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întreținerea și reparațiile
locuințelor

Noile blocuri 
“ mari, lumi- 

ffgți noase, conforta
is — mîndria
III 1 “ orașelor noastre,
\\\*Ç7nn"rpri ' / ca construc-
%/AIIIUȘII# țihe mai vechi,iMjUUlniy alcătuiesc fon-

dul de locuințe 
și reprezintă o 

avuție obștească de mare preț. în
treținerea și conservarea locuințelor 
în stare bună — așa fel îneît să se 
permită folosirea lor cit mai în
delungată de către locatari în con
diții ce-i pot mulțumi — sînt laturi 
importante ale activității gospodă
rești, dar, în același timp, una din 
principalele îndatoriri cetățenești.

Buni gospodari, oameni care-și 
consacră multe din ceasurile libere 
dereticînd prin casă și în jurul ei, 
gîndindu-se mereu ce-ar mai putea 
face ca locuința, strada, cartierul să 
apară cît mai primitoare, mai con
fortabile și mai plăcute — întîlnim 
pretutindeni în jurul nostru. Despre 
munca lor harnică, migăloasă și 
perseverentă, care învinge tot
odată atitudinile retrograde, negli
jența și nepăsarea unora, s-au scris 
și se vor mai scrie multe pagini. So
cotim că merită a fi amintită aici 
inițiativa lăudabilă a locatarilor 
complexului de blocuri 1—2 din 
Bucureștii Noi. Muncitori, ingineri, 
tehnicieni, diferiți specialiști care 
locuiesc aici au alcătuit echipe, 
luînd asupra lor obligația de a efec
tua micile reparații la centrala ter
mică, la calorifere, la instalațiile 
electrice din locurile de folosință 
comună, ba chiar și din apartamen
te. Numeroși locatari din alte gru
puri de blocuri — de pe Bd. 
1 Mai, Magistrala Nord-Sud, Calea 
Văcărești, Șoseaua Viilor, Str. Piep
tănari — și-au însușit această ini
țiativă. Tot mai puține sînt cazurile 
cînd locatarii apelează la I.A.L. pen
tru efectuarea micilor reparații, 
sume importante putînd fi astfel fo
losite pentru repararea unor imobile 
cu un grad mai înaintat de uzură. 
Uneori nici nu este nevoie să intri 
în locuința cuiva ca să-ți dai seama 
că ai de-a face cu un bun gospodar. 
Privești, bunăoară, un șir de blocuri, 
locurile din imediata apropiere — 
împodobite cu flori, întreținute cu 
grijă — și înțelegi că oamenii de 
aici pun suflet în întreținerea imo
bilelor ce le-au fost date în fo
losință. Chiar în poșta sosită ieri am 
găsit scrisoarea adresată redacției de 
un corespondent voluntar din Ba
cău, locatar al blocului 6/II din 
str. Vasile Alecsandri, care ne scrie, 
între altele : „Locatarii noștri sînt 
mîndri că la acest imobil, dat în fo
losință de mai puțin de 1 an, s-au 
realizat atîtea lucruri : împodobirea 
scărilor, amenajarea spațiului din 
jur cu verdeață, flori, ornamente și 
multe altele. La această acțiune au 
contribuit și copiii, care au luat în 
grijă individuală porțiuni ale spa
țiului verde din jur și care sînt edu
cați să înțeleagă că munca părin
ților lor trebuie prețuită...“

Publicul a primit cu satisfacție 
comentariile filmului recent prezen
tat _ „Casa noastră ca o floare“. 
Este puțin probabil ca cineva să fi 
întîlnit aspecte reprobabile de felul 
celor arătate în film, fără să fi sim
țit nevoia să acționeze, să ia pozi
ție față de cei nepăsători și să aju
te la îndreptarea lipsurilor.

Dacă ați fi vizitat apartamentul

de

117 din blocul 2 de pe Șoseaua 
Viilor din Capitală, ați fi putut ve
dea cum neglijarea unei mici defec
țiuni deloc costisitoare — repararea 
robinetelor de la baie — a dus la 
stricăciuni mari, pentru înlăturarea 
cărora sînt necesare acum lucrări 
mai grele și bani mai mulți. Din pă
cate, acest exemplu nu e singurul. 
Este o problemă de conștiință cetă
țenească să ne îngrijim atent casele, 
aceste bunuri pe care noi înșine le 
folosim. Membrii comitetelor de bloc, 
ai grupelor de partid pe blocuri și 
străzi, comisiile de femei trebuie să 
acționeze mai susținut în direcția e- 
ducării locatarilor în spiritul grijii 
față de case.

Pentru întreținerea locuințelor 
sînt necesare și lucrări mai mari. 
Acestea intră în atribuția I.R.C.R.- 
urilor, întreprinderi profilate anume 
pentru acest scop. în numeroase o- 
rașe ale țării — Cluj, Roman, Timi
șoara și altele — ca și în unele ra
ioane ale Capitalei, se acordă o aten
ție deosebită întreținerii locuințelor. 
Merită remarcată activitatea desfă
șurată în raioanele 16 Februarie, 
T. Vladimirescu și 23 August, unde 
se efectuează reparații de bună cali
tate și la termenul prevăzut. O ini
țiativă bună — din păcate încă ne
generalizată — a avut colectivul 
I.R.C.R. din raionul T. Vladimirescu, 
care înmînează locatarilor, pentru 
fiecare reparație efectuată, un ta
lon prin care garantează lucrarea pe 
timp de un an. Cresc astfel răspun
derea meseriașilor față de nivelul ca
litativ al reparațiilor executate, exi
gența cu care se face recepția și, im
plicit, numărul aprecierilor pozitive 
pe care le dau locatarii. Asemenea 
aprecieri trebuie să constituie nu 
numai un prilej de mulțumire pen
tru lucrătorii acestor întreprinderi, 
ci și un imbold pentru a contribui șl 
mai mult la consolidarea fondului 
de locuințe.

Așa cum rezultă însă din scriso
rile sosite la redacție, ca și din con
statările făcute pe teren, reclama- 
țiile locatarilor privind executarea 
reparațiilor sînt încă numeroase. 
Uneori, programarea lucrărilor se 
face cu întîrzieri nejustificate ; da
torită necunoașterii temeinice a si
tuației imobilelor de către I.R.C.R., 
lucrările nu sînt întotdeauna eșalo
nate în funcție de urgență. Critica
bile sînt și tărăgănările care pro
voacă agravarea avariilor. în pri
mul semestru, I.R.C.R. din raionul 
Lenin din Capitală, de exemplu, n-a 
efectuat la termen nici jumătate din 
lucrările care ar fi trebuit execu
tate în această perioadă, iar la I.A.L. 
din raionul N. Bălcescu se găsesc 
liste întregi de lucrări neexecutate, 
ba chiar abandonate de întreprinde
rea de reparații. Multe din aceste 
deficiențe privind operativitatea, ca 
și altele privind calitatea execuției, 
pornesc, înainte de toate, de la lipsa 
unui control exigent pe teren în tim
pul lucrărilor.

Organizînd mai bine munca, 
străduindu-se să elimine lipsurile a- 
mintite, întreprinderile de reparații 
de locuințe au nevoie și de un spri
jin mai eficace din partea comitete
lor executive ale sfaturilor populare 
în ce privește aprovizionarea cu ma
teriale de construcție, asigurarea 
cu mînă de lucru calificată, cu uti
laje și mijloace de transport. Tre
buie făcut totul ca sezonul rece 
găsească un număr cît mai mare 
lucrări terminate, ca imobilele 
intre în iarnă bine pregătite.

ziarului «
In interiorul

• Viața cultu
rală (pag. 2-a).
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Cu ajutorul cofrajelor glisante

să 
de 
să

• La G. A. C. 
Hălchiu, regiunea 
Brașov — Expe
riență valoroasă 
în creșterea tauri
nelor (pag. 3-a).

Prin reducerea duratei 
de elaborare a șarjelor

Oțelarii care deservesc cuptoa
rele Martin de la Combinatul si
derurgic din Rașița au redus 
timpul de elaborare a unei șarje 
în primul semestru al acestui an, 
în medie, cu peste 20 de minute 
față de anul 1962. Pe această cale, 
echipele de oțelari reșițeni au 
realizat cea mfal mare parte din 
sporul de producție de 4 000 tone 
metal dat peste plan anul acesta. La 
succesele amintite, un rol hotărîtor 
l-a avut noua metodă de încărcare 
a cuptoarelor folosită de siderur- 
giști : introducerea minereului de- 
carburant direct pe vatră, în loc 
de a fi așezat ca înainte peste 
fierul vechi. O experiență bună 
în reducerea timpului de ela
borare a șarjelor au dobîndit-o 
și siderurgiștii de la Uzinele „In
dustria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii, 
care au obținut la cuptoarele elec
trice o creștere a producției orare 
de 23,8 la sută față de prevederi 
și au redus cu peste 4 Ia sută du
rata medie de elaborare a unei 
șarje față de anul trecut. De ase
menea, la Uzinele „Oțelul Roșu" 
toate echipele de oțelari elaborea
ză șarje de oțel de bună calitate 
într-un 
stabilit 
care a

Bazinul 
olimpic 

„Dinamo"

timp mai scurt decît cel 
prin graficele de descăr- 
cupto’aralor. (Agerpres)

Balcoane și flori. Imagine dintr-un cartier bucureștean.
(Foto : M. Cioc)

Expoziție de prezentare 
a cărților școlare

Astăzi începe în Capitală difuzarea 
cărților școlare. Cu acest prilej libră
ria „Mihail Eminescu" a organizat o 
expoziție de prezentare a cărților pen
tru anul 1963—1964. In vitrine inte
rioare și exterioare sînt prezentate 
manualele apărute în Editura Didac
tică și Pedagogică. Editura a trimis 
pînă acum librăriilor aproape întregul 
necesar de manuale pentru elevii o- 
rașului. Un panou, existent în expozi
ție, ilustrează creșterea producției e- 
ditoriale destinate elevilor, în ultimii 
12 ani. Dacă în 1951 au fost editate 
213 titluri în 850 000 exemplare, acum 
s-a ajuns la 850 titluri în. 23 380 000 
exemplare.

Natația bucureș- 
teană are o nouă 
bază sportivă : ba. 
zinul olimpic din 
parcul sportiv Di
namo. Noul bazin 
întrunește toate ca
racteristicile regu
lamentelor interna
ționale, fiind pri
mul de acest fel 
din tară. El are 50 m 
lungime, 22 m lă
țime, 8 culoare, apă 
încălzită (pentru 
timp nefavorabil), 
instalații de pom
pare și filtrare a a- 
pei etc. Deosebit 
de importante sînt 
tunelele din pereții 
laterali ai bazinului 
care permit urmă
rirea. filmarea sau 
fotografierea mișcă
rilor înotătorilor 
sub apă. Actuala 
tribună are peste 
2 000 de locuri, ca
pacitatea ei urmînd 
a fi dublată. în fo
tografie : Noul ba-

Noi cadre medii sanitare în producție
Absolvenții școlilor medii tehnice 

sanitare din întreaga țară se pre
zintă în aceste zile la sfaturile 
populare pentru repartizare în 
producție. în regiunile Iași, Plo
iești, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Bacău și Cluj au fost reparti
zate peste 1600 de noi cadre 
medii sanitare. Noii absolvenți vor 
lucra în unitățile spitalicești din

regiuni, în diferite specialități. De 
pildă, în regiunea Ploiești au fost 
repartizați 508 noi absolvenți. Ma
rea majoritate dintre ei vor lucra 
în unitățile medicale de la sate. 
In prezent, în satele și orașele re
giunii lucrează 4 800 surori și a- 
sistente medicale — de aproape 8 
ori mai mult față de cîte existau în 
anul 1938.

Lucrări de
Capitală se desfășoară în pre-In

zent importante lucrări de termofi- 
care.
nerii
hidrotehnice și foraje vor executa în 
acest an lucrări de termoficare pe o 
lungime de aproape 25 km. Se lucrea
ză în mai multe puncte ale orașului. 
Termoficarea zonei industriale „23 
August" va asigura abur tehnologic și

Muncitorii, tehnicienii și ingi- 
Intreprinderii de construcții

termoficare
apă fierbinte uzinelor „’Republica", 
„23 August“ ș.a. De curînd, s-au des
chis șantierul conductei magistrale de 
pe șoseaua Bucureștii Noi — care va 
lega rețeaua de pe calea Griviței cu 
ansamblul Jiului — racordul din Șos. 
Mihai Bravu, care va deservi blocu
rile ce se construiesc pe bulevardul 
Dimitrov și altele.

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ
In regiunea București 
s-a terminat treierisul
Toate unitățile agricole socialiste 

din regiunea București au terminat 
treierișul cerealelor păioase. Folo
sind fiecare zi bună de lucru și în
treaga capacitate a parcului sporit 
de mașini și utilaje, colectiviștii și 
mecanizatorii au redus în acest an 
perioada de recoltare și treieriș cu 
circa 6 zile față de anii anteriori. 
Din cele 481 580 de hectare însă
mânțate cu grîu au fost recoltate cu 
combina mai mult de 382 000. Me
canizatorii își mobilizează în pre
zent toate forțele la efectuarea a- 
răturilor — lucrare care a fost reali
zată pe mai bine de 270 000 de hec
tare. Totodată, ei au însămînțat 
pînă acum cu culturi duble pentru 
furaje circa 18 000 ha peste planifi
carea la

Pe

zi.
(Agerpres)

ogoarele regiunii 
Hunedoara

(coresp. „Scînteii“). Colecti-

nai mult sprijin din partea $. 'I i

BACĂU (coresp. 
„Scînteii"). — în seara 
zilei de 19 iulie, con
structorii întreprinderii 
nr. 2 Bacău au început 
ridicarea în Piața Gării 
a primului din cele 3

blocuri care se vor con
strui cu ajutorul cofra
jelor glisante. Cele 9 e- 
taje, cu un număr de 70 
apartamente, au fost ri
dicate numai în 9 zile,

zi.adică un etaj pe 
Peste cîteva zile, cons
tructorii întreprinderii 
nr. 2 vor trece la glisa
rea celui de-al doilea 
bloc.

DEVA
Viștii și mecanizatorii din peste 100 
de gospodării agricole colective din 
regiunea Hunedoara au terminat se
cerișul griului. In raioanele Sebeș, 
Ilia, Deva, Orăștie, recolta de ce
reale a fost strînsă de pe aproape 
întreaga suprafață. In aceste raioa
ne, prin folosirea judicioasă a bato
zelor și combinelor, treierișul se des
fășoară în ritm rapid. Sînt însă în 
regiune și raioane rămase în urmă. 
In raioanele Brad, Hațeg, Hunedoa
ra și Alba, gospodăriile colective 
mai au suprafețe întinse de recoltat, 
iar treierișul se desfășoară încet. In 
raionul Brad, de pildă, s-a treierat 
numai 5,5 la sută din recoltă,' în ra
ionul Hațeg 18,4 la sută, iar în raio
nul llia 22,8 la sută. Este necesar ca 
sfaturile populare, consiliile agri
cole raionale să ia cele mai potrivite 
măsuri pentru intensificarea ritmului 
la treieriș.

Gospodăriile colec
tive din comunele 
Dobrești și Sadova, 
raionul Segarcea, re
giunea Oltenia, sînt 
deservite de brigada 
nr. 7 de tractoare de 
la S.M.T. Bechetu. In 
campaniile trecute, 
mecanizatorii au lu
crat bine și colectiviș
tii au fost mulțumiți. 
Nu același lucru se 
poate spune acum, în 
campania de recolta
re. Gospodăria colec
tivă din Dobrești a a- 
vut de recoltat aproa
pe 700 ha păioase. 
Pentru această supra
față au fost repartiza
te de S.M.T. 6 com
bine. Conform grafi
cului dinainte stabilit, 
recoltatul trebuia 
se fa,că în 6-7 
Dar din cauză că

\
-1

nele combine 
fost bine reparate, 
pă cîteva ore de 
cru în cîmp s-au 
prit. Gospodăria 
Dobrești a rămas

n-au
du- 
lu- 

o- 
dtn 

în

Din scrisorile 
sosite la redacție

să 
zile.

u-

urmă ți cu executarea 
arăturilor adinei de 
vară.

Sînt și cazuri cînd 
la tractoare se ivesc 
defecțiuni, dar nu se 
iau măsuri pentru a fi 
imediat înlăturate. Din 
cauza lipsei de control 
și îndrumare lucrările 
care se fac nu sînt la 
un nivel calitativ co
respunzător.

La G.A.S. Slobozia, mecanizatorii folosesc din plin tractoarele pentru a 
termina în scurt timp arăturile de vară.

In 
s-a 
ducerea 
pentru a se înlătura 
defecțiunile, dar fără 
rezultat. Acum colec
tiviștii treieră cu o 
batoză — și aceea tri
misă de S.M.T. cu si
tele înfundate. O si
tuație asemănătoare 
este și la gospodăria 
colectivă din Sadova, 
unde din aceleași cau
ze treierișul a întîr- 
ziat. Colectiviștii au 
nevoie de mai mult 
sprijin din partea 
S.M.T. Ar trebui să 
fie trași la răspundere 
cei ce se fac vinovați 
de felul cum au plecat 
mașinile din atelier.

repetate rînduri 
insistat la con~ 

S.M.T.-ului

ALEX. SCHINTEE 
coresp. voluntar

CUM SE ASIGURĂ

ASISTENȚA TEHNICĂ 

ÎN SCHIMBURILE

II SI III

Toate schimburile la același nivel

din

Extinderea mecanizării producției în secțiile Fabricii de cabluri și materiale electroizolante din București dă 
posib’litate muncitorilor să sporească productivitatea muncii și să ridice continuu calitatea produselor. în fotografie t 
Grupurile de mașini pentru cablat conductorii. ,

Cînd ne-am adre
sat inginerului șef 
de la Uzina de ma
șini electrice 
București, tovarășu
lui Sandu Segal, cu 
invitația de a scrie 

ziarului despre felul cum a fost organizată și 
cum este asigurată asistența tehnică în schim
burile II și III, dînsul ne-a răspuns pe loc, cu 
bunăvoință.

E un subiect care-mi place. îl socotesc ac
tual și important. Ziua de muncă a colectivu
lui uzinei.se împarte în trei părți absolut egale. 
Schimburile, de după-amiază și de noapte sînt 
egale în timp cu cel de dimineață. Dar oare 
sînt egale și rezultatele lor, mai ales în ce pri
vește nivelul productivității muncii ? După cîte 
mi se pare, în esență, aceasta ar fi întrebarea 
ce se pune. Nu poți compara rezul
tatele celor trei schimburi fără a 
vorbi despre asistența tehnică.

în numărul 5949 al ziarului nos
tru, odată cu publicarea articolului 
tov. inginer Segal, ziarul a des
chis ancheta „Cum se asigură asis
tența tehnică în schimburile II și III“, 
la care au fost invitați să-și spună cuvîntul ca
dre de conducere din întreprinderi, ingineri, 
tehnicieni, muncitori. în timpul care a trecut 
de atunci — ca răspuns la ancheta noastră — pe 
adresa redacției au sosit un număr însemnat 
de scrisori. Autorii lor vorbesc despre diferite 
aspecte concrete ale asistenței tehnice la locul 
lor de producție, scriu despre inginerii, maiș
trii, tehnologii, dispecerii, controlorii de cali
tate care — conducînd producția în schimbu
rile II și III, asigurînd muncitorilor cele mai 
bune condiții pentru desfășurarea producției — 
aduc un aport important la realizările colecti
vului. Totodată, autorii scrisorilor amintesc și 
despre unele neajunsuri, ca și despre unele po
sibilități care nu sînt îndeajuns de valorifi
cate în acest domeniu.

Măsurile pentru îmbunătățirea asistenței 
tehnice în schimburile II și III se impun, cu 
deosebire, la acele locuri de muncă, secții, ate
liere, uzine, fabrici, unde rezultatele schim
burilor de după-amiază și de noapte nu se ri
dică la nivelul celor de dimineață. Este vorba 
în principal de felul cum, pe baza unei judi
cioase organizări și îndrumări tehnice compe
tente a fabricației — prin repartizarea, după 
nevoile producției, a forțelor tehnice de îndru
mare și control — sînt create cele mai bune

condiții desfășurării procesului de producție în 
întreprinderi.

în scrisoarea lor, strungarul Constantin Su- 
ciu și ajustorul Nicolae Cucu, din secția I-a 
prelucrare a uzinei „Hidromecanica“ din Bra
șov, amintesc că „în urmă cu 2—3 ani secția 
nu avea în tot timpul pentru schimbul II și 
III nici măcar maiștrii de schimb, ceea ce fă
cea ca în aceste schimburi să se lucreze cu un 
randament mai scăzut decît în primul schimb. 
Faptul că pe atunci serviciile constructor ' șef, 
tehnolog șef și dispecer aveau program numai 
în schimbul I făcea ca rezolvarea unui șir de 
probleme ivite după-amiaza sau noaptea să fie 
amînate pînă în ziua următoare".

