, împrăștierea mușuroaielor și în- 
grășarea cu îngrășăminte organice 
și minerale, precum și prin tîrlire 
sînt acțiuni ce stau în centrul aten
ției consiliilor de conducere ale gos
podăriilor colective.

Pînă în prezent în majoritatea gos
podăriilor colective s-au executat 
aceste lucrări. Realizări mai frumoa
se au obținut gospodăriile co
lective din Răuseni, Verești, Cuco- 
răni și altele, care au executat lu
crări de curățire și întreținere a pă
șunilor pe aproape întreaga supra
față ce o dețin. La aceste gospodării 
e-au organizat acțiuni de masă la 
care au participait un mare număr 
de colectiviști și îndeosebi tineri. 
Pînă acum, curățirea pășunilor 
s-a făcut pe o suprafață de mai bine 
de 16 000 hectare. In afară de a- 
ceasta, au fost luate măsuri ca la 
fiecare grajd să se construiască ba- 
zins pentru caotarea urinei, spre a 
fi folosită la îngrășatul pășunilor.

Un rol important în sporirea can
tității de maeă verde îl are pășuna
tul rațional. In aceleași condiții de 
climă, cu aceeași încărcătură de a- 
nimale la hectar, gospodării vecine 
obțin rezultate diferite la pro
ducția de lapte, datorită apli
cării sau neaplicării măsurilor de 
întreținere și folosire a pășunilor. 
Gospodăria colectivă ; .din Roma, bu
năoară, organizind pășunatul pe tar
lale, a realizat anul trecut pînă la 
sfîrșitul lunii august o producție me
die de 2 308 litri lapte de Ia un nu
măr de 138 vaci furajate, pe cînd Ia 
gospodăria colectivă Cotirgaci din

aceeași comună s-a înregistrat în 
aceeași perioadă o producție medie 
mai mică cu 600 litri. Anul trecut, în 
cursul lunii august, cînd majoritatea 
pășunilor au început să se usuce din 
cauza secetei, la gospodăriile colec
tive car.e au aplicat lucrările de în
treținere și pășunatul rațional, iarba 
e-a menținut într-o stare de vegeta
ție bună, asigurînd astfel o cantitate 
îndestulătoare de masă verde pen
tru hrana animalelor.

Anul acesta, toate izlazurile comu
nale au fost date în primire gospo
dăriilor colective pe termen de 10 
ani, încheindu-se convenții cu aces
tea asupra lucrărilor ce trebuie 
executate. In majoritatea gospodă
riilor din raion, cum sînt cele de Ia 
Bucecea, Unțeni, Ștefănești și altele, 
animalele sînt ținute la pășune în 
tabere de vară.

La G.A.C. Bobulești, Todireni, Rău
seni, Drîslea și altele, pășunea a 
fost repartizată pe specii de anima
le. O atenție deosebită se acordă 
tineretului taurin care a lost repar
tizat pe pășune separat de tauri
nele adulte. Fiecare pășune a fost 
împărțită într-un număr de 6 pînă la 
10 tarlale, în raport cu numărul de 
animale și calitatea ei. Tarlalele 
sint pășunate cite 4—6 zile, astfel 
că pe iiecare tarla animalele revin 
după 24—36 de zile. In acest timp 
pășunea se poate regenera, iar ani
malele consumă întreaga cantitate 
de iarbă ce se produce.

Cu toate măsurile luate, conside
răm că mai avem multe de făcut 
pentru îmbunătățirea calității pășu
nilor naturale din raionul nostru. Plin 
planul de măsuri s-a stabilit c-a, din 
toamna aceasta, pe o suprafață de 
circa 1 000 hectare terenuri în pantă, 
erodate șî neproductive să se exe
cute lucrări de teraeare. Pe aceste 
terase se vor planta pomi printre 
care vor fi cultivate plante furajere. 
Asemenea lucrări se vor executa pe 
suprafețe mal mari în gospodăriile 
colective Zlătunoaia, Blîndești, Rîn- 
ghilești și altele.

De asemenea, ne preocupăm de 
organizarea loturilor semincere pe 
suprafețe mai mari, pentru asigura
rea semințelor necesare reînsămîn- 
țării și supraînsămințării pajiștilor.

Prin măsurile pe care le-am luat 
și le vom lua în continuare, avem 
convingerea că pășunile din raionul 
noetru vor putea asigura necesarul 
de masă veide pe timpul..verii pen
tru întregul efectiv de animale.

Ing. MIHAIL OLARIU 
președintele Consiliului agricol 

raional Botoșani

Pentru vacile de lapte de la G.A.C. Grigoreni, raionul Moinești, au lost repartizate pășunile situate mai aproape de centrul gospodăresc. In fotografie : cireada d0 vaci pe pășune.

VARĂ PE PĂȘUNE
In raionul nostru există suprafețe întinse de pă

șuni care asigură animalelor o hrană consistentă și 
ieftină. Pentru folosirea cît mai rațională a aces
tora am dat o mare atenție organizării pășunatului 
și întreținerii animalelor în tabere de vară. In to
tal organizăm 40 de tabere la pășune.

Multe gospodării colective au acumulat o expe
riență bună în ce privește întreținerea animalelor 
în tabere de vară pe pășuni. Se poate spune că 
factorul care a contribuit cel mai mult ca la G.A.C. 
Gorneștî să se obțină anul trecut o producție me
die de peste 2 600 de litri lapte de la fiecare vacă 
a fost ținerea vacilor în tabără, pe pășune. In a- 
ceastă gospodărie s-au obținut, de asemenea, în
semnate sporuri de creștere în greutate la tinere
tul bovin. Pentru generalizarea metodelor folosite, 
consiliul agricol raional a organizat la Gornești un 
schimb de experiență cu colectiviști și specialiști 
din toate gospodăriile colective din raion.

Consiliul agricol raional a trecut în acest an la 
extinderea taberelor de vară pe pășuni, în special 
pentru tineretul bovin. In acest scop, folosim din 
plin pășunile de munte și pădurile pășunabile. Ți
nînd seama de producția de masă verde de pe a- 
ceste pășuni, precum și din păduri, am repartizat 
suprafețe corespunzătoare fiecărei gospodării. IJ- 
nele gospodării colective s-au asociat pentru a or
ganiza împreună ta
berele de vară. Gos
podăriile colective 
din Milaș, Crăești și 
Petrilaca, de pildă,

situate în zona de cîmp, au organizat o tabără co
mună pe pășunea de munte de la „Osoi“, pentru 
300 vițele. Gospodăriile colective din lara de Mu
reș și Pădureni, de asemenea au organizat o ta
bără comună pentru a crește pe pășune 200 de 
bovine tinere. La organizarea taberelor am avut 
grijă să nu se facă risipă de materiale și de fon
duri. La munte s-au făcut ocoale simple din ma
terial ieftin pe locuri unde animalele pot fi pro
tejate în timp de ploaie de copacii mari ce se 
găsesc aici. Pe pășunile din zonele de deal s-au 
executat șoproane fără pereți, numai cu acoperiș 
din material local.

Pentru asigurarea montei junincilor, în taberele 
de vară situate pe pășunile mai îndepărtate au fost 
repartizați 30 de tauri. In taberele de vară mai 
apropiate, reproducția se asigură prin însămînțări 
artificiale.

Vom îndruma în continuare gospodăriile 
colective să folosească din plin posibilitățile 
de hrănire a animalelor cu furajele verzi de pe pă
șuni și din păduri, pentru a obține rezultate tot 
mai bune în creșterea producției de carne, lapte și 
lînă.

ing. NICOLAE LOBONȚIU 
președintele Consiliului agricol 
raional Reghin, regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară

Ne îngrijim de recolta viitoare de nutrețuri
Gospodăria noastră colectivă 

are o bogată experiență în culti
varea plantelor furajere pentru 
sămînță și în special lucernă, tri
foi, morcovi furajeri, lolium și 
alte ierburi. Sămînța produsă în 
gospodăria noastră contribuie la 
creșterea suprafețelor cultivate cu 
plante furajere valoroase și în alte 
gospodării și este o sursă de ve
nituri bănești. Care sînt lucrările 
ce le executăm noi la aceste cul
turi ? în primul rînd, alegerea 
terenului pentru loturile semin
cere constituie una din principa
lele probleme de care depinde 
realizarea unei producții mari la 
hectar. De pildă, în condițiile 
gospodăriei noastre se obțin bune 
rezultate dacă trifoiul este însă
mînțat sub plante protectoare 
(grîu) și lucerna în cultură pură. 
Tot atît de importantă este și 
alegerea momentului optim de 
însămînțat. Am constatat că se
mănatul în primele zile din luna 
martie dă cele mai bune rezul
tate.

Insămînțarea trifoiului și a lu- 
cernei o facem mecanic, în rîn- 
duri obișnuite, folosind să
mînță cu o valoare germi

nativă bună. Ca îngrășămînt 
folosim mustul de grajd pe care-1 
împrăștiem cu o cisternă special 
construită. îndată după recolta
rea primei producții pentru fin, 
terenul se grăpează și se aplică 
im tratament contra gărgăriței cu 
30 kg DDT la ha sau Hexacloran, 
această operație repetîndu-se a- 
poi la 12—14 zile, în funcție de 
starea vegetației.

Recoltatul lucernei și trifoiului 
pentru sămînță se face în cel 
de-al 2-lea an și anume la coasa 
a doua. Strîngerea plantelor pen
tru sămînță se face cînd 75—80 
Ia sută din capitule au căpătat o 
culoare brună închisă.

O altă plantă valoroasă pentru 
furajarea animalelor și păsărilor, 
cultivată în gospodăria noastră, 
este morcovul. In această primă
vară am plantat butași spre a ob
ține sămînța necesară pentru a 
cultiva cu morcovi 5 hectare. Am 
ținut seama să avem o densitate 
medie de 40 000—45 000 butași 
la ha. Aplicăm toate regulile 
agrotehnice pentru a obține o re
coltă bogată și la această cul
tură.

O bogată experiență au acumu

lat colectiviștii noștri în cultiva
rea loliumului care în acest an 
ocupă o suprafață de 40 ha. A- 
ceastă cultură am însămînțat-o în 
benzi. Imediat după însămînțare, 
o lucrare importantă pe care o 
executăm e tăvălugitul, după 
care urmează grăpatul. în al 
doilea an cultura se prășește me
canic între rînduri. Recoltatul îl 
facem cu combina în momentul 
coacerii complete. Cultura aces
tei plante valoroase pentru îm
bunătățirea pajiștilor constituie 
pentru noi și o importantă sursă 
de venituri bănești. Anul trecut, 
de pildă, prin vînzarea seminței 
de lolium, gospodăria a obținut 
un venit de 108 000 de lei. în 
total, anul trecut din vînzarea 
semințelor de plante furajere ca 
trifoi, lucernă, lolium etc. am ob
ținut 224 000 lei, lucru ce a fă
cut ca echipele care întrețin lotu
rile semincere de plante furajere 
să dea o atenție deosebită lucră
rilor de întreținere și de strîn- 
gere a recoltei la aceste culturi.

Ing. agronom 
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G.A.C. Chizătău 
regiunea Banat
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Colectiviști, lucratori din G. A. S„ 
specialiști din agricultură !

Organizați gospodărește taberele de vară 
și pășunatul pentru ca animalele să folosească 
pe deplin iarba de pe pășuni și din păduri!

Pentru sporirea producției de furaje, exe
cutați la timpul optim și la un nivel înalt agro
tehnic lucrările de întreținere a culturilor!

Imediat după recoltarea culturilor timpurii, 
semănafi plante furajere pe suprafețe cît mai 
mari !

Recoltați la vreme și fără pierderi toate 
resursele de nutrețuri pentru a obține cantități 
cît mai mari de fin și furaje insilozate de bună 
calitate !

Strîngeti ierburile, buruienile și alte nutrețuri 
verzi pentru a crea rezerve de furaje cît mai 
mari în fiecare gospodărie de stat și gospodă
rie colectivă!

Plante iurajere 
prin livezi

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — 
Livezile G.A.S. Satulung din raionul 
Șomcuta se întind pe 450 ha. O bună 
parte din acestea sînt livezi tinere, plan
tate în anii din urmă. Pentru valorifica
rea cît mai bună a terenurilor dintre 
rîndurile de pomi, conducerea gospodă
riei, îndrumată de organizația de par
tid, a luat măsuri de cultivare a aces
tora cu plante furajere. Anul trecut, de 
pildă, au fost cultivate printre rîndurile 
de pomi pe o suprafață de 150 ha: tri- 
foliene, borceag și dovleci. La cultura 
borceagului s-au obținut în medie 
3 000 kg fîn la ha. De pe suprafețele 
unde acesta s-a folosit ca masă verde 
s-au strîns 25 000—30 000 kg la ha.

Anul acesta culturile furajere s-au ex
tins pe 250 ha de livezi, acolo unde 
panta nu e prea mare. Se cultivă bor
ceag, trifoliene și alte culturi furajere. 
Producția de fructe, precum și cea de 
furaje vor spori în acest an și ca urmare 
a faptului că pe 400 ha de livadă s-au 
aplicat gunoi de grajd și îngrășăminte 
chimice. Zilele acestea s-a început și 
cositul trifoiului din livezi. Culturi in
tercalate prin livezi există și în gospo
dăriile colective din Șomcuta, Seini, 
Cicîrlău, Coruieni și altele.

Numai finim de bună calitate
Fermele noastre de ani

male se dezvoltă continuu. 
La sfîrșitul anului vom avea 
1 200 de taurine, dintre care 
aproape jumătate vaci cu 
lapte și juninci. De aseme
nea, vom avea mii de oi și 
porci. Pentru a asigura o 
bună hrănire a acestor ani
male în iarna viitoare, folo
sim toate posibilitățile ce le 
avem de a produce canti
tăți cît mai mari de nutrețuri 
de bună calitate.

O sursă principală de asi
gurare a bazei furajere în 
gospodăria noastră o consti
tuie cele 530 de ha fînefe. 
Pentru a obține o recoltă cît 
mai bună de fîn încă din 
primăvară am îngrășat cu 
gunoi de grajd 130 ha te
renuri mai slab productive. 
Am transportat cîfe 20 tone 
gunoi pentru fiecare hectar, 
în afară de mustul de grajd 
împrăștiat în cursul iernii.

în această primăvară am 
pornit o largă acțiune de 
curățire a pășunilor și tine
telor. Fîneața a fost nivela

tă, curățită de arborete, 
spini, pietre.

Acum ne pregătim pentru 
cositul finului, lucrare deo
sebit da importantă. Spun 
acest lucru, deoarece dacă 
nu cosim la timp și repede, 
se diminuează mult calita
tea ierburilor. Avem gata 
reparate cele 12 cositori 
trase de cai. Vom începe 
cositul fînețelor cam în ju
rul datei de 10 iunie, cînd 
iarba dă în floare. In fie
care brigadă s-a asigurat 
tot ceea ce este necesar 
pentru a se lucra pe bază 
de grafic. Avem o parle din 
fînefe situate pe dealuri. 
Acestea vor fi cosite ma
nual. Fînul va fi depozitat 
cu grijă în șuri și șire, a- 
proape de grajduri. Vom 
avea grijă ca șirele să fie 
bine formate, cu vîrf făcut 
gospodărește și îndesate, 
încît ploaia să nu pătrundă 
și să nu strice fînul.

