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Pe șantierele de construcții

Rezerve și posibilități de creștere
a productivității muncii

In cursul planului șesenal, potri
vit Directivelor celui de-al III-lea 
Congres al partidului, productivita
tea muncii în construcții va trebui 
să crească cu 50 la sută față de 1959. 
Realizarea acestui spor de producti
vitate a pus și pune în fața construc
torilor sarcini mari în ce privește 
perfecționarea organizării muncii, 
însușirea unor procedee tehnologice 
noi de execuție, mecanizarea lucră
rilor, elaborarea de soluții construc
tive cît mai eficiente.

După cum se știe, o importantă 
parte din volumul de lucrări de 
construcții — industriale și social- 
cul turale 
prinderile ce 
Industriei 
realizează sarcina de creștere a pro
ductivității muncii pe șantierele a- 
cestor întreprinderi, ce învățăminte 
se desprind din activitatea de pînă 
acum ?

La începutul șesenalului, Direc
ția generală de construcții-mon- 
taj din cadrul ministerului a 
elaborat, cu participarea largă a 
constructorilor, un program de an
samblu de măsuri tehnice și or
ganizatorice ce urmau să fie apli
cate în perioada 1960—1965. Aceste 
măsuri au fost discutate pe trusturi 
și întreprinderi, concretizate. O 
mare parte din ele au și fost puse 
în aplicare. Rezultatele sînt po
zitive: sporul de 19,8 la sută 
planificat pentru sfîrșitul anului 
1962 a fost depășit, realizîndu-se o 
creștere a productivității muncii de 
20,8 la sută. Aceasta înseamnă că în 
anul trecut s-a realizat numai pe 
seama creșterii productivității mun
cii un spor de producție de peste 270 
milioane lei, ceea ce ar corespunde 
unui număr de 5 000 apartamente de 
două camere, cu tot ce este necesar 
pentru a le deservi (rețele de apă, 
lumină, canalizare etc.).

Cum s-a realizat acest lucru?
Organizațiile de construcții ale 

ministerului nostru au fost îndru
mate și ajutate să treacă într-un 
ritm mai accelerat la mecanizarea 
lucrărilor de masă. Aceasta pentru 
că, după cum se știe, în construcții, 
săpăturile, transporturile de pămînt, 
extragerea agregatelor necesare pre
parării betonului, cît și sortarea și 
mișcarea acestor agregate (nisip, pie
triș, balast) consumă un foarte mare 
volum de muncă. Executarea acestor 
lucrări cu utilaje eliberează un nu
măr important de muncitori de la o 
muncă grea și puțin productivă, face 
să crească, pe ansamblu, productivi
tatea muncii pe șantiere.

In anul 1962, în unitățile direcției 
noastre generale s-au executat me
canizat 62 la sută din săpături — 
procent care a fost depășit în pri
mul semestru al anului 1963, ajun- 
gîndu-se la 69 la sută. Multe unități 
au realizat indici și mai ridicați —■ 
Trustul 1 Construcții-București, în
treprinderea nr. 6 Construcții-Craio- 
va ș.a. întreprinderea nr. 6, de pildă, 
a executat unele lucrări de săpături 
în întregime cu mijloace mecani
zate. Alte unități însă, cum este, 
bunăoară, întreprinderea de cons
trucții -locuințe din București, au 
mecanizat săpăturile în proporție 
insuficientă (22 Ia sută) — aceasta și 
datorită faptului că execută aseme
nea lucrări pe spații înguste. De alt
fel, problema mecanizării lucrărilor 
executate pe spații înguste trebuie 
să preocupe mai mult conducerile 
întreprinderilor — în acest domeniu 
existînd încă multe rezerve și posi
bilități de creștere a productivității 
muncii care pot fi valorificate. Din 
totalul săpăturilor ce se execută în 
unitățile noastre, circa 30 la sută 
sînt săpături în spații înguste. Pen- 
,ru mecanizarea acestor lucrări este 
necesar în primul rînd să ne con
centrăm eforturile spre asigurarea 
șantierelor respective cu utilaje co
respunzătoare. în ultimii ani parcul 
de excavatoare a fost substanțial 
împrospătat cu numeroase excava
toare fabricate în țară; ar fi însă 
binevenită completarea parcului și 
cu utilaje universale de săpat de ca
pacitate mai mică, necesare lucrări
lor de săpături pe fronturi restrîn-

sînt realizate de între- 
aparțin Ministerului 

Construcțiilor. Cum se

se de lucru. In acest sens șan
tierele ar putea primi un mare spri
jin din partea industriei construc
toare de mașini prin urgentarea asi
milării și punerii în fabricație a 
unor asemenea tipuri de utilaje.