Au fost necesare mai multe măsuri pentru 
a îndrepta situația existentă atunci. în scri
soare se vorbește despre ele. „Prima măsură

suri, mai buna organizare a asistenței tehnice 
în schimburile II și III a făcut ca rezultatele co
lectivului, în semestrul I al anului, să se con
cretizeze prin îndeplinirea sarcinii de spo
rire a productivității muncii în proporție de 
103,2 la sută, în realizarea peste sarcinile de 
plan a 4 războaie automate de țesut bumbac, 
a 8 mașini de pieptănat lînă, a 8 carde pen
tru bumbac. Desigur, asistența tehnică urmă
rește un rezultat precis : crearea condițiilor 
optime de lucru muncitorilor pentru ca aceș
tia să obțină o înaltă productivitate a muncii 
și lucrări de cea mai bupă calitate.

„Acordăm o deosebită importanță activită
ții atelierului mecanic — secție principală a 
uzinei — ne scrie tovarășul Moraru. Aici, din 
totalul muncitorilor, jumătate lucrează în 
schimbul I, 20 la sută în schimbul II și 30 la 
sută în

Pe marginea unor scrisori de răspuns 
la ancheta noastră

F

a constat în numirea unui tehnolog de schimb 
și a unui dispecer la atelierul de strungărie. 
S-a constatat însă că tehnologul nu reușea să 
rezolve toate problemele ce se iveau pe par
cursul schimbului. Acest neajuns a fost reme
diat prin numirea a doi ingineri de schimb, 
adjuncți ai șefului de secție, care, fiind me
reu cu aceiași oameni, au continuitate în 
muncă, rezolvă operativ orice problemă s-ar 
ivi în schimbul lor". Și iată că se poate vorbi 
și despre rezultate : „S-a ajuns ca schimbul 
II să aibă aproape același randament ca 
schimbul I. Defectările de mașini, modifică
rile din desenele de execuție, indicațiile de 
tehnologie, abaterile de la toleranță sînt rezol
vate pe loc și fără amînare. La executarea pie
selor pentru turbosuflante simțim din plin aju
torul inginerului de schimb“. Dar, autorii scri
sorii de la uzina „Hidromecanica“ găsesc cu 
cale să facă și o propunere : „Credem că dacă 
se va completa personalul magaziei de S.D.V.- 
uri cu un tehnician de specialitate care să facă 
măsurătorile la aparatele optice, controlul cali- 
brelor și al micromotoarelor, asistența tehnică 
a schimbului II va fi simțitor îmbunătățită. Iar 
munca noastră va fi și mai spornică“.

Una din scrisorile primite la redacție poartă 
semnătura tov. Liviu Moraru, Inginer șef ad
junct la Uzina metalurgică „Unirea“ din Cluj. 
Autorul scrisorii spune că. alături de alte mă-

I schimbul III. Atelierul mecanic este 
organizat pe 6 sectoare de lucru, 
după principiul tehnologiei de grup. 
Fiecare sector are personal de pre
gătire și îndrumare propriu, com
pus din 1—3 maiștri, dispecer, re- 
glori, cîte un tehnolog la două sec
toare. De asemenea, pe lîngă o ma
gazie intermediară a 

prin care trece întregul
întregului ate- 
flux de piese 

sector are un 
depozite, dis- 
dispecerul de

lier
care se prelucrează —1 fiecare 
depozit de pregătire. în aceste 
pdcerul pregătitor împreună cu 
sector pregătesc piesele din planul sectorului 
pentru o perioadă de 2—3 zile, asigură dese
nul de execuție și fișa de însoțit (bonul de 
lucru). Maistrul se convinge că pentru piesele 
pregătitoare există în magazie sculele, dispo
zitivele și verificatoarele prescrise.

Activitatea schimburilor II și III este con
dusă de un inginer de schimb, ajutat de 2—3 
maiștri și de reglori. Calitatea lucrului este 
urmărită pe tot parcursul procesului de pro
ducție. Un număr de 5—8 controlori de cali
tate sînt prezenți în schimburile II și III, atît 
pentru a prelua lucrările care se execută cît 
și pentru a pune la dispoziția muncitorilor 
aparatură și dispozitive de control speciale.

Măsurile de organizare a asistenței tehnice 
pentru schimburile de după-amiază șl de 
noapte au avut efecte pozitive. Productivita
tea muncii în schimbul II, de pildă, se ridică 
tot timpul la nivelul schimbului I. Mai slab 
stăm însă cu productivitatea muncii în schim
bul III. La recomandarea comitetului de par-

C. MORARU

(Continuare in pag. V-a)

uzinei.se
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muzical la teatre și filarmonici

Folcloriștii 
pe teren

referate privind
la sate. La căminul cultural și biblioteca din comu
na Nehoiu au avut loc aplicații practice.

Ciocirlia"

Seminar 
cu activiștii 

culturali

însemnări pe marginea repertoriuluiînsemnări pe marginea repertoriului

La capătul stagiunii, bilanțul rea
lizărilor unor principale instituții ar
tistice din țară — teatrele muzicale 
și filarmonicii« — se dovedește bo
gat în evenimente semnificative, 
care marchează dezvoltarea impe
tuoasă a vieții noastre muzicale. Fi
rește, succesele internaționale ale 
Teatrului de Operă și Balet și ale 
Filarmonicii „George Enescu" în 
Franța, Italia, Austria, ale orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii în 
Uniunea Sovietică, succesele unor 
interpreți în numeroasele turnee 
efectuate de-a lungul acestui an 
sînt, alături de o seamă de mani
festări deosebite ale activității mu
zicale din țară, prilej de a sublinia 
o dată mai mult capacitățile crea
toare ale artei interpretative romî- 
nești. Dar tocmai astfel de date pun 
în lumină și unele aspecte mai pu
țin îmbucurătoare, care — avînd în 
față perspectiva unei noi stagiuni 
muzicale — se impun discuției. A- 
cesta a lost Și obiectul unei recente 
ședințe organizate de Consiliul mu
zicii, care a dezbătut problema re
pertoriului liric și simfonic, a semni
ficației contemporane și educative, a 
varietății lucrărilor ce vor fi prezen
tate iubitorilor de muzică.

Una dintre misiunile principale ale 
interpreților noștri este prezentarea 
•— la un nivel artistic corespunzător 
— a muzicii romînești, oglindind 
complexul transformărilor profunde 
petrecute în țara noastră, succesele 
revoluției culturale în domeniul ar
tei muzicale. Creațiile compozitori
lor noștri se bucură de o tot mai 
mare popularitate în rîndurile nou
lui public format în ultimii ani. Dar 
din experiența stagiunii trecute — 
concretizată într-o serie de date sta
tistice — se desprinde constatarea că 
tocmai la acest capitol, unele dintre 
instituțiile muzicale cu realizări din
tre cele mai lăudabile, nu au depus 
toate eforturile posibile pentru a 
prezenta și stimula dezvoltarea 
creației muzicale romînești.

De pildă. Teatrul de operetă din 
București, pe scena căruia am admi
rat în repetate rînduri spectacole 
romînești dintre cele mai reușite, nu 
a montat anul acesta nici una din
tre cele două noi lucrări (de Alfred 
Mendelsohn și Filaret Barbu) ce aș
teaptă în stadiu de partitură ca rea
lizatorii să se decidă care dintre 
ele trebuie să aibă întîietatea 
mierei I Au fost destul de multe 
certele simfonice susținute în
giunea trecută în întreaga țară, 
care nu au prezentat nici o lucrare 
romînească ; se poate constata în 
general o cuprindere încă nesatis
făcătoare 
programări des repetate la unele 
filarmonici 
din țară a unor lucrări mai puțin 
semnificative, prezentarea ciuntită, 
în fragmente, a unor compoziții va
loroase. repetarea aceleiași lucrări 
proprii de către unii interpreti-com- 
pozitori etc.

De aceea, prezentarea creației 
originale capătă în stagiunea ce se 
pregătește o însemnătate sporită, 
cu atît mai mult cu cît în 
calendarul anului 1964 figurează 
date importante ca 
a 20 de ani de la 
și (pe plan strict 
III-lea festival internațional „George 
Enescu". îndeosebi în domeniul tea
trului muzical este de dorit ca sta-

pre- 
con- 
sta-

a repertoriului original,

și orchestre simfonice

aniversarea 
eliberare 

muzical) al

giunea viitoare să fie mai consis
tentă ; pe lîngă montarea acelor 
spectacole coregrafice care așteap
tă de mai multă vreme luminile sce
nei, Teatrului de Operă și Balet din 
București îi revin și alte sarcini 
specifice, ca directa îndrumare — 
cu mai multă inițiativă și mai mult 
interes față
— a unor dramaturgi 
cieni spre 
re inspirate din 
porană a
fel de lucrări — care alcătuiesc 
astăzi o mare parte a repertoriului 
teatrelor dramatice — sînt încă aș
teptate de public. Desigur că nece
sități asemănătoare trebuie acope
rite și de celelalte teatre lirice din 
țară ; este de dorit ca acestea să 
realizeze premiere originale și îna
inte ca respectivele lucrări să fi fost 
montate în Capitală (sînt gata, de 
pildă, patru noi operete 1). Cît des
pre lucrările simfonice, se impune 
o programare mai consecventă și 
mai judicioasă sub aspectul valo
ric și chiar o mai temeinică cunoaș
tere de către dirijori și soliști a 
compozițiilor pe care le vor. inter
preta (uneori o slabă organizare a 
circulației materialului muzical îi 
pune pe interpreți în situația de a 
se pregăti în grabă). Repertoriul ro- 
mînesc programat are o funcție 
educativă ce nu poate fi neglijată. 
Cu atît mai mult este necesar ca la 
loc de cinste în repertoriu să fie în
scrise acele lucrări originale va
loroase, care evocă pagini eroice 
din lupta din trecut a poporului, 
lucrări cu tematică nouă, inspirate 
din viața de azi a patriei noastre, 
scrise de compozitori din toate ge
nerațiile. Este semnificativ faptul că 
succese importante obținute de for
mațiile noastre simfonice au fost 
legate tocmai de prezentarea unor 
asemenea lucrări.

De altfel, urmărirea acestui aspect 
este esențială nu numai cu 
la creația originală. Muzica 
sală și în special lucrările 
pale ale marilor compozitori 
nu sînt totdeauna incluse în progra
mele simfonice și de operă. Bună
oară pe scena Teatrului de Operă 
și Balet, care va pregăti în stagiu
nea viitoare cîteva premiere inte
resante (seară de balet „Stravinski", 
opera „Pelleas și Mélisande" de 
Debussy), creația lui Mozart, acest 
strălucit maestru al muzicii drama
tice, este încă foarte slab reprezen
tată ; fenomenul pare inexplicabil, 
cu atît mai mult cu cît forțe artis
tice valoroase ar putea da viață 
unor capodopere ca „Don Giovanni“ 
sau „Flautul fermecat“. Astfel de 
lucrări pot contribui efectiv la dez
voltarea simțului estetic al specta
torilor ; după cum din repertoriul 
primei noastre scene lirice nu mai 
pot lipsi momentele cele mai impor
tante din istoria dezvoltării 
lui : opere de Gluck, Weber, 
ner, opere contemporane de 
pozitori ca Prokofiev, Bartok, 
cek.

Stagiunile simfonice se mai limi
tează încă în cea mai mare parte 
la creația unui singur secol : al 
XIX-lea. Preponderenta muzicii ro
mantice își găsește o explicație în 
afinitățile unor interpreți și chiar ale 
publicului pentru problematica spe
cifică, pentru îmbinarea de lirism, 
fantezie și virtuozitate spectaculoa-

de creația originală 
și muzi- 

realizarea unor ope- 
viața contem- 

poporului nostru. Ast- 
care

referire 
univer- 
princi- 

clasici,

genu- 
Wag- 
com- 

Jana-

să a unor compoziții, de altfel va
loroase, dar care își pierd prospe
țimea printr-o comodă insistență 
asupra programării lor. Așteptăm 
în concertele simfonice ale stagiu
nii viitoare o mai echilibrată cu
prindere a tuturor epocilor din isto
ria dezvoltării artei muzicale (even
tual cicluri de compozitori) și în 
special o mai consecventă prezență 
a compozitorilor preclasici și cla
sici ; de asemenea, iubitorii muzi
cii doresc să asculte cele mai reuși
te compoziții ale muzicienilor con
temporani din lumea întreagă — 
Șostakovici, Haciaturian, Honegger, 
Britten, Hindemith, Kodaly, Messiaen 
etc. — cu acele lucrări care o- 
glindesc într-un mod realist, cu 
mijloace artistice convingătoare, 
marile frămîntări sociale și psiho
logia oamenilor din veacul nostru.

Ținînd seama de posibilitățile în 
creștere ale formațiilor simfonice și 
ale soliștilor, de cerințele publicului, 
repertoriul trebuie alcătuit astfel în- 
cît să aducă ceva nou cu fiecare 
concert, să permită ridicarea la un 
nivel calitativ tot mai înalt a inter
pretărilor, inclusiv a celor solistice, 
excluzînd „improvizația", lipsa de’ 
exigență ce se fac simțite uneori.

In ceea ce privește activitatea so
liștilor concertiști, pe lîngă artiști 
care sînt preocupați să ofere audi
torilor în fiecare stagiune, cel puțin 
un concert sau un recital cu pro
gram nou, se întîlnește adesea — 
chiar la muzicieni dintre cei mai 
apreciați — o inexplicabilă in
sistență, de ani de zile, asupra ace
lorași piese. Un interpret nu se 
poate menține în inima publicului 
fără să-și dezvăluie mereu alte 
turi ale personalității sale și 
poate progresa el însuși fără 
parcurgă stiluri diverse, fără să 
creeze operele unor compozitori 
deosebiți ca epocă, formație intelec
tuală, concepție

Oficiul artistic de turnee și spec
tacole are, desigur, o contribuție 
importantă în stabilirea profilului 
unei stagiuni muzicale. Pe de o 
parte, sub aspectul calităților artis
tice certe ale interpreților străini in
vitați să concerteze la noi, O.S.T.A. 
nu a dovedit întotdeauna o sufi
cientă cunoaștere a posibilităților 
reale ; nimeni nu poate fi mulțumit 
de concertele unor interpreți medio
cri. Pe de altă parte și în sectorul 
planificării — esențial pentru o ac
tivitate fructuoasă de impresariat — 
este necesară o preocupare mult mai 
susținută.

In ședința Consiliului muzicii s-a 
subliniat, între altele, și necesitatea 
participării mai active a criticii 
muzicale la dezbaterea publică 
imediată a celor mai arzătoare 
chestiuni ale vieții muzicale.

încheiem aceste însemnări cu con
vingerea că în stagiunea viitoare, 
multe din neajunsurile semnalate în 
ședința la care ne-am referit vor fi 
înlăturate, și că iubitorii de muzică 
vor avea prilejul să aplaude succe
sele tot mai mari ale talentaților 
noștri interpreți.

ADA BRUMARU

Preocupări interesante 
în revista „Luceafărul66

la- 
nu 
să 
re-

Ultimele numere ale revistei „Lu
ceafărul“, publicație a Uniunii Scri
itorilor, care se adresează îndeosebi 
tineretului, se remarcă prin strădu
ința redacției de a lărgi sfera pre
ocupărilor sale, de a îmbrățișa noi 
probleme, tratîndu-le în cadrul unor 
rubrici speciale și atrăgînd astfel 
atenția asupra importanței lor. In
teresul cu care au fost primite de 
către cititori părerile și însemnările 
publicate de revistă la rubrica „Dis
cuții despre eroism“ (numerele 11 
și 12) arată că tema abordată pre
zintă o importanță deosebită pentru 
largi categorii de oameni ai muncii 
și cu atît mai mult pentru scriitori, 
chemați să oglindească în scrisul lor 
marile transformări din conștiința 
constructorilor socialismului. Este fi
resc să producă cel mai mare interes 
relatarea unor fapte de eroism „de 
fiecare zi“, — unele spectaculoase, 
bucurîndu-se de o rapidă și largă 
publicitate, altele mai puțin specta
culoase, rămase, odată cu autorii lor, 
anonime, dar tot atît de emoționan
te— și care au loc, într-un număr 
tot mai mare, pe tot cuprinsul țării, 
în cele mai variate domenii de acti
vitate.

Eroismul cotidian, dăruirea totală 
de sine pentru salvarea din pericol 
a unei instalații, a vieții unui tova
răș de muncă etc. au ieșit de mult— 
așa cum 
publicate 
categoria 
dinare“, 
mai obișnuită a vieții noastre 
un semn al atitudinii superioare a 
constructorilor socialismului față de 
avutul obștesc, față de colectiv, o 
expresie a conștiinței și moralei noi 
ce însuflețesc pe oamenii muncii din 
țara noastră.

Revista a apelat pentru ducerea 
discuției despre eroism la cei care 
cunosc asemenea fapte nemijlocit.

rezultă și din materialele 
la această rubrică — din 
faptelor izolate, „extraor- 
devenind o trăsătură tot 

noi,

din viață ; astfel, în paginile închi
nate acestei discuții au semnat in
tervenții interesante activiști de 
partid, colaboratori ai presei de u- 
zină, medici, reporteri, scriitori etc 
Este un merit al revistei de a fi cău
tat să sprijine discuția pe un mare 
număr de fapte, invitînd în felul a- 
cesta pe viitorii participant să-și 
afirme atitudinea și părerile și, 
în același timp, oferind scriitorilor 
imaginea vie și impresionantă a 
eroismului cotidian, demn de un 
studiu atent, sursă de inepuizabilă 
inspirație literară. (într-un articol 
din „Gazeta literară“ nr. 29, Pop Si- 
mion propune ca și această revistă 
să oglindească în paginile sale pro
blemele eroismului cotidian).

O altă preocupare nouă a revistei 
„Luceafărul“ este cea legată de pro
blema folosirii timpului liber — cu 
atît mai binevenită cu cît este dez
bătută în sezonul concediilor și al 
vacanței. Reportajul-anchetă sem
nat de Mihai Stoian pe această temă 
(nr. 13) dezbate problema din felu
rite unghiuri de vedere : instanta
neele pe care ni le oferă cuprind ast
fel opiniile unor medici și filozofi, 
fapte „diverse“ care demonstrează 
cît de actuală este problema folosi
rii inteligente a timpului liber și 
săgeți critice împotriva acelora care 
își irosesc timpul liber în ocupații 
nedemne de tinerețea lor. Atît 
faptele citate de reporter, cît și ob
servațiile care le însoțesc sînt con
vingătoare.

Este de așteptat ca redacția să 
susțină în continuare aceste iniția
tive, să sporească numărul interven
țiilor la discuții, urmînd ca în ca
drul lor să ia cuvîntul mai mulți 
muncitori, tehnicieni, specialiști din 
diverse sectoare de activitate, tineri 
de diferite 
elevi.

In multe orașe 
ale țării continuă 
să se desfășoare 
manifestările ce
lui de-al 7-lea 
Concurs al artiști
lor amatori de la 
orașe și sate —în 
care își 
întîietatea 
mai bune 1 
din cele 
înscrise Ia 
curs. în fotogra
fie : Brigada artis
tică de agitație a 
Casei raionale de 
cultură „N. Băl- 
cescu“ din Capi
tală, în timpul 
fazei orășenești a 
concursului.

dispută 
cele 

formații 
27 000 

I con-

DIN TEZAURUL 
PICTURII UNIVERSALE

Expoziția tablourilor
de la Dresda

Mai mulți cercetători de la In
stitutul de etnografie și folclor al 
Academiei R. P. Romîne s-au 
înapoiat recent din deplasările 

făcute în țară. Un grup de folcloriști literari, mu
zicologi, coregrafi au cercetat creația populară din 
raionul Tg. Jiu. Alți specialiști au cules un bogat 
material din Țara moților.

Expoziție La Muzeul Zambaccian din Ca
pitală s-a deschis o expoziție tem

porară cu lucrări valoroase din depozitul muzeului. 
Sînt prezentate peisaje, portrete, desene de Theodor 
Palady, Nicolae Tonitza și Aurel Jiquide. Expoziția 
rămîne deschisă pînă la 1 octombrie.

Activiștii culturali din raionul 
Cislău au participat recent la un 
seminar organizat de comitetul 
raional de cultură și artă. La a- 
cest seminar s-au ținut lecții și 

munca cultural-educativă de masă

Ï

Turneul 
ansamblului

După programele prezentate la 
tradiționala sărbătoare a moților 
de pe muntele Găina, Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Ciocirlia“ 
și-a continuat turneul în diferite 

Artiștii ansamblului au prezentatalte localități.
spectacole pe stadionul orășenesc din Cîmpeni, la 
Abrud, Roșia Montană și Baia de Arieș. Itinerariul 
actualului turneu mai cuprinde orașele Turda, Cluj, 
Deva, Hunedoara, Petroșeni, Lupeni, Vricani, Pe- 
trila și Craiova.

Premiere 
teatrale

Recent, secția maghiară a Tea
trului de Stat din Tg. Mureș 
a susținut, în premieră, la Miercu
rea Ciuc, spectacolul cu piesa 

de A. Baranga ; secția romînă a„Adam și Eva“
teatrului a prezentat, la Reghin, premiera specta
colului cu piesa „Cred în tine“ de Korostîliov.

Pentru a veni în sprijinul edu
cației estetice a elevilor, precum 
și a celor ce urmează cursurile 
universităților populare de artă 

plastică, secția de diafilme a studioului cinemato
grafic „Al. Sahia" a realizat mai multe diafilme. 
Dintre acestea amintim : „Grafica progresistă ro
mînească între cele două războaie mondiale“, 
„Sculptura și grafica romînească după 23 August 
1944“, „Arta Orientului antic“, „Grafica și sculptura 
sovietică", „Arta Greciei și Italiei antice“. O mare 
parte a materialelor folosite la realizarea acestor 
diafilme au fost puse la dispoziție de Muzeul de 
artă al R. P. Romine.