GHEORGHE CIOLAN 
președintele 

G.A.C.-Codlea 
regiunea Brașov

Culturi duble pe suprafețe
Membrii gospodăriei colective 

„Progresul“ din comuna Făcă- 
ieni, raionul Fetești, acordă 
o atenție deosebită dezvoltării 
fermelor de animale. Sectorul 
zootehnic cuprinde 889 taurine, 
4 760 ovine, numeroase porcine 
și păsări. Pentru a asigura baza 
furajeră necesară unei bune hră- 
niri a animalelor s-au luat din 
timp o serie de măsuri. încă din 
toamnă am însămînțat 135 ha cu 
secară și orz pentru masă verde, 
iar în primăvară 160 ha cu bor
ceag. Pentru a folosi cît mai 
judicios pămîntul, pe măsură ce 
am recoltat secara și orzul masă 
verde, pe porțiunile eliberate te
renul a fost arat de îndată și în
sămînțat cu porumb și floarea- 
soarelui în amestec cu sorg.

întreaga cantitate de sămînță 
a fost asigurată din producție 
proprie și prin schimb cu Agro-

semul Călărași. După ce vom 
recolta griul, vom mai însămînța 
220 ha cu porumb și 60 ha cu 
floarea-soarelui pentru siloz.

Din experiența anilor trecuti 
ne-am convins că respectarea re
gulilor agrotehnice are o mare 
însemnătate pentru obținerea u- 
nor producții ridicate la culturile 
duble. Principalul este ca după 
recoltarea culturilor timpurii, te
renul să fie imediat arat și în
sămînțat cu plante furajere. Ori
ce zi de întîrziere duce la pier
derea apei din sol și la diminua
rea producției. O atenție deo
sebită vom acorda lucrărilor de 
întreținere a culturilor duble.

In total, gospodăria noastră a 
însămînțat cu plante furajere 
suprafața de 483 hectare. Dacă 
nu am semăna și culturi duble, 
această suprafață ar fi insuficien
tă. Colectiviștii din gospodăria

cît mai mari
noastră, la propunerea organiza
ției de bază, au hotărît ca o 
parte din furajele verzi ce se vor 
produce în culturile duble, să fie 
însilozate împreună cu alte nu
trețuri. Astfel se vor înșiloza 
13 500 tone furaje diferite.

Măsurile luate ne dau convin
gerea că animalele noastre vor 
avea hrana asigurată și vom 
putea obține astfel producții 
mari de lapte, carne, lînă.

FRÎNCU CONSTANTIN, 
brigadier, SPIREA PE
TRESCU, inginer agro
nom, STAN ZAMFIR, se
cretarul organizației de 
bază, ION BRATU, pre
ședintele G.A.C. ; din pos
tul de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii" — 
G.A.C. „Progresul“ din 
Făcăieni, raionul Fetești

Paralel cu recol
tatul secarei pen
tru masă verde, 
mecanizatorii de la 
Stațiunea experi
mentală Livada, re
giunea Maramureș, 
au trecut la pregă
tirea terenului în 
vederea însămîn- 
tărli culturilor du
ble.

Toate resursele

insslozăm secară 
çb âerburi

Experiența anului trecut a dovedit 
cît de necesară este însilozarea tim
purie a furajelor verzi, pentru ca și 
în lunile de vară mai secetoase, cînd 
producția pășunilor scade, să putem 
hrăni animalele cu furaje suculente, 
bogate în substanțe nutritive.

în toamna trecută am însămînțat se
cară pentru masa verde. în primăvară 
secara a crescut deasă și înaltă. Cu o 
săptămînă în urmă am început cositul 
și însilozaful. Silozurile le-am amena
jat în apropiere de grajdul vacilor. 
Folosind o tocătoare mecanică de la 
S.M.T. Episcopia Bihorului, echipele do 
colectiviști conduse de T. Vasile, Ale
xandru Covaci, Ion Szucs și alții au 
muncii cu rîvnă la însilozat. Acum 
avem asigurate pentru lunile de vară 
peste 100 de tone de secară însilo— 
zată.

Ținînd seama că efectivul de anima
le este în continuă creștere, consiliul 
de conducere a luat măsuri pentru fo
losirea tuturor resurselor de furaje. Noi 
însilozăm cantități cît mal mari de Ier
buri și buruieni. După calculele noas
tre, numai prin însilozarea secare! pen
tru masă verde și a diferitelor Ierburi, 
asigurăm hrana animalelor gospodăriei 
noastre colective pentru cel puțin 30 
de zile.

ȘTEFAN SZILAGHI 
președintele G.A.C. din Biharia 

regiunea Crișana
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în regiunea Bacău pășunile ocupă 
o suprafață de 141 000 ha, iar fîne- 
țeie aproape 67 000 ha. De aseme
nea, în regiune se cultivă suprafețe 
însemnate cu plante furajere. Spo
rirea producției pășunilor și fînețe- 
lor, precum și a culturilor furajere 
constituie chezășia realizării sarci
nilor privind dezvoltarea creșterii 
animalelor în unitățile agricole din 
regiune. Să vedem ce s-a făcut și 
ce se face în această direcție.

îndrumate și sprijinite de orga
nele de partid și sfaturile populare, 
consiliile agricole au luat o serie 
de măsuri pentru sporirea produc
ției pășunilor și fînețelor naturale. 
Pe suprafețe însemnate s-au făcut 
lucrări de combatere a eroziunii 
solului, de îngrijire și îngrășare a 
pajiștilor, defrișări de arborete etc. 
încă nu se luase bine zăpada cînd 
consiliul agricol raional Tg. Neamț 
a întreprins o adevărată campanie 
de întreținere a pășunilor. La 
G.A.C. din Urecheni, Păstrăveni, 
Țibucani, Răucești, Timișești, în
treaga suprafață ocupată de pășune 
s-a curățat, iar pe unele parcele, 
s-a făcut reînsămînțarea cu ierburi.

în raionul Moinești s-au curățat 
aproape 12 000 ha pășune, în afară 
de suprafața curățată în toamnă.

Trebuie arătat însă, că dacă treci 
în aceste zile prin satele raionului 
Piatra Neamț, întîlnești în mul
te locuri pășuni neîngrijite. La 
Viișoara, Pîngărați, Borca tufă
rișurile ocupă suprafețe însemnate 
din pajiști furînd din hrana anima
lelor. Adeseori tovarășii de la Con
siliul agricol raional Piatra Neamț 
spun că raionul n-are pășuni sufi
ciente. Dar ce s-a făcut pentru îm
bunătățirea celor existente ? Din 
cele 24 500 ha pășuni, în primă
vara asta s-au curățat numai 
2 685 ha. Lipsite de îngrijire, an de

de furaje-
an noi suprafețe sînt acoperite par
țial de vegetație nefolositoare.

Nici în raionul Tg. Ocna nu se 
acordă atenția cuvenită lucrărilor 
de îmbunătățire a pășunilor. Aici 
s-a ajuns ca peste 6 000 ha de pă
șune să fie acoperite în parte de 
vegetație nefolositoare.

Pentru asigurarea animalelor cu 
iarbă pe o perioadă lungă de timp,

folosite din

In regiunea Bacău

o mare însemnătate are pășunatul 
rațional. în anii trecuți puteai nu
măra pe degete unitățile în care se 
organiza pășunatul pe tarlale. în 
această primăvară, unele consilii 
agricole raionale au generalizat ex
periența pozitivă a gospodăriilor 
colective fruntașe. Pe izlazul de la 
punctul „Terpea“ al gospodăriei co
lective Grigoreni, raionul Moinești, 
se pot observa de la distanță țărușii 
văruiți care delimitează tarlalele. 
Brigadierul zootehnic, Ecaterina 
Săndulache, ne-a arătat că vacile au 
consumat iarba doar de pe o tarla, 
urmînd ca în curînd să treacă la 
pășunat pe tarlalele II și III. 
în felul acesta iarba se poate re
genera. La fel s-a organizat pășu
natul taurinelor tinere pe pășunile 
„Șerpeni”, „Pustiana” și „Stejaru”.

Păscutul pe vreme de ploaie sau 
cît timp iarba este fragedă duce 
la diminuarea producției. Pentru a 
preveni aceasta, la G.A.C. Nicolae 
Bălcescu, din raionul Bacău, ani
malele au fost păscute prin păduri, 
și furajate cu secară masă verde 
pînă cînd a crescut iarba pe pă
șune.

1 a

Dar nu pes.te tot se acordă aten
ția cuvenită organizării pășunatu- 
lui. Dacă treci pe valea Berheciului, 
pe la Godinești, Richitișeni, raionul 
Adjud, întîlnești pe aceeași pășune 
vaci de lapte, tineret bovin, oi care 
pasc de-a valma de la un capăt la 
altul al pășunii. Așa stau lucrurile 
și la Gîrcina și Negrești, raionul 
Piatra Neamț. Se cere ca specia
liștii, conducerile ■ gospodăriilor să 
controleze cum se face pășunatul.

în regiunea Bacău multe gospo
dării colective au pășuni la distanțe 
mai mari de sat, pe dealuri, în pă
duri. Pentru o mai bună folosire a 
acestor pășuni, multe gospodării co
lective au organizat tabere de vară. 
Pînă acum s-au organizat pe pășuni 
121 tabere pentru 10 000 de vaci și 
220 tabere pentru 29 000 bovine ti
nere. In păduri s-au organizat 3 ta
bere pentru vaci și 39 pentru tine
ret. Consiliul agricol regional a luat 
măsuri pentru identificarea păduri
lor pășunabile, stabilirea capacită
ții lor de pășunat și le-a repartizat 
pe unități agricole.

în raioanele P. Neamț, Buhuși, 
Tg. Ocna sînt suprafețe mari de 
păduri pășunabile. Dar pînă acum 
s-au organizat puține tabere de 
vară, în aceste locuri.

Experiența gospodăriilor colective 
fruntașe arată că în fiecare unitate 
sînt posibilități pentru sporirea 
cantităților de nutrețuri prin buna 
îngrijire a culturilor furajere, re
coltarea la timp a fînețelor, însilo- 
zarea diferitelor ierburi etc.

Pentru a-și asigura furajele nece
sare, G. A. C. Țibucani a semă
nat 60 ha cu lucemă, 227 ha trifoi, 
47 ha cu mazăre, 65 ha cu porumb 
siloz, 7 ha cu rădăcinoase. Pe su

prafața de 470 ha cu porumb au fost 
însămînțați dovleci. Ținînd seama 
de experiența anilor trecuți, pen
tru anul acesta s-au prevăzut mă
suri care să asigure folosirea tutu
ror posibilităților și resurselor în 
vederea obținerii furajelor necesare 
animalelor proprietate obștească și 
completării nutrețurilor pentru a- 
nimalele aflate în proprietatea per
sonală a colectiviștilor.

Multe alte gospodării colective a- 
cordă atenție deosebită folosirii tu
turor resurselor de furaje. La indi
cația consiliului agricol regional se 
va recolta toată iarba de pe supra-' 
fețele din zonele șoselelor și căilor 
ferate, se vor însiloza 25—30 la sută 
din cantitatea de coceni cu melasă, 
se vor valorifica vrejii de fasole și 
dovleci de prin porumb etc.

în regiune a crescut suprafața 
ocupată cu unele culturi bogate în 
proteine : lucerna, trifoi, mazăre, 
sparcetă. Numai în cultură ascunsă 
s-au însămînțat în această primă
vară 3 597 ha cu lucernă și 5 620 ha 
cu trifoi. Prin porumb s-au semă
nat intercalat 95 000 ha dovleci și 
120 000 ha fasole. Prin folosirea 
gospodărească a acestor resurse se 
asigură nu numai necesarul de fu
raje pentru iarnă ci și rezerve. 
Pentru asigurarea semințelor de 
culturi furajere există 1 027 ha de 
loturi semincere cu timoftică, fes- 
tucă, sparcetă, trifoi, lucernă etc. 
Aceste loturi semincere sînt bine 
Îngrijite sub directa îndrumare a 
specialiștilor.

Comitetul regional și comitetele 
raionale de partid au datoria să în
drume consiliile agricole, organiza
țiile de partid și conducerile unită
ților agricole să ia toate măsurile 
pentru buna organizare a pășuna- 
tului, pentru folosirea gospodărea
scă a tuturor resurselor de furaje.

TEODOR MARIAN
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deri din raion propagandiști cu experiență, 
cadre cu înaltă calificare care ajută organiza
țiile U.T.M. în pregătirea seminariilor recapitu
lative.

lucrează la trei 
realizînd fire de 
calitate.

(Foto : Agerpres)

Pregătiri 
în vederea 
închiderii 

învățămîntuluî 
de partid îndrumare 

concretă 
organizației 

U.T.M.
. ’ ?» 

bază se

Pantru a ajuita organizații
le de bază și pe propagan
diști în vederea închiderii în 
bune condiții a învățămintu- 
lui de partid, Comitetul

orășenesc de partid București a repartizat pe 
raioane și în marile întreprinderi lectori bine 
pregătiți, care dau consultații colective, fac 
expuneri pe lerne ca : „Victoria deplină și de
finitivă a socialismului în R. P. Romînă“. „Cri
za ideologiei burgheze ?i creșterea influenței 
ideologiei socialiste în lume", „Piața comună 
și adîncirea coniiradicțiiloir între țările imperia
liste“ ș.a.

Consultații colective și expuneri se fac și de 
către membrii birourilor și comitetelor raiona
le de partid. Astiel, tov. Paul Cojocaru, prim- 
secrotar al Comitetului raional de partid „V. 1. 
Lenin“, a vorbit în fața propagandiștilor și 
cursanților de la Uzina „Electromagnetica“ 
despre „Victoria definitivă a socialismului 
în R. P. Romînă. Politica consecventă a 
partidului nostru de industrializare socialistă 
a țării". Despre „Creșterea rolului conducător 
al Partidului Muncitoresc Romîn în perioada 
desăvîrșirii construcției socialismului în patria 
noastră" a vorbit, în fața propagandiștilor de 
la cursul seral anul I și II, tov. Petre Țăruș, 
prim-secretar al Comitetului raional de partid 
„16 Februarie".