Pentru realizarea planului de 
construcții se folosesc anual sute de 
mii de metri cubi de betoane și 
mortare. Mecanizarea preparării a- 
cestora contribuie de asemenea în 
mare măsură la sporirea producti
vității muncii. Iată de ce o proble
mă care stă azi în atenția construc
torilor este aceea a mecanizării 
tuturor operațiilor legate de prepa
rarea betonului (manipularea și do
zarea agregatelor și cimentului) 
precum și mecanizarea complexă a 
lucrărilor de beton, de la preparare 
pînă la turnare. în cadrul unități
lor noastre s-au realizat stații me
canizate pe majoritatea șantierelor; 
sînt în .curs de montare 10 depozite 
de ciment cu transport pneumatic, 
avînd o capacitate totală de înmaga- 
zinare de circa 4 000 tone ciment. 
Toate acestea contribuie și vor con
tribui la creșterea productivității 
muncii la lucrările respective — 
constituind un îndemn pentru con
structori de a păși și mai hotărît pe 
această cale. Prin centralizarea pre
parării betonului și mecanizarea 
complexă a lucrărilor de beton con
sumul de manoperă la prepararea 
betonului scade cu 75 la sută, ceea 
ce aduce în fond un însemnat spor 
de productivitate.

In înfăptuirea măsurilor legate 
de centralizarea preparării betoane- 
lor, șantierele noastre au nevoie de 
un sprijin mai efectiv din partea 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de la uzinele ,,Balanța“-Si- 
biu, prin urgentarea fabricației și 
sporirea numărului de dozatoare 
gravimetrice atît de necesare stații
lor de preparare a betoanelor. Exis
tența în număr suficient a acestor 
aparate va da posibilitate construc
torilor să organizeze și mai larg 
prepararea centralizată a betoanç- 
lor, să îmbunătățească în viitor ca
litatea acestor betoane.

Cu toate progresele mari obținu
te în domeniul creșterii producti
vității muncii, trebuie spus că pe 
șantierele noastre de construcții 
există încă mari rezerve și posibili
tăți nepuse în valoare. Nevalorifi- 
carea acestor rezerve a făcut, de 
altfel, ca în primul semestru al a- 
cestui an sarcina privind creșterea 
productivității muncii să nu fie 
realizată în întregime. Deși o serie 
de unități ca întreprinderea nr. 6 
Construcții-Craiova, întreprinderea 
șantier construcții litoral-Mamaia 
ș.a. și-au depășit și în acest se
mestru sarcinile ce le reveneau 
în domeniul creșterii productivi
tății muncii, altele — cum sînt, 
de pildă, Trustul 1-București, Trus
tul 5-Brașov, Trustul 21 Instalații — 
au rămas în urmă în această pri
vință. La nerealizarea acestui im
portant indicator de plan au con
tribuit, pe lîngă condițiile atmosfe
rice nefavorabile din primul trimes
tru al anului, și unele lipsuri în or
ganizarea proceselor de producție 
pe șantiere. La șantierul C.I.L. Pi
tești al Trustului 1 Construcții- 
București, excavatoarele și macara
lele repartizate s-au folosit sub ca
pacitate, solicitîndu-se însă în ace
lași timp un număr mai mare de 
excavatoare decît era necesar ; la 
șantierul Turda al Trustului 5 
Construcții-Brașov, utilajele grele 
pentru săpături au fost folosite în
tr-un singur schimb, deci cu un 
randament mic. «

Avantajele industrializării lucră
rilor pe șantiere pot fi puse pe 
deplin în valoare atunci cînd pe 
șantiere mecanizarea operațiilor de 
bază este completată prin introdu
cerea largă a micii mecanizări — 
scule mecanice moderne, acționate 
electric sau cu aer comprimat, mici 
mecanisme menite să ușureze și să

Ing. RADU BRIESE 
director general în Ministerul 

Industriei Construcțiilor

Brigada condusă de Ion Condra, de la exploatarea minieră Ilba, regiu
nea Maramureș, se evidențiază prin realizările deosebite pe care Ie obține 
în întrecere. Minerii din brigadă își depășesc zilnic sarcinile de producție 
în medie cu 6 la sută. în fotografie : Șeful de brigadă Ion Condra discută 
impreună cu minerii Gh. Berinde, Miron Militam și Vasile Bura despre 
lucrările pe care Ie au de executat la frontul de înaintare.