Diafilme 
despre artă

a-

Critica cinemato
grafică se ocupă în 
mod curent de valori
le sau limitele filme
lor prezentate pe e- 
crane, dar cred că 
nici un cronicar nu s-a 
referit mai pe larg la 
calitatea proiecției ci
nematografice, consi
derată, pe nedrept, 
ca o neglijabilă pro
blemă „pur tehnică".

Fără îndoială că de 
multe ori, și îndeosebi 
la prezentarea unor 
filme în premieră, pro
iecția decurge normal
— vădind spiritul de 
răspundere și califica
rea operatorilor. Se 
întîmplă însă să asis
tăm la proiecții care, 
prin deficiențele lor, 
demonstrează că
ceasta problemă „pur 
tehnică" are multe im
plicații și consecințe 
artistice. Am văzut, de 
pildă, la cinematogra
ful „Republica" din 
Cluj, filmul „Cumpă- 
ră-ți un balon". Pe e- 
cran culorile erau stra
nii, chipurile oameni
lor erau lipsite de ex
presivitate, iar vocile 
lor sunau răgușite — 
toate acestea ca rezul
tat al unei proiecții 
neglijente. La același 
cinematograf am văzut 
„Balada husarilor" — 
cu nu mai puțin de pa
tru pauze provocate 
de ruperea peliculei, și 
cu cîteva sărituri a- 
brupte de la o sec
vență la alta. Expli
cația ? Operatorul a 
făcut trecerea pe al 
doilea aparat înaintea 
apariției semnelor de 
schimb, neproiectind 
bobina pînă la capăt
— „grabă" ce se mani
festă adesea și la alte 
cinematografe. In ce 
privește întreruperile
— neglijența duce u-

neori la ruperea fil
mului. Iar ruptura se 
poate produce tocmai 
în clipa cînd acțiunea 
ajunge la un punct 
culminant. Există însă 
și o altă cauză a „sări
turilor“ care înghit u- 
neori o replică, un 
gest, o scenă: lipiturile.

Laboratoarele noas
tre scot copiile în acte 
de cite 250—300 metri. 
Cum toate aparatele e- 
xistente funcționează 
cu bobine de 600—900 
metri, operatorii cu
plează, lipind între ele, 
cite două sau trei ac
te. Cînd filmul se ex
pediază altei unități, 
aceste lipituri de cu
plare se desfac 
minteri bobinele 
încap în casete) pen
tru a fi apoi refăcute 
de operatorul următor, 
ș.a.m.d. Or, de fiecare 
dată se pierd cîteva 
fotograme (o lipitură 
nouă nu se poate exe
cuta pe același loc). A- 
vansînd în rulaj filmul 
pierde sute de fotogra
me și trecerile de 
un act la altul se fac 
tot mai simțite.

Există lipituri care 
apar fie în urma unor 
rupturi de uzură a 
perforațiilor sau a în
cărcării neglijente a 
aparatului (operatorii 
de la clubul „Tracto
rul" din Brașov au 
rupt filmul „Omul de 
lingă tine“, copia nr. 
64 427, de 
fie în urma decupării 
premeditate 
grame din scene de 
balet, prim-planuri cu 
actori sau actrițe cele
bre etc. Sînt filme care 
ne-au fost returnate de 
cinematograful „Parti
zanul" de la Brașov, 
cu tăieturi de această 
natură. Mai există, 
deci, operatori proiec

(alt- 
nu

la

11 ori !),

de foto-

ționiști lipsiți de răs
pundere profesională. 
Amănunt important : 
lipiturile făcute cu a- 
cetonă rezistă doar la 
cîteva treceri prin a- 
parat, apoi se desfac.

Ce ar trebui făcut 
pentru remedierea a- 
cestei situații 1 Evi
dent că, în primul 
rînd, intensificarea 
muncii de educare și 
de îndrumare a ope
ratorilor. Apoi, cred 
că Direcția rețelei 
cinematografice și 
a difuzării filmului 
(D.R.C.D.F.), ar trebui 
să analizeze această 
problemă pentru a ve
dea dacă instrucțiuni
le în vigoare privind 
efectuarea lipiturilor 
și rețetele respective 
dau rezultatele dorite. 
După părerea mea, 
concluzia va fi negati
vă — și citez exemplul 
oficiului D.R.C.D.F.- 
Cluj unde zilnic se fac 
în medie 800 de lipi
turi (circa 1 600 de fo
tograme pierdute) din 
pricină că procedeele 
folosite în prezent 
inclusiv la secțiile 
control tehnic — 
permit asigurarea 
nor lipituri rezistente.

Totodată cred că 
ar fi utilă revizui
rea actualului regu
lament tehnic după 
care lipiturile nu pot 
determina starea teh
nică a unei copii de 
film. Această prevede
re încurajează, cumva, 
neglijența în manipu
larea peliculei, neți- 
nînd seama de faptul 
că lipiturile repetate 
pot mutila un film.

LUDOVIC ROMAN 
tehnician proiecționist 

Cluj

Popoarele se întîlnesc în dragos
tea pentru frumos, pentru marile o- 
pere de artă. Ce poate fi mai e- 
locvent, decît interesul spontan, așa 
de viu, pe care-1 arată publicul nos
tru expoziției de tablouri de la Ga
leria din Dresda? Numărul impre
sionant al vizitatorilor, însuflețirea 
care domnește în aceste săli de ex
poziție, mereu populate, arată că 
publicul nostru știe să aprecieze im
portanța unei asemenea manifestări 
de artă.

Galeria de pictură de la Dresda 
este, prin bogăția ei, printre cele 
dintîi muzee din lume. Cel mai 
vestit tablou al lui Rafael, „Mado- 

de 
gă- 
cea 

ii- 
reali- 

numește 
Picturi 

au

na Sixtină“, opere capitale 
Vermeer și de Rembrandt se 
sesc în celebra galerie ; 
mai suveran frumoasă dintre 
gurile lui Venue, aceea 
zată de Giorgione, se 
„Venus de la Dresda". 
numeroase, din școli variate, 
creat un prestigiu impunător acestei

colecții. Ceea ce vedem acum la 
București este o serie de tablouri 
italiene, flamande, olandeze, fran
ceze. Intre ele, oricît de variată 
le-ar fi proveniența, se țes adesea 
legături revelatoare, linii de conti
nuitate pe care nu le-ai bănui la 
întîia privire. Iată portretul de Tițian 
care figurează pe afișul expoziției: 
e o tînără femeie, fiica pictorului. 
Machiată, ține în mînă un soi de 
evantai, ca un eteguleț, și n-are un 
aer prea nobil, cu .tot costumul somp
tuos — de mireasă. E în stare să 
asculte pe la uși — spunea despre 
ea Jean 
dialoguri realizat acum cîțiva ani, 
împreună 
Galeriei
are o bogăție firească și tulbură
toare, o iradiere calmă, izvorînd din 
adîncurile culorii — alb cu reflexe 
verzi —, ea cîntă sigur și nobil. A. 
cest tablou se pare că e replica 
altuia, tot de Tițian, astăzi pierdut, 
pe care l-ar fi copiat Rubens, 
marele pictor flamand

Cocteau, în volumul de

cu Aragon, pe marginea 
din Dresda. Insa pictura

chiar cînd era în plină glorie, să 
copieze ca un învățăcel lucrări ale 
înaintașilor. A făcut acest exercițiu, 
care era o sursă de imensă știință, 
și atunci cînd, om de vreo 50 de 
ani, înconjurat de o largă faimă, el 
a venit la curtea regelui Spaniei. In 
răgazul pe care i-1 dădeau misiunile 
importante ale ambasadei sale, el 
se instala să copieze tablouri ilus
tre de pictori italieni. Și întîlnindu-1 
acolo pe mai tînărul Velasquez, 
el l-a îndemnat să meargă neapă
rat, spre a se desăvîrși, în Italia. 
Acești mari pictori aveau modestia 
unei înțelepciuni grave ; în fața lui 
Tițian, Velasquez se spune că 
a exclamat, într-un elan de ad- 

: „El a inventat totul", 
așa, cîmpul artei e nesfîr- 

Velasquez însuși i-a fost 
inventeze multe, să adau*

M. SIMIONESCU

profesiuni, studenți,

era 
lui 
să

Câci
nu se

Drescla văzută de pe malul drept al Elbei (detaliu)BELLOTTO

mirație
Nu 
Șit, 
dat 
qe picturii izbînzi și preocupări
noi. Dovadă și acest portret — Bătrî- 
nul cu un colan de aur pe piept — 
pe care îl vedem în expoziția 
tablourilor de la Dresda. Observația 

pictorului e plină 
de autoritate, însă 

este dis- 
ușoară,

accent 
Iul 

rodit,

pictura 
cretă și 
liberă de povara 
oricărui 
inutil. Lecția 
Tițian a
dînd și la Velas
quez o artă de 
mare calitate cro
matică ; el izbu
tește, de pildă, cu 
un infailibil rafi
nament, să facă 
din cenușiu o am
plă resursă colo- 
ristică.

Astfel de mari 
talente comunică, 
se întîlnesc în u- 
nele dintre efortu
rile lor profunde, 
deși originalita
tea le este ire
ductibilă. 11 recu
noști, spre exem
plu, pe Rubens 
de departe, într-o 
schiță biciuită de 
fulgerul geniului, 
logică
cui cel mai 
zordonat. plină de 
un suflu eroic 
care triumfă pes-

în pateti- 
de-

REMBRANDT Femeie cîntărind aur

ciumă și moar- 
Rembrandt, care 
așa 

orice
direct

de carac- 
încercare 

pe urme 
ca un soi

„îl admir prea 
Delacroix despre 
- ca să nu-mi dau

te mizerii, peste 
te. Și iată-1 pe 
este într-un chip 
terietic el, încît 
de a-i merge
apare ca un eșec cert, 
de contrafacere : 
mult — spunea 
marele olandez - 
seama că aș fi stîngaci dacă aș în
cerca să caut aceleași efecte ca și 
el". Orice scenă măruntă, „de gen“, 
orice aspect fie și sordid, trece la 
Rembrandt, fără efort, într-o zonă 
de poezie cu ecouri adînci. O fe
meie oarecare, cîntărind monede, 
degajă o gravitate ce depășește 
ocupația ei. Prin pictura lui magni
fică artistul preschimbă într-un aur 
fluid șalul 
cestei femei, 
expresia se 
materie a picturii, ca sîngele într-un 
corp. Ea nu se reduce la desenul 
unui gest, al unei atitudini, cum 
privitorii sînt cîteodată înclinați să 
creadă.

Există uneori, la Rubens — se 
văd și în tabloul mitologic din ex
poziție — momente în care artistul 
cedează gustului pompos, pro
priu Barocului. Ne pare azi ni
țel șocant să imaginezi o ofrandă 
ca aceea a mitologicului Meleagru, 
care înaintează qalant, cu un cap 
de mistreț în mînă, spre a i-1 pre
zenta Atalantei. Asta, sub oblădui
rea unei figuri aleqorice, suspenda
tă inutil în aer. Dar aceste elemen
te, nelipsite de un anume absurd al 
convenționalului, nu-1 împiedică 
pe artist să pună o căldură tainică 
în execuția tabloului său. s-o facă 
demnă de numele lui Rubens, prin 
culoare și factură — în ciuda in
venției discutabile. Sub travestiul 
legendelor mitologice, marii pictori 
ai trecutului au pus realități de 
viață concretă, adesea de un ade
văr acut, ca în tabloul lui Bruegel 
cel bătrîn. din expoziție. Să privim 
atent primul plan din acest tablou, 
figurile admirabil pictate, pline de 
neprevăzut în exactitatea lor. E o 
exactitate bizuită pe idee, servind 
unei construcții mai vaste, unor con
ținuturi profunde, nu e un simplu 
bilanț descriptiv. Adevăiul moral

de pe creștetul a- 
în asemenea lucrări, 

infuzează în întreaga

care se rostește în atîtea din tablou
rile expoziției — de pildă în portre
tele de bărbați ale lui Van Dyck — 
adevărul unei contemplări pătrunză
toare a omului și a vieții, ne reține 
mai mult decît savoarea pitorescului; 
chiar dacă acest pitoresc e uneori 
amuzant, oa în cutare imagine din 
veacul al XVIII-lea înfățișînd un 
carnaval la palatul Zwinger.

Și pentru că a venit vorba despre 
asemenea imagini, care se voiesc 
consemnări reportericești, documen
tare, să pomenim pînzele largi ale 
lui Bellotto, nepotul lui Canaletto, 
care ne-a lăsat în tablourile sale 
mărturii fidele, chiar dacă prea 
egal pictate, despre Dresda de a- 
cum 200 de am. Te oprești lîngă a- 
ceste întinse desfășurări panorami
ce așa cum, de la o fereastră, ai pri
vi orașul de altădată.

Dar, într-un fel. toată expoziția, 
chiar pînzele cele mai complex, 
mai personal realizate, sînt pentru 
noi o fereastră, către un întreg do
meniu al istoriei artei. Ea ne ajută 
să înțelegem mai bine contextul dez
voltării artei de-a lungul secolelor. 
In jurul marilor talente se așează 
atîția pictori de mai mică impor
tanță — foarte numeroși în arta 
flamandă și olandeză a secolului al 
XVII-lea — care, într-un anume 
fel, pregătesc terenul pentru înflo
rirea unor opere prodigioase Opu- 
nînd aceste talente artiștilor de ge
niu, un pictor vorbea despre utilita
tea celor care caută și grandoajea 
celor care găsesc. Insă cei din urină 
găsesc tocmai pentru că sînt ei în
șiși, perpetuu, mari căutători. Cuiva 
care îl lăuda că are creierul lui Ju
piter, Michel Angelo i-a răspuns: da, 
dar trebuie să-l izbească ciocanul lui 
Vulcan, ca să țîșnească Minerva. 
Efortul necruțător, căutarea neobo
sită, ajunsă o respirație organică, 
sînt virtuți ale marilor artiști. De 
operele lor, publicul nostru se apro
pie cu o dragoste recunoscătoare, 
care se poate constata și în expozi
ția tablourilor de la Dresda. Frumo
sul, marea creație stîrneec azi la noi 
ecouri tot mai ample.

DAN HAULICA
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Recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri 
cu privire la sporirea cointeresării producă
torilor în creșterea și îngrășarea animalelor 
constituie un puternic îndemn pentru gospo
dăriile colective și pentru toți producătorii de 
a contracta cu statul un număr sporit de ani
male, la o greutate mai mare, de a folosi în 
acest scop toate posibilitățile existente. In a- 
ceastă privință are un mare rol răspîndirea 
experienței gospodăriilor colective fruntașe în 
creșterea animalelor.

Una dintre gospodăriile în care creșterea a- 
nimalelor reprezintă o ramură principală de 
producție este cea din Hălchiu. Preocupîn- 
du-se an de an de creșterea efectivelor și spo
rirea producției de carne, lapte, lină, colecti
viștii de aici au ajuns să vîndă statului un 
număr tot mai mare de animale bine îngră
șate și cantități sporite de produse animale. 
Prin aceasta ei obțin venituri bănești tot mai 
mari, întăresc gospodăria colectivă și contri
buie la îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu carne, lapte și alte produse.

In pagina de față ne propunem să redăm 
experiența colectiviștilor din Hălchiu în 
creșterea taurinelor, specie care are o mare 
pondere în cadrul sectorului zootehnic al gos
podăriei.

De la un an la altul, consiliul de 
conducere al gospodăriei noastre, 
colectiviștii s-au străduit să foloseas
că tot mai bine resursele și posibili
tățile pe care le avem pentru a face 
din creșterea animalelor o ramură 
principală de producție. în prezent, 
fermele noastre cuprind 1 780 bovine 
din care 660 vaci, peste 3 800 ovine, 
1 800 porcine, 5 400 păsări. De pe a- 
cum planul anual de creștere a efec
tivelor de animale a fost realizat și 
depășit la toate speciile. Gospodăria 
noastră a devenit mare producătoa-

Vacile gospodăriei la pășune

ramură in plină dezvoltare O buna organizare a muncii

1961 I 1962 1963

re de carne, lapte, 
am contractat să 
296 000 kg carne, 1 100 000 litri lap
te, 7 800 kg lînă și alte produse. în 
total vindem statului 276 bovine în
grășate, precum și porci grași, ovi
ne, păsări. De asemenea, vindem al
tor gospodării 100 de vițele de prăsi- 
lă. în acest fel gospodăria noastră 
va obține numai din sectorul zooteh
nic 4 133 900 lei, din care 1 825 000 
lei numai din creșterea bovinelor.

Recenta Hotărîre privind sporirea 
cointeresării pro
ducătorilor în 
creșterea și îngră
șarea de animale 
constituie un pu
ternic 
pentru 
ria noastră colec
tivă și pentru toți 
colectiviștii de a 
crește și a con
tracta cu statul 
mai multe anima
le, la o 
cît mai 

Mulți 
zitatorii 
riel noastre ne în
treabă : „Cum ați 
reușit să obțineți 
aceste rezultate în 
creșterea anima
lelor?" Răspunsul 
nu este greu de a- 
flat. în primii ani 
de la înființarea 
gospodăriei am 
cumpărat un nu
măr de animale 
de producție, fo
losind atît credite 
primite de la stat 
cît și fonduri pro
prii. Important 
este că apoi am o- 
prit pentru prăsi- 
lă toți produși! 
corespunzători ob
ținuți în gospodă
rie. îndrumat de 
organele de partid 
și de stat, 
liul
s-a

lînă. Anul acesta 
vindem statului

îndemn 
gospodă-

greutate 
mare, 
dintre vi- 
gospodă-

Mărirea efectivelor de bo
vine depinde în mare măsură 
de felul cum este organizată 
creșterea vițeilor. In gospo
dăria noastră acestei munci i 
se acordă o deosebită atenție. 
Noi, îngrijitoarele, obișnuim 
să spunem că vițeii reprezin
tă viitorul fermelor noastre. 
Acest lucru este adevărat 
dacă ne gîndim că marea 
majoritate a animalelor pro
vin din prăsila gospodăriei.

In creșterea vițeiloi apli
căm multe metode înaintate 
de hrănire și îngrijire'. De 
mai multi ani la noi s-a in
trodus alăptarea la biberon 
lapte integral și lapte smîn-cu cantități diferențiate de .

Unit. Înlocuirea laptelui integral cu cel smîntînit se face 
în mod treptat, urmărindu-se în permanență dezvoltarea vi
țeilor și starea sănătății lor. Laptele se dă totdeauna curat 
și la temperatura stabilită. Respectăm întrutotul orele de 
hrănire și îngrijire, după program.

Pentru a economisi cit mai mult lapte și pentru a asigura 
o hună dezvoltare a vițeilor, aceștia primesc și furaje de cea 
mai hună calitate cum ar fi finul de trifoi, amestecuri de 
concentrate și altele. Aceste furaje se dau vițeilor la dis
creție pînă la înțărcare, avînd însă grijă să nu se facă risipă.

Foarte importantă este menținerea curățeniei, care ne 
ajută să evităm îmbolnăvirile. In timpul verii ținem cit mai 
mult vițeii în aer liber și soare, pentru a crește sănătoși și 
viguroși.

POLIXENIA LUNGOCI 
îngrijitoare de viței

consi- 
de conducere 
ocupat îndea-

proape de asigurarea bazei furajere, 
de ridicarea construcțiilor zootehni
ce necesare, de alegerea și califica
rea îngrijitorilor.

Una din preocupările importante 
ale consiliului de conducere a fost 
organizarea cît mai bună a acestui 
sector. Ținînd seama de numărul 
mare de animale am organizat bri
găzi zootehnice specializate, din care 
două pentru bovine iar celelalte 
pentru porci, oi și păsări. Această 
formă de organizare s-a dovedit co
respunzătoare condițiilor gospodă
riei noastre.

O atenție deosebită acordăm asi
gurării bazei furajere. O serie de ac
țiuni cum ar fi strîngerea tuturor 
resurselor de furaje pentru fîn și în- 
silozare, astfel ca să creăm și rezer
vele necesare, au fost amănunțit 
dezbătute în ședințele consiliului de 
conducere.

Consiliu] de conducere se ocupă 
cu grijă de asigurarea adăposturilor 
pentru animale. Anul acesta con
struim un grajd pentru tineretul bo
vin, o creșă pentru viței, un adăpost 
în flux continuu pentru porci, un 
adăpost pentru păsări. In executa
rea construcțiilor căutăm să folosim 
resursele locale de materiale. Anali- 
zînd bine posibilitățile noastre am 
Introdus și mecanizarea unor lucrări 
care cer multă muncă (de pildă, 
adăpatul animalelor și transportul 
furajelor și al gunoiului).

Din experiența gospodăriei noastre 
și a altor unități se desprinde con
cluzia că dezvoltarea sectorului zoo
tehnic dă putință unei folosiri mai 
raționale a forței de muncă. La noi 
din totalul zilelor-muncă aproape o 
treime se efectuează în acest sector.

Folosind cît mai bine condițiile 
gospodăriei, vom spori continuu 
producția de lapte, carne și alte pro
duse pentru a realiza venituri bă
nești sporite și pentru a da o contri
buție cît mai mare la îmbunătățirea 
aprovizionării populației orășenești.