Comitetul orășenesc de partid a îndrumat 
comitetele raionale să acorde atenția cuveni
tă și pregătirilor ce se fac în vederea închide
rii anului școlar în învățămîntul politic U.T.M. 
Organizațiile de partid îndrumă colectivele 
punctelor de consultații ca în fiecare săptă- 
mînă programul lor să cuprindă și acțiuni pen
tru propagandiștii și cursanții de la învăță
mîntul politic U.T.M. Comitetul raional de partid 
„V. I. Lenin“ a trimis în principalele întreprin-

în gospodăria agricolă 
colectivă din Drăgotești, ra
ionul Lugoj, lucrează un ma
re număr de uiemiști. Comi
telui de partid din g os

ci mare atenție îndrumăriipodăiie acordă 
activității organizației U.T.M. In ședințe ple
nare ale comitetului se analizează cum lucrea
ză comitetul U.T.M., cum se ocupă organiza
țiile de bază P.M.R. din brigăzi de educarea 
tineretului. Secreitarul comitetului de partid 
sau un alt membru participă cu regularitate la 
ședințele organizației U.T.M.

Cu sprijinul comitetului de partid, organiza
ția U.T.M. ■ organizează cu regularitate „joia 
tineretului“, în cadrul căreia membri ai comi
tetului de partid și ai consiliului de conducere 
al gospodăriei țin conferințe despre trecutul de 
luptă al partidului nostru, de3pre figuri de 
U.T.C.-iști și pe alte terne educative; se orga
nizează jocuri distractive, se învață cînteoe, 
se dansează etc. O muncă politică susținută 
se duce în rândurile tineretului pentru dez
voltarea dragostei față de gospodărie. Toate 
acestea .au dat bune rezultate. Tinerii și in 
primul rînd utemiștii participă cu regularitate 
la muncă, cer să lucreze în sectoarele cele 
mai Importante.

Comitetul de partid din gospodărie a îndru
mat organizațiile de bază să se ocupe de atra
gerea în rîndurile candidaților de partid a ce
lor mai buni utemișiti, care au dove
dit prin fapte că luptă pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru, muncesc cu dragoste 
pentru întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriei colective. Astfel, din cei 19 co-

lectiviști primiți în ultimele luni în rîndurile 
candidațiiloir de partid, 13 au fost interniști. 
(De la Nicu Dumitrescu, activist de partid).

Cri sprijinul Organizația de bază din gos- 
activnhii podăria agricolă colectivă Pe- 

fără de partid cineaga, raionul Negru Vodă, 
acordă multă atenție mun

cii cu activul fără partid, din care fac parte 
peste 100 de colectiviști, șefi de echipe 
brigadieri. Biroul organizației de bază 
îngrijește de pregătirea lor politică. Aproape toți 
colectiviștii din activ au urmat diferite forme ale 
învățămîntului de partid. Periodic, li se prezintă 
informări și expuneri despre problemele actuale ale 
politicii partidului nostru, trăsăturile politico-mo
rale ale comuniștilor ș.a. De asemenea, ei sînt in
vitați la adunările generale deschise ale organiza
ției, în cadrul cărora se analizează probleme im
portante privind întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriei colective. Biroul le încredințează 
sarcini concrete și îi sprijină în îndeplinirea lor.

O formă care a dat bune rezultate în munca cu 
activul și pe care ne propunem s-o extindem este 
antrenarea acestuia în studierea experienței înain
tate dintr-un sector sau altul de activitate a gos
podăriei. Din colectivul constituit de organizația 
de bază pentru analizarea muncii în sectorul zoo
tehnic au făcut parte și cîfiva tovarăși din activul 
fără partid. Contribuția lor a fost prețioasă. Un alt 
colectiv a analizat posibilitățile pe care le are gos
podăria colectivă pentru sporirea producției de 
porumb la hectar.

Activul fără partid constituie un sprijin de nă
dejde al organizației de bază. Totodată, el este și 
un izvor de creștere a rîndurilor organizației. Cei 
mai buni tovarăși din activul fără partid, printre 
care Toader Cristache, Ion Mușat, Ibadula Geait, 
Ion Zaman și alți colectiviști, care prin munca lor 
neprecupețită aduc o contribuție prețioasă la în
tărirea economico-organizatorică a ' gospodăriei, au 
fost primiți direct în rîndul membrilor de partid. 
(De la Andrei Bocai, secretarul organizației 
de bază P.M.R.).

Tînăra filatoare Lirica Tăru, do 
la „Industria textlIă"-LugoJ, este 
una dintre muncitoarele cu înaltă 
calificare. Ea 
părți de ring, 
cea mai bună

într-un articol publicat în „Scîn- 
teia“ acum două luni, erau scoase 
în evidență, pe lîngă realizările clin 
noul cartier Balta Albă din Capi
tală, și unele rămîneri în urmă în 
ce privește organizarea rețelei de 
deservire, amenajarea spațiilor din 
jurul blocurilor etc. Recent, un 
grup de locatari din Balta Albă 
ne-au informat că nici după publi
carea acestui articol nu s-au luat 
toate măsurile care se impun.

Ne-am dus încă odată la fața lo
cului. Totul e nou aici : blocurile, 
străzile, grădinile. Balta Albă este 
astăzi un cartier de mărimea unui 
orășel. Fiind așezat la distanțe re
lativ mari de uni- -
tățile comerciale 
din împrejurimi, 
se cuvenea ca, de 
la început, amena
jarea unui număr 
corespunzător de __
desfășoare paralel cu 
locuințelor. Dar nu s-a procedat 
așa. Locatarilor cartierului le stau 
la dispoziție un număr insuficient 
de centre de pîine. de unități Apro
zar, lipsesc unități ale cooperației 
meșteșugărești.

Despre aceste deficiențe am dis
cutat cu tovarăși din Direcția co
mercială a Capitalei. Ni s-a spus că 
pentru cartierul Balta Albă sînt 
prevăzute suficiente magazine, că 
proiectul lor a foșt aprobat de 
către Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al Capitalei cu doi ani 
în urmă, dar constructorii nu „ata
că“ lucrarea. Pe de altă parte, con
ducerea institutului „Proiect“ Bucu
rești afirmă că rețeaua comercială 
din Balta Albă ar fi fost demult 
lărgită dacă Direcția Comercială ar 
fi cerut proiectanților și construc
torilor acest lucru. Cert este că a- 
menajarea magazinelor, a altor u- 
nități de deservire se tărăgănează 
nejustificat. Sfatul popular, ca be
neficiar al 
acționeze 
privință.

Vizitînd 
și alte constatări. Deși înălțate 
date în folosință cu multă vreme în 
urmă, unele blocuri sînt înconjura
te de adevărate dune de pămînt, 
provenite din săpăturile pentru 
fundații. Întreprinderile de con
strucții și montaj nr. 1 și 2 au ter
giversat eliberarea de materiale și 
nivelarea terenurilor din jurul 
blocurilor.

Și încă ceva. O bună parte din 
trotuare și alei au fost asfaltate de 
curînd. Dar locatarii n-au apucat să 
beneficieze prea mult de ele. Au 
sosit meseriași de la telefoane, de

la I.R.E.B. Trebuiau instalate ca
blurile subterane pentru introdu
cerea firelor telefonice și electrice. 
Foarte bine. Dar nu se știa acest 
lucru de la început ? Cînd s-a por
nit la o treabă atît de serioasă cum 
a fost ridicarea unui întreg cartier, 
era de datoria proiectanților, a be
neficiarilor, a întreprinderilor con
structoare și de instalații să întoc
mească un plan comun, să colabo
reze pentru ca lucrările să fie_exe
cutate concomitent, să fie urvuărite 
în amănunt și cu atenție. Dar în 
Balta Albă lucrurile nu s-au petre
cut astfel și de 
care se fac acum

Pe urmele articolelor 
publicate

magazine să se 
i construcția

locuințelor, ar trebui să 
mai energic în această

noul cartier se pot face
Și

aceea săpăturile 
nu numai că stri
că aspectul străzi
lor și le reduc re
zistența, dar în
carcă în mod cu 
totul nejustificat 
prețul de cost al

întregii lucrări. Mai trebuie amin
tit că în interiorul acestui cartier 
atît de întins nu funcționează încă 
nici un mijloc de transport în co
mun.

Răspunderea pentru înlăturarea 
deficiențelor semnalate în Balta 
Albă revine Sfatului popular al Ca
pitalei atît în calitate de beneficiar, 
cît și în calitate de for coordonator 
al activității proiectanților, con
structorilor, instalatorilor. Acest 
lucru ar fi înlesnit prin organiza
rea, de către sfatul popular, a unei 
consfătuiri cu locatarii cartierului 
— propunere inclusă în scrisoarea 
adresată „Scînteii".

Și locatarii altor cartiere noi din 
Capitală și din unele orașe ne sem
nalează situații asemănătoare. De 
aceea este necesar ca preocuparea 
pentru ridicarea noilor locuințe să 
se îmbine peste, 
tot cu grija de 
a asigura loca
tarilor, chiar din 
clipa mutării, 
tot ceea ce le 
este necesar: ma
gazine, unități 
ale coopera

ției meșteșugă
rești și alte cen
tre de deservire, 
mijloace de tran
sport, spații de 
recreere. Viața 
într-un nou car
tier, cu variate
le sale aspecte 
și cerințe, înce
pe odată cu ve
nirea primilor 
locatari. Și de 
acest lucru se 
cuvine să se țină 
seama.

G. GRAURE

In excursia

Cîteva probleme privind 
construcția drumurilor forestiere

(Urmare din pag. I-a)

buldozeristul V. Sologan ele la șan
tierul Bistrița a realizat 80 009 mc 
ceea ce echivalează cu 28 000 zile- 
om. Rezultate bune în folosirea uti
lajelor au obținut și șantierele 
C. Lung-Muscel, Tg. Lăpuș și altele.

Mai sînt însă și șantiere — ca a- 
celea de la Orșova, Băile Herculane 
și Deva — care s-au preocupat mai 
puțin de asigurarea unei bune func
ționări a parcului de utilaje. Dato
rită acestui fapt șantierele amin
tite s-au găsit la începerea campa
niei de lucru din această primăvară 
cu unele utilaje defecte ; chiar în 
prezent, cînd întregul parc de uti
laje ar trebui să lucreze din plin, la 
aceste șantiere, datorită unor de
fecțiuni în organizarea muncii, in
suficientei preocupări pentru apro
vizionarea de piese de schimb și 
carburanții necesari, o serie de bul
dozere, concasoare și motocompje- 
soare au avut perioade de stagnări.

în construcția drumurilor fores
tiere un factor hotărî tor în reali
zarea planului îl constituie 'efectua- 
rea cu autobasculantele a unui vo
lum mare de transporturi dc pro
duse de carieră necesare împietrui- 
rilor. în această privință în anul 
1962 s-au întîmpinat greutăți dato
rită cărora nu au putut fi date în 
folosință anumite porțiuni ' de dru
muri forestiere. Deși în 'acest an 
condițiile de transport s-au îmbu
nătățit, totuși la o serie de șantiere 
de drumuri forestiere din Firiza 
(reg. Maramureș), Sadu (regiunea 
Brașov), R. Vîlcea (reg. Argeș) și la 
unele șantiere din Vrancea (reg. Ga
lați) este necesar ca întreprinderile 
de transport forestiere și întreprin
derile de transporturi auto din ca
drul Ministerului Transporturilor și

Telecomunicațiilor să ia de urgență 
măsuri corespunzătoare pentru re
cuperarea — acolo unde este cazul 
— a restanțelor înregistrate pînă în 
prezent, asigurînd în continuare 
realizarea planului de transport, 
condiție esențială pentru termina
rea execuției drumurilor.

în fața constructorilor de dru
muri forestiere stau sarcini urgente 
care trebuie îndeplinite la timp și 
în bune condiții : organizarea acti
vității pentru asigurarea mecani
zării complexe a lucrărilor în ve
derea atingerii indicilor prevăzuți și 
a costurilor pe km de drum pro
puși ; îmbunătățirea indicilor de fo
losire a utilajelor și creșterea pro
ductivității acestora, asigurarea pie
selor de ’ schimb și îmbunătățirea 
activității de întreținere și repara
ții ; formarea cadrelor de mecani
zatori.

ÎNTREBARE : Drumurile fores
tiere deservesc și alte sectoare eco
nomice ?

RĂSPUNS : întrebarea este bine 
venită și răspunsul este afirmativ, 
în majoritatea cazurilor prin am
plasamentul lor în regiunea dealu
rilor înalte și montană a țării noa
stre, drumurile, în afară de satisfa
cerea nevoilor sectorului forestier, 
mai servesc la dezvoltarea turismu
lui, ajută la o mai bună valorifica
re a pășunilor alpine la care acce
sul în prezent este greu și limitat 
etc. Un aport însemnat aduc aceste 
căi forestiere la realizarea marilor 
construcții hidroenergetice, precum 
și la înlesnirea accesului la unele 
exploatări miniere și petrolifere. Ca 
atare, sînt — și trebuie — să fie in
teresați la realizarea cu succes a lu
crărilor de drumuri și alți factori 
locali — sfaturi populare, întreprin
deri ș.a.

Noi cadre de șoferi
In urma dezvoltării multilaterale a 

industriei noastre socialiste, transportul 
rutier a înregistrat în ultimii ani o 
creștere considerabilă. Dezvoltarea con
tinuă a parcului auto a necesitat și o 
sporire corespunzătoare a numărului de 
șoferi. In perioada 1963—1965 se pre
vede școlarizarea a aproape 60 000 șo
feri, care vor fi repartizați în toate 
sectoarele economiei.

In acest sens s-au luat în ultima vre
me o serie de măsuri. In aproape toate 
regiunile țării au fost organizate, 
către Ministerul 
lecomunicațiilor, 
școli pentru 
profesioniști, La
Roman, Sibiu, Bucov și în alte nume
roase localități funcționează astfel de 
școli, unde învață cîte 1000—1500 
elevi. In vederea asigurării unei mai 
bune desfășurări a procesului de încă- 
țămînt teoretic și practic s-a elaborat 
un program special de funcționare a 
școlilor de șoferi. Cursanții au la dispo
ziție automobile pentru practică, ate
liere, utilaje și scule, săli de clasă mo- 

școlarizare 
elevii fac 
autobazele 

buni șoferi.

de 
Transporturilor și Te- 

un număr de 26 
calificarea 
Cîmpulung Muscel,

șoferilor
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DIN CARNETUL REPORTERULUI

M e două ceasuri se tot fiămîn- 
■®“*Mă.  Șj nu-i deloc ceva cairo să 

treacă neobservat. Iuliu Gașpar 
obișnuiește eă lucreze din tot sufle
tul, ca orioe om pasionat de munca 
lui. 11 vezi pretutindeni în atelierul 
de montaje, unde muncesc oameni 
din echipă. îndrumă, intervine, veri
fică. Numai azi lucrurile stau altfel. 
Din cînd în cînd își întoarce privi
rile spre birouri, ca și cînd ar aștep
ta pe cineva. Și vremea trece așa.

în biroul secției de montaj a în
treprinderii „Metalul Roșu' din Cluj 
s-a întrunit încă de dimineață o co
misie de examinare. Inginerul șef, 
’apoi șeful secției, maiștrii... De acolo 
iese, la 
cîte un 
bucuria 
vind în

Da, oamenii ies mereu, numai Si- 
mion nu se arată, de parcă l-a în
ghițit pămîntul.