Priii modernizarea mașinilor 
și utilajelor

Colectivele întreprinderilor din in
dustria republicană a regiunii Ploiești 
air întreprins anul acesta o serie de 
măsuri pentru modernizarea și regru
parea unor utilaje, folosirea mai bună 
a suprafețelor de producție și a capa
cității mașinilor și instalațiilor existen
te. In uzinele constructoare de mașini, 
în schele și rafinării, de exemplu, au 
fost modernizate mai mult de 120 de 
mașini-unelte, precum și diferite utilaje 
folosite în foraj, în extracția și prelu
crarea țițeiului. O serie de strunguri și 
instalații de prelucrare au fost echipa
te cu diferite mecanisme și dispozitive 
de automatizare, la unele din acestea 
introducîndu-se comanda de lucru după 
program. Modernizarea acestor mașini 
și utilaje, precum și generalizarea ini
țiativelor valoroase au dus la creșterea, 
productivității muncii cu aproape 5 la 
sută față de cea planificată . .

Zahăr din noua recolta
Colectivele fabricilor de zahăr au 

început să livreze primele cantități 
de produse din noua recoltă. După 
prima decadă de la începerea cam
paniei de prelucrare, muncitorii 
fabricii de zahăr din Timișoara, de 
exemplu, au produs cu 140- tone 
zahăr mai „mult decît prevedea pla
nul. Fabricile de zahăr din întreaga 
țară au prelucrat pînă acum peste 
55 000 tone de sfeclă. Fabricile de 
zahăr din Timișoara, Arad și Chitila, 
de exemplu, lucrează cu un spor de 
producție de 8-10 vagoane zilnic.

In vederea bunului mers al pro
ducției, în diferite fabrici de zahăr 
au fost instalate mecanisme și dis
pozitive noi. De pildă, la fabricile 
din Banat și Giurgiu au fost montate 
noi instalații pentru descărcarea hi
draulică a sfeclei. Pentru îmbunătă
țirea calității zahărului au fost in
stalate la unele fabrici — Roman, 
Giurgiu, Chitila — mecanisme de 
purificare a zemurilor, de alimentare 
uniformă a siropurilor cu substan
țele chimice etc.

Printre cele 12 produse noi cu 
care colectivul laminorului de pro
file de 650 mm de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara a îmbogățit 
anul acesta gama sortimentelor pe 
care le produce se numără șenilele 
de tractor, cornierele pentru con
strucții metalice, fierul-beton pen
tru armături în construcții etc.

în prezent, la Hunedoara se la
minează aproape 50 de sortimente, 
O contribuție însemnată la fabri
carea noilor tipuri de profile o 
aduc specialiștii din serviciul de 
calibrare din combinat, care întoc
mesc documentația necesară și 
ajută la punerea ei în aplicare.

O dată cu sporirea producției și 
a sortimentelor a crescut și numă
rul beneficiarilor. Combinatul si
derurgic Hunedoara livrează acum 
diferite sortimente de laminate la 
mai mult de 300 întreprinderi me
talurgice și constructoare de ma
șini din țară.

FOCȘANI (coresp. „Scînteii"). — 
Pe dealurile gospodăriei agricole 
de stat Cotești din raionul Focșani 
se lucrează în aceste zile la culesul 
strugurilor de masă. Pînă acum, la 
cules se evidențiază brigăzile con
duse de Ion Samoilă, Ion Șoineanu 
și Ilie Dincă.

Paralel cu culesul strugurilor de 
masă se fac pregătiri intense și 
pentru vinificație. Cele 11 centre 
de vinificație au fost reparate și 
reutilate. 8 dintre ele au fost elec
trificate. S-au luat măsuri pentru 
a se lucra în două schimburi.