ILIE CAPAȚÎNA 
președinte

Un rol însemnat în bunul mers 
al treburilor în fermele de ani
male îl are brigadierul zooteh
nic. Noi, brigadierii, lucrăm sub 
îndrumarea directă a tov. ingi
ner zootehnist Emanoil Popovici, 
care ne dă indicații prețioase 
asupra felului cum să ne des
fășurăm munca în acest sector 
de activitate. Am obișnuit mul
gătorii să execute toate lu
crările la ore fixe, să respecte 
regulile de igienă mai ales în 
ceea ce privește mulsul vacilor. 
La noi nu există mulgător care 
în timpul mulsului să nu poarte 
halat alb pus la dispoziție de 
gospodărie sau care să nu se o- 
cupe cu simț de răspundere de 
curățenia grajdului și a anima
lelor. îngrijitorii iau în primire 
furajele cîntărite și le adminis
trează conform rațiilor stabilite.

Urmărim cu atenție felul cum 
se face hrănirea și mulgerea va
cilor — lucrări de cea mai mare 
însemnătate pentru sporirea pro
ducției de lapte.

Un rol important în buna des
fășurare a lucrărilor în fermă îl

are ținerea unei evidențe pre
cise și la zi. Noi urmărim zil
nic, pe bază de grafice, atît reali
zările fiecărui mulgător, cît și 
producția de lapte dată de fie
care vacă. De 2—3 ori pe lună 
controlăm și procentul de grăsi
me din laptele fiecărei vaci. Ast
fel de date sînt necesare 
și pentru selecția vacilor.

Una din preocupările noas
tre este obținerea unui număr

cît mai mare de produși de la 
fiecare 100 de vaci. în acest 
scop, împreună cu îngrijitorii ur
mărim apariția ciclurilor de căl
duri. în mod practic vacile se 
însămînțează artificial la primul 
ciclu de călduri care apare după 
fătare. Însămînțările artificiale, 
care se practică în gospodăria 
noastră atît la vaci cît și la oi, 
au dat rezultate foarte bune. 
Pentru stabilirea gestației la vaci 
medicul veterinar face controlul 
la trei luni după însămînțare.

în fiecare lună cîntărim ani
malele tinere. Aceste cîntăriri se 
fac cu un cîntar-basculă instalat 
pe roți de cauciuc care este trac
tat de la un grajd la altul.

în această perioadă, cînd va
cile sînt scoase la pășune, avem 
grijă să fie respectate regulile 
stabilite privind rotația pe tar
lale, administrarea unor furaje 
verzi ca borceag masă verde, 
trifoi sau porumb, urmărind să 
înlăturăm orice risipă.

ION PEPENE 
brigadier zootehnic

c»

Grijă deosebită 
producției

pentru sporirea 
de furaje

P E
• In gospodărie 

dă o deosebită atenție mă
ririi procentului de natali
tate și îmbunătățirii conti
nue a efectivelor. In acest 
scop, funcționează un punct 
de însămînțare artificială la 
vaci. însămînțările artifi
ciale se aplică cu bune re
zultate și Ia oi.

CURT
se acor-

• Anul acesta, gospodăria 
a cumpărat 71 de viței pen
tru 
care

• în gospodărie s-a or
ganizat producția de se
mințe de plante furajere. 
Numai suprafața de trifoi 
pentru sămînță din coasa 
If-a este de 100 ha, din 
care 60 s-au contractat cu 
Agrosemul. Gospodăria mai 
cultivă 11 ha cu lolium și 
alte ierburi ale căror se
mințe vor fi folosite pentru 
suprainsămînțarea pășuni
lor.

creștere și îngrășare, 
vor fi vînduți statului.

Guliile furajere s-au
dovedit un nutreț bun pen
tru hrana vacilor de lapte. 
Anul acesta se va obține o 
producție de circa 1200 
tone de gulii furajere.

• In fiecare an se ferti
lizează o treime din supra
fața arabilă a gospodăriei 
prin folosirea gunoiului de 
grajd, ceea ce contribuie la 
sporirea simțitoare a pro
ducției la ha. Numai de la 
animalele proprietate ob
ștească rezultă circa 20 000 
tone de gunoi de grajd 
anual.

Calea principală de asigurare a bazei fura
jere necesare hrănirii în bune condiții a ani
malelor este sporirea producției la hectar la 
toate culturile, sporirea producției fînețelor și 
pășunilor. In această direcție își concentrea
ză eforturile consiliul de conducere și colec
tiviștii.

Prin planul anual de producție am prevă
zut să cultivăm furaje pe suprafața de 560 
ha, ceea ce reprezintă circa 20 la sută din 
suprafața arabilă a gospodăriei. Avem 368 
ha. trifoi, 25 ha lucernă, 95 ha borceag de 
toamnă pentru masă verde, 60 de ha porumb 
siloz și suprafețe mai mici cu alte culturi.

Față de efectivele de animale pe care le 
are gospodăria noastră în prezent, balanța 
furajeră ar fi mult deficitară dacă n-am lua 
măsuri pentru ridicarea producțiilor la hec
tar la toate plantele cultivate. Anul acesta 
am obținut 19 000 kg secară și borceag la ha. 
După ce aceste culturi s-au cosit, terenul a 
fost îngrășat cu gunoi de grajd și apoi s-a 
arat și însămînțat cu porumb pentru siloz.

Cultura de porumb siloz în ogor propriu 
am semănat-o pe terenuri cu fertilitate bună. 
Spre exemplu, această cultură ocupă un te
ren aluvionar, căruia i s-a ridicat fertilita
tea prin aplicarea mustului de grajd, în pe
rioada februarie—martie. Pentru efectuarea 
acestei lucrări ne folosim de 2 cisterne a cir
ca 3 000 litri fiecare. în scopul îmbogățirii 
furajelor în proteine am semănat și 
soia, intercalată prin porumb. Pentru 
îmbunătățirea calității furajului în- 
silozat folosim și lactobacterinul.

în afară de plantele furajere cul
tivate pe suprafețe speciale noi mai 
obținem cantități importante de pro
duse secundare de la alte culturi. 
Spre exemplu, de pe suprafața de 
412 ha sfeclă de zahăr obținem 
2 000 tone frunze și colete de sfeclă

pe care le însilozăm și de asemenea pri
mim circa 4 000 tone borhot de sfeclă 
umed. Frunzele și coletele se însilozea- 
ză fie singure, fie în amestec cu cocenii 
de porumb tocați ce rezultă de pe suprafața 
de 90 ha cultivată cu porumb pentru boabe.

Cu multă grijă strîngem și 
treaga cantitate de pleavă.

în ce privește culturile de 
pentru fîn — trifoi și lucernă — acestea, în 
condițiile noastre, se însămînțează sub plan
tă protectoare — orz sau grîu — folosindu-se 
o normă de însămînțare de 18—20 kg la ha. 
Semințele le tratăm în prealabil cu îngrășă
minte bacteriene. Recoltarea o facem cu co
sitori mecanice tractate de cai și tractoare, 
iar depozitarea finului se face în șire bine 
vîrfuite sau în șuri.

Una din sursele principale de hrană pentru 
animale o constituie pășunile. Anul acesta pe 
pășuni am executat lucrări de îngrijire ca 
nivelatul mușuroaielor, curățirea de lăstări
șuri, defrișări și îngrășarea lor cu must de 
grajd și îngrășăminte chimice. Pășunatul îl 
facem rațional, toată pășunea fiind împărțită 
pe tarlale și repartizată pe grupe și catego
rii de animale.

Acordînd toată atenția sporirii producției 
de furaje, sîntem convinși că vom realiza în 
întregime sarcinile privind mărirea efective
lor de animale și a producției acestora.

Ing. NICOLAE MÄRGINEANU

depozităm în-

leguminoase

Lucrez de mai mulți ani 
ca îngrijitor la tineretul 
bovin pus la îngrășat. A- 
ceasta este o muncă de 
mare însemnătate, deoare
ce de priceperea și hărni
cia noastră depinde obți
nerea unei producții ridi
cate de carne. Ne-am dat 
și mai bine seama de im
portanța muncii noastre 
citind recenta hotărîre 
privitoare la sporirea 
cointeresării producători
lor în creșterea și îngră
șarea de animale. Apli- 
cînd metodele înaintate, 
noi, îngrijitorii, putem con
tribui la îmbunătățirea a- 
provizionării cu carne a 
populației.

Gospodăria noastră nu 
are condiții deosebite 
pentru 
nelor.
suprafețele de 
sînt insuficiente 
numărul mare 
male, consiliul 
ducere a 
grășatea 
baza 
surse 
mai variate. Noi obținem 
bune 
sirea 
cosite 
iesle.
cîntărite și 
trează pe baza 
întocmite de 
zootehnist.

Din experiența noastră 
putem arăta că și la în
grășarea animalelor, mai 
ales a celor 
în perioada 
este foarte 
furajele să 
amestec. De 
le verzi se administrează

condiții
îngrășarea bovi- 

Ținînd seama că 
pășune 

față 
de 
de 

organizat 
bovinelor 

folosirii unor 
de furaje din

de 
ani- 
con- 

în- 
pe 
re

cele

rezultate prin folo- 
nutrețurilor verzi 
și administrate la 
Toate furajele sînt 

se adminis- 
rațiilor 

inginerul

tlnere, aflate 
de creștere, 

important ca 
fie date în 

pildă, furaje-

într-o anumită proporție, 
între leguminoase și cele
lalte nutrețuri. în acest 
fel asigurăm animalelor 
toate substanțele nutritive 
de care au nevoie. Ace
lași lucru îl avem în ve
dere și în perioada de 
iarnă, cînd bovinele puse 
la îngrășat primesc ca 
hrană de bază amestecul 
numit de noi .,broc“. A- 
cest amestec se face din 
pleavă sau paie tocate, 
borhot, furaje însilozate. 
etc. Important este că în 
acest fel se produce o u- 
șoară fermentare, se îmbu
nătățește gustul furajelor, 
astfel că ele sînt bine con
sumate de către animale.

Foarte important este 
ca furajele să se dea la 
ore fixe și în măsura 
posibilităților să se tină 
seama de preferințele di
feritelor animale. Atît iar
na cît și vara asigurăm 
animalelor apa necesară.

Mînzații puși la îngră
șat se dezvoltă bine 
dacă sînt ținuți vara în 
padoc unde au posibili
tăți de mișcare limitate. 
Este greșită părerea că 
animalele puse la îngră
șat n-au nevoie de cine 
știe ce îngrijire- Am ob
servat că rezultatele sînt 
cu atît mai bune cu cît 
se respectă după ceas 
programul de hrănire și 
îngrijire și dacă pe lingă 
o furajare bună se asigu
ră în permanență curățe
nia grajdului, a padocu
lui și igiena corporală a 
animalelor.

Noi, îngrijitorii, urmărim 
cu multă atenție starea 
animalelor, dezvoltarea 
lor. în fiecare lună bovi
nele sînt cîntărite, astfel 
ca să cunoaștem sporul 
de creștere în greutate, 
în raport cu furajele 
consumate. Aplicînd me
todele arătate mai sus 
am reușit să obținem anul 
acesta un spor zilnic în 
greutate de 750—800 gra
me de fiecare animal.

Sîntem hotărîți să mun
cim tot mai bine pentru 
a obține rezultate supe
rioare în creșterea Și în* 
grășarea animalelor.
GHEORGHE MARZELL 

îngrijitor de minzați

O parte din grajdurile pentru tau
rine ridicate de către colectiviști în 
ultimii ani. In preajma construcțiilor 
s-au amenajat padocuri pentru ca 
animalele să 
timp în aer ]

i poată sta cît mai mult 
liber și soare.

Activitate concretă,
colectiviștilor din brigadă, în îmbu
nătățirea organizării muncii, popu
larizarea experienței și realizărilor 
îngrijitorilor fruntași. De curînd, din 

• însărcinarea biroului organizației 
de bază, brigadierul zootehnic Iuliu 
Laslo a prezentat un referat privind 
activitatea brigăzii și mai ales si
tuația furajării animalelor. Pe baza 
propunerilor făcute de membrii de 
partid, s-a întocmit un plan în care 
s-au prevăzut măsuri concrete pri
vind organizarea pășunatului seara 
și dimineața, furajarea suplimenta
ră cu nutrețuri verzi a bovinelor și 
altele. De asemenea, organizația de 
bază din brigada de la Hălchiu a 
analizat cum se desfășoară munca 
politică la ferme și a propus măsuri 
pentru creșterea producției de lap
te și obținerea unui spor mai mare 
în greutate la tineretul bovin pus 
la îngrășat. S-a îmbunătățit trans
portul furajelor pentru animalele 
puse la îngrășat, precum și îngri
jirea acestora.

Una din preocupările importante 
ale comitetului de partid este edu
carea oamenilor în spiritul dragos
tei față de meseria aleasă și pentru 
ridicarea calificării lor. Numeroși 
îngrijitori au urmat cu regularitate 
cursurile învățămîntului de partid. 
Anul acesta am dat o deosebită 
atenție organizării învățămîntului 
zootehnic. în perioada de iarnă toti 
îngrijitorii de animale au participat 
cu regularitate la lecțiile predate. 

Comitetul de partid a analizat de 
mai multe ori problemele? sectorului 
zootehnic. în ultima ședință, pe 
baza unui referat prezentat de tov. 
inginer zootehnist Emanoil Popovici,

Activitatea desfășurată de comi
tetul de partid și organizațiile de 
bază are un mare rol în rezolvarea 
numeroaselor probleme ale sporirii 
producției agricole vegetale și ani
male, ale întăririi gospodăriei colec
tive.

In gospodăria noastră zootehnia 
este o ramură de bază, căreia co
mitetul de partid îi acordă o atenție 
deosebită. în primul rînd, împreună 
au consiliul de conducere, am re
partizat la ferme pe cei mai buni 
colectiviști, între care numeroși 
membri șl candidați de partid. în 
cadrul brigăzilor zootehnice s-au 
creat 3 organizații de bază. în or
ganizația de bază de la brigada de 
bovine de la Hălchiu lucrează 11 
membri de partid, iar în organiza
ția de bază 
de la Satu 
partid și un 
nizațle de 
membrii și 
care lucrează la fermele de porcine 
șl ovine.

Comitetul de partid se preocupă 
permanent de instruirea secretarilor 
și membrilor birourilor organizații
lor de bază, îi 
rea planurilor 
lează cum se 
stabilite.

Bine lucrează 
din brigada de 
Nou, care analizează cu regularita
te activitatea pe care o desfășoară 
membrii și candidafii de partid 
pentru realizarea planului de pro
ducție Secretarul organizației de 
bază, tov. Petru Pal, dă dovadă de 
inițiativă în munca de educare a

din brigada de bovine 
Nou 15 membri de 

candidat. O altă orga- 
bază cuprinde pe 

candidafii de partid

sprijină în întocmi- 
de muncă, contro- 
realizează măsurile

organizația de bază 
bovine de la Satu

operativă
s-au analizat cauzele care pricinu
iau scăderea producției de lapte, 
recomandîndu-se consiliului de con
ducere un șir de măsuri pentru li
chidarea lipsurilor. Pe baza propu
nerilor făcute s-au organizat două 
brigăzi de bovine în loc de una, nu' 
mindu-se un nou brigadier. De ase
menea, s-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea hrănirii animalelor, of 
ganizarea taberelor de vară și alte
le. In urma acestor măsuri a crescut 
simțitor producția de lapte șl came.

Comitetul de partid s-a îngrijit ca 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri cu 
privire la sporirea cointeresării pro
ducătorilor in creșterea și tngrășa- 
rea de animale să fie dezbătută în 
adunări ale organizațiilor de bază, 
în urma propunerilor făcute de co
lectiviști, s-au stabilit un șir de mă
suri organizatorice și politice me
nite să ducă la dezvoltarea secto
rului zootehnic.

împreună cu consiliul de condu
cere, comitetul de partid a analizat 
posibilitățile gospodăriei de a în- 
grășa și de a vinde statului pe bază 
de contract un număr mai mare de 
animale. în total vom vinde statu
lui peste prevederile contractului, 
animale cu o greutate vie de circa 
40 000 kg, contribuind astfel și mai 
mult la buna aprovizionare a oame
nilor muncii de la orașe.

Membrii și candidații de partid 
din gospodăria noastră, toți colecti
viștii sînt hotărîți să muncească tot 
mai bine pentru dezvoltarea secto
rului zootehnic.

FILIP PREOTEASA 
secretarul comitetului de partid
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Ne scriu membrii de partid mai vechi despre educarea candidaților 
și noilor membri de partid

Cu răbdare si atenție
brilor de partid mai vechi. Faptul că eu, de 13 ani, 
de la înființarea gospodăriei, nu am lipsit niciodată 
de la lucru, faptul că și în brigada de cîmp și aici, 
în sectorul zootehnic, muncesc cu dragoste pentru 
înflorirea economică a gospodăriei, m-a ajutat să 
cîștig stima celor din jur, între care și cei patru 
candidați de partid.

Căutînd să dau noilor candidați de partid exem
plu personal, ocupîndu-mă cu răbdare și atenție de 
creșterea nivelului lor politic și profesional, am cu
les și multe satisfacții. Ioana Postolea, dintr-o fe
meie timidă, a ajuns o colectivistă inimoasă, mem
bră a consiliului de conducere al gospodăriei. In 
producție, ca șefă de echipă în brigada I de cîmp, 
muncește cu pricepere. Acum, în ședințele consiliu
lui sau adunările generale ale colectiviștilor dînsa ia 
cuvîntul, își spune părerea în probleme din cele mai 
importante.

Același lucru trebuie spus și despre candidatul de 
partid Enache Chirilă. Lui i s-a încredințat condu
cerea unei brigăzi de cîmp. Și candidații Ștefana Da
mian și Dionisie Nicolau sînt colectiviști de frunte în 
brigada I, oameni cărora le plac munca și învăță
tura. Și în sectorul zootehnic unde muncesc avem co
lectiviste minunate. Trei dintre ele, Maria Mirică, 
Chirica Donțiu și Tudorița Oancea, mi-au spus că 
vor să devină candidate de partid. O să le ajut să-și 
ridice mereu calificarea și nivelul politic, astfel ca 
să merite această cinste. După ce vor deveni candi
date de partid mă voi ocupa în continuare de educa
rea lor politică și profesională, așa cum m-am preo
cupat și de ceilalți patru.

MARGHIOALA RADU 
membră de partid, 

mulgătoare, G.A.C. Filești, reg. Galați

Am lucrat ca șefă de echipă într-o brigadă de cîmp 
timp de 6 ani. Firește că mi-am cunoscut toți to
varășii de muncă. Dar, în mod deosebit, mi-am în
dreptat atenția spre Ioana Postolea, Ștefana Damian, 
Enache Chirilă și Dionisie Nicolau. Oamenii dove
deau multă hărnicie, spirit gospodăresc, dorința de a 
fi mereu în fruntea tuturor acțiunilor, de a-și însuși 
cunoștințe cît mai bogate despre politica parti
dului. Am căutat să-i ajut, să mi-i apropii. Uneori îi 
chemam lîngă mine și le citeam diferite articole din 
ziare, reviste. Alteori le stîrneam interesul pentru o 
broșură despre cultivarea porumbului sau a griului. 
Discuțiile noastre de muncă au început să prezinte 
tot mai mult interes, ne-au ajutat să ne cunoaștem 
mai bine. Cu diferite prilejuri, le-am vorbit tovară
șilor amintiți despre politica partidului nostru.

Astăzi, toți cei 4 colectiviști, de care am vorbit 
sînt candidați de partid. Eu nu mai lucrez alături 
de ei. Conducerea gospodăriei m-a trimis în sectorul 
zootehnic. Cu toate acestea am continuat să mă 
ocup de educarea și creșterea lor politică și profe
sională, deoarece în organizația noastră de bază s-a 
încetățenit de mai mulți ani obiceiul ca membri de 
partid cu experiență și cu stagiu îndelungat în 
partid să se ocupe de educarea tinerilor comuniști. 
In toamna anului trecut, de pildă, am discutat cu 
ei necesitatea de a se înscrie la cursurile învăță- 
mîntului agrozootehnic de masă. De cîteva ori m-am 
dus personal la conducătorul cercului să mă interesez 
cum progresează tinerii candidați de partid în însu
șirea cunoștințelor predate.

Aș vrea să arăt că o mare influență asupra educa
ției noilor membri și candidați de partid are exem
plul personal în muncă și viața obștească al mem-

In viitorul an școlar mulți elevi vor învăța în noua școală construită pe strada Trandafirilor din Capitală (Foto : M, Cloci

Comitetul de 
partid din gos
podăria noastră 
colectivă se în

grijește de întărirea organizații
lor de bază prin primirea în partid 
a celor mai buni colectiviști și prin 
educarea partinică a candidaților și 
noilor membri de partid. Anul a- 
cesta, de pildă, organizația de bază 
din brigada a IV-a a primit mai 
mulți membri și candidați de par
tid. Aceștia sînt, în cea mai mare 
parte, oameni tineri, cu multă dra
goste de muncă.