Simion a lucrat luni de-a rîndul 
sub mîna șefului de echipă. Gașpar 
l-a luat înadins lîngă sine. Este ma>re 
nevoie de montori buni, planul de 
producție crește mereu. Șeful echi
pei a calificat pînă acum trei mun
citori. Apoi l-a luat pe Simion. Ii 
plăcea. Tînărul acesta dovedea 
multă istețime, lși croia ferm drumul 
spre esența meseriei. Cu o adevă
rată pasiune și înțelegere, proprii 
numai unei inimi mari, Gașpar des
chidea înaintea lui Simion cartea 
nescrisă a experienței sale de mon
tor încercat. Acum retrăiește clipe 
emoționante de odinioară, prin 
mion.

Dar 
ochii, 
ruitor.

— Ce-ai făcut atîta vreme acolo, 
Simioane ?

— Au vrut să vadă tot ce știu. 
Ziceau : o limpede, dar mai răspun
de acum în mod suplimentar, la 
cîteva întrebări. Și dă-i cu tehnolo
gie, și dă-i cu organizare... iar la

intervale aproape regulate, 
tînăr muncitor, fie radiind 
succesului, fie taciturn, pri- 
preajmă cu fereală.

Se verifică pe sine, 
iată, vine și pricinașul. Ii 
calcă rar, cu aerul omului

Si-

rid 
bi-

denie, etc. Durata de 
este de 6 luni, după care 
o practică de 3 luni în 
I.R.T.A. pe lingă cei mai
In primul trimestru al acestui an au ob
ținut carnetul de șofer peste 2 500 elevi, 
alte cîteva mii fiind acum în perioada 
de practică.

Pentru pescuit
Industria ușoară a reali

zat de curînd numeroase noi 
modele de articole pentru 
pescuit și vînătoare : midi
nete, lansete, plutitoare, tru
se pentru pescari, cutii spe
ciale pentru cartușe și tu
buri goale, cartușe de vînă
toare cu desene specificînd 
vînatul pentru care sînt des
tinate etc. Au fost, de ase
menea, create 50 de modele 
noi de cartușiere, portarme

urmă cineva zice : cine te-a învățat 
meserie, apăi acela e un om 1

Gașpar s-a iăcut că n-aude. A în
trebat :

— Și nu te-ai încurcat deloc ?
— Nu, a fost totul ca o apă lină. 

Și acum sînt montor de categoria 
a IV-a...

Era spre ora prînzului. Treptat, 
Gașpar a reintrat în obișnuita lui zi 
de muncă de parcă nu s-ar fi întîm- 
plat nimic.

spuse lui Simion: „cine te-a-nvă- 
meserie, acela este un om“, 
trecut marți, a trecut miercuri... 
după-amiază a avut loc a-

Și-a adus aminte, tlrziu,. de cuvin
tele 
țait

A
Joi
dunarea generală a organizației de 
bază. Se discuta cererea montorului 
Bucșa Kalman de a fi primit în rîn- 
durile membrilor de partid.

Erau de fgță majoritatea monto- 
rilor din echipă. Au luat cuvîntul pe 
rînd, vorbind despre tovarășul lor. 
Spuneau : este un bun muncitor, un

conștiincios. Merităom harnic și < 
toată încrederea.

Gașpar s-a gîndit să folosească 
acest prilej și să-și spună, tot atît 
de deschis, propria-i părere. Bucșa 
n-a fost elogiat, cum poate se aș
teptau unii. Doar a fost calificat și 
el de Gașpar și, cum se știe, un om 
are o oarecare 
elevul său. E drept, Bucșa e un bun 
muncitor, însă a urcat abia prima 
treaptă. O singură treaptă, da>r mai 
sînt încă multe. I-ar sta bine tovară
șului Bucșa modestia, sîrguința. Ca
lificarea este un proces neîntrerupt 
de studiu și experiență. Cel ce se 
mulțumește să parcurgă numai o 
primă etapă, punînd după aceea 
punct, nu se va numi niciodată 
Bucșa-fnuntașul în producție, ci un 
m on tar O ar e car e.

Tînărul se-nroșește ca focul. Cre
zuse la început că dacă 
ficat, Gașpar nu va fi nicidecum 
printre aceia care o vor face. Dim
potrivă, va spune : „eu l-am califi
cat pe tovarășul Bucșa și mă bucur 
că a ieșit un montor bun". Dar lu
crurile nu s-au desfășurat astfel.

Firește, șeful echipei era, hoitărît, 
pentru primirea montorului în rîndu. 
rile membrilor de partid, însă atră
gea totodată atenția adunării, tuturor 
celor de față să nu se mulțumească 
niciodată cu oameni care, suind în 
meserie abia o singură treaptă, tră- 

ajuns

slăbiciune pentru

va ii cri-

iese cu iluzia 
de-acum la

Oamenii 
pentru că' i 
venea din 
40 de ani,. 1 
vețe, folosind orice ocazie. Gașpar 
cere lămuriri inginerilor, studiază 
desene complicate, la cărți tehnice 
ds la bibliotecă. învață.

■æï<a sfîrșitul săptămînii. Au mai 
trecut două zile. Mentorii string 

sculele, închid dulapurile, se duc la 
vestiare.

Șeful echipei se-ndreaptă spre bi
rouri. 11 caută pe cel mai tînăr din
tre ingineri, Ladislau Tobiaș.

că au și
: capătul scării.
l-au înțeles bine, 
această observație 
partea unui om care. Ia 
n-a încetat de loc să In

Poate 
justă

Dumitru Cîrjan, co
muna Mireș, regiunea 
Ploiești. Florea Uduba- 
șa, comuna Rîureni, re
giunea Argeș.

In scrisorile trimise 
recent redacției vă ex
primați dorința de a de
veni corespondenți vo
luntari ai ziarului nos
tru.

Corespondenții volun
tari, care scriu redacției 
în mod permanent și 
mențin o strînsă legătu
ră cu ea, desfășoară o 
muncă frumoasă; prin 
evidențierea a ceea ce 
este nou, înaintat și 
combaterea vechiului, ei 
contribuie la mersul 
nostru înainte. Pentru 
început vă recomandăm 
ca în scrisorile ce ur
mează să le trimiteți re
dacției să oglindiți as
pecte deosebite din via
ța nouă a satului, din 
munca harnică a colec
tivelor unde vă desfășu- 
rați activitatea. Este bine 
ca în scrisorile dv. să în
fățișați oameni înaintați 
și faptele lor, să re
latați experiența va
loroasă în muncă și 
cum este ea generaliza
tă. Corespondentul vo
luntar, după o documen
tare temeinică, consem
nează în corespondente
le sale evenimente mai 
importante, actuale, de 
un larg interes obștesc.

Odată cu primele scri
sori trimise redacției, veți 
primi îndrumări con-

Petre Negulescu — 
Galați.

După cum ne-au in
format forurile compe
tente, pînă în prezent 
au fost luate măsuri pen
tru interzicerea claxo
natului în orașele Ti
mișoara, Cluj, Brașov și 
Constanța. Propunerea 
pe care ați făcut-o în a- 
cest sens este în curs de 
rezolvare.

Negolță Gheorghe — 
Craiova.

Ați întrerupt munca 
în perioada satisfacerii 
stagiului militar și în
trebați care este terme
nul legal în care vă pu
teți reîncadra spre a vă 
păstra vechimea neîn
treruptă în cîmpul mun
cii. Vechimea în muncă 
se consideră neîntrerup
tă dacă vă reîncadrați în 
cel mult 90 de zile de 
la lăsarea la vatră.

Ioana M. Anghel — 
comuna Seaca, regiu
nea București.

La cîtva timp după 
desfacerea căsătoriei, 
fostul dv. soț a devenit 
pensionar și vă intere
sează dacă în această 
situație mai puteți cere 
plata pensiei alimentare 
cuvenită copilului mi
nor. Faptul că fostul 

la'riat nu vă poate îm
piedica să-l obligați la 
plata pensiei alimentare 
cuvenită copilului, co
respunzător venitului pe 
care îl realizează astăzi 
ca pensionar.

crete privind munca de 
viitor.

Marin Popescu —
Craiova.

Ne întrebați dacă 
școala medie tehnică fi
nanciară, pe care ați 
absolvil-o cu ani în urmă 
echivalează cu școala 
medie de cultură gene
rală.

Ministerul Învățămîn
tului ne-a comunicat că 
diploma de absolvire 
a școlii medii tehnice fi
nanciare, de statistică 
etc. echivalează cu di
ploma școlii medii de 
cultură generală, atît 
pentru încadrare și men
ținere în funcție, cît și 
pentru continuarea stu
diilor în învățămîntul 
superior.

Mușat Iosîf Gheor
ghe — corn. Bughea de 
Sus, regipnea Argeș.

Impozitul datorat pen
tru venitul din salarii se 
reduce cu 30 la sulă 
pentru muncitorii și 
funcționarii care au în 
întreținerea lor mai mult 
de trei persoane.

Ion Mereuță — co
muna Gohor — regiu
nea Galați.

Dorința colectiviștilor 
din comuna Gohor va fi 
satisfăcută. Radiodifu
ziunea și televiziunea rp? dp;-, soț nu mai este sa- 
mînă ne-au comunicat că 
la viitoarele emisiuni 
pentru sate vor transmi
te și materiale privind 
timpul probabil și mer
sul vremii, pe o perioa
dă mai îndelungată.

si vinătoare
și saci din material plastic, 
confecții speciale pentru vî- 
nători și pescari, cizme de 
cauciuc colorate și altele. Cu 
acestea, industria fabrică a- 
proape 500 de articole desti
nate iubitorilor vînatului și 
pescuitului sportiv. Alte ma
teriale pentru vînători se a- 
flă în studiu în vederea in
troducerii lor în producție.

(Agerpres)

— Am venit la dumneata într-o 
problemă care nu ține chiar direct 
de fabrică...

Inginerul îl ascultă cu 
riozitatea.

— Poftim, tovarășe Gașpar, spu
ne, despre ce este vorba *

toată se-

?
— Vin deseori la mine tinerii din 

echipă care urmează cursurile se
rale, la școala medie. Sînt vreo 
șase. Mă întreabă multe — ce știu, 
le spun. Dar ce nu știu ? Pe cine 
să-ntrebe ? De asta m-am gîndit la 
dumneata. Să te-ntîlnești cu ei odată 
pe săptămînă, să discuți. Ar fi bine. 
Să nu așteptăm să ne ceară ei. Tre
buie și aici inițiativa cuiva...

oate că aceste trei momente 
descrise aici vor izbuti să con

tureze întrucîtva portretul unui om cu 
o adîncă simțire și dragoste față de 
cei din jurul lui — un om care face 
totul cu o modestie demnă de ad
mirat. Și dacă n-am amintit încă de 
ceea ce realizează el în producție, 
succesele evidente ale echipei sale, 
am procedat astfel deoarece tot așa 
au început să mi-1 descrie și tova
rășii din biroul organizației de 
bază ; „producția“ de cadre pri
cepute nu-i mai puțin însemnată de- 
cît cea pioDriu-zisă.

Săptămînal, dispecerul secției 
completează graficele de întrecere 
din atelier. Montorii lui Gașpar sînt 
în întrecere cu echipa lui loan 
Alășutean, care montează mașini 
pentru tăbăcării. Rezultatele a- 
cestor trei echipe de montori sînt 
foarte apropiate. Cu deosebirea că 
echipa lui Iuliu Gașpar își reali
zează consecvent planul lunar cu 
două zile mai devreme șl că a ob
ținut, în ultimele trei luni, economii 
de aproape 40 000 lei.

Un om obișnuit, așa face impre
sia la prima vedere O figură co
mună. Mai mult scund, cu fața ușor 
alungită, oacheș, cu o fire domolită 
și o vorbire dulce și cursivă în care 
revin, la fiecare cinci minute, cu
vintele „mă roțj frumos", accentul 
trădînd bănățeanul. Dar este de a- 
juns să te apropii o vreme de el, să 
asculți părerile celor din jur. Și 
atunci descoperi la tovarășul Gaș
par bogăția sufletească proprie unui 
om al zilelor noastre.

ȘT. ZIDARIȚA

« Cmemato^afe)
1 TEATRE y Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romine : 
Carmen — (orele 19.30). Teatrul de stat de operetă (sala tea
trului) : Sărutul Cianitei — (orele ------
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) :
(Sala Studio) ; Mașina de scris — (oi'ele 20). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Ciocîriia — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) ; Patru sub un acoperiș — (orele 20), (Grădina 9 Mal) : 
Casa cu două intrări — (orele 20), Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra 
— (orele 19,30). (Sala Studio — str Alex Sahia nr. 70) : Me
najeria de sticlă — (orele 19,30). Teatrul pentru tineret, și 
copii (Sala C. Miile) : Chlrița în provincie — (ovele 20) Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giuiești : Fata cu pistrui — (orele
19.30) . Teatrul satiric muzical ,.C. Tănase“ (Sala Savoy) : Ca 
la revistă — (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Academiei): 
A fugit un tren — (orele 10).

CINEMATOGRAFE : Cerul n-are gratii : rulează la cinema
tograful Libertății (10; 12 15; 14; 13.45; 19 — grădină 20 30). 
Niciodată : rulează la cinematografele Magheru (10; 12; 15; 17; 
19: 21), Elena Pavol (14.15; 16,45; 18,45; 20,45), “
13,15; ........ "" -
11,30;
19,30; 21,30), Gh. Doja (9; 11,30; 14; '16,30;'19; 21,30), 1 Mai (ÎO.ÎS; 
12,45-, - -- -- ----- -- -----
21,15 — grădină 20,45), Arta (10; n,;.;. iu, i;,iu; lu.uu; uu —
grădină 20). Arenele Libertății (orele 20), Stadionul Dinamo 
(orele 20), G. Coșbuc (9; 11.15; ----- " ----- ------ —
Elena Pavel (orele 21). Plaja .
Republica (9,30; 11.45; 14; 16,45; 19. ____ . ....... _ ...
13,30; 16,15; 18,45; 21,15 — gradină 20,15) Ștefan cel Mare (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Miorița (11; 13.15; 15,30; 17,45: 20.15), 
Grivița (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18.45; 21), Stadionul Gluieștl (orele
20.15) , Grădina Progresul (orele 20,45), Grădina 13 Septembrie 
(orele 20,15). Descoperirea lui Julian Böll : rulează la cine
matografele V. Alecsandri (10,30; 16; 18,15; 20,30), Tineretului 
(10,30; 12,30; 14,30; 16.30), înfrățirea între popoare (15,45; 18;
20.15) . Scară de balet : Tineretului (orele 18.30). Pînă mîine : 
Lumina (rulează în continuare de la orele 10 pînă la orele 
14. după-amiază 16: 18,15; 20,30). Mila regească : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 23 August (9,45; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21 — grădină 20), V. Roaită (10; 12; 16: 18,15 — grădină
20.15) . Noaptea pe autostradă: Central (10.30; 13; 15,30; 18:
20.30) . Volga (10; 12,15, 14,15; 16,30; 13,45; 21), B. Delavrancea 
(16; 18; 20). Certificatul de naștere : rulează la cinematograful 
Alex. Popov (orele 9,15). Mnmclucul : rulează în continuare 
de la orele Ii pînă la orele 21 la cinematograful Alex. Popov. 
Camelia ; Maxim Gorki (15: 17; 19; 21). Tinerețea lui Ma- 
iakovski : 8 Martie (16; 18,15; 20,30 — grădină 20). Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). Floarea de fier : Olga Bancic (15.30; 18 — gră
dină 20,30). Balada husarilor : Drumul Serii (15; 17: 19; 21). 
Idiotul : rulează la cinematograful Aurel Vi.nicu (15,30; 18; 
20.30). O viață : Unirea (16; 13,15 — grădină 20,30). Cînd come
dia era rege — Vîrsta de aur a comediei : Cultural (in,15; 
13,30; 16.45; 20). Vîrsta dragostei ; Glulești (10; 12; 14; 16; 18.15; 
2.0,30), Toată lumea e nevinovată : rulează la cinematografele 
Ilie Pintflie (Ifi- 18.15 — grădină 20,30). C-tin David 16.30: 13,15;
20.30) . Salut viață! ; Moșilor (10: 18), G. Bacovia (15.30; 18;
20.15) . Haiducii clin Rio Frio : Grădina Moșilor (orele 20.30).
Cartouche — cinemascop : Popular (10,30; 15; 17; 19; 21), Gră
dina T. Vladimirescu ---- ---------------------- -- — •
(16 ; 18,15 ; 20,30).
— cinemascop :
T. Vladimirescu __  ... „„
20.30) . Mongolii — cinemascop :
(orele 20,30). Festivalul Chaplin • ____ _ _
16: 13,15; 20,30). Program special pentru copii

19,30). Teatrul Național 
Macbeth — (orele 20).