S-au asigurat, de asemenea, ciu- 
berele și coșurile pentru cules, bu- 
danele și spațiile de depozitare O 
dată cu âceastă campanie va intra 
în funcțiune și un nou combinat 
de vinificație construit în cadrul 
gospodăriei. Cu ajutorul acestuia se 
va putea vinifica zilnic cîte 300 
tone struguri.

Arături adînci pe suprafețe cît mai mari
în regiunea București se apropie de 

sfîrșit executarea arăturilor de4vară pe 
terenurile de pe care a fost strînsă re
colta. Ajutați de mecanizatori, lucrăto
rii din G.A.S. și colectiviștii au execu
tat pînă în prezent aceasță lucrare pe 
aproape 600 000 de hectare, «reea ce re
prezintă circa 97 la sută din suprafața 
planificată. în toate gospodăriile agri
cole de stat din regiune și în gospodă
riile colective din 8 raioane, printre care 
Urziceni, Zimnicea, Alexandria, Lehliu,

Slobozia etc., arăturile au fost termi
nate. Pe mari suprafețe au fost aplica
te îngrășăminte chimice și naturale. Pe 
aproape 160 000 de hectare, ceea ce 
reprezintă peste 70 la sută din terenu
rile ce urmează a fi însămînțate în 
toamnă, pregătirile pentru executarea a- 
cestor lucrări au fost terminate. In 
prezent, unitățile agricole socialiste din 
regiune se pregătesc 
în vederea începerii 
însămînțărilor.

Azi, începe „Cursa Scînteii“

„Cursa Scînteii una 
dintre cele mai populare 
manifestări sportive din 
țara noastră — se află azi 
la a 16-a ediție.

De-a lungul anilor, tra
diționala întrecere a intrat 
în rîndul probelor clasice 
ale ciclismului autohton. 
Fapt cu deosebire re
marcabil, în ciuda anilor 
competiția și-a păstrat 
caracterul inovator, prin 
consecventa promovare a 
tinerelor talente, alături de 
rutieri cu experiență, prin 
alegerea anumitor trasee 
de natură să stimuleze in
teresul unui public tot mai 
numeros față de sportul 
cu pedale.

De astă-dată, itinerariul 
parcurge o zonă în care, cu 
excepția etapei finale, a- 
pariția caravanei cicliste 
va constitui eveni
ment inedit.

LA START
Intr-adevăr, nici colec

tiviștii din miezul Bără
ganului și dinspre Dunăre, 
nici dobrogenii dintre 
Constanța și porțile Deltei 
n-au avut — pare-mi-se — 
prilejul să aplaude goana 
plutoanelor multicolore, 
sprinturile, „ruperile“, re
grupările spectaculoase ale 
curselor cicliste.

La rîndul lor, străbătînd 
drumurile din fosta „țară 
de foc“, despre care vorbea 
cîndva Geo Bogza, concu
rența angrenați într-o dis
puta — nădăjduim, îndîr- 
jită — vor izbuti să 
gistreze pe retină 
din noua înfățișare 
cestor meleaguri :
noasele lanuri colective, 
contururile palatelor verii 
de pe litoral, staturile im
pozante ale cetăților mun
cii de la Năvodari 
Chiscani.

Cunoscînd oamenii și 
curile, nu mă îndoiesc 
pretutindeni — la Hîrșova 
și la Tulcea, la Constanța, 
ca și la Brăila — inimoa
sele gazde, făuritorii și 
stăpînii noilor frumuseți 
ale țării, vor întîmpina cu 
toată dragostea cea de-a 
16-a ediție a „Cursei 
Scînteii“.

DAN DEȘLIU

înre- 
ceva 
a a- 

mă-

fi

lo
ca

(In pag. V-a, la rubrica de 
sport, lista coneurenților 

Cursa Scinteii“).

Reuniune internațională a studenților 
în arhitectură

în zilele de 15—28 august țara 
noastră a găzduit o reuniune in
ternațională a studenților în arhi
tectură, organizată de Uniunea a- 
somațiilor studenților din R.P. Ro
mînă pe tema : „Construcțiile de 
locuințe și așezăminte social-cul- 
turale, preocupare de seamă a 
viitorilor arhitecți“. La reuniune au 
participat studenți și tineri absol
venți ai institutelor de arhitectură 
din 25 de țări. A luat parte, de 
asemenea, Suhandhu Chauduri, 
vicepreședinte al U.I.S.