Pentru creșterea si educarea lor, 
biroul organizației de bază folo
sește cu succes o seamă de forme și 
metode cum sînt; învățământul de 
partid, conferințe și informări po
litice, încredințarea de sarcini con
crete fiecăruia dintre tinerii mem
bri și candidați de partid etc. Des
pre toate aceste forme se poate 
desigur vorbi pe larg. Fapte și 
exemple sînt din belșug. Vreau 
însă să mă refer doar la o singură 
latură a muncii de educație și a-

deuP:Xeri| ^Duitute lit jos
De la Porțile de Fier și pînă Ia 

vărsarea în Marea Neagră, apel» 
Dunării eînt brăzdate zi și noapte de 
zbaturile și elicele a sute de nave. 
Cargouri maritime sosite din țări 
îndepărtate acostează In porturile 
dunărene, ceamuri pîntecoase trans
portă imensa bogăție a Deltei — 
stuful, șlepuri pescărești, sute de 

vase și bărci ale localnicilor de pe 
malul Dunării transportă pasageri — 
toate într-un du-te-vino necontenit. 
Călătorind pe Dunăre, acum, în plin 
sezon estival, te întîmpină larma și 
voioșia sutelor de turiști din țară și 
de peste hotare veniți să admire 
frumusețile Deltei. Bătrînul fluviu 
poate fi asemuit, pe drept cuvînt, 
cu o autostradă.

Un zbor cu „Săgeata"

Incepînd de la 1 iulie, punctul de 
atracție al celor care călătoresc pe 
Dunăre a devenit noul vas de pasa
geri „Săgeata“. Sintern în portul 
Galați. Dinspre Brăila își face apari
ția silueta zveltă a „Săgeții“. Un 
scurt rondou — și la chei acostează 
vasul de un alb imaculat. Călătorim 
cu el pînă la Tulcea. încă de la îm
barcare, ai impresia că te afli la 
bordul unui avion turbopropulsor. 
Este o navă modernă, care „zboară“ 
la suprafața apei cu o viteză de 
60—70 km pe oră. Motorul de 900 cai 
putere imprimă elicei 1850 de rotații 
pe minut. Pasagerilor le sînt asigu
rate cele mai bune condiții de călă
torie. In interiorul cabinei, totul este 
vopsit și tapisat In culoarea cerului, 
îți stau la dispoziție fotolii comode, 
rabatabile. Un bar eleqant desface 
gustări și băuturi răcoritoare.

In cabina de pe punte, comandan
tul vasului. Constantin Dima, și me- 
canicul-șef. Gheorghe Gheorghe, 
scrutează atent „traiectoria“ „Săge
ții“. Navigația pe vase cu aripi por
tante cere îndemînare și pricepere. 
De altfel, întregul echipaj — co
mandant, mecanic-șef, motorist, ma
rinar — a urmat cursuri de pregătire 
specială.

Timpul se scurge pe nesimțite. Ne 
apropiem de orașul de la poarta 
Deltei. Distanța Brăila-Tulcea — 100

O sarcină permanentă
nume la grija ce trebuie s-o avem 
noi, membrii de partid cu stagiu 
mai îndelungat, pentru aceia care 
au pășit de curînd în rîndurile par
tidului. Am considerat ca o sarci
nă permanentă a mea, preocuparea 
ca tinerii comuniști să fie bine 
pregătiți, căliți — așa cum cere 
partidul. Petru Anca, Onel Ion 
Stînea și Ilie Breazu sînt cîțiva co
lectiviști din brigada noastră de 
cîmp. Sînt harnici, colectiviști de 
frunte, li vedeam însă mai tăcuți, 
retrași, scumpi la vorbă. M-am a- 
propiat de ei. I-am îndemnat să ci
tească. Pe cîmp sau la sediul bri
găzii, cînd agitatorii citeau ziarele 
sau revistele, îi chemam și pe ei. 
încingeam discuții și încet, încet 
le-am trezit interesul pentru cele 
mai felurite probleme. Au început 
să se intereseze mai îndeaproape 
de politica partidului, de trecutul 
lui de luptă. Anul trecut mi-au 
cerut să-i recomand pentru a de

de km — (cu opriri la Galați și Isac- 
cea) eete străbătută doar în două 
ore.

In prezent, pe liniile de pasageri 
deservite de NAVROM circulă peste 
21 de nave. 'Pentru crearea unor 
condiții mai bune de transport, 
NAVROM a fost dotat în ultimii ani 
cu 7 nave de călători tip hidrobuze, 
avînd o capacitate de 90 de locuri 
fiecare, precum și cu alte vase cu 
cîte 120 de locuri, construite la șan
tierul de la Tr. Severin; modernele 
nave „Oltenița“ și „Carpați“ sînt fo
losite îndeosebi pentru excursii ale 
oamenilor muncii și pentru turiștii 
străini. y

Apă minerală de la... soare

In general, pe liniile Brăila-Galați- 
Tulcea-Sulina transportul pasageri
lor se face satisfăcător. Vasele „Tu
dor Vladimirescu“, „Trotuș“, „16 Fe
bruarie“ și altele asigură condiții 
bune de transport. De la Brăila pînă 
la Galați ne-a purtat nava „Trotuș“, 
un vas mare, cu saloane elegante. 
Nu la tel stau însă lucrurile pe unele 
linii secundare, printre care Brăila- 
Măcin-Piatra Frecăței, Brăila-Mărașu, 
Brăila-Oltina, Tulcea-Chilia-Peripra- 
va. Ne-am îmbarcat pe vasul 
„Abrud", care în ziua de 18 iulie fă
cea cursa Piatra Frecăței-Brăila. Des
tinat transporturilor de mărfuri și a- 
menajat recent pentru pasageri, va
sul parcurge distanța de 64 km în... 
5 ore. Dar nu numai atît. Lipsa unei 
bune organizări a transportului 
creează îmbulzeală pe vas. Acum, 
în plină vară, sutele de pasageri 
n-au unde se adăposti de arșița soa
relui, pentru că nimeni nu s-a gîndit 
să amenajeze nici măcar simple co
pertine. Bufetul, improvizat, nu are 
posibilitatea de a se aproviziona cu 
gheață. La fel se călătorește și pe 
alte vase, bunăoară pe „Medgidia“. 
Este necesar ca Direcția regională a 
navigației civile Galați să ia măsuri 
pentru a asigura un minim de con
fort necesar pe toate navele de pa
sageri, cît și în ce privește buna 
deservire a călătorilor.

— Călătoresc adesea pe distanța 
Tulcea-Sulina — ne spune tovarășul 

veni candidați de 
partid. Cunos- 
cîndu-le calități
le, le-am putut 

da recomandările' cuvenite. După 
expirarea stagiului de candidat au 
fost primiți membri de partid. Ilie 
Breazu a fost ales secretarul orga
nizației U.T.M. Pot spune că. briga
da se poate mîndri cu ei toți. In 
campania de recoltare a griului, 
din vara aceasta, ei au fost printre 
cei mai harnici. Zi de zi erau la 
cîmp sau la arie și însuflețeau prin 
exemplul lor și pe ceilalți colecti
viști.

Și alți membri de partid se ocu
pă cu multă răspundere de educa
ția noilor comuniști. Nu rareori, 
biroul organizației ne cere să in
formăm adunarea generală cum ne 
îndeplinim această sarcină de 
partid, ceea ce ne ajută și să facem 
schimb de experiență.

JIANU MIHĂLȚAN 
membru de partid, 

organizația de bază nr. 4 G.A.C.
Mihalț, raionul Alba

Petre Piticaș din Tulcea. Bufetele va
poarelor sînt slab aprovizionate. A- 
provizionarea lor se face numai la 
Brăila (de altfel toate bufetele de pe 
vase aparțin Trustului de alimenta
ție publică Brăila). La numai cîteva 
ore după plecare nu mai găsești 
aproape nimic, iar băuturile răcori
toare lipsesc cu desăvîr-șire.

Același lucru Fam constatat și 
noi, în ziua de 19 iulie, pe vasul „16 
Februarie“, care făcea cursa pe ruta 
Brăila-Tulcea-Sulina. La bufet nu se 
putea servi un suc sau o bere rece. 
Tot ce putea oferi vînzătorul era 
vin cu apă minerală de la... soare, 
sau rachiu.

Călătorind pe canalul Sulina cu 
vasul „16 Februarie“ am întîlnit și 
alte aspecte. Intre Tulcea și Sulina 
vaporul are mai multe opriri : la 
Partizanul, Maliuc, Gorgova, Mila 18 
și Crișan. Debarcarea pasagerilor la 
aceste stații se face însă în condiții 
ciudate. De obicei, vaporul oprește 
în mijlocul Dunării. De aici, pasage
rii sînt lăsați să se descurce sin
guri. Dacă se întîmplă ca vreun lo
calnic să vină cu o barcă pînă la 
vas, e bine. Dacă nu — pasagerii 
rămîn mai departe pe vas, încercîn- 
du-și norocul la... oprirea următoa
re! De ce transbordarea este lăsată 
la voia întîmplării este greu de în
țeles, cu atît mai mult cu cît la 
DRNC Galați aceste lucruri sînt cu
noscute. Prin grija NAVROM și a sfa. 
turilor populare comunale respecti
ve este necesar să se organizeze 
neîntîrziat, la fiecare stație, trans
bordarea pasagerilor cu bărci de 
mare capacitate, cum propun cetă
țenii, fie să se găsească o altă so
luție potrivită.

Popas în gările fluviale

Vasele de pasageri ale NAVROM 
transportă zilnic mii de călă
tori. Locurile de îmbarcare și debar
care sînt gările fluviale. In ultimul 
timp au fost luate o serie de măsuri 
menite să asigure condiții bune de 
așteptare a vapoarelor. La Chilia și 
Sf. Gheorghe au fost instalate pon
toane noi, există săli de așteptare și 
case de bilete. La Brăila, Galați și

PREGĂTIRI PENTRU NOUL AN ȘCOLAR Răspundem cititorilor
Vor învăța

In toamna aceasta mulți 
elevi din regiunea Bacău voi 
învăța în clase și școli noi. 
Cele 317 săli de clasă, care 
sînt în construcție, vor fi 
gata pînă la începutul anu
lui școlar. Conform planu
lui dinainte stabilit, pînă la 
15 august se vor termina re
parațiile și curățenia la toa
te școlile din regiune. Multe

Cursuri de informare științifică
Orașul Săcele găzduiește 

în aceste zile profesori de 
matematică din diferite re
giuni ale țării. Ei participă 
la cursurile de informare ști
ințifică organizate de Socie
tatea de matematică și fi
zică. Programul prevede și o 
serie de excursii. Pînă a- 
cum, profesorii au vizitat Po

Modernizări de drumuri
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 

A fost terminată modernizarea 
drumului național pe traseul Ier- 
nut-Tîrnăveni pe o porțiune de 17 
km. Sînt în curs de construcție și 
alte drumuri de interes național 
sau local. Lucrătorii șantierului 
Odorhei din cadrul întreprinderii 
construcții transport se ocupă de 
terminarea completă a moderniză
rii drumului național între Sovata- 
Odorhei. Intr-un ritm susținut de
curg și lucrările de modernizare a 
șoselei Bălăușeri-Sighișoara, către 
Brașov și a drumului regional Lu- 
duș-Sărmaș. In regiune, în ultimii 
5 ani s-au executat modernizări de 
drumuri naționale și de interes lo
cal pe o lungime de 340 km.

Cooperativa „Electrobobinajul" 
din Capitală produce o mare va
rietate de aparate electrice: mașini 
de spălat rufe, centrifugi de stors 
rufe, electromotoare ș.a. în fotogra
fie : Se face o ultimă verificare a 
noilor vaporizatoare destinate unită
ților de cosmetică]

Tulcea, difuzoarele anunță orele de 
plecare și de sosire a vaselor. Dar 
aceasta nu este nici pe departe su
ficient...

In lunile călduroase, călătorii ca
re trec prin gara lluvială Brăila pre" 
ieră să aștepte vasul în aer liber, 
pe băncile din parcul amenajat lîn
gă gară. Ce se va întîmplă însă cînd 
vremea se va răci ? Sala de aștepta, 
re este neîncăpătoare; abia dacă 
poate găzdui 100 de persoane. în a- 
cest timp, o încăpere alăturată, 
destul de spațioasă, este folosită 
doar rareori pentru ședințe, iar în 
rest stă închisă. Mai trebuie sem
nalat — după cum ne spunea tov. 
I. Tudorel, care călătorește adesea 
cu vaporul între Brăila și Galați — 
că dimineața, la plecare, se pro
duce aglomerație, deoarece nu exis
tă decît o singură casă de bilete.

La Galați am întîlnit un alt as
pect. Pentru numeroșii călători care 
trec zilnic prin gara fluvială nu 
există, în incinta gării, nici un bu
fet, centru de răcoritoare, centru de 
difuzare a presei sau măcar o tu
tungerie. Se poate numi aceasta 
grijă față de călători? La Tulcea, 
într-o singură sală funcționează la 
un loc casele de bilete CFR, IRTA 
și NAVROM; tot aici se și așteaptă 
aceste mijloace de transport.

Cîteva cuvinte s-ar putea spune și 
despre întocmirea unor orare, care 
nu sînt întotdeauna destul de judi
cioase. De exemplu, cursa de la 
Măcin are sosirea la Brăila la orele 
6 dimineața. Dar cum de cele mai 
multe ori se produc întîrzieri, pasa
gerii sosiți cu acest vas nu mai pot 
prinde vaporul spre Galați, care 
pleacă la aceeași oră. Nu s-ar putea 
asigura un decalaj de cîteva mi
nute, finind seama de interesele că
lătorilor ?

Călătoria cu vaporul pe Dunăre 
ne-a relevat multe realizări în dome
niul transportului de pasageri, dar și 
unele aspecte mai puțin plăcute. 
Privind lipsurile cu mai mult spi
rit gospodăresc, organele de resort 
le-ar putea înlătura prin măsuri co
respunzătoare, asigurînd pe toa(e 
vasele, chiar și pe acelea care cir
culă pe linii secundare, confortul ne
cesar și condiții bune de călătorie.

GH. PETRESCU

lii clase noi
din ele au fost dotate cu 
mobilier nou și materialul 
didactic necesar bunei desfă
șurări a procesului de învă
țămînt. Pentru elevii din 
clasele I—VII se vor distri
bui gratuit manuale școlare 
în valoare de 5 milioane lei.

I. POPOVICI
Șeful secției învățămînt 
a sfatului popular regional

iana Brașovului și Peștera 
Dîmbovicioara. La sfîrșitul 
lunii, cînd se vor încheia 
cursurile, cei 50 de partici- 
panți vor vizita localitățile: 
Tușnad, Lacu Roșu, Bicaz, 
Piatra Neamț, Onești și Să- 
vinești.

I. ȘTEFANI 
profesor

Construcții în
Pînă la începerea noului 

an școlar, în comunele raio
nului Fetești vor fi date în 
folosință 66 săli noi de cla
să. Un număr mare este de 
pe acum gata. In comunele 
Sudiți și Săveni s-au con
struit două școli noi de 8 
ani. Locuitorii acestor comu
ne au contribuit la ridicarea 
școlilor cu materiale și prin

Cu sprijinul
Cadrele didactice din co

muna Gh. Lazăr, raionul 
Slobozia, se ocupă de pre
gătirile în vederea noului an 
de învățămînt. Cu sprijinul 
sfatului popular comunal, al 
părinților, în cele două loca
luri de școală s-a făcut cu
rățenie și a fost reparat mo-

T1EÆT1R1E •
TEATRE : Teatrul muncitoresc C.F.R.- 

Giulești (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău): Măria sa... Bărbatul — (orele 
20). Teatrul Evreiesc de Stat (Grădina 
din str. Mircea Vodă nr. 5) : Cu cîntec 
spre stele — (orele 20,15). Circul de Stat : 
Circul Bielorus — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Gangsteri și fi
lantropi : Sala Palatului R. P. Romine 
(orele 19,30 — seria de bilete 821), Repu
blica (10; 12; 15; 17; 19; 21,15), București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). I.a Fayette —
film pentru ecran panoramic : Patria (9; 
11.30; 14; 16,30; 19; 21,15). Fortăreață pe 
Rin — cinemascop : rulează la cinemato
grafele Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 
Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Gh. Doja 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Tu ești minunată : 
rulează la cinematografele V. Alecsandrl 
(15; 17; 19; 21), V. Roaită (10; 12), Grădina 
13 Septembrie (20,15). Viață fără chitară: 
rulează la cinematografele I. C. Frimu 
(10; 12; 14; 16; 18; 20 — grădină 20.30), V. 
Roaită (16; 18; 20 — grădină 20,30). Elena 
din Troia — cinemascop ; rulează la ci
nematografele Elena Pavel (9; 11,30; 14; 
16,30: 19; 21,30 — grădină 22), Alex. Sahia 
(8; 10; 12,30; 15; 17,30; 20 — grădină 20,30), 
23 August (10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), Ștefan 
cel Mare (9,15; 11,30; 14; 16,30; 19, 21,30),
Grădina cinematografului T. Vladimi
rescu (22,45), Patinoarul 23 August (20,30). 
Nopțile Cabiriei : Tineretului (10; 12; 14). 
Concertul mult visat : Tineretului (16: 
18,15: 20,30). Doctor în filozorie : Victoria 
(10: 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), C. Da
vid (16; 18,15; 20,30), Moșilor (15; 17; 19 — 
grădină 20,30). N-a fost în zadar : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Podul rupt 
— cinemascop : Lumina (rulează în con
tinuare de la orele 10 la orele 14; 16; 
18.15; 20,30), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Program special pentru copil : 13 Sep
tembrie (10). O moștenire cu bucluc : 13 
Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),

stadiu avansat
muncă patriotică, realizînd 
economii de peste 250000 de 
lei. S-a intensificat ritmul lu- I 
crărilor la școlile de 8 ani din 
comunele Luciu, Bordușani și 
Țăndărei. La localul școlii 
medii din orașul Fetești se 
execută acum instalațiile de 
încălzire centrală.

DUMITRU LAURENȚIU 
activist de partid 

părinților
bilierul. A început aprovizio
narea cu lemne de foc. Ele
vii completează laboratorul 
școlii cu noi exponate adu
nate de pe loturile gospodă
riei colective și din pădure.

ION IORDANESCU 
colectivist

înfrățirea între popoare (16; 18,15, 20,30), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Program de 
filme documentare ; rulează în conti
nuare de la orele 10 la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. Cumpără-ți un 
balon ; rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (11; 16,15; 18,30; 20,45). Estrada
estrada: Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,45), 30 Decembrie (16; 18, 20). Pe ur
mele bandei : Cultural (11; 16; 18, 20). 
Tăunul : rulează în continuare de la 
orele 9,30 la orele 21 la cinematograful 
Alex. Popov. Camelia : 8 Martie (16; 18,15 
— grădină 20,30). O perlă de mamă : Gri- 
vlța (10; 12; 16; 18; 20), Flacăra (16; 18,15;
20.30) , Stadionul Giulești (20,30). Mamelu-
eul : rulează la cinematograful G. Ba- 
covia (16; 18; 20). Noua prietenă a tatii : 
Unirea (11; 15; 17; 19 — grădină 20,30).
Mărul discordiei : rulează la cinemato
grafele T. Vladimirescu (16; 18; 20), 16
Februarie (16; 18; 20). Legea e lege :
Munca (15; 17; 19; 21). Alarmă în munți : 
rulează la cinematograful Popular (16; 
18,15; 20,30). Misterele Parisului — cine
mascop : Arta (15; 17,15; 19,30 — grădină 
10), Libertății (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
>0,45). Dracul șl cele 10 porunci — cine
mascop : rulează la cinematograful M. 
Eminescu (11; 15,30; 18,15; 21). Adorabile 
,i mincinoase : rulează la cinematogra
fele Iile Plntilie (16, 18; 20 — grădină
10.30) , Olga Bancic (15,30; 18 — grădină
10.30) . Tinerii : Volga (10; 12; 14; 16.15; 
18,39: 20,45). Dragoste și pălăvrăgeli : ru
lează la cinematograful G. Coșbue (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Vîrsta dragostei : Lu
ceafărul (15; 17,15; 19,30 — grădină 20,30). 
Roeco șl frații săi — ambele serii ; Dru
mul Serii (16; 19,30). Lumină de iulie : 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 17, 19; 21). Căpitanul Fracasse — ci
nemascop : rulează la cinematograful B. 
Delavrancea (11; 16; 18,15; 20,30). Divorț 
italian : Grădina Progresul (20,30). Copiii 
minune : Grădina cinematografului 23

Ilie Ivan, comuna Dozești, raionul 
Oltețu, regiunea Oltenia. La sesiza
rea dv., Sfatul popular al regiunii 
Hunedoara ne-a răspuns : „S-a luat 
măsura ca sumele datorate de șan
tierul nr. 1 Deva unor muncitori din 
comuna Dozești, să fie expediate 
prin mandat poștal în localitatea de 
domiciliu“.

B. Nadler — București. La 
scrisoarea dv., referitoare la calitatea 
necorespunzătoare a unor produse 
lactate distribuit« prin magazinul 
„Miorița", Ministerul Industriei Ali
mentare ne-a răspuns că s-au luat 
măsuri pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate. La fabrica de produse 
lactate „București" se vor pune, în 
scurt timp. în funcțiune două /justi
ficatoare de briază. Totodată se va 
mări și spațiul frigorific pentru de
pozitarea produselor pină în mo
mentul desfacerii. Direcția generală 
a industriei laptelui a delegat un 
dispecer care va supraveghea un 
timp condițiile în care se desfășoară 
producția de iaurt și briază de vaci.