. 16,45; 18,45: 20,45), Floreasca (16 
20,30). Căpitanul Fracasse — cinemascop : Patria (9 
14; 16,30; 19j 21,15), București (8,30; 10.45; 13; 15; 17.15:

15,15; 17,45; 20,15), Alex, Sahia (9; 11,15; 13.30; 16; 13,15;
12,15; 15; 17,15; 19,30; 22 —

13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
rulează la cinematografele 
21 15), I. C. Frimu (9; 11,15;

17: 19; 21).

! a u , i u ), kjr. 11 <1 ,o u ; io;
Grădina Moșilor (orele 20.30).

to rele 
Contele de 

13 Februarje 
(13; 18; 20).

20.15). Omul amfibie : Munca 
Monte Cristo (ambele serii) 
(16; 19). Expresul de seară : 
Țarcul : Flacăra (16; 18,15: 

Patinoarul ,,23 August." 
13 Septembrie (11,30; 13,45;

, ■ ......... ..... . ............. ......... ..„„li la orele 10 la
cinematograful 13 Septembrie. Cetatea Hurramzamin — cine
mascop ; Grădina Luceafărul (orele 291 Rocco și frații săi — 
ambele serii : 30 Decembrie (10; 15; 18,30), M. Eminescu (16; 
19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 
televiziune. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 — Pentru copil. 
19,50 — Transmisiune de la Muzeul de istoria naturală „Grl- 
gore Antipa“ (III). 20,10 — Emisiune de teatru : „Ce înseamnă 
să fii onest" de Oscar Wilde. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

CUM VA Fî VREMEA
ieri în țară : In cursul zilei vremea a fost în general fru

moasă șl a continuat să se încălzească ușor. Cerul a fost 
variabil, temporar noros după-amiază. vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din nord-est. Temperatura aerului la orele 
14 avea valori cuprinse între 26 grade la Giurgiu șl 18 grade 
la Mangalia și Cimpulung-Muscel. In București : Vremea a 
fost frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabb Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit din nord-est.. Temperatura 
maximă a fost de 25 grade. Timpul probabil pentru zilele de 
7—8 și 9 iunie. In țară : Vreme relativ călduroasă, cu cerul 
variabil. Vor cădea ploi sub formă de averse. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 7—17 grade, iar maximele între 18 și "S 
grade. Local temperatura va fi mal ridicată. In București : 
Vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la' 
potrivit. Temperatura în creștere ușoară.
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In stațiunea balneara Sovata s-a dat în folosința o cantina moderna cu 400 de locuri. lata imagini din interiorul și exteriorul cantinei.
(Foto : Gh. Vințilă)

Vești din țările socialiste

Simpozioane în cinstea Congresului 
mondial al femeilor

în sala Teatrului Național din 
Craiova a avut loc un simpozion cu 
tema „în luptă pentru pace și de
zarmare”, organizat de Comitetul 
regional Oltenia al femeilor, în co
laborare cu Comitetul regional de 
luptă pentru pace, în cinstea Con
gresului mondial al femeilor ce va 
avea loc la Moscova. în fața a nu
meroase muncitoare din întreprin
derile și instituțiile craiovene, pre
cum și gospodine din oraș, au luat 
cuvîntul Alexandrina Mihalcea Kor- 
cinschi, secretară a Consiliului na
țional al femeilor din R. P. Romînă, 
scriitorul Marcel Breslașu, membru 
al Biroului Comitetului național 
pentru apărarea păcii, și Ioana Stan- 
coveanu, vicepreședintă a Comite
tului regional Oltenia al femeilor. 
Simpozionul a fost urmat de un 
program prezentat de artiștii ama

tori de la Direcția regională C.F.R. 
Craiova și de orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de stat „Ol
tenia” din localitate.

★
Cu același prilej, în sala de festi

vități a Casei de cultură a studenți
lor din Cluj, a avut loc un simpo
zion pe tema : „Problemele păcii și 
dezarmării". Au vorbit pyof. univ. 
Virgil Cîmpeanu, președintele Comi
tetului regional de luptă pentru 
pace Cluj, Gabriela Bernachi, vice
președintă a Consiliului național al 
femeilor din R. P. Romînă, și Butyka 
Clara, muncitoare la Fabrica de mo
bilă „Libertatea” din Cluj. în în
cheiere, formațiile sindicale clujene, 
care participă la cel de-al 7-lea con
curs al artiștilor amatori, au pre
zentat un bogat program artistic.

(Agerpres)

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gh. Gaston Marin, 

a unor ziariști americani
Miercuri după-amiază, Gheorghe 

Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
a primit la Consiliul de Miniștri un 
grup de ziariști americani care au 
vizitat țara noastră în calitate de 
turiști. Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri a avut o convorbire cu 
ziariștii americani, răspunzînd la în
trebări puse de aceștia.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Comitetul Central al Crucii Roșii 

a R. P. Romîne a trimis o telegra
mă Comitetului internațional al 
Crucii Roșii în care arată că mem
brii Crucii Roșii a R. P. Romîne 
condamnă cu toată energia acțiuni
le aviației americano-diemiste de 
răspîndire a unor substanțe toxice 
în numeroase regiuni ale Vietnamu
lui de sud. Crucea Roșie a R. P. 
Romîne cere Comitetului interna
țional al Crucii Roșii să-și intensifi
ce eforturile pentru a determina în
cetarea imediată a acțiunilor cri
minale săvîrșite împotriva popu
lației pașnice sud-vietnameze.

(Agerpres)

INFORMAȚII

Ședința lărgită a Biroului Consiliului 
editurilor și difuzării cărții

® Miercuri dimineața a părăsit Capi
tala senatorul Luis Troccoli, președintele 
Comisiei economice și financiare a Sena
tului din Uruguay, care a făcut o vizită 
în tara noastră.

® Secretarul general al Asociației in
ternationale a universităților, H. M. R. 
Keyes, a fost primit miercuri dimineață 
de Stefan Bălan, ministrul invățămîntului. 
Au fost de față Jean Livescu, adjunct al

ministrului tnvățămîntului, și funcționari 
superiori din minister.

O Intre 26 mai și 4 iunie ne-a vizitat 
țarp un grup de medici din Algeria, Bel
gia, Franța, Iran. Italia, Laos, Maroc, Si
ria și Turcia, bursieri și stagiari ai Orga
nizației Mondiale a Sănătății. In timpul 
șederii în țara noastră, oaspeții au vizi
tat instituții medico-sanitare, stații de 
combatere a malariei și instituții social- 
culturale. (Agerpres)

Miercuri a avut loc ședi'rița lăr
gită a Biroului Consiliului editurilor 
și difuzării cărții. Au participat Vir
gil Florea, vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru cultură și 
artă, directori ai editurilor, direc
tori ai întrenrinderilor poligrafice, 
graficieni, consilieri artistici din e- 
dituri, critici de artă.

în cadrul ședinței, prezidată de 
Aurel Mihale, președintele consiliu
lui, s-a făcut analiza prezentării 
grafice și artistice a lucrărilor a- 
părute în cursul anului trecut. Nu
meroși participanți au subliniat în 
cuvîntul lor realizările obținute, 
precum și unele lipsuri și au făcut

propuneri concrete menite să con
tribuie la îmbunătățirea prezentării 
grafice și artistice a cărților, strîn- 
gerea legăturilor de colaborare între 
sectoarele care participă la reali
zarea cărților și întărirea rolului 
consiliilor artistice din edituri.

în cadrul ședinței, au fost anun
țate rezultatele concursului inițiat 
de Comitetul de Stat pentru cul
tură și artă. Pe baza lucrărilor ju
riului, prezidat de acad. Gh. Opres- 
cu, s-au decernat premii și diplome 
pentru cele mai frumoase cărți ale 
anului 1962.

(Agerpres)

Pe senrt dir toata ȚAKA
CLAXONATUL SE VA INTERZICE 

ȘI PE LITORAL. Pentru înlăturarea 
zgomotului și crearea unei ambianțe cit 
mai plăcute oamenilor muncii veniți la 
odihnă pe litoral, începînd cu data de 1 
iulie se interzice semnalizarea prin 
claxon atît în timpul nopții, cit și în 
timpul zilei. Conducătorii auto nu vor 
mai folosi claxonul în raza orașului Con
stanța și a stațiunilor Eforie-nord, Efo- 
rie-sud, Mangalia, Mamaia și Techir- 
ghiol.

UN NOU SANATORIU PENTRU 
COPII, De cîteva zile în stațiunea Co- 
vasna, regiunea Brașov, a fost dat în 
funcțiune un nou sanatoriu pentru co
pii. Noua unitate sanitară este înzes

trată cu aparatâj tehnico-medical mo
dern, iar saloanele oferă condiții din 
cele mai bune de cazare și tratament.

PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA O. 
RAȘULUI. — Cetățenii Ploieștiului par
ticipă la numeroase lucrări pentru o 
mai bună gospodărire și înfrumusețare 
a orașului. In spațiul situat la intrarea 
străzilor Mihail Kogălniceanu și Nicolae 
Bălcescu se amenajează un parc cu o 
suprafață de 6 000 metri pătrați și o 
grădină cinematograf cu peste 1000 
locuri. Recent, numeroși cetățeni au 
luat parte la amenajarea unor spații 
verzi, pe o suprafață de circa 4 hectare, 
în jurul noilor blocuri de locuințe de 
pe Bd. Republicii și a complexului din 
Piața Halelor.

Sîmbătă și duminică

Romînia-Grecia la atletism
La siîrșitul acestei săptămîni, pe 

stadionul „Petrolul“ din Ploiești se 
va disputa meciul internațional de 
atletism dintre reprezentativele 
masculine ale R. P. Romîne și Gre
ciei. Intîlnirea — constituind re
vanșa meciului de anul trecut de 
la Salonic — suscită un interes 
deoseLit, dat fiind faptul că din se
lecționatele celor două țări vor 
face parte cei mai în formă spor
tivi, numeroși campioni balcanici.

Federația romînă de specialita-
- täte nu a alcătuit încă selecționata 

definitivă. Oaspeții au anunțat că 
vor deplasa o formație din rîndul 
căreia fac parte cunoscuții atleți

Papavasiliu (la 3 000 m obstacole 
și 5 000 m), Tzakanikas (la arunca
rea greutății), Pierakos (suliță), 
Papaniotis (ciocan), Marselos (110 
m garduri), Georgopouloș (100 și 
200 m plat) și alții.

în ambele zile de concurs (sîm
bătă și duminică), programul în
cepe la ora 17.

Copii, invățați inotul!

I sa câteva s? î sa d a ? i

Turul ciclist al Angliei
LONDRA 5 (Agerpres). —
Cea de-a treia etapă a Turului ci

clist al Angliei, disputată între ora
șele Cheltenham și Hove (232 km) 
a fost cîștigată de alergătorul englez 
Keith Butler în 5h 58’09” (medie o- 
rară 38,500 km). Pe locul doi s-a 
clasat Stanislaw Gazda (R.P. Polonă) 
— 5h 58’10”, iar pe locul trei elve
țianul Herger — 5h 58’ 11’’. Gh. Ră- 
dulescu a ocupat locul 9 cu timpul de 
6h 01'22”. La mici intervale au sosit 
Stoica, Ziegler, N'eagoe și Dumitrescu. 
Gabriel Moiceanu și Aurel Șelaru au 
abandonat.

Clasamentul general individual : 1. 
Chisman (Anglia) 171103’19”; 2. Lewis 
(Commonwealth) la 9’23”; 3. Herger 
(Elveția) la 11’21”; 4. Gh. Rădulescu 
(R.P. Romînă) la 13’21”; 5. I Stoica 
(R. P. Romînă) la 13’47” ; 6. Butler 
(Anglia) la 13’58” ; 7. Metcalfe (Bri
tânia) la 13’58” ; 8. C. Dumitres
cu (R. P. Romînă) la 14’06”. In 
cursă au mai rămas 65 de con- 
curenți. Clasamentul pe echipe : 
1. Anglia 51h 38’ 57”; 2. R.P. Romînă 
la 10’29”; -3. Britania la 13’16’’; 4.
R.P. Polonă la 20’33’’; 5. Elveția la 
20’45”; 6. Danemarca la 21’11” etc. 
Astăzi se desfășoară etapa IV-a, Hove- 
Boumemouth (165 km).

De cîteva zile, centrul de înot de 1® 
Ștrandul Tineretului și-a reluat activitatea. 
Cursurile, care vor dura tot timpul verii, 
sînt frecventate de copil între 5 și 12 
ani. In primul ciclu, s-au înscris circa 
1 000 de copii. Sub îndrumarea unor an
trenori și profesori de specialitate, aceș
tia deprind mișcările de bază ale celor 
patru stiluri de înot (liber, bras, spate, 
fluture). La sfîrșitul fiecărui ciclu — a 
cărui durată este de 3 săptămîni — micii 
înotători dau un examen practic, cei ta
lentat! urmînd a-și continua pregătirea 
în cadrul secțiilor de înot de la clubu
rile sportive bucureștene.

Astfel de centre de Inițiere pentru înot 
vor mai fi deschisa în curînd și la alte 
ștranduri din Capitală, precum și în nu
meroase localități din provincie.