Cel prezenți la reuniune au făcu! 
o călătorie de studii prin tară cu 
care prilej au luat cunoștință de 
realizările în domeniul arhitecturii 
în R.P. Romînă și au ascultat ex
puneri ale unor oameni de știință 
și cadre didactice din învățămîn- 
tul superior.

Participanții au făcut un util și 
multilateral schimb de păreri în- 
fr-un spirit prietenesc, asupra pro
blemelor dezvoltării arhitecturii și 
învătămîntului de specialitate.

(Agerpres)

Sate electriiicate
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

Zilele acestea s-au aprins becurile e- 
lectrice în casele colectiviștilor din 
alte trei localități ale regiunii Olte
nia : satele Cornetul și Izvor, raionul 
Craiova, și comuna Vlădila, raionul 
Vînju Mare. De la începutul acestui 
an, în regiunea Oltenia au fost elec
trificate 22 sate. Azi în regiune există 
403 localități electrificate, de 19 ori 
mai multe decît în 1945

Unități comercial« 
moderne

Rețeaua comercială a orașului Baia 
Mare s-a mărit zilele acestea cu încă 
11 unități, care alcătuiesc un complex 
de magazine amenajat la parterul 
blocurilor de locuințe construite pe 
str. 6 Martie, Un complex meșteșu
găresc pentru deservirea populației, 
două, magazine pentru desfacerea ar
ticolelor electrotehnice și muzicale, o 
cofetărie cu bar și un bufet expres 
se află în finisaj.

Distincții sportive acordate unor canotori fruntași

La sediul Consiliului general 
U.C.F.S. a avut loc miercuri la amia
ză festivitatea înmînării unor distinc
ții sportive canotorilor care au repur
tat un strălucit succes la cea de-a 
7-a ediție a campionatelor mondiale 
și europene de caiac-canoe din Iugo
slavia. Au fost distinși cu titlul de 
maestru emerit al sportului : V. Ni- 
coară, A. Vernescu, II. Ivanov, A.

Conțolenco, A. Igorov, A. Iacovici, 
A. Sidorov, M. Anastasescu, N. Arti- 
mov și A. Ivănescu. Au primit titlul 
de maestru al sportului : Șt. Pocora, 
Hilde Lauer, A. Ichim, A. Zaharen- 
co, V. Timofan, M. Husarenco și 
Cornelia Sideri. Titlul de antrenor e- 
merit a fost decernat lui N. Navasart 
și Gh. Giurcăneanu.

(Agerpres)

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a ministrului agriculturii 

și silviculturii al Austriei, Eduard Hartmann
Președintele Consiliului 

niștri al R. P. Romîne, Ion 
ghe Maurer, a 
după-amiază la 
niștri pe Eduard 
nistrul agriculturii și silviculturii 
al Austriei.

Oaspetele a fost însoțit de Ale
xander Bauer și Leopold Dorf- 
wirth, consilieri ministeriali, și de 
Heinrich Gerlitz, comisar ministe
rial,

La primifé au fost de față Ale
xandru Moghioroș, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Mihai

de Mi- 
Gheor- 

primit miercuri 
Consiliul de Mi- 
Hartmann, mi-

Dalea, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Mihai Suder, 
ministrul economiei forestiere, Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Eugen 
vicepreședinte al Consiliului 
rior al Agriculturii.

Au fost prezenți dr. Paul 
1er, ministrul Austriei în R. P. Ro
mînă, precum și Mircea Ocheană, 
ministrul R. P. Romîne în Aus
tria.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

i
Vînzarea manualelor școlare la librăria nr. 34 «lin Capitală

PRIN CÎTEVA LIBRĂRII

I

(Agerpres)(Continuare în pag. V-a)

Noile blocuri de locuințe aflate în construcție în Piața Gării de sud din Ploiești. Agerpres)

Alexe, 
Supe-

Wetz-

Bimm uimii ii im școum

inițiativă utilă, 
cumpărarea ma- 
cele mai multe 
Capitală și din

în vitrinele librăriilor au a- 
părut în prima zi de august 
manualele școlare pentru ele
vii învățămîntului mediu. în vi
trine, printre volumele cu co
perți de vinilin sau de carton, 
executate în condiții grafice 
atrăgătoare, ca și în interio
rul librăriilor, afișe și panouri 
informează despre unitățile de 
difuzate, despre măsurile în
treprinse de lucrătorii din a- 
cest sector pentru ca vînzarea 
manualelor să se desfășoare 
în condiții cît mai bune.