Mariana Negrău— comuna Tăta- 
ru, raionul Făurei. Doriți să cunoaș
teți condițiile de înscriere la o școa
lă medie de muzică. Sfatul popular 
al regiunii Galați ne răspunde că la 
examenul de admitere în clasa a 
VlII-a la Școala medie de muzică și 
arte plastice se pot prezenta absol
venți ai școlilor elementare de mu
zică și absolvenți a 7 clase elemen
tare, dar care posedă cunoștințe co
respunzătoare (teorie, instrumen') 
conform programei analitice a școli
lor de muzică. Examenul de admi
tere va avea loc în luna septembrie, 
a.c., iar înscrierile se fac înctpind 
cu data de 15 august.

Constantin Băcanu — Constant:'. 
Ne-aț.i. scris că baia muncitorilor din 
portul Constanța a fost transformată 
în magazie de către secția L8 C.F.B. 
Direcția regională. C.F.R. București 
ne-a răspuns că sesizarea a fost 
justă. Baia a fost pusă în funcțiune 
și ea va deservi personalul din port.

Mircea Dima — comuna Otopeni- 
București. La cererea majorității lo
cuitorilor, cu aprobarea sfatului 
popular, paza obștească este prestată 
de paznici plătiți. Intrucît locuiți în 
comună in calitate de chiriaș, lu- 
crînd în altă localitate, ne întrebați 
în ce măsură vi se impune obligația 
de a contribui la această plată. 
Dacă paza obștească se prestează de 
către paznici plătiți, obligația de a 
contribui la această plată revine lo
cuitorilor stabili ai comunei sau sa
tului respectiv, indiferent dacă lo
cuiesc în calitate de proprietari sau 
de chiriași.

Ilie Ștefana — Focșani. Referin- 
du-se la scrisorile dv., Sfatul popu
lar al orașului Focșani ne informea
ză că pînă la 5 august lucrările de 
extindere a rețelei de apă pe strada 
Cotești vor fi complet terminate.

Dumitru Bălulescu — Tr. Severin. 
Referitor la scrisoarea dv., Sfatul 
popular al orașului Tr. Severin ne-a 
comunicat că școlile profesionale cu 
durata de 2 ani sînt echivalente cu 
6 clase elementare. Acum vă puteți 
înscrie în clasa a VlI-a la secția fără 
frecvență.

August (21). Cursa de 100 kilometri: Gră
dina cinematografului Libertății (20,30). 
Drumul spre înalta societate : Stadionul 
Dinamo (20,15). Veneția, luna și tu : Are
nele Libertății (20,30). Șoferii iadului : 
Stadionul Republicii (20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru copii : 
„Căpitanul Val-Vîrtej primește o scri
soare“ — transmisiune de pe litoral. 
20,00 — Filmul Pescarii din Arhipelag. 
21,30 — Izvoare fermecate. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. S-au semnalat descărcări e- 
lectrice în estul țării și regiunea de 
munte. Vîntul a suflat m general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 33 grade la Vizi- 
ru și Măicănești și 22 de grade la Hue
din. în București ; Vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Temperatura a atins 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 august. în țară • Vreme călduroasă 
și ușor instabilă, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse, 
mai frecvente în nord-vestul țării și re
giunea de munte. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul estic. Temperatura în 
general staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar maxi
mele între 22 și 32 de grade. în Bucu
rești și pe litoral : Vreme călduroasă, 
dar ușor instabilă, cu cer variabil. Vint 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
general staționară.
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Ridicarea misiunilor diplomatice 
de la Helsinki și București 

la rangul de ambasade
Guvernul Republicii Populare 

Romîne și guvernul Republicii Fin
landa, în dorința de a dezvolta în 
viitor bunele relații, existente între 
cele două țări, au hotărît de comun 
acord să ridice la rang de amba
sade legația R. P. Romîne din Hel
sinki și legația Republicii Finlanda 
din București.

T E L £ G R A M £ U T U N E

Fabrica de pîine „Pionierul" din Capitală. Muncitorii Gh. Ciobanu și Rodica Turciu — pe care îi vedeți în fo
tografie — coc zilnic 6 800—7 000 pîini.

PE SCURT
din toata țara

CURSURI DE PREGĂTIRE A 
CADRELOR PENTRU TELECO
MUNICAȚII. In ultimii ani s-au 
dezvoltat și perfecționat instalațiile 
de telecomunicații. în cadrul Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor se desfășoară o muncă 
susținută pentru pregătirea cadrelor 
de specialiști. Au loc cursuri de in
structaj profesional, cursuri de cali
ficare fără scoaterea din producție ; 
cursuri de specializare și calificare 
cu scoaterea din producție ; școli 
profesionale P.T.T.R. și școli tehnice 
de poștă și telecomunicații. Pentru 
pregătirea teoretică și practică a 
acestor elevi au fost întocmite ma
nuale de specialitate.

PENTRU MUNCITORII FO
RESTIERI. în 12 parchete fo
restiere din regiunea Maramu
reș, printre care Cărbunari, Iz
voarele, Poiana Botizei, Turți și 
Vrăticel au fost date în folosin
ță sau se află în construcție ca- 
bane-dormitor pentru adăposti- 
rea în bune condiții a muncitori
lor forestieri. Noile construcții 
se adaugă celor aproape 300 de 
cabane-dormitor și celor peste 
50 de magazine cu produse de 
larg consum, numeroaselor băi 
și cantine amenajate în ultimii 
ani la gurile de exploatare din 
pădurile regiunii.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE. 
In comuna Băleni, raionul Bujor, re
giunea Galați, s-a descoperit un de
pozit de obiecte de bronz din timpul 
Ofînduirii comunei primitive. El cu
prinde peste 280 de diferite piese 
at înd o vechime de peste trei mile
nii. Depozite de obiecte de bronz, 
caracteristice acestei epoci, au mai 
fost descoperite în Moldova, în re- 

\ giunea minieră din Transilvania, la 
\ Uioa.-a, Ocna Sibiului etc. (De la 

prof. I. T. Dragomir, coresp. vo
luntar).

PARC ZOOLOGIC LA RO
MAN. In curînd se va deschide 
în orașul Roman un parc zoolo
gic. S-au amenajat adăposturi 
pentru animale, alei și plantații 
de pomi și flori. S-au și primit 
circa 20 de specii de animale, din 
pădurile învecinate, printre care 
căprioare, urși, lupi, vulpi etc. 
(De la Atanase Sava, coresp. 
voluntar).

Lucrări pentru îmbunătățirea alimentării 
cu energie electrică

Seară culturală elvețiană
Miercuri seara a avut loc în Ca

pitală, în sala Casei de cultură a 
I.R.R.C.S., o seară culturală elveția
nă, organizată de Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea cu prilejul zilei naționale a 
Elveției.

Au luat parte Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de știință, artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Emile Bisang, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Elveției în R. P. Ro
mînă, membri ai ambasadei, precum 
și alți membri ai corpului diplomatic 
acreditați la București.

Compozitorul Anatol Vieru, distins 
cu premiul I la concursul pentru 
compoziție muzicală instituit de pos
tul de radio Geneva, a făcut o ex
punere a impresiilor sale din călă
toria întreprinsă în Elveția. A urmat 
apoi prezentarea unor fragmente din 
piesa „Vizita bătrînei doamne“ de 
dramaturgul elvețian Friedrich Dür
renmatt și proiecția unor imagini fo
tografice din Elveția. (Agerpres)

Minerii din Bolivia 
continuă lupta grevistă
LA PAZ 31 (Agerpres). — Agen

ția Associated Press relatează că, în 
urma ciocnirilor armate care au a- 
vut loc luni în centrul minier Catavi 
din Bolivia, 12 persoane au fost uci
se, iar alte 20 rănite. Tulburările au 
fost provocate, după cum s-a mai a- 
nunțat, de acțiunile represive ale 
autorităților împotriva minerilor, 
care se află în grevă de cîtva timp, 
în semn de protest împotriva hotărî- 
rii Societății miniere de a „reorga
niza“ activitatea la cel mai impor
tant centru minier al țării — Cata
vi — în urma căreia 2 000 de mun
citori vor rămîne fără lucru.

Uniunea Sindicatelor minerilor 
din Bolivia a hotărît la 30 iulie să 
declare o grevă generală de 24 de 
ore în semn de protest împotriva re
primării minerilor din Catavi. într-o 
rezoluție adoptată de conducerea 
sindicatelor minerilor sînt condam
nate acțiunile represive ale autori
tăților și se cere să li se pună ca
păt de îndată.

ncReierea conferinței 
afro®malgașe

Colectivul între
prinderii regionale de 
electricitate Argeș a 
efectuat în prima ju
mătate a anului în
semnate lucrări de 
modernizare pentru 
îmbunătățirea alimen
tării cu energie elec
trică a industriei și 
consumului casnic. în 
orașul Pitești s-a ter
minat sistematizarea 
rețelelor de înaltă 
tensiune.

La Slatina au fost 
puse în funcțiune sta
ția de transformare 
de 110/15 kV și 3 pos
turi de transformare 
prin care s-a realizat 
trecerea de la alimen
tarea cu curent con
tinuu la curent alter
nativ din sistemul 
energetic național. Tot 
aici a fost dată în 
exploatare linia de 15 
kV Slatina-Drăgășani

care face posibilă 
electrificarea satelor 
din raionul Slatina cît 
și îmbunătățirea ali
mentării cu energie 
electrică a orașului 
Drăgășani.

La stația de 110 kV 
Icoana—Slatina, de 
unde se distribuie e- 
nergie electrică pen
tru zona petroliferă 
a fost montat un nou 
transformator.

INFORMAȚII
• La tragerea de amortizare a asigură

rilor mixte de persoane ADAS, din 31 iu
lie 1963, au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

H.R.T. ; P.R.D. î K.E.I. ; T.D.I. , I.K.N. ; 
K.E.S. ; D.E.A. I C.A.W.

• La tragerea Pronoexpres nr. 31 din 
31 iulie a.c. au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere : 21 20 16 25 8 1. Nu
mere de rezervă : 23 32. Fond de premii : 
375.154 lei. Termen de contestație : 20 au
gust 1963.

Toate schimburile la același nivel

COTONOU 31 (Agerpres). — La 30 
iulie, la Cotonou s-au încheiat lu
crările conferinței șefilor de stat, 
membre ale Uniunii afro-malgașe.

în comunicatul dat publicității se 
arată că participanții la conferință 
salută hotărîrile conferinței șefilor 
de state și guverne africane de la 
Addis-Abeba. Se subliniază, de ase
menea, că participanții la conferin
ță au hotărît, în legătură cu crearea 
Organizației unității africane, să 
desființeze grupul afro-malgaș de la 
O.N.U. în comunicat nu se arată 
însă clar care va fi viitorul Uniunii 
afro-malgașe, ținînd seama de hotă
rîrile conferinței de la Addis-Abeba. 
care prevăd înființarea unei singure 
organizații pe întreg continentul a- 
frican.

Viitoarea conferință a șefilor de 
state membre ale Uniunii afro-mal
gașe va avea loc în februarie 1964 
la Dakar.

(Urmare dîn pag. I-a)

tid, conducerea tehnică a uzinei a 
studiat posibilitatea creșterii pro
ductivității muncii și în acest schimb. 
Printre altele, schimbului de noapte 
i se vor asigura, pe cît posibil, piese 
și operații de durată care ocupă 
muncitorul cel puțin un schimb. Pe 
lîngă asistența dată de inginerul de 
schimb, maiștri, reglori și controlori 
de calitate, s-a prevăzut să lucreze 
în schimburile II și III șl dispeceri, 
în perioadele mai aglomerate vor 
lucra în schimburi și tehnologii de 
secție oare vor rezolva pe léc nevoi
le curente care apar“.

în cele mai multe cazuri schim
burile conlucrează între ele la rea
lizarea unui produs, de activitatea 
unui schimb depind în mare mă
sură rezultatele schimbului urmă
tor. Este plăcut să afli din scri
soarea tovarășului Francisk Deak, 
maistru de schimb la secția țesăto- 
rie de la întreprinderea „Teba“ din 
Arad, că maiștrii celor trei schim
buri se întrajutorează, sînt preocu
pați nu numai de rezultatele schim
bului pe care-1 conduc, dar își dau 
același interes pentru a crea condi
ții de lucru din cele mai bune și 
pentru cei care vin să le ia locul. A 
lăsa mașinile în bună stare de func
ționare, a pregăti materiale sau ma
terie primă pentru schimbul urmă
tor, a lăsa locul de muncă curat, 
bine întreținut — iată doar unele 
din aceste preocupări.

Scrisorile sosite la redacție ne a- 
duc însă și alte vești. Unele din ele 
dezvăluie neajunsuri Asistența teh
nică nu este încă peste tot bine or
ganizată și operativă, lipsesc uneori 
pentru schimburile II și III docu
mentațiile tehnice ale lucrărilor ce 
urmează a fi executate, sculele, dis
pozitivele și verificatoarele nu sînt 
totdeauna dinainte pregătite ș. a. 
Scrisoarea strungarului Gheorghe 
Pițoc, de la Uzina „înfrățirea“ din

Oradea — din care redăm cîteva 
spicuiri — este edificatoare.

„Sînt unul din strungarii care lu
crează în toate cele 3 schimburi din 
uzină. Aș vrea să spun că în ulti
mul timp asistența tehnică la locul 
de muncă s-a îmbunătățit. Cu toa
te acestea, în secția de prelucrări 
mecanice, cei care lucrează în 
schimbul III mai întîmpină unele 
greutăți pricinuite de lipsa unui 
tehnolog și a documentației tehnice 
necesare reperelor pe care le prelu
crează. Din această cauză, uneori, 
muncitorii sînt nevoiți să întrerupă 
lucrul. Voi da ca exemplu ceea ce 
mi s-a întîmplat mie. Deunăzi, cînd 
am lucrat în schimbul III, nu am 
avut documentație tehnică pentru 
reperul 30—18 de la mașina de gău
rit. împreună cu maistrul — care 
în acest timp este și inginer și teh
nolog — am alergat, am scotocit 
peste tot, dar în zadar. Documenta
ția tehnică tot n-am găsit-o. Și a- 
tunci ce era să fac ? Decît să prelu
crez o piesă după „ochi“, am prefe
rat să întrerup lucrarea și să mă 
apuc de prelucrarea reperului 150- 
51 pentru freza universală de sculă- 
rie, lucrare care nu era tocmai ur
gentă.

în schimbul III mai avem și alte 
neajunsuri. Pentru acest schimb nu 
este prevăzut un muncitor sculer 
care să ne repare la timp sculele și 
dispozitivele. Sîntem astfel nevoiți 
să le reparăm noi. Aș vrea să mai 
arăt că în schimbul II și mai ales în 
schimbul III lipsesc calibrele pentru 
piesele aflate în prelucrare. Bună
oară, calibrele de 17 mm și 20 mm, 
precum și- multe altele nu pot fi gă
site în aceste două schimburi. De 
aceea, împinși de împrejurări, lu
crăm cu calibre uzate. Și rezultatul 
ni-1 dă controlul tehnic de calitate : 
nu ne preia piesele prelucrate. Su
feră productivitatea muncii noastre, 
suferă calitatea producției“.

Pentru remedierea deficiențelor 
amintite, ca și a altora, tovarășul 
Pițoc găsește calea de urmat. El 
socotește că „ar fi bine venită măsura 
ca reperele planificate și care se gă
sesc la magazie să fie date la prelu
crare împreună cu planul de ope
rații necesare, astfel îneît să nu mai 
avem greutăți în schimburile II și 
III din cauza lipsei de documentație 
tehnică. De asemenea, încă în timpul 
zilei să se verifice dacă Ia magazie 
există S.D.V.-urile necesare pentru 
reperele date în lucru în schimburile 
II și III cînd, la noi, asistența teh
nică mai lasă de dorit“.

O scrisoare asemănătoare celei so
site de la uzina „înfrățirea“ din 
Oradea ne-a trimis și tovarășul 
N. Voican, muncitor în secția prese 
mecanice de la întreprinderea „E- 
lectroaparataj“ din Capitală. în 
scrisoare se arată, printre altele, că 
asistența tehnică din partea reglori- 
lor în schimburile II și III lasă 
adesea de dorit. Deși în consfătuiri 
de producție au fost semnalate ne
reguli din activitatea reglorilor, unii 
dintre aceștia își găsesc și acum, în 
timpul orelor de producție, activi
tăți străine celor pe care ar trebui 
să le îndeplinească. Ba, uneori, nu 
pot fi văzuți ore de-a rîndul în j 
secție. .

*

Din fiecare scrisoare sosită la re
dacție pe marginea anchetei noastre 
— fie că e vorba în ea de realizări, 
de experiență bună, fie că sînt a- 
mintite unele deficiențe — răzbate 
grija colectivelor, ,a oamenilor, pen
tru buna organizare a asistenței teh
nice în toate schimburile — pîrghie 
importantă pentru valorificarea mai 
intensă a rezervelor interne exis
tente în întreprinderi, pentru reali
zarea unei productivități sporite a 
muncii și ridicarea nivelului cali
tativ al produselor.

Concursul de pentatlon modern
Călăria, a patra probă a concursului 

international de pentatlon modern, a 
avut loc ieri în cartierul Floreasca, 
de-a lungul unui traseu măsurînd 
1400 de metri și presărat cu 24 de 
obstacole. Sportivii romîni au avut o 
comportare deosebită, reușind să cu
cerească primul loc atît la individual 
(prin Dan lonescu), cât și pe echipe. 
Iată de altfel rezultatele înregistrate 
în proba de călărie. Individual : 1. 
Dan lonescu (R. P. Romînă I) 2 min. 
53 sec. 4 zecimi (1100 puncte) ; 2. 
N. Marinescu (R. P. Romînă I) 2 min. 
55 sec. 2 zecimi (1100 puncte) ; 3. J. 
Koșinar (R. S. Cehoslovacă) 2 min. 
41 sec. 4 zecimi (1070 puncte) etc. 
Pe echipe : 1. R. P. Romînă l —

3 180 p ; 2. R. P. Ungară — 3 120 p ; 
3. R. S. Cehoslovacă — 2 985 p.

După 4 etape în clasamentul gene
ral individual conduce concurentul 
nostru Dan lonescu (R. P. Romînă I) 
cu 3 948 p, urmat de A. Balczo 
(R. P. Ungară) cu 3 925 p, I. Mona 
(R. P. Ungară) cu 3 816 p etc., iar în 
cel pe echipe : 1. R. P. Ungară 
(11 252 p) ; 2. R. P. Romînă 1 (10 765 
p) ; 3. R. S. Cehoslovacă (10155 p).

Astăzi după-amiază, pe traseul spe
cial din comuna Călugăreai, are loc 
ultima probă din cadrul concursului 
— crosul.

16 țări înscrise la campionatele europene 
de volei

După cum se știe, campionatele 
europene de volei vor fi găzduite 
anul acesta de țara noastră, între 
22 octombrie și 2 noiembrie. Pînă 
în prezent, comisia de organizare a 
competiției a primit confirmări de 
participare din partea a 16 fede
rații de volei. Unsprezece țări — și 
anume Uniunea Sovietică, Bulga
ria, Cehoslovacia, Turcia, Grecia. 
R. D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, 
Olanda, Ungaria, Danemarca și 
Romînia — vor fi reprezentate 
atît de echipele masculine, cît și 
de cele feminine. Belgia, Italia, 
Finlanda și Franța, numai de for
mațiile masculine, iar Luxembur

gul va trimite doar reprezentativa 
feminină.

Formațiile masculine vor fi îm
părțite în patru grupe, urmînd a 
susține meciurile preliminarii în 
orașele București, Brașov, Cluj și 
Tg. Mureș, iar cele feminine în trei 
grupe — la București, Constanța 
și Craiova. Primele două clasate în 
grupele masculine își vor disputa 
apoi întîietatea la București pen
tru ocuparea locurilor 1—8. între
cerile pentru locurile următoare 
se vor desfășura la Cluj. Turneele 
finale ale echipelor feminine vor 
avea loc la Constanța (pentru locu
rile 1—6) și la Brașov (pentru ce
lelalte locuri).

Turneu fotbalistic 
in Capitală

în zilele de 4, 8 și 11 august, pe 
stadionul Republicii din Capitală, 
se vor disputa meciurile turneului 
de baraj al echipelor clasate pe 
locul 10 în cele trei serii ale cam
pionatului categoriei B la fotbal. 
Echipa care va cîștiga acest turneu 
va participa și pe viitor la cam
pionatul categoriei B, celelalte 
două urmînd să joace în campio
natul categoriei C

In ci t e va
La Moscova au Început întrecerile 

finale ale celei de-a 3-a Spartachiade a 
popoarelor din U.R.S.S., uriașă compe
tiție sportivă de masă, la care au luat 
parte în prima etapă 56 milioane de 
sportivi. Primele finale se desfășoară la 
tir. haltere si caiac-canoe.