Fotoreporterul nostru M. Cioc a sur
prins cîteva momente din timpul unei 
lecții de înot : 1). Primele noțiuni sa în
vață mai întîi pe... uscat i 2). — Lecția 
continuă în bazin și... 3). — se sfîrșește 
cu un scurt masaj cu prosopul.

ȘAH : La Belgrad se 
desfășoară în prezent, 
la 10 mese, meciul de 
șah dintre reprezentati
vele mixte ale U.R.S.S. 
și R.S.F. Iugoslavia. După 
două ture scorul este de 
10,5—7,5 puncte în fa
voarea șahiștilor sovie
tici, două partide fiind 
întrerupte. O mare sur
priză s-a înregistrat în 
partida dintre campioana 
mondială Nona Gaprin- 
dașvili și maestra iugo
slavă Milunka Lazarevici. 
Neînvinsă de cîțiva ani 
în turneele internaționa
le, Gaprindașvili a pier
dut la mutarea 32-a,

CICLISM. Italianul Die
go Ronchini este noul li
der al Turului ciclist al 
Italiei, după etapa con- 
tra-cronometru disputată 
la Trevisio. Pe primul loc

în această etapă s-a cla
sat Vittorio Adorni (Ita
lia), care a parcurs 56 
km în timpul de lh 11’ 
(medie orară 47,323 km). 
Ercole Baldini a ocupat 
locul doi, ia 36’’.

FOTBAL. Echipa selec
ționată de fotbal a Nor
vegiei a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 
4-3 (2-1) în fața reprezen
tativei Scoției. Cele trei 
puncte ale scoțienilor au 
fost înscrise de Denis 
Law, care joacă centru 
înaintaș la Manchester 
United.

TIR. Vineri, sîmbătă 
și duminică poligonul de 
la Tunari va găzdui întîl- 
nirea internațională de 
tir dintre echipele selec
ționate ale R. P. Romîne 
și R. P. Ungare. In pro

gramul tntîlnirii figurea
ză următoarele probe : 
pistol viteză, pistol pre
cizie, armă liberă calibru 
redus 3x4 (armă liberă 
calibru redus 60 focuri — 
poziția culcat seniori, se
nioare. juniori).

BOX. Sîmbătă, înce
pînd de la ora 19, se vor 
desfășura în Capitală trei 
reuniuni de box contînd 
pentru campionatul repu
blican. In sala Floreasca, 
Steaua va întîlni pe Me
talul București, în sala 
Dinamo gazdele vor primi 
vizita echipei Construc
torul Galați, iar pe tere
nul Dîmbovița Unirea va 
primi replica echipei 
C.S.O. Reșița. Duminică 
dimineața de la ora 10 pe 
stadionul Progresul se 
dispută meciul : Progre
sul — Farul Constanța.

Progres
Zilnic, ziarele sovie

tice publică știri de pe 
tot cuprinsul U.R...S. 
despre succesele obți
nute de oamenii muncii 
în asigurarea progre
sului tehnic continuu 
în uzine și iabrici, în 
mine și pe marile șan
tiere ale septenalului. 
Iată cîteva știri de a- 
cest iei.

9 Se anunță din Li- 
pețk (R.S.F.S.R.) că a 
început montarea uti
lajului fabricii de aglo
merare. Această fa
brică, cu o capacitate 
enormă, va avea 59 
de secții care vor o- 
cupa un teritoriu de 
peste 100 de hectare. 
Zilele trecute con
structorii au terminat 
fundamentul pentru in
stalarea primei mașini 
de aglomerare care va 
înnobila anual cîteva 
milioane tone de mine
reu de fier.

• La combinatul chi
mic din Lisiceansk 
(R.S.S. Ucraineană) a 
fost instalat un „dis
pecer automat” •— o

tehnic continuu
mașină de calculat, ca
re va dirija procesul 
de producere a amo
niacului. Ea va culege 
pînă la 350 de date din 
toate secțiile, va com
para cu mare rapidi
tate datele înregistrate 
în „memoria” sa și va 
găsi soluția cea mai 
bună în fiecare situație 
dată. In viitor, combi
natul chimic de la Li
siceansk va fi în între
gime dirijat cu ajuto
rul instalațiilor electro
nice de calculat.

O Uzina „Elektros- 
varka” din Tbilisi a 
început producția în 
serie a unor aparate de 
sudură electronice ca
re permit sudarea u- 
nor metale greu fuzibi- 
le ca titanul, wolframul 
și altele.

9 Mina „Artem-1” de 
la Krivoi-Rog (Ucrai
na) a dat zilele trecute 
prima mie de tone 
de minereu de fier. 
In complexul minei in
tră mari fabrici de 
concasare și sortare,

spărgătoare speciale de 
blocuri, care vor pre
găti din roca sterilă 
materiale de construc
ție prețioase. După da
rea în exploatare a 
întregii mine, ea va da 
anual 12 milioane tone 
de minereu de fier, cu 
mult mai mult decît se 
obținea în anul 1913 în 
întreaga Rusie țaristă.

9 Institutul „Ghipro- 
lestrans" din Leningrad 
a terminat proiectul 
complexului forestier 
de la Bratsk, care va 
prelucra anual 4 mili
oane mc de material 
lemnos. întregul pro
ces de lucru — înce
pînd cu tăierea par
chetului de pădure 
și terininind cu pre
lucrarea materialului 
lemnos — va fi auto
matizat. Complexul va 
cuprinde fabrici de 
hîrtie și celuloză, de 
cherestea, de mobilă, 
de carton, de prelucra
re a deșeurilor de 
lemn în produse chi
mice etc.

Izotopii radioactivi 
în industria siderurgică
Un grup de specialiști polonezi 

de la centrul de cercetări atomice 
din Cracovia au construit aparate 
cu izotopi radioactivi, care măsoa
ră grosimea tablei în timpul lami
nării. Măsurarea grosimei tablei 
incandescente în timpul laminării 
cu ajutorul izotopilor radioactivi 
este o metodă de mare precizie, 
fiind totodată și mult mai ieftină 
decît metodele tradiționale.

Construcția unei 

de anvelope
u^ine

După cum anunță ziarul „Neues 
Deutschland“, la sud de orașul Dres- 
da se construiește o uzină de anve
lope. Această uzină, a cărei construc
ție a început în septembrie 1961, și-a 
făcut debutul în producție cu recondi- 
ționarea de anvelope, livrînd pînă la 
sfîrșitul primului trimestru al anului 
1963 în total 20 000 de anvelope re
condiționate. Totodată, în aprilie 1963 
a părăsit banda de producție a mia 
anvelopă nouă. După încheierea lu
crărilor de construcție, în anii 1965— 
1966 uzina de anvelope din Dresda va 
fi una din cele mai mari uzine de a- 
cest fel din R.D.G.

Astăzi la Dien Bien Fu
Nu demult, la Dien Bien Fu, unde 

în anul 1954 colonialiștii au fost în- 
frînți, a fost pornită o nouă „ofensi
vă”. De data aceasta, însă, armele ță
ranilor și muncitorilor au fost lopețile 
și cazmalele. Pe dealurile golașe au 
fost create plantații de ananas și 
cafea.

Această „ofensi-

20 milioane
Fabrica de lămpi incandescente din 

Sliven, cea mai mare din R. P. Bul
garia, prodt. anual 20 milioane de 
lămpi pe.ru iluminatul mașinilor 
de transport, minelor și al altor locuri 
de muncă. In afară de acestea, fabri
ca produce lămpi luminiscente, între-

de lămpi
rupătoare cu mercur, lămpi cu 
neon etc.

Producția fabricii este semiautoma- 
tizată. Aici există mijloace speciale de 
protecție împotriva acțiunii nocive a 
mercurului, cadmiului, a vaporilor pro- 
veniți din diferiți acizi.

Recoltarea tre
stiei de zahăr pe 
terenurile fabri
cii de zahăr 
„Manuel Marti
nez Prieto” din 
Cuba.

vă“ se încadrează în 
munca de valorifi
care a pămînturilor 
virgine, care a luat 
o mare amploare 
încă cu ani în urmă 
în R. D. Vietnam. 
Rezultatele acțiuni
lor întreprinse sînt 
însemnate. în ulti
mii cinci ani, de pil
dă, în întreaga țară 
au fost valorificate 
200 000 ha de pă- 
mînturi înțelenite, 
adică aproximativ 10 
la sută din suprafa
ța arabilă.

T IE L IE R A M IE IE % T IE R N IE
Congresul international 

pentru problemele alimentației
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

La 4 iunie la Washington și-a în
ceput lucrările Congresul interna
țional pentru problemele alimenta
ției la care participă 1 200 de dele
gați din 105 țări. Din partea R. P. 
Romîne la Congres ia parte Tibe
riu Mureșan, director al Institutului 
de cercetări pentru cereale și plan
te tehnice — Fundulea. Congresul 
a fost convocat de Organizația Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.) în vederea dis
cutării căilor și metodelor de luptă 
în problema tot mai acută a toa- 
metei în unele regiuni ale lumii.

Directorul general al F.A.O., B. 
Sen, a declarat la 4 iunie la întîl- 
nirea cu ziariștii că, potrivit date
lor F.A.O., o treime pînă la jumă
tate din populația globului suferă 
de foame, iar 300—450 de milioane 
de oameni din țările Asiei, Africii 
și Americii Latine consumă cu mult 
sub norma minimă.

La deschiderea Congresului a 
rostit o scurtă cuvîntare președin
tele Indiei, S. Radhakrishnan, care 
se află într-o vizită oficială la Wa
shington. El a subliniat că în fața

popoarelor țărilor Asiei și Africii 
stă în mod deosebit de acut pro
blema alimentației. Președintele In
diei a adresat delegaților la congres 
chemarea de a adopta măsurile ne
cesare în vederea unei lupte active 
împotriva foametei și a subnutri
ției.

Apoi în fața delegaților a luat cu
vîntul președintele S.U.A., J. Ken
nedy. Enumerînd diferite programe 
americane de ajutorare cu alimente 
a țărilor slab dezvoltate, Kennedy 
a recunoscut în același timp că 
problema alimentației rămîne ca și 
înainte nerezolvată. El a promis în 
general să sprijine eforturile F.A.O. 
în lupta împotriva foametei.

Plenara C. C. al P. C. 
din Olanda

HAGA 5 (Agerpres). — Zilele a- 
cestea a avut loc plenara C.C. al 
P.C. din Olanda, consacrată situației 
politice și rezultatelor alegerilor 
parlamentare din 15 mai a.c. Rapor
tul a fost prezentat de H. Hukstra, 
secretar al C.C. al P.C. din Olanda.

Plenara a adoptat o rezoluție cu 
privire la unitatea forțelor oameni
lor muncii în lupta pentru creșterea 
salariilor și a hotărît să organizeze 
în octombrie a.c. festivalul ziarului 
comunist „De Vaarheit”.

Politica economică a guvernului 
francez criticată în senat

PARIS 5 (Agerpres). — La 4 iu
nie în senatul francez s-a discutat 
politica financiară și economică a 
guvernului.

în numele senatorilor comuniști 
a luat cuvîntul Jacques Duclos care 
a criticat politica promovată de gu
vern. în anul 1962 — a spus el — 
s-a înregistrat cea mai mare majo
rare a prețurilor din ultimii 10 ani.

J. Duclos a relevat printre altele 
„că bugetul militar pe anul 1963 
este cu 50 la sută mai mare decît 
bugetul pe anul 1958“, deși atunci 
era în toi războiul din Algeria.

Senatorul socialist Antoine Cour- 
rière a criticat, de asemenea, chel
tuielile neproductive ale țării, în 
deosebi în domeniul înarmării ato
mice.

MESĂ STTIMl^Ä

Revista vest-germană „DER SPIE
GEL“ a publicat un articol despie 
problema șomajului în principalele 
țări capitaliste, în care se spune 
printre altele:

„Cu 40 000 de oameni pe săptă- 
mînă crește în S.U.A. numărul de 
șomeri care după ce au primit, în 
medie, o jumătate de an ajutoi de 
șomaj, pierd apoi orice drept la un 
sprijin din partea 
statului. Numărul 
americanilor fără 
lucru se ridica în 
aprilie la aproxi
mativ 5 milioane
ds oameni ; în comparație cu cele
lalte state industriale (capitaliste — 
n.r.), S.U.A. au atins cel mai înalt 
procent de șomeri : 6,9 la sută (din 
forța de muncă).

Nici înviorarea economiei din 
cursul primăverii (legată în mod 
traditional de reluarea activității în 
domeniul construcțiilor) n-a atenuat 
problema, întrucîț nu s-a creat un 
număr simțitor de noi locuri de 
muncă. Cînd ]a sfîrșitul lunii aprilie 
procentul de șomeri scăzuse la a- 
proximativ 6 la sută, Willard Wirtz, 
ministrul muncii al S.U.A., s-a văi
cărit: «Situația este similară cu a-

Kenya a hotărît să închidă consulatele 
Portugaliei și Republicii Sud-Africane

CAIRO 4 (Agerpres). — Repre
zentantul Kenyei la Cairo, Ambitto, 
a declarat la 4 iunie în cadrul unei 
conferințe de presă, că guvernul 
Kenyei a hotărît să închidă consu
latele Portugaliei și Republicii Sud- 
Africane din Kenya, în semn de 
protest împotriva reprimării de 
către guvernele acestor țări a popu
lației africane.

Vorbitorul a anunțat că o dele
gația a noului guvern va pleca în

curînd la Londra pentru a discuta 
cu guvernul englez unele modificări 
ale constituției Kenyei, care au de
venit necesare după victoria în ale
geri a Uniunii naționale africane 
(K.A.N.U.).

Tratativele de la Londra vor avea 
de asemenea drept scop stabilirea 
unei date precise în cursul acestui 
an pentru acordarea deplinei inde
pendențe Kenyei.

ceea a unui bolnav a cărui tempe
ratură este nu de 40, ci de 33,5 
grade».

Statele Unite confirmă faptul că 
automatizarea (în condițiile capita
lismului — n.r.) elimină din procesul 
de producție în primul rînd pe mun
citorii necalificați — se arată in con
tinuare in articol Acei muncitori 
care nu se not adapta și recalitca 

în vedorea proce
selor automatizate 
do producție, ră_ 
mîn fără lucru 

Astfel, din 415 000 
de mineri care în

1950 munceau în minele de căr
bune. au rămas doar 136 000 In in
dustria de automobile undo in 1953 
munceau 917 000 de oameni au ră
mas în prezent 730 000 de muncitori. 
Acum 7 ani, pe șantieiele de cons
trucție mal lucrau 1 100 000 de mun
citori ; acum un an numărul lor era 
dé 830 000.