La librăria „M. Eminescu“ 
din Capitală există standuri 
speciale pentru distribuirea 
cărților școlare. Modul cum 
sînt amenajate reflectă grija 
lucrătorilor acestei unități pen
tru aprovizionarea în cele mai 
bune condiții cu cărțile șco
lare cerute, dorința lor de a 
asigura o deservire exempla
ră. Un buletin-afiș indică titlul 
manualelor pentru fiecare cla
să în parte, al celor care încă 
nu au sosit sau sînt epuizate. 
Buna aprovizionare își găsește 
expresia în faptul 
cest buletin-afiș 
zervat mențiunii 
rămîne alb, iar 
ților care încă nu au sosit este 
redusă. După primirea acestor 
informații lapidare, cumpără
torul merge la stand, 
ridică pachetul de 
necesare. Vînzătorii 
grijii și au pregătit 
pe clase, pachete de 
însoțite de o listă cu ajuto
rul căreia cumpărătorul poate 
verifica titlurile, prețul etc. In 
felul acesta se evită aglome
rația. Aceeași preocupare 
pentru o deservÿe atentă, o- 
perativă, a elevilor și a pă
rinților lor se constată și 1 t 
librăriile „G. Coșbuc“ și nr. 
62 din Capitală, la unele uni
tăți din Bacău, Iași, în libră
riile din Vatra Dornei, Cîmpu- 
lung ș.a.

că pe a- 
locul re-
.,epuizat“ 

lista căr-

de unde 
manuale 
s-au în- 
dinadnte, 
manuale

în multe locuri, odată cu 
difuzarea manualelor școlare 
pentru învățămîntul mediu se 
oferă cumpărătorilor și cărți 
de literatură recomandate 
pentru studiul elevilor. Iniția
tiva este binevenită, tinerii 
fiind ajutați să-și formeze o 
biblioiecă personală. în nu
meroase librării există stan
duri speciale cu asifel de lu
crări. Pentru simplificarea pro
cesului de difuzare, unii res
ponsabili de unități din Su
ceava și din alte regiuni au 
luat măsuri ca la aceste stan
duri plata să se facă direct la 
vînzător.

Peste tot situația se prezintă 
în acest fel ? Cum stau, de 
pildă, lucrurile în librăriile 
din orașul Iași ? Din cauza 
repartizării 
toate cele 
difuzare 
facă operativ 
turor cumpărătorilor. 
Iad amenajarea unei 
unități se dovedește 
entă. La librăriile nr. 
din București și — după cum 
ne semnalează corespondenții 
noștri regionali — în raioanele 
Rîmnicu-Vîlcea, Botoșani ș.a., 
deși aprovizionarea cu ma
nuale s-a desfășurat în 
condiții bune, standurile cu 
lucrări beletristice recoman
date elevilor sînt încă să
race; la librăria din Buzău au 
fost incluse în pachetele de 
manuale cărți mai puțin soli
citate. Tovarășii de aici ar 
trebui să știe că această me
todă a mai fost criticată și 
este de datoria lor să nu mai 
recurgă în nici un caz la ea.

Acțiunea de difuzare a ma
nualelor este mai eficientă a- 
tunci cînd librăriile, alături de 
o bună aprovizionare, deser
vire rapidă etc., se preocupă 
și de difuzarea altor cărți 
pentru tineret. Merită ca în

clasă) este 
și de alte

pentru 
bine să fie 
librării din

alături de standul cu

Cum 
lucrurile în 

lași ? Din 
neuniforme, 

4 centre 
reușesc să i 

cerințele 
La 
singure 

insufici- 
34 și 79

, nu 
I de 
satis- 

tu-
Bîr-

această perioadă să se ex
tindă inițiativa de recoman
dare a unor cărți care tratea
ză într-un mod accesibil pro
bleme de astronomie de bio
logie, de chimie și fizică, de 
matematică, culegeri de exer
ciții etc. pe care profesorii le 
includ deseori în bibliografia 
recomandată. Amenajarea u- 
nor standuri cu asemenea lu
crări, care să poată fi procu
rate o dată cu manualele șco
lare. este o

O dată cu 
nualelor, în 
unități din
provincie, elevii își pot procu
ra și rechizitele școlare în a- 
cest sens, noul sistem de vîn- 
zare a rechizitelor inițiat de 
Centrul de librării și difuzare 
a cărții (C.L.D.C.) — București, 
(prin care, la fel ca și la ma
nuale, se fac seturi ce cuprind 
rechizitele necesare 
fiecare 
aplicat 
tară.