★

Echipele Gornik Zabrze si F. C. Aus
tria Viena au căzut de acord asupra da
telor la care-și vor disputa meciurile 
din primul tur al ,,Cupei campionilor 
enrononi” la fotbal Primul meci va avea

rin
loc în R. P. Polonă, la 18 septembrie, 
iar returul la 2 octombrie, la Viena.

duri
Marks (R.D.G.) în 4hO3'35J*. Pe echipe 
conduce D.H.F.K. Leipzig,

★
Desfășurat la Berlin, meciul atletic 

în cadrul unui concurs desfășurat la dintre echipele feminine ale R. D. Ger- 
Erfurt, atletul Manfred Matushewski a mane și Olandei s-a terminat cu rezulta- 
stabilit un nou record al R. D. Germane tul de 69—48 puncte în favoarea sporti- 
în proba de 800 m plat, cu timpul develor germane.
l’46”4/10. Vechiul record deținut de 
Valentin, era de l’46'’8/10,

*
Prima etapă a Turului ciclist al R. D 

Germane disputată pe traseul Halle - 
Schonebeck (159 km) a fost cîstițjată de

★

în continuarea turneului pe care-1 în 
treprinde în Europa, echipa feminină de 
atletism a S.U.A. a evoluat la Bruns 
wick, primind replica echipei R, P. Ger
mane. Gazdele au terminat învinqătoare 
cu scorul de 71—45.

La 31 iulie s-a sărbătorit „Ziua femeii africane“. Hotărîrea cu 
privire la sărbătorirea acestei zile a fost adoptată în luna februarie, 
anul acesta, la Bamako cu prilejul primei sesiuni a Secretariatului 
permanent al Conferinței femeilor africane.

Femeile africane își consacră forțele luptei de eliberare și pentru 
realizarea unității Africii, își aduc contribuția la lupta pentru conso
lidarea păcii în lume. în fotografie : femei din Mali, membre ale Co
mitetului de femei din orașul Tombuktu, participînd la o adunare 
publică.

Conferința miniștrilor de externe ai țărilor 
Organizației unității africane

DAKAR 31 (Agerpres). — La 1 au
gust la Dakar, capitala Senegalului, 
se deschide conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale Or
ganizației unității africane. La con
ferință participă aproximativ 100 
de delegați din cele 32 de țări afri
cane membre ale organizației.

Printre principalele probleme care 
figurează pe ordinea de zi a confe
rinței sînt: adoptarea de noi mă
suri menite să grăbească acordarea 
independenței coloniilor portugheze 
din Africa și să pună capăt politicii 
rasiste promovate de guvernul Re
publicii Sud-Africane, elaborarea 
unei linii comune a țărilor africa

ne la viitoarea sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., precum și o se
rie de probleme privind colabora
rea economică și financiară între ță
rile africane.

Potrivit agenției France Presse, 
Algeria a anunțat că va fi repre
zentată la conferință de către pri
mul ministru Ben Bella.

Actuala conferință de la Dakar 
este prima întîlnire a miniștrilor ță
rilor membre ale Organizației uni
tății africane, creată, după cum se 
știe, la Addis-Abeba în luna mai 
a. c.

Noi demonstrații în S- U. A. 
împotriva discriminării rasiale

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Agențiile de presă continuă să rela
teze despre noi acțiuni de protest 
ale populației de culoare din S.U.A. 
împotriva discriminării rasiale.

în centrul orașului Charleston din 
Carolina de sud, un grup numeros 
de negri au manifestat purtînd lo- 
zinci antirasiale.

La New York, menționează agen
ția France Presse, copii sub vîrsta 
de 13 ani au participat la o mani
festație organizată în fața spitalului 
în construcție, din cartierul Broo
klyn, în semn de protest împotriva 
discriminării rasiale practicată la 
angajarea negrilor în industria cons
trucțiilor.

Copiii, relatează agenția, s-au așe
zat pe jos în fața șantierului pentru 
a bloca intrarea autocamioanelor. 
Poliția a intervenit arestînd 38 de 
persoane. După cum se anunță, în

ultimele trei săptămîni la New York 
au fost arestate în timpul demons
trațiilor antirasiale aproape 700 de 
persoane.

Mișcări de protest asemănătoare, 
la care au luat parte sute de cetă
țeni, au mai fost organizate și în 
alte orașe printre care Farmville și 
Norfolk (statul Virginia), Wiston- 
Salam (Carolina de nord), Ocala 
(statul Florida).

La Clarksdale, în statul Missis
sippi, relatează agenția U.P.I., a fost 
arestat Aaron Henry, președintele 
Asociației naționale pentru propăși
rea populației de culoare, împreună 
cu alți 51 de negri, care au partici
pat la o demonstrație antirasială. în 
timpul demonstrației un grup de ne
gri a organizat pichete în fața pri
măriei orașului, unde primarul îm
preună cu comisia de împuterniciți 
țineau întrunirea lor săptămînală.

La întîlnirea de la Manila
MANILA 31 (Agerpres). — La 31 

iulie, la Manila a fost dat publicită
ții un comunicat pentru presă cu pri
vire la prima întîlnire dintre pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, pri
mul ministru al Malayei, Abdul Rah
man, și președintele Filipinelor, Ma
capagal.

In comunicat se subliniază că cei 
trei șefi de stat au aprobat raportul 
prezentat de miniștrii de externe ai 
țărilor respective în care se cere se
cretarului general al O.N.U. să sta
bilească dacă popoarele din teritorii
le din Borneo de nord doresc sau 
nu să adere la Federația malayeză.

Comunicatul menționează, de ase
menea, că cei trei conducători și-au 
reafirmat hotărîrea de a stabili o 
colaborare strînsă între țările lor.

Conferința de la Manila își conti
nuă lucrările.

Măsuri în ajutorul sinistraților de la Skoplje
BELGRAD 31 (Agerpres). — în 

declarația Comisiei guvernului iu
goslav pentru acordarea de ajutor 
locuitorilor din Skoplje se arată că 
în urma cutremurului din 26 iulie 
au murit 813 persoane, iar alte 2 170 
au fost rănite. Sînt date dispărute 
700 de persoane, care, probabil, au 
pierit sub dărîmăturile clădirilor. 
Aproape întreaga populație de 
220 000 de oameni a orașului a rămas 
fără adăpost. Au fost, de asemenea,

distruse numeroase clădiri publice. 
S-au luat toate măsurile pentru adă- 
postirea a 150 000 de locuitori în cor
turi și barăci și pentru îngrijirea ră- 
niților. Numeroși copii, bătrîni și 
bolnavi au fost cazați în casele de 
odihnă și în clădirile publice din di
ferite regiuni ale Iugoslaviei.

Agenția Taniug anunță că în 
noaptea de 30 spre 31 iulie la Skoplje 
au fost înregistrate noi cutremure 
de pămînt de intensitate medie.

Succesul textiliștilor 
greviști din Salonic

ATENA 31 (Agerpres). — Lupta 
grevistă a muncitorilor și tehnicieni
lor de la marea întreprindere tex
tilă „Ifanet“ din Salonic a fost în
cununată de succes Ca urmare a 
grevei foamei declarată cu peste o 
săptămînă în urmă de 900 de texti- 
liști, autoritățile au fost nevoite să 
facă concesii greviștilor.

Fabrica își va relua lucrul, mun
citorii concediați vor reveni la lo
cul lor de muncă și li se va plăti sa
lariul.

Conducerea sindicatului textiliști
lor a anunțat încetarea grevei întru- 
cît revendicările muncitorilor au fost 
satisfăcute.

Din carnetul corespondentului la Sol ia
La Buchiovți se produce 

celuloză și hîrtie

Situată la numai 15 km de Du
năre, cam în dreptul Bechetului din 
Oltenia, Buchiovți pare o comună 
ca multe altele din R. P. Bulgaria. 
Auzisem însă vorbindu-se despre 
Buchiovți ca despre un centru in
dustrial în devenire, așa că nu m-a 
mirat cînd undeva, la marginea co
munei, am zărit silueta unui coș 
înalt de cîteva zeci de metri, din 
care ieșeau valuri groase de fum ; 
era coșul noului combinat de celu
loză și hîrtie inaugurat nu de mult. 
La intrarea în combinat mi-a fost 
prezentat un om vînjos de vreo 
40 de ani. Era Vasile Ivanov Mil- 
cev. șeful unei brigăzi de zidari. 
Tocmai se pregătea să părăsească 
combinatul împreună cu cei 25 de 
muncitori ai brigăzii. Plecau pe un 
alt șantier.

— Pe locul unde vedeți acum alei 
de flori și clădirea înaltă din care 
răzbate zumzetul ritmic al mașini
lor — ne-a spus el — cu 5 ani în 
urmă pășteau în liniște vitele, iar 
după ploi se menținea multă vreme 
în gropi apă stătută. Prima bucurie 
deosebită am avut-o noi construc
torii. acum un an cînd s-au făcut 
cele dinții probe la instalații și 
combinatul a produs primele can
tități de celuloză Acum mașinile lu
crează din plin Am vizitat sectorul 
chimic, centrala termoelectrică, fa
brica de hîrtie și celuloză, secția de 
oxigen, laboratorul central, precum 
și ateliere și secții auxiliare Peste 
tot. utilaje noi. moderne ca și con
strucția în ansamblul ei.

•— Ceea ce deosebește acest com
binat de altele cu același profil, ne 
spune inginerul șef, este faptul că 
aci 70 la sută din materia primă ne
cesară o constituie paiele și numai 30 
la sută masa lemnoasă. Anual vom 
folosi circa 80 000 tone paie care 
vor fi achiziționate din regiunile a- 
gricole ale țării. Deocamdată, combi
natul produce numai un sortiment 
de hîrtie, urmînd ca pînă la sfîrșitul 
anului să introducă fabricarea a 
încă 4 sorturi. Pentru anul viitor se 
prevede ca numărul sorturilor de 
hîrtie produse aci să ajungă la 12. 
Totodată se va fabrica și carton 
pentru ambalaj.

Crește numărul studenților

în R. P. Bulgaria crește an de an 
numărul studenților. Astfel, în anul 
acesta se prevede să fie admiși în 
institutele de învățămînt superior 
un număr de 19 500 de studenți. Ți
nînd seama de nevoile economiei na
ționale, anul acesta vor lua ființă 
noi facultăți de: fizică și matema
tică, biologie și geologie, geodezie 
mecanică, transporturi, radioelec- 
tronică etc.

Bilanțul stagiunii teatrale

Pe scenele teatrelor din Sofia și 
din celelalte orașe ale R. P. Bul
garia au fost prezentate în stagiu
nea 1962—1963 un mare număr de 
piese de teatru Dintre acestea 11 
sînt ale unor autori bulgari. Specta
torii bulgari au vizionat și opere ale 
unor dramaturgi străini, printre

care peste 50 de piese ale unor dra
maturgi din țările socialiste. De a- 
semenea, au fost prezentate piese ale 
unor clasici ca Shakespeare, Mo
lière. Schiller. Lape de Vega. în a- 
fară de acestea au fost văzute de 
spectatorii bulgari 32 de piese ale 
unor dramaturgi vest-europeni con
temporani

Apă pentru ogoare

în numeroase unități agricole so
cialiste una din preocupările de sea
mă este extinderea suprafețelor iri
gate în vederea sporirii producției 
la hectar. Și în acest an s-au con
struit și dat în exploatare mai 
multe sisteme de irigație iar altele 
sînt în construcție. Pe terenurile 
gospodăriei agricole colective de 
muncă din comuna Doini Dîbnik, 
din apropierea orașului Plevna, se 
construiește un baraj care va acu
mula apa din rîul Vit. Este vorba 
de un complex de lucrări eșalonate 
pe doi ani Paralel cu construcția 
barajului propriu-zis, pe ogoarele 
G.A.C.M și G A S. se construiesc 
canale secundare. O parte din apa 
ce se va acumula prin înălțarea ba
rajului va fi folosită de întreprinde
rile industriale din Pleven, iar res
tul pentru irigare. în cadrul lucră
rilor se prevede și construirea unei 
mici centrale electrice a cărei ener
gie va folosi celor 32 stații de pom
pe dispuse de-a lungul canalului 
principal. Cînd întregul sistem de 
irigare va fi terminat, însemnate 
suprafețe aparținînd mai multor 
unități agricole socialiste vor primi 
apă.

C. LINTE



„UN SUCCES IMPORim Al CAUZEI PĂCII

In Siria se menține o situație încordată
• Noi acțiuni represive • Ultimatum adresat conducătorilor 

de la Damasc de militarii sirieni din zona de sud

Tratatul tripartit călduros salutat in lumea intreagă

votul Consiliului dc Securitate 
Împotriva politicii colonialiste a Portugaliei

. MOSCOVA 31 (Agerpres). — Ma- 
nolis Glezos, cunoscut fruntaș al 
vieții publice din Grecia, care se află 
la Moscova, a salutat, la o confe
rință de presă, parafarea Tratatului 
cu privire la încetarea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în Cosmos și 
sub apă, considerînd-o drept un pas 
important spre pacea generală. El a 
subliniat că toți oamenii simpli din 
Grecia se pronunță pentru transfor
marea Balcanilor și Mării Medite- 
rane într-o zonă denuclearizată.

ADDIS-ABEBA 31 (Agerpres). — 
Secția de presă a Ministerului Afa
cerilor Externe al Etiopiei a făcut 
o declarație care sprijină întru totul

acordul de la Moscova. Guvernul 
Etiopiei este convins că Tratatul cu 
privire la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare parafat la Mos
cova va da un impuls rezolvării pro
blemei dezarmării generale.

LENINGRAD 31 (Agerpres). — 
„Parafarea de către Uniunea Sovie
tică, Anglia și S.U.A. a Tratatului 
privitor la interzicerea experiențe
lor nucleare reprezintă un succes 
important al cauzei păcii“, a declarat 
Jose Lopez, președintele Camerei re
prezentanților a Congresului din Re
publica Columbia, conducătorul de
legației parlamentare columbiene 
care vizitează în prezent U.R.S.S.

Alte

Cuvintarea lui W. Ulbricht
BERLIN 31 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.D.N., la 31 
iulie, W. Ulbricht, președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, a 
rostit o cuvîntare în Camera Popu
lară a R. D. Germane, în care a ară
tat că Tratatul tripartit de la Mos
cova cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare aduce o impor
tantă contribuție la îmbunătățirea 
situației internaționale, la destinde
rea încordării și la coexistența paș
nică. El a declarat că R. D. Germană 
se, va alătura Tratatului tripartit de 
la Moscova și a arătat că guvernul 
R. D. Germane sprijină, de aseme
nea, propunerea Uniunii Sovietice cu 
privire la încheierea unui pact de 
neagresiune între statele membre ale 
N.A.T.O. și statele participante la 
tratatul de la Varșovia, precum și 
celelalte propuneri făcute de Uniu
nea Sovietică pentru slăbirea încor
dării internaționale.

Referindu-se pe larg la problema 
germană, președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane a declarat, 
printre altele, că Tratatul parafat la 
Moscova trebuie să înlesnească celor 
două state germane să ajungă la un 
acord cu privire la renunțarea la

înarmarea atomică și interzicerea 
stocării de arme atomice pe terito
riul german, precum și la încheierea 
unui pact de neagresiune și la o în
țelegere privind reducerea cheltuie
lilor militare și încetarea cursei înar
mărilor.

DAMASC 31 (Agerpres). — Deși 
nu au mai fost semnalate ciocniri 
militare, din relatările agențiilor de 
presă reiese că situația din Siria se 
menține încordată. Postul de radio 
Damasc transmite numeroase comu
nicate oficiale în care sînt mențio
nate arestări, procese și alte acțiuni 
represive. Alte comunicate vorbesc 
despre menținerea restricțiilor de 
circulație, despre zone din Damasc 
interzise circulației 
restrictive.

Pe de altă parte, 
publică numeroa
se știri despre si
tuația nesigură 
din Siria. Astfel, 
presa egipteană 
relatează că ofi
țerii zonei de sud 
au adresat „Con
siliului Național 
al comandamentu
lui revoluției“ un 
ultimatum cuprin- 
zînd patru condiții 
pe care conducă
torii de la Damasc 
ar urma să le în
deplinească în ter
men de o săptă- 
mînă. Acești ofi
țeri cer revocarea 
generalului Amin 
el Hafez, care, 
după cum se știe, 
cumulează prin
cipalele funcții a- 
le regimului de la 
Damasc, elibera
rea tuturor celor 
arestați, darea în 
judecată a mem
brilor gărzilor ba- 
asiste și punerea

în aplicare a acordurilor de la Cairo 
cu privire la constituirea unei uni
uni federale cu Egiptul. Presa egip
teană afirmă că însuși comandantul 
forțelor armate ale regiunii de sud a 
remis acest ultimatum conductori
lor de la Damasc, după care el a 
fost arestat și întemnițat. Alte știri 
publicate de presa egipteană rela
tează că generalul Louai el Atassi, 
fostul președinte al „Consiliului Na
țional al comandamentului revolu
ției“, demis acum cîteva zile, a fost 
împiedicat să părăsească Damascul.

Guvernului portughez I se cere recunoașterea dreptului 
la autodeterminare al populației din coloniile sale

cadrul ședinței din 30 iulie, delega
țiile Argentinei, Columbiei și State
lor Unite au prezentat un proiect de 
rezoluție în problema participării 
Republicii Sud-Africane la activita
tea Comisiei economice pentru Afri
ca. Prezentînd acest proiect de re
zoluție, puterile occidentale s-au ma
nifestat din nou ca sprijinitoare ale 
regimului rasist din Republica Sud- 
Africană.

NEW YORK 31 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 31 iulie, Consi
liul de Securitate al O.N.U. a adop
tat cu 8 voturi pentru, 3 abțineri 
(S.U.A., Anglia, Franța) și nici un 
vot contra, o rezoluție prin care cere 
guvernului portughez să recunoască 
de îndată dreptul la autodeterminare 
și independență al populațiilor din 
teritoriile africane pe care le admi
nistrează Portugalia. In rezoluție se 
cere Portugaliei să aplice de urgență 
măsurile de decolonizare și în primul 
rînd încetarea oricăror acțiuni re
presive, precum și instituirea unei 
amnistii politice totale. In rezoluție 
se cere „tuturor statelor să înceteze 
imediat acordarea către guvernul 
portughez a oricărei asistențe care-i 
permite să continue represiunile îm
potriva populațiilor de pe teritoriile 
pe care le administrează“ și le cere, 
de asemenea, să ia măsuri pentru a 
împiedica vînzarea și furnizarea de 
arme și materiale militare pentru 
trupele portugheze. Secretarul ge
neral al O.N.U. este invitat prin a- 
ceastă rezoluție să dea tot ajutorul 
pe care îl consideră necesar pentru 
aplicarea rezoluției, cerîndu-i-se să 
raporteze în legătură cu aceasta în 
fața Consiliului de Securitate înainte 
de 31 octombrie 1963.

Agenția americană Associated 
Press subliniază că în cursul dezba
terilor din Consiliul de Securitate 
reprezentanții țărilor africane au a- 
rătat că arme furnizate de S.U.A. șl 
alte puteri membre ale N.A.T.O. au 
fost folosite de trupele portugheze 
în operațiile militare împotriva 
populației din coloniile africane.

*
GENEVA 31 (Agerpres). — La 

Geneva își desfășoară lucrările Con
siliul economic și social al O.N.U. In
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Izrael, Kuweit, Brazilia, Bolivia.
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U THANT VA ASISTA 
LA SEMNAREA TRATATULUI

NEW YORK 31 (Agerpres). — Se
cretariatul O.N.U. a anunțat că, în 
numele guvernelor lor, reprezentan
ții permanenți ai Uniunii Sovietice, 
Marii Britanii și Statelor Unite au 
transmis secretarului general al 
O.N.U. invitația de a asista la sem
narea Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară. Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a acceptat invitația.

Guvernul brazilian 
preconizează înfăptuirea 

unei reforme agrare

Componența delegațiilor S.U.A. și Angliei care vor pleca la Moscova
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, Casa Albă a anunțat 
la 31 iulie că secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, va pleca la 2 au
gust la Moscova pentru a participa 
la semnarea oficială a Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare. Potrivit agenției, în afară 
de secretarul de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk, vor pleca la Moscova 
senatorul William Fulbright, pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru probleme externe, senatorul 
John Pastore, președintele Comisiei 
mixte a Congresului pentru proble
mele energiei atomice, și alți mem
bri ai Congresului, William Foster, 
directorul agenției pentru dezarma
re și control asupra armamentelor, 
Glenn Seaborg, președintele Comi
siei pentru energia atomică a S.U.A., 
Adlai Stevenson, reprezentantul

S.U.A. la O.N.U., și alte persoane 
oficiale.

LONDRA 31 (Agerpres). — La 
Londra a fost dată publicității lista 
delegației britanice care îl va însoți 
pe ministrul afacerilor externe, lor
dul Home, la Moscova, pentru sem
narea Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare ce ur
mează să aibă loc în capitala Uniunii 
Sovietice la 5 august. Din delegație 
fac parte, în afară de ministrul de 
externe, — lordul Sigiliului privat, 
Edwart Heath, precum și experți ai 
ministrului afacerilor externe, prin
tre care Duncan Wilson, subsecretar 
de stat adjunct însărcinat cu pro
blemele dezarmării și O.N.U., Harold 
Caccia, secretar general permanent 
al Ministerului etc.

RIO DE JANEIRO 31 (Agerpres). 
— Guvernul Braziliei se pronunță 
pentru efectuarea unei reforme a- 
grare care să ducă țara pe calea 
progresului, a declarat, la 
Joao Goulart, președintele 
cii, la sosirea sa la Recife, 
statului Pernambuco, unde 
loc ședința Cabinetului.