Muncitorii agricoli americani au 
trebuit să plătească cu mari sacri
ficii introducerea mașinilor în D'O- 
ducția agricolă Din 1950, în „secto
rul verde“ numărul locurilor de 
muncă s-a micșorat cu 2 300 000,

Reierindu-se la „afuloarele de șo
maj“, „Der Spieqel“ citează declaia- 
ția lui Ellis Grigsby, miner șomer din 
Kentucky, care a spus că ajutorul 
po care-1 primește îi „ajunge doar 
să nu moară de foame”.

„In afara muncitorilor de culoa-e 
— continuă revista vest-germană — 
cel mai greu lovit de șomaj este 
tineretul. In rîndurile adolescenților, 
procentul de șomeri este de trei ori 
mai mare decît în rîndurile muncito
rilor adulțl. Wirtz dă acestui feno
men aceeași explicație ca șt șoma- 
fulul în rîndurile muncitorilor neca
lificați : «Numărul locurilor de mun
că pentru muncitorii necalificațt 
pe care le ocupă de obicei tineretul 
după ce iese din școală, scade ra
pid».

pe.ru
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Lucrările Comitetului 
celor 18 state 

pentru dezarmare
GENEVA 5 (Agerpres).— în Pa

latul Națiunilor Unite din Geneva 
a avut loc cea de-a 140-a ședință 
plenară a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. La începutul șe
dinței au fost exprimate condolean
țe în legătură cu încetarea din 
viață a Papei loan al XXIII-lea.

Apoi participanții la tratative au 
trecut la discutarea problemei pri
vind măsurile în domeniul dezar
mării nucleare în prima etapă a 
dezarmării generale și totale.

în legătură cu această problemă 
au luat cuvîntul reprezentanții 
Bulgariei, S.U.A. și Uniunii Sovie
tice.

Reprezentantul Bulgariei, K. Hris- 
tov, a făcut o analiză a propuneri
lor sovietice privind măsurile în do
meniul dezarmării nucleare în pri
ma etapă și a criticat poziția anglo- 
americană în această problemă.

Reprezentantul S.U.A., Ch. Stelle, 
a susținut încă o dată propunerile 
anglo-americane privind măsurile 
în domeniul dezarmării nucleare în 
prima etapă.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, a criticat propune
rile S.U.A. și Angliei, privind dezar
marea nucleară în prima etapă a 
dezarmării generale și totale. După 
cum se știe, aceste propuneri nu 
micșorează cîtuși de puțin primej
dia războiului racheto-nuclear.

Apoi S. K. Țarapkin a expus a- 
mănunțit poziția delegației Uniunii 
Sovietice în această problemă. 
Uniunea Sovietică, a spus el, por
nind de la necesitatea înlăturării 
cît mai grabnice și definitive a pri
mejdiei războiului nuclear, propune 
soluția dezarmării nucleare totale 
care presupune interzicerea totală 
a armei nucleare și retragerea ei 
atît din armamentul statelor cît și 
din armamentul tuturor forțelor in
ternaționale.

Tulburări la Teheran
Demonsfrajii organizase de cercurile 

ultrareacfionare

TEHERAN 5 (Agerpres). - 
Cercurile ultrareacționare iraniene, 
nemulțumite de reformele între
prinse de actualul guvern, îndeosebi 
de reforma agrară și cea cu pri
vire la emanciparea femeii, au or
ganizat în ziua de 5 iunie, la Tehe
ran și alte localități, puternice de
monstrații antiguvernamentale. în 
acest scop elementele reacționare 
s-au folosit de manifestațiile reli
gioase ale musulmanilor care au loc 
în aceste zile în Iran.

Incitați de unii șefi religioși, ele
mente reacționare au atacat și au 
dat foc unor clădiri guvernamen
tale, sedii de instituții, magazine, 
mașini și autobuze.

La intervenția poliției, demons
tranții au răspuns cu forța. Polițiș
tii au folosit armele, gazele lacri
mogene pentru a-i împrăștia. Au fost 
înregistrați numeroși morți și ră
niți. Corespondentul agenției U.P.I. 
relatează că în seara zilei de 5 iunie 
guvernul iranian a decretat legea 
marțială.

Ecoul întilnirii balcanice
Întîlnirea de la București a comi

tetelor de colaborare balcanică a 
fost urmărită cu interes de opinia 
publică din Grecia. Semnificativ în 
această privință este, printre altele, 
faptul că ziarele cu cel mai mare 
tiraj din Atena, „To Vima“ și „Ta 
Nea", au publicat zilnic relatări asu
pra lucrărilor întîlnirii, primite din 
partea trimisului lor special la Bucu
rești, cunoscutul ziarist Orfeu Eko- 
nomidis, și că pînă și ziarul partidu
lui guvernamental E.R.E. „Kathime- 
rini" a urmărit desfășurarea întîlni
rii printr-un trimis special, George 
Anastassopoulos.

Toate acestea arată că, în ciuda 
măsurilor luate de oficialități pentru 
a lega și mai strîns Grecia la carul 
politicii agresive a Pactului Atlantic 
și poate tocmai din această cauză, 
opinia publică din această țară nu 
numai că nu rămîne indiferentă 
dar manifestă interes atunci cînd 
se discută, așa cum a fost ca
zul la întîlnirea de la București, des
pre căile de asigurare a păcii în 
Balcani și despre necesitatea strîn- 
gerii colaborării între popoarele din 
această zonă.

La întoarcerea la Atena a repre
zentanților comitetului grec (Mișca
rea elenă pentru înțelegere balca
nică), am solicitat părerea d-lor 
S. Mercouris, președintele comitetu
lui și conducător al delegației gre
cești, și Kothris, deputat și membru 
al delegației, cu privire Ia rezulta
tele întîlnirii de la București.

„Am avansat mult față de întîlni
rea noastră care a avut loc acum 
trei ani la Atena — a spus dl. 
Mercouris. La fiecare întîlnire obți
nem noi rezultate pozitive. în comu
nicatul nostru comun am expus acor. 
dul cu privire la activitatea noastră 
viitoare. Și de data aceasta am con
statat hotărîrea comitetelor de a-și 
continua activitatea și de a ajunge 
cît mai curînd cu putință la ținta 
noastră care este asigurarea păcii 
în Balcani, transformarea acestei re
giuni într-o zonă fără arme nucleare, 
o zonă de colaborare economică, 
comercială, culturală și științifică.

Am prilejul — a spus dl. Mercou
ris — să exprim încă o dată mulțumi
rile mele Comitetului romîn pentru

La Adunarea parlamentară a U.E.O. 
continuă vechile divergențe

Cuvîntarea rostită de Fidel Castro 
la Havana

PARIS 5 (Agerpres). — în sesiu
nea Adunării parlamentare a „Uniu
nii Europei occidentale” (U.E.O.), 
care se desfășoară zilele acestea la 
Paris, continuă să se manifeste ace
le divergențe care subminează de 
multă vreme Piața comună și care 
au dus la încordarea relațiilor din
tre Franța și Marea Britanie. După 
cum s-a mai anunțat, la actuala se
siune, la cererea a cinci membri ai 
Pieței comune (în afară de Franța) 
urmau să se discute modalitățile de 
a se ajunge la o „apropiere" între 
Anglia și Piața comună. Dar, ca și la 
tratativele celor 6 țări membre ale 
Pieței comune, care au avut loc la 
sfîrșitul lunii mai la Bruxelles, și 
aici reprezentanții Franței, expri- 
mînd dorința guvernului francez de 
a-și apăra, interesele față de concu
rența britanică, se împotrivesc ori
căror măsuri concrete de natură să

După sesiunea 
a Pieței ■I

PARIS 5 (Agerpres). — Ziarele 
occidentale continuă să comenteze 
divergențele manifestate la recenta 
sesiune de la Bruxelles a Consiliu
lui miniștrilor Pieței comune.

Ziarul francez „Combat” scrie că 
reprezentantul R.F.G., Erhard, „s-a 
pronunțat categoric în favoarea sta
bilirii de relații cu Marea Britanie. 
Couve de Murville este însă împo
triva unei proceduri care ar echi
vala cu reluarea oficială a relațiilor 
cu Marea Britanie, sau care ar pu
tea avea aparența unor tratative”.

Ziarul italian „II Giorno” care 
exprimă vederile cercurilor econo
mice italiene interesate în dezvolta
rea relațiilor cu Marea Britanie, se 
referă la activitatea diplomatică 
desfășurată în cercurile politice bri
tanice și în cele italiene pentru a 
„sparge veto-ul francez” antibrita- 
nic. „II Giorno” citează în acest 
sens punctele de vedere exprimate 
în cercurile guvernamentale britani
ce — la Whitehall — care au con
statat cu satisfacție, „luarea de po
ziție a Italiei la tratativele de la

colaborare și înțelegere reciprocă 
între popoarele din Balcani pentru 
osDitalitatea arătată. Ne-am simțit 
foarte onorați de a fi fost primiți de 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Romî'niei, dl. I. Gh. Maurer și de 
ministrul afacerilor externe, dl. C. 
Mănescu. Convorbirile avute au în
vederat hotărîrea guvernului romîn 
de a dezvolta relațiile de prietenie 
cu vecinii să} și de a contribui la 
transformarea regiunii balcanice în
tr-o zonă a păcii. Personal — a spus 
dl. Mercouris în încheiere — sper 
că în curînd vom avea rezultate și 
mai concrete și că viitoarea noastră

Corespondență 
din Alena

întîlnire care se va ține la Belgrad 
va fi o întîlnire care ne va permite 
să facem un pas mai departe spre 
realizarea obiectivelor noastre".

La rîndul său, deputatul Kothris a 
declarat între altele : „Rezultatele 
conferinței arată că s-a făcut un 
mare progres pe calea spre triumful 
păcii în Balcani și spre o colaborare 
mai strînsă între popoarele balca
nice. Se poate spune că întîlnirea 
de ia București a avut rezultate po
zitive pentru colaborarea viitoare a 
popoarelor din Balcani“.

Presa greacă a relatat, de aseme
nea, despre încheierea lucrărilor 
întîlnirii, trăgînd și unele concluzii. 
„In comparație cu conferințele bal
canice din trecut — a subliniat ».To 
Vima" — actuala conferință a fost 
mai pozitivă și a înregistrat un gro- 
gres, deoarece a existat o înțelegere 
asupra problemelor principale ; a- 
cordul nu a fost realizat cu greu
tate. In acest mod, a scris ziarul, s-a 
ajuns la un acord unanim, amplu în 
ce privește colaborarea țărilor bal
canice în domeniul comercial și eco
nomic, precum și asupra schimburi
lor culturale, științifice, artistice și 
sportive".

Ziarul „Avghi", publicând conținu
tul comunicatului, subliniază în co
mentariul său că ideea înfăptuirii 
dezarmării avansează în Balcani. 
Dorința popoarelor balcanice de a 

ducă la o asociere mai strînsă a 
Angliei cu Piața comună.

Reprezentanții celorlalte țări 
membre ale Pieței comune au cerut, 
în cadrul Adunării parlamentare a 
U.E.O., stabilirea unor consultări pe
riodice ale Consiliului Ministerial al 
acestui organism care — după cum 
subliniază agențiile occidentale de 
presă — nu s-a mai întrunit din a- 
prilie 1962, datorită refuzului Fran
ței de a se întîlni cu reprezentanții 
englezi. Franța s-a opus și acum a- 
cestei cereri.

La 5 iunie, în ședința de lucru a 
Adunării, reprezentantul britanic, 
Edward Heath, a luat cuvîntul for- 
mulînd „unele propuneri practice” 
în sensul stabilirii unor asemenea 
contacte. însă, după cum relatează 
agenția U.P.I., „Heath a fost aplau
dat de participanții la ședință, cu 
excepția reprezentanților francezi, 
care au păstrat tăcerea“.

de la Bruxelles 
comune
Bruxelles” împotriva poziției fran
ceze. Lăsînd să se înțeleagă că în 
sînul Pieței comune, atitudinea 
cercurilor oficiale italiene accentu
ează criza dintre Franța și ceilalți 
cinci parteneri ai ei, ziarul vorbește 
de o „confruntare de forțe între cei 
cinci și Franța”.

Au fost reluate demonstrațiile 
antirasiale la Jackson (Mississippi)

Noi arestări operate de poliție

HAVANA 5 (Agerpres). — în sea
ra de 4 iunie dr. Fidel Castro Ruz, 
primul ministru al guvernului revo
luționar al Cubei și prim-secretar 
al Partidului Unit al Revoluției So
cialiste, a rostit o cuvîntare la pos
turile de radio și televiziune, care 
a fost retransmisă în întreaga țară. 
Cuvîntarea a fost consacrată rezul
tatelor călătoriei sale în Uniunea 
Sovietică. Fidel Castro a vorbit cu 
multă căldură despre poporul so
vietic, despre ospitalitatea cu care 
au fost întîmpinați solii Cubei re
voluționare.

Trecînd la problema relațiilor so- 
vieto-cubane, el a arătat că delega
ția cubană este pe deplin satisfăcu
tă de rezultatele vizitei în U.R.S.S. 
A fost o vizită foarte utilă, a subli
niat el. Am căpătat o mare expe
riență.

Caracterizînd situația internațio
nală a Cubei, Fidel Castro a subli
niat că pericolul de agresiune din 
partea S.U.A. împotriva Cubei nu a 
dispărut pe deplin. El va exista atît 
timp cît va exista imperialismul. 
Dar raportul de forțe, a spus el în 
continuare, s-a schimbat. Iar peri
colul se micșorează o dată cli creș
terea forței țărilor lagărului socia- 

polițienești. Agenția U.P.I. mențio
nează că toate mașinile poliției din 
oraș erau masate în cartierele măr
ginașe, de unde au fost puse în miș
care în grabă pentru a-i împrăștia 
pe demonstranți. A.F.P. relatează că 
29 de manifestanți negri au fost 
arestați, încărcați în mașinile poli
ției și transportați spre „ceea ce 
conducătorii populației de culoare 
denumesc „lagăre de concentrare“, 
respectiv un fel de țarc amenajat 
special de la începutul manifesta
țiilor pentru a primi pe deținuțiiîn 
tranzit“.

Agenția U.P.I. relevă că aproxima
tiv 500 de demonstranți au fost ares-

La Philadelphia, în cursul inci
dentelor rasiale au fost răniți mai 
mulți participanți la pichetele 
stabilite de Asociația națională 
pentru propășirea persoanelor de 
culoare. In fotografia alătuîată : 
Polițiști arestînd pe unul din ne
grii răniți.

(Telefoto : U.P.I.-Agerpres)

tați în orașul Jackson săptămîna 
trecută și ei continuă să se afle la 
dispoziția poliției.

Președintele Kennedy a dat pu
blicității la 4 iunie o declarație în 
care, recunoscînd că șomajul în 
rîndul populației de culoare repre
zintă o problemă foarte serioasă și 
că „a refuza dreptul la muncă este 
o nedreptate, indiferent cine ar fi 
victimele“, anunță că au fost adop
tate unele măsuri în vederea redu
cerii șomajului cronic, care se ma
nifestă deosebit de acut în rîndul 
negrilor. Aceste măsuri se mărginesc 
însă, la cîteva simple recomandări 
făcute societăților industriale și la 
unele instrucțiuni date Ministeru
lui Muncii de a ușura accesul tine
rilor de culoare în școlile de 
ucenici.