Aflat
cărți, sectorul papetărie al li
brăriei nr. 44 din București este 
în general bine aprovizionat, 
în unele locuri însă centrele 
de difuzare a manualelor șco
lare nu oferă cumpărătorilor și 
caiete, creioane, hîrtie albas
tră etc. La Drăgășani, regiunea 
Argeș, la cele două centre de 
difuzare din Ploiești și în alte 
părți, elevii sînt obligați să-și 
procure rechizitele din alte li
brării sau să amîne aprovizio
narea lor pentru... prima zi de 
școală. C.L.D.C. din aceste lo
calități trebuie să se ocupe de 
amenajarea unor sectoare de 
papetărie alături de standurile 
cu manuale.

Totodată, elevii din Plo
iești, Rîmnicu-Vîlcea și d:n 
alte părți au descoperit unele 
deficiențe tehnice în editarea 
manualelor : coperți deterio
rate sau greșit anexate, pagini 
netipărite sau cu vicii în im
primare, hîrtie tăiată în mod 
necorespunzător etc. De ce 
rebuturile tipografice sînt pri
mite de către responsabilii li
brăriilor ?

A mai rămas puțină vreme 
pînă la începerea școlilor. 
Centrala editurilor și difuzării 
cârtii de pe lîngă Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
conducerile librăriilor, secțiile 
de învățămînt regionale și ra
ionale sînt chemate să depu
nă eforturi sporite pentru ca 
aprovizionarea cu manuale și 
difuzarea acestora, a rechizi
telor 
timp 
dițij.

școlare, să se încheie la 
și în cele mai bune con«

M. IORDÄNESCU
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La biblioteca comunală din Dragalina, raionul Călărași
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Parert despre dezvoltarea 
tinerilor artiști plastici

Activitatea cultural-educativă în rîn- 
durile țărănimii este menită să contri
buie activ și multilateral la formarea 
conștiinței ei socialiste, s-o ajute la 
dezvoltarea gospodăriilor colective și 
creșterea producției agricole. Cum con
tribuie în momentul de față la înde
plinirea acestor sarcini căminele cultu
rale ? Iată mai jos cîteva din constată
rile unor corespondenți regionali 
„Scînteii“.

ai

PROGRAME LEGATE

DE VIAȚA COLECTIVIȘTILOR

Căminele culturale din Corlătești, 
Băbiciu, Gostavățu, și alte comune ale 
raionului Caracal inițiază, la sediu și la 
locul de muncă al colectiviștilor, va
riate manifestări cultural-educative, 
programe artistice. De pildă, în co
muna Redea, din același raion, progra
mul cultural al săptămînii trecute, or
ganizat de cămin și bibliotecă în co
laborare cu organizațiile de masă și 
obștești, a cuprins printre altele, re
cenzia romanului „Bărăgan“ de V. Em. 
Galan, „Joia tineretului“ în cadrul că
reia a fost prezentată — cu prilejul zi
lei de 23 August — o expunere despre 
realizările regimului nostru, o manifes
tare culturală închinată femeilor frun
tașe la acțiunile de înfrumusețare a co
munei, o serbare cîmpenească, o seară 
pe teme de educație sanitară.

Ceea ce caracterizează activitatea 
multor cămine culturale este legătura 
strînsă cu viața satului, cu problemele 
curente și de perspectivă ale gospodă
riei colective. În raionul Rădăuți, cămi
nele culturale din Măriței, Vicovu de 
Sus, Calafindești și altele au inițiat 
operativ acțiuni pentru a lămuri co
lectiviștilor necesitatea de a asigura 
animalelor cantități suficiente de fu
raje. Prin conferințe cu teme cum ar fi: 
„Ce este și de ce trebuie dezvoltat con- 

* tmuu fondul de bază al gospodăriei co-

A

tinuu fondul de bază al gospj----
lective", căminul cultural din comuna 