Președintele a criticat structura 
economică existentă în Brazilia 
care, după părerea sa, „nu cores
punde intereselor naționale și în
deosebi intereselor claselor neavu
te“. Lipsa structurii noastre constă 
în aceea că principalele transfor
mări din țară au loc pe seama •pă
turilor sărace ale populației, pe sea
ma oamenilor muncii, care suferă 
cel mai mult din cauza inflației. 
Poporul este nevoit să muncească în 
fiecare zi mai mult și să primească 
pentru munca sa tot mai puțin.

Guvernul, a spus Goulart, vrea să 
efectueze principalele reforme nece
sare pe cale pașnică, „fără să aș
tepte ca ele să fie înfăptuite de po
porul răsculat“.

29 iulie, 
republi- 
capitala 
va avea

Nemulțumire la Paris 
stîrnită

Poziția guvernului R. F. Germane
BONN 31 (Agerpres). — Miercuri 

după-amiază a avut loc la Bonn o 
reuniune a Consiliului de Miniștri 
vest-german, în cadrul căreia s-a 
discutat poziția R. F. Germane față 
de Tratatul de interzicere a expe
riențelor nucleare, parafat la Mos
cova. Agenția France Presse relatea
ză că după această reuniune s-a a- 
nunțat că „guvernul federal aprobă 
Tratatul parafat la Moscova și îl 
consideră ca un prim pas către de
zarmarea generală controlată“. Pur-

După conferința de presă 
a președintelui de Gaulle

tătorul de cuvînt oficial al guver
nului, von Hase, a arătat însă că gu
vernul de la Bonn manifestă „rezer
ve“ față de Tratat și că intenționea
ză să întreprindă, „în strînsă coor
donare cu aliații Germaniei occiden
tale, un examen aprofundat al si
tuației create“.

De altfel, în ajunul acestei reu
niuni a cabinetului, a avut loc, marți, 
o îndelungă ședință a Comitetului 
de conducere a fracțiunii parlamen
tare a partidului de guvernămînt 
creștin-democrat, de asemenea, în le
gătură cu Tratatul parafat la Mos
cova.

După ce au ascultat un raport al 
ministrului de externe, G. Schröder, 
privitor la „avantajele și inconve
nientele" Tratatului, parlamentarii 
s-au raliat punctului de vedere ex
primat de președintele fracțiunii, 
von Brentano, care a apreciat Trata
tul drept un prim pas spre măsuri 
de dezarmare mai complete. Von 
Brentano a făcut totodată rezerva că 
Tratatul nu ar trebui să atragă după 
sine „restricții militare unilaterale“ 
cu.privire la Germania occidentală.

Un grup de călugări budiști din Coreea de sud au declarat greva foamei 
semn de protest împotriva persecuțiilor din partea guvernului reacționar 
lui Pak Cijon Hi.

tn 
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Din nou amînări și impas
Ain Piața comună

a
de o hotărîre 
Bonnului
(Agenpres). — Ziarele 
anunțat recent că gu-

se refuză a se 
o hotărîre care ar repre- 
nou pas important pe 
destindere ? Aceasta 

mult cu cît este în joc

ca- 
cu 
nu 
iu

PARIS 31 (Agerpres). — Comen- 
tînd conferința de presă a președin
telui de Gaulle prin care acesta a 
anunțat în fapt refuzul Franței de 
a adera la Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor atomice și de a lua parte la 
un pact de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, propus de 
Uniunea Sovietică, unele ziare fran
ceze exprimă temerea că această 
poziție va avea ca rezultat izolarea 
Franței. Ziarul „L’Aurore“ afirmă 
că „dorința de izolare" care se des
prinde din declarația președintelui 
„nu mai corespunde vremii noas
tre“. iar ziarul „Le Monde“ apre
ciază că „opinia publică mondială 
va fi împotriva Franței".

Referindu-se la afirmația făcută 
în cursul conferinței de presă că 

“Franța nu intenționează să adere la 
un pact de neagresiune, „L’Humani
té" scrie : „De ce, dacă nu există 
vreo intenție de agresiune și tocmai 
din această cauză, 
consfinți 
zenta un 
lea spre 
atît mai
numai Franța ci toate țările 
mii sînt puse în prezent în situația 
de a alege. Este, de pildă, generalul 
de Gaulle în măsură să garanteze 
că militarișt.ii de la Bonn vor pace, 
avînd în vedere că aceștia au pro
clamat în repetate rînduri că do
resc ca Germania să redobîndească 
frontierele marelui Reich ?“

Presa franceză se Qcupă. totodată, 
și de propunerea președintelui de a 
se dișcuta, pînă la sfîrșitul anului, 
problema reducerii mijloacelor mo
derne de transportare a armelor 
-nucleare la țintă — domeniu în 
Care este cunoscută rămînerea în 
Urmă a Franței. Fără a spune direct 
că aceasta reprezintă o încercare de 
a ieși din impasul în care guvernul 
francez a intrat singur, ziarul „Le 
Figaro“ se întreabă : „Este oare a- 
ceasta o modalitate pentru Franța 
de a intra din nou în circuitul de 
care pînă acum s-a ținut de o parte ? 
Este aceasta oare o concesie făcută 
francezilor, care văd tn prima în
cercare a celor trei dacă nu o pro
misiune, cel 
care ar dori 
cieze ?“

La Geneva 
celor opt delegații ale țărilor neutre 
au declarat că toate țările trebuie 
să se alăture Tratatului parafat la 
Moscova și că atitudinea franceză 
„nu poate ii decît deplînsă".

puțin o speranță la 
ca Franța să se aso-

purtătorii de cuvînt ai

încă o reuniune a organului de 
conducere al Pieței comune — Con
siliul ministerial — s-a terminat 
printr-un impas. După două zile (29 
și 30 iulie) de lucrări ale Consiliului, 
la Bruxelles s-a anunțat că nici una 
din chestiunile înscrise pe ordinea 
de zi nu a putut fi soluționată. Toa
te au fost amînate pentru următoa
rea sesiune a Consiliului care va a- 
vea loc în septembrie.

Dar chestiunile discutate sînt din
tre cele care, împreună cu mult fră- 
mîntata problemă a raporturilor din
tre Piața comună și Anglia, țin de 
multă vreme în loc procesul de „in
tegrare“. Este vorba, în primul rînd, 
de problemele agricole, mai exact, 
de astă dată, de problema constitui
rii unui fond zis de orientare și garan
tare agrară. Soluționarea acestei 
probleme este împiedicată de ciocni
rea de interese contradictorii în do
meniul politicii agrare dintre Fran
ța și Germania occidentală. La con
ferința de presă pe care a ținut-o 
chiar în timpul desfășurării lucrări
lor Consiliului ministerial al Pieței 
comune, generalul de Gaulle a re
afirmat. printre altele, poziția Fran
ței în această problemă. El a arătat 
că, după părerea lui. Europa „celor 
șase“ trebuie să-și procure produse 
agrare de pe propriile ei piețe și a 
subliniat că, de fapt, se referă la 
cumpărarea de produse agrare fran
ceze de către Germania occidentală. 
Or, guvernul de la Bonn. în ciuda 
alianței încheiate cu Franța în do
meniul politic și militar, nu se gră
bește să-și reorienteze achizițiile de 
cereale spre partenerul francez, cel 
puțin în măsura cerută de acesta și 
vrea să-și păstreze mîinile deslegate 
pentru a obține produse agrare de 
acolo de unde va găsi mai convena
bil. Desfășurarea sesiunii de la Bru
xelles arată că Bonnul nu s-a lăsat 
impresionat nici de avertismentul 
solemn și oarecum ultimativ pe care 
l-au constituit declarațiile lui de 
Gaulle.

Ciocnirea de interese între cel șase 
în domeniul politicii agrare ș-a ma

nifestat și în alt punct al ordinei de 
zi, referitor la raporturile prezente 
și viitoare dintre Piața comună și 
S.U.A. După cum se știe, pornind de 
la aceeași bază (stocurile sale de 
produse agricole nevîndute), Franța 
a impus celorlalți membri ai Pieței 
comune să înalțe bariere vamale în 
calea importurilor similare din Sta
tele Unite. Astfel a izbucnit, de pil
dă, așa-zisul „război al puilor de 
găină“, care este în plină desfășura
re între Piața comună și exportato-

COMENTARIUL ZILEI

sub 
mai 
din 
dea

rii americani. Dar între timp, 
presiunea Statelor Unite, cei 
mulți dintre partenerii Franței 
Piața comună au început să 
înapoi și, de fapt, sînt gata să re
ducă tarifele pentru puii ameri
cani. „Cererea președintelui de 
Gaulle ca Europa occidentală să-și 
cultive propria ei hrană, relatează a- 
genția „France Presse“, a scos la 
iveală sciziunea fundamentală cu 
privire la acest punct între Franța și 
aiți membri ai Pieței comune. Aceas
ta constituie, de asemenea, un punct 
de dezacord între de Gaulle și S.U.A. 
Sicco Mansholt, reprezentantul olan
dez care se ocupă de problemele a- 
gricole în organul executiv al Pieței 
comune, a declarat că tendința lui 
de Gaulle va rămîne ca un izvor 
dispute în comunitate".

Amînarea survenită din nou în 
privește rezolvarea problemelor 
suspensie în Piața comună este 
atît mai grăitoare cu cît generalul 
Gaulle, în conferința de presă amin
tită, s-a referit și la termenul limi
tă. cum a spus el, pentru rezolvarea 
acestor probleme: 31 decembrie 
1963. El a explicat că respectarea a- 
cestui termen este necesară din punct 
de vedere al intereselor franceze. „Se 
pune întrebarea, a declarat de 
Gaulle, ce s-ar întîmpla cu Franța 
într-un sistem în care nu vor mai e-

de

ce 
în 
cu 
de

xista taxe vamale decît pentru grîul, 
carnea, laptele, vinul și fructele sa
le“. In afară de aceasta, el a amin
tit că Piața comună nu se va putea 
angaja într-o negociere eficiență cu 
Statele Unite în ce privește tarifele 
vamale reciproce, în cadrul așa-zisei 
etape Kennedy, dacă nu va rezolva 
pînă atunci și problemele agrare. Dar 
această etapă, care este o etapă de 
negocieri privitoare la reducerea re
ciprocă cu 50 la sută a tarifelor va
male ale S.U.A. și ale Pieței comune, 
va începe în primăvara lui 1964.

„Amînarea tuturor hotărîrilor, co
mentează France Presse, va avea în 
orice caz o consecință : pentru Piața 
comună sfîrșitul anului se anunță 
de pe acum ca o cursă împotriva ca
lendarului“.

Consiliul ministerial al Pieței co
mune nu a izbutit să pună la punct 
nici un proiect în domeniul „inte
grării industriale“. Este vorba de 
fuzionarea conducerilor Pieței comu
ne, Euratomului și Comunității Căr
bunelui și Oțelului,

Și încă un punct de divergență 
relatat și comentat în aceste zile de 
agențiile de presă. Anumite cercuri 
de la Bonn și-au manifestat nemul
țumirea pentru faptul că printre cele 
18 state africane care au semnat un 
tratat de asociere cu Piața comună, 
se află numai foste colonii franceze 
și belgiene, dar nici o fostă colonie 
germană, ca Tanganica și Cameru
nul. Aceasta arată încă o dată că 
tratatul de asociere este printre al
tele un 
trare a 
loniale 
Africii.

Desfășurarea relațiilor dintre par
tenerii din cadrul Pieței comune și 
dintre Piața comună și concurență 
din S.U.A. și alte țări capitaliste 
confirmă că organizațiile monopolis
te interstatale nu izbutesc să înlătu
re contradicțiile proprii lumii impe
rialiste, ci, dimpotrivă, contribuie la 
agravarea lor.

BONN 31 
britanice au 
vernul vest-german a renunțat la 
planurile de a construi, în comun cu 
Franța, un tanc de război, plan ela
borat potrivit unei înțelegeri ante
rioare. Autoritățile militare vest-ger- 
mane au anunțat în schimb că Bun- 
deswehrul va fi înarmat cu un tip 
special de tanc, produs de industria 
de armament din Germania occiden
tală. Bonnul a anunțat că va începe 
o „cooperare“ cu Marea Britanie : 
noul tanc va fi înarmat cu tunuri 
fabricate în Anglia.

Această hotărîre a provocat pro
teste din partea Franței, care își 
vede amenințate interesele propriei 
industrii de armament. Ziarul fran
cez „Le Monde“ vorbește de „diver
gențe supărătoare“ și arată că re
vocarea înțelegerilor anterioare de 
către Germania occidentală provoa
că prejudicii Franței. Pe lîngă pro
iectul tancului, atrage atenția „Le 
Monde“, „s-au înregistrat dificultăți 
în cooperarea franco-vest-germană 
și în ce privește construcția de avi
oane militare". Ziarul citează două 
proiecte cu privire la un tip de a- 
vion de transport militar și de eli
copter greu la care urmau să co
laboreze firme de producție milita
ră din Franța și R.F.G., „și care nu 
par să evolueze spre satisfacția de
plină a celor două părți“. „Aseme
nea divergențe, scrie „Le Monde“, 
sînt cu atit mai neliniștitoare, cu cît 
mai pot fi întîlnite și în alte dome
nii ale colaborării militare dintre 
cele două țări".

mijloc neocolonialist de păs- 
influenței fostelor puteri co- 
vest-europene pe teritoriul

A. CERNEA

5
presa din Cairo

O scenă obișnuită pe străzile Damascului.
rea de lovitură de stat la 18 iulie în Siria a ........ „....„„
legea marțială, în baza căreia există aspre restricții cu pri
vire la circulație.

După încerca- 
fost introdusă

Poporul Maltei luptă 
pentru independență deplină

După cum s-a anunțat în numărul de 
ieri al ziarului nostru, conferința care 
se desfășoară la Londra între reprezen
tanții Marii Britanii și cei ai partidelor 
politice din Malta a ajuns la un adevă
rat impas. El a apărut în legătură cu 
faptul că reprezentanții englezi refuză 
să dea garanții cu privire la organizarea 
unui referendum, înainte de procla-

marea independenței, 
tuirea unui nou guvern

Situată la întretăierea 
din Mediterana, insula 
trecut istoric frămîntat. 
noscut secole de-a 
succesivă a elenilor, cartaginezilor, ro
manilor, arabilor si cavalerilor cruciați, 
ea a fost ocupată în 1800 de Anglia. 
Patrusprezece ani mai tîrziu, prin trata
tul de la Paris insula a devenit una din 
coloniile coroanei britanice.

Malta, împreună cu cele două insule 
care aparțin de ea — Gozo si Comino 
— are o suprafață de 315,6 km p și o 
populație de circa 330 000 de locuitori. 
Capitala insulei este orașul La Valetta, 
important port și centru comercial, 
transformat în anii de după război în
tr-o bază militară. Aici se află statul 
major al comandamentului meditera
nean al forțelor armate ale N.A.T.O.

Populația insulei duce o viață grea. 
Terenurile arabile însumează doar 
17 000 de hectare. Mulți țărani sînt ne- 
voiți să lucreze pe adevărate petece de 
pămînt. In plus roadele muncii lor sînt 
împărțite între moșieri si biserică.

pentru consti- 
în Malta.
căilor maritime 
Malta are un 
După ce a cu- 

rîndul stăpînirea

tuația economică a insulei s-a înrăutățit 
simțitor după restrîngerea activității în 
docurile portului La Valetta. Un prim 
efect îl constituie creșterea șomajului 
și scăderea considerabilă a nivelului de 
trai.

In decursul anilor, locuitorii insulei 
au desfășurat o luptă susținută pentru 
independență, ceea ce a determinat An
glia să efectueze unele schimbări in 
statutul Maltei. în 1921 ea a fost nevoită 
să-i acorde o constituție, iar în 
autoguvernarea, — ambele însă cu 
tule rezerve. Populația Maltei nu 
declarat satisfăcută, desfășurînd în 
tinuare noi acțiuni în sprijinul __ 
serii sale cu privire la acordarea 
independenței. în octombrie 1961 a 
fost semnată o nouă constituție prin 
care insulele din arhipelagul Maltei 
au căpătat denumirea de Statul Malta. 
Schimbările aduse de aceasta sînt însă 
aproape inexistente. Guvernul englez 
continuă să-și mențină controlul asupra 
politicii externe și a problemelor apără
rii. Guvernatorul numit de Londra 
dispune de drepturi mari în domeniul 
politicii interne, mai ales controlul asu
pra poliției.

în sfîrșit, la 16 iulie anul acesta, 
a început conferința în vederea 
acordării independenței insulei Malta. 
Londra, care a tergiversat ani de zile 
rezolvarea acestei probleme vitale pen
tru poporul maltez, a încercat să ex
ploateze divergentele existente între 
reprezentanții celor cinci partide locale, 
prezenți Za conferință, pentru a amina 
din nou proclamarea independenței 
Maltei. Dintre partidele politice mal
teze, 3 se pronunță împotriva acordării 
independenței. Numai partidul laburist 
și partidul naționalist (partidul de gu- 
vernămînt) se pronunță pentru acorda
rea imediată a independenței naționale. 
Partidul laburist cere, de asemenea, or
ganizarea înainte de proclamarea inde
pendenței a unor alegeri generale pen
tru desemnarea unui guvern democra
tic. Această revendicare a fost respinsă, 
după cum partea engleză insistă și asu
pra păstrării bazei militare.

Poporul Maltei .susține revendicările 
sale juste și continuă lupta pentru

1947 
des- 

s-a 
con- 

ce-

independența deplină.

D. ȚINU

MOSCOVA. La invitația C.C. al 
P.C.U.S., a sosit la Moscova Ș. A. 
Dange, președintele Consiliului Na
țional al Partidului Comunist din In
dia.

BELGRAD. In continuarea turneu
lui pe care îl întreprinde în R.S.F. 
Iugoslavia, Ansamblul „Perinița" a dat 
marți seara un spectacol la Opatija. 
Spectacolul, la care a participat un 
numeros public, s-a bucurat de un de
osebit succes.

In cadrul festivalului internațional 
de muzică de la Dubrovnik a avut loc 
recitalul pianistului Valentin Gheor
ghiu. Artistul romîn a fost primit cu 
căldură de publicul prezent.

BONN. Segni, președintele Italiei, 
însoțit de Piccioni, ministrul afacerilor 
externe, au sosit în R.F.G. într-o vizi
tă de trei zile. In zilele de 1 
gust președintele Italiei va 
Bonn tratative politice.

WASHINGTON. Pentru
remarcabile în domeniul folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice, 
academicianului V. 1. Vexler (U.R.S.S.) 
și savantului american Edwin McMil
lan le-a fost conferit premiul „Ato
mul în serviciul păcii", instituit în 
1955 de o serie de organizații științi
fice americane. Medaliile de aur si

premiul vor fi înmînate lui V. I. 
Vexler și E. McMillan la Washington, 
la 24 octombrie a. c., cu prilejul săr
bătoririi centenarului Academiei Na
ționale de Științe a S.U.A.

MANAGUA. Agenția Prensa Latina 
relatează că în regiunea muntoasă a 
statului Nicaragua, la frontiera cu 
Hondurasul, acționează grupuri ar
mate de patrioți care luptă împotriva 
regimului dictatorial din Nicaragua. In 
regiunea rîului Bocay au fost trimise 
puternice detașamente ale gărzii na
ționale din Nicaragua, care, potrivit 
informațiilor oficiale, au sarcina „de 
a localiza“ operațiunile patrioților.

LONDRA. Reprezentanți ai Con
gresului național african din Republi
ca Sud-Africană au dat publicității o 
declarație în care cer insistent popoa
relor din lume să stăruie asupra eli
berării neîntîrziate a miilor de deți
nuți politici din Republica Sud-Afri
cană. După arestarea la 11 iulie în o- 
rașul Johannesburg a lui W. Sisulu, 
conducătorul Congresului național a- 
frican din Republica Sud-Africană, și 
a altor 17 activiști ai acestui partid, 
se arată în declarație, poliția pregă
tește „unul din cele mai mari proce
se din cîte au avut loc în R.S.A.“.

și 2 au- 
duce la

realizări

LONDRA. Ziarul
Post" din 30 iulie anunță 
liul municipal din Oxford 
desfășurarea unui miting 
zației fasciste „Mișcarea
condusă de O. Mosley, în fața pri
măriei orașului.

.Birmingham 
că Consi- 
a interzis 

al organi- 
unionistă".

BONN. La invitația ministrului de 
război 
Hassel, 
nistrul 
mara, 
Taylor, 
al șefilor de stat major din 
precum și de alte persoane.

vest-german, Kai Uwe von 
miercuri a sosit la Bonn mi- 
de război american, MacNa- 
însoțit de generalul Maxwell 
președintele Comitetului mixt 

S.U.A.,

ALGER, 
desfășoară 
Congres al 
care participă aproximativ 400 de ca
dre medicale din nouă țări arabe. La 
congres sînt prezenti reprezentanți 
din Algeria, R.A.U., Irak, Iordania, 
Maroc, Tunisia. Kuweit, Liban, Su
dan.

CIUDAD DE MEXICO. Tntr-un 
comentariu despre regimul dictatorial 
recent instaurat în Ecuador, ziarul 
mexican „El Dia" califică pe condu
cătorii acestui regim drept „vînători 
de stafii", incapabili să dirijeze eco
nomia și care au dezlănțuit în țară o 
campanie de represiuni împotriva po
porului.

Tn capitala Algeriei își 
lucrările cel de-al Il-lea 
Uniunii medicilor arabi, la
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