PEKIN. La 5 iunie la invitația lui 
Liu Șao-ți, președintele Republicii 
Populare Chineze și vicepreședinte al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, a sosit în R. P. Chi
neză Țoi En Ghen, președintele Pre
zidiului Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea și vicepreședinte al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea.

creării Federației Africii de est, con
stituirea unui sistem comun de apă
rare și examinarea hotărîrilor adoptate 
la Conferința de la Addis Abeba a 
șefilor de state și guverne africane. 
Agenția U.P.I. anunță că după o zi de 
tratative, cei trei lideri africani au 
semnat o declarație cu privire la în
ființarea Federației Africii de est.

STOCKHOLM. Postul de radio 
Stockholm a transmis la 4 iunie un 
program de arii din opere în interpre
tarea artiștilor romîni Zenaida Palii, 
Nicolae Herlea, Iolanda Mărculescu, 
Magda Ianculescu, David Ohanesian, 
Valentin Teodorian și Cornel Fănă- 
țeanu.

ROMA. Potrivit știrilor primite din 
Milano, în Lombardia (regiune situată 
în nordul Italiei) au declarat grevă 
80 000 de muncitori și muncitoare de 
la întreprinderile industriei textile. 
40 000 de textiliști din Prato (din apro
pierea Florenței) au declarat „o grevă 
perlată". Greviștii cer îmbunătățirea 
situației lor materiale.

HAGA. Potrivit relatărilor presei, 
profesorul Romme, lider al Partidului 
catolic popular, care în urmă cu două 
săptămîni a fost însărcinat de regina 
Juliana să facă sondaje pe lîngă parti
dele politice în legătură cu posibili
tățile de formare a unui nou guvern 
de coaliție, nu numai că nu a realizat 
progrese, dar întîmpină greutăți tot 
mai mari. Deocamdată, nu pare pro
babil că se va ajunge curînd la o 
soluție.

NAIROBI. La 5 iunie s-au întîlnit 
la Nairobi Julius Nyerere, președintele 
Tanganicăi, Jomo Kenyatta, primul 
ministru al Kenyei, și Milton Obote, 
primul ministru al Ugandei. Printre 
problemele discutate au fost problema 

list. Imperialiștii știu bine ce poate 
însemna pentru ei o agresiune îm
potriva Cubei.

Fidel Castro a declarat că este 
gata să normalizeze relațiile cu 
S.U.A. pe calea discutării tuturor 
problemelor litigioase.

în încheierea cuvîntării sale, el a 
subliniat că este necesar să fie în
tărită unitatea mișcării comuniste 
internaționale pe calea schimburi
lor de păreri. Aceasta este calea 
justă spre reglementarea tuturor 
problemelor, a declarat el.

Noi, a spus Fidel Castro, sîntem 
comuniști, iar destinul nostru este 
legat de destinul întregului lagăr 
comunist. Noi pășim pe o cale justă.

Deschiderea Conferinței 
Internationale a Muncii

GENEVA 5 (Agerpres).— în di
mineața zilei de 5 iunie în sala mare 
a Palatului Națiunilor din Geneva 
s-a deschis cea de-a 47-a sesiune a 
Conferinței Internaționale a Mun
cii. La ședință participă delegațiile 
a 108 țări membre ale Organizației 
Internaționale a Muncii (O.I.M.), 
reprezentanți ai instituțiilor specia
lizate ale O.N.U. și ai altor organi
zații internaționale, observatori, zia
riști. Din R. P. Romînă, la se
siune participă Vasile Dumitrescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în Elve
ția, Iacob Ionașcu, reprezentant 
permanent ad-interim al R.P.R. pe 
lîngă Oficiul European al O.N.U. de 
la Geneva — delegați guvernamen
tali, Mircea Gheorghiu, directorul 
fabricii de mașini electrice Bucu
rești — delegat al directorilor de 
întreprinderi, și Mihail Rob, prim- 
adjunct al șefului Secției relații in
ternaționale a C.C.S. — delegat al 
muncitorilor.

Printre delegați se află un grup 
reprezentativ de activiști cu muncă 
de răspundere ai F.S.M., condus de 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M.

Problema principală de pe ordi
nea de zi a sesiunii o constituie dis
cutarea raportului directorului ge
neral al O.I.M., David Morse, cu 
privire la programul și structura 
Organizației Internaționale a Muncii, 
precum și elaborarea recomandă
rilor și rezoluțiilor corespunzătoare.

JAPONIA Declarații oficiale și reacția opiniei publice
TOKIO 5 (Agerpres). — La 5 

iunie guvernul Japoniei a făcut o 
nouă încercare de a convinge pe 
deputați și opinia publică japoneză 
că submarinele atomice americane 
sînt „inofensive”, spre a obține 
consimțămîntul pentru staționare 
în Japonia a acestor purtătoare de 
rachete.

Ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, Ohira, luînd cuvîntul în 
fața Comisiei pentru afacerile ex
terne a Camerei inferioare a parla
mentului, a declarat că guvernul 
este ferm hotărît să-și dea consim
țămîntul pentru intrarea submari
nelor atomice americane în portu
rile japoneze. Ohira a adus, de a- 
semenea, la cunoștința deputaților 
conținutul schimbului de scrisori 
dintre Japonia și S.U.A. în această 
problemă. în schimbul de scri
sori nu se spune însă nimic despre 
adevăratele obiective urmărite de 
aceste „vizite”.

Dîndu-și seama că poporul aș
teaptă din partea guvernului un

Demonstrație la Ottawa, capitala Canadei, împotriva armelor nu
cleare, pentru pace și dezarmare.

la Istanbul | „o scrisoare pierdută“

Teatrul „Arena" din Istanbul a 
înregistrat un deosebit succes 
plinind în scenă comedia lui Ion 
Luca Caragiale „O scrisoare pier
dută“, în reușita traducere a scrii
torului Salahatin Plilav. Regizo
rul spectacolului, Genco Erkal, 
— care este și interpretul cetă
țeanului turmentat — a obținut 
vii aplauze, ca și întreg mă
nunchiul de artiști talentați ai 
teatrului.

Emisiune consacrată cinematografiei romînești 
la televiziunea din Varșovia

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — 
In seara zilei de 4 iunie postul de 
televiziune din Varșovia a transmis 
o emisiune consacrată cinematogra
fiei romînești.

Cu acest prilej Boleslaw Michalek 
— redactorul șef al revistei poloneze 
„Film'’ — de curînd reîntors de la 
Festivalul internațional al filmului de 
la Cannes, prezentînd programul, a 
amintit despre succesul obținut de 
filmul romînesc „Codin", căruia i 
s-au decernat două premii.

In cadrul emisiunii aru mai luat cu- 
vintul Vasile Răduț, directorul Rom-

Pregătiri în vederea Congresului Mondial al Femeilor
MOSCOVA 5 (Ager

pres)__TASS transmi
te : Plenara Comitetu
lui femeilor sovietice a 
ales la 4 iunie delega
ția care va participa la 
Congresul Mondial al 
Femeilor ce se va des

chide la 24 iunie la 
Moscova.

în cuvîntul rostit la 
plenară, Nina Popova, 
președinta Comitetului 
femeilor sovietice și 
șefa delegației sovieti
ce la congres, a arătat

răspuns la întrebarea unde va a- 
junge Japonia, cedînd în fața insis
tențelor S.U.A., Ohira a încercat să 
asigure pe deputați că intrarea sub
marinelor atomice ale S.U.A. și 
amplasarea în Japonia a avioanelor 
„F-Î05” nu ar avea nici o legătură 
cu aducerea în țară a armei nu
cleare și transformarea Japoniei în
tr-o bază racheto-nucleară a S.U.A.

Conținutul schimbului de scrisori 
dintre Japonia și S.U.A. și decla
rația lui Ohira n-au făcut decît să 
sporească îngrijorarea poporului 
japonez, se arată într-o declarație 
a Partidului Socialist din Japonia, 
dată publicității cu acest prilej. A 
accepta sosirea submarinelor ato
mice, înzestrate cu arma nucleară 
— se subliniază în declarație — în
seamnă a accepta înarmarea nu
cleară a Japoniei. De aceea Parti
dul Socialist, alături de întregul 
popor al țării, va desfășura și mai 
larg mișcarea împotriva acestor 
„vizite”.

Reprezentarea, pentru prima 
oară, a unei piese romînești în 
Turcia, a -fost apreciată de scrii
torii, criticii, ziariștii aflați la 
premieră ca un pas prețios pe li
nia relațiilor culturale între po
poarele noastre. în fotografie: 
un moment al satirei caragia- 
lești în interpretarea artiștilor 
turci: Cațavencu la tribună.

film, și Marin Pîrî'lamu, director ad
junct al studioului de filme Bucu
rești, care se află în vizită în R. P. 
Polonă, prezentînd aspecte din reali
zările cinematografiei romînești.

In seara zilei de 5 iunie, în saloa
nele ambasadei R. P. Romîne la 
Varșovia a avut loc un spectacol de 
gală, în cursul căruia au fost pre
zentate filmele „Codin' și „Allo, 
allo'. Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Polone, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Varșovia, oa
meni de cultură, ziariști.

că la Moscova vor sosi 
1 800 de delegate, ob
servatoare și oaspeți, 
în prezent, a spus vor
bitoarea, în 119 țări din 
Europa, Asia, Africa și 
America se fac intense 
pregătiri în vederea 
congresului.

înhumarea 
lui Nazim Hikmet

MOSCOVA 5 (Agerpres).—Miercuri, 
la cimitirul Novodevicie din Mosco
va a avut loc înhumarea poetului 
revoluționar Nazim Hikmet.

La cimitir au venit sute de mos
covită, scriitori de seamă, prieteni 
ai poetului dispărut, studenți de la 
Universitatea prieteniei popoarelor 
„Patrice Lumumba“.

Scriitorul Boris Polevoi a adus 
un ultim omagiu defunctului.

Sesiunea Consiliului 
ministerial al blocului 

militar A.N.Z U.S.
WELLINGTON 5 (Agerpres).— 

Agenția Reuter relatează că la 5 
iunie a început în capitala Noii 
Zeelande sesiunea Consiliului mi
nisterial al Pactului A.N.Z.U.S. La se
siune participă Averell Harriman, 
subsecretar de stat al S.U.A. pentr ’ 
problemele politice, Keith Holyoak 
primul ministru și ministru de e„ 
terne al Noii Zeelande, și Garfield 
Barwick, ministrul de externe al 
Australiei.

PRAGA. Louis Saillant, secretarul 
general al F.S.M., a adresat șefului 
guvernului grec, Karamanlis, o tele
gramă în care, în numele celor 120 
de milioane de membri ai F.S.M., 
protestează împotriva asasinării de
putatului Grigorios Lambrakis și îm
potriva represiunilor polițienești Ia 
care sînt supuși cei care au partici
pat la grevele și demonstrațiile de
terminate de această crimă.

DAR ES SALAM. In comunicatul 
comun al lui Julius Nyerere, pre
ședintele Republicii Tanganica, și 
Seku Ture, președintele Republicii 
Guineea, dat publicității la Dar Es Sa
lam. se reafirmă sprijinul pentru Carta 
Organizației unității africane. Pre
ședinții și-au exprimat intenția de a 
colabora activ la dezvoltarea economi
că, culturală și socială în scopul eli
berării depline a Africii.

CARACAS. Conferința națională a 
partidului Uniunea republicană demo
cratică, care a avut loc la Caracas, a 
desemnat pe deputatul Jovito Villalba, 
secretar general al acestui partid, 
drept candidat Ia postul de președin
te al Republicii Venezuela în alege
rile care vor avea loc în noiembrie.

LONDRA. La invitația generalului 
britanic Richard Full, șeful statului 
major imperial al armatei britanice, 
generalul vest-german Hans Speidel, 
comandantul forțelor terestre ale 
N.A.T.O. în Europa Centrală, a sosit 
într-o vizită oficială de trei zile în 
Anglia. Vizita în Marea Britanie a 
fostului general hitlerist a provocat in
dignare în rândurile opiniei publice 
din Anglia.

TOKIO. 60 000 de mineri de la 10 
mari societăți pentru extracția cărbu
nelui din Japonia au declarat o grevă 
de 24 de ore, cerînd majorarea sala
riilor.
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NEW YORK 5 (Agerpres). — 
După două zile de întrerupere, la 
Jackson, capitala statului Missis
sippi, populația de culoare a reluat 
manifestările împotriva segregației 
rasiale. Potrivit agenției France 
Presse, de data aceasta manifestan- 
ții au adoptat o tactică nouă, orga- 
nizînd demonstrații simultane în 
mai multe puncte ale orașului, pen
tru a scăpa astfel de represiunile

se crea o zonă denuclearizată, care 
a fost exprimată unanim în capitala 
R. P. Romîne, a avut deîndată ecou 
în politica mondială, scrie ziarul.

Corespondentul ziarului „Ta Nea", 
Ekonomidis, scrie că, potrivit părerii 
observatorilor, dacă țările meditera- 
niene vor crea o zonă denucleari
zată a regiunii mediteraniene, țările 
balcanice se vor alătura și ele. Co
respondentul arată apoi că premie
rul romîn, în convorbirea cu partici
panții la întîlnire, a spus că miș
carea pentru colaborarea balcani
că nu urmărește ca popoarele șl 
țările balcanice să renunțe la prie
tenia și legăturile lor cu celelalte 
țări, ci numai să înlesnească țărilor 
ș; popoarelor balcanice prietenia 
dintre ele.

★

Presa greacă a anunțat că deputa
tul Kothris a fost exclus din Uniunea 
de centru de către liderul acestui 
partid, Papandreu, sub pretext că, 
prin participarea sa la întîlnirea de 
la București, deputatul ar fi încălcat 
disciplina de partid. In cercurile go. 
litice și de presă din Atena această 
măsură a provocat uimire și nemul
țumire, întrucît se consideră că ea 
merge împotriva unui puternic curent 
de opinie care se pronunță în Grecia 
pentru întărirea legăturilor cu țările 
vecine și pentru asigurarea păcii. 
Totodată unele ziare au scris că mă
sura „disciplinară* * luată de Papan
dreu este nestatutară, întrucît ea ar 
fi trebuit să fie pronunțată nu de un 
singur om, fie el și președintele par
tidului, ci de un for de conducere al 
acestui partid.

Cu privite la excluderea deputa
tului Kothris din Uniunea de centru, 
ziarul „Kathimerini" a publicat o de
clarație a lui Mercouris în care a- 
cesta își exprimă regretul în legă
tură cu această măsură arătînd că, 
într-o lungă convorbire pe care a a- 
vut-o acum cîteva luni cu Papandreu, 
în special în legătură cu evoluția si
tuației în Balcani și cu activitatea 
comitetului grec pentru înțelegerea 
balcanică, au fost amîndoi întru to
tul de acord.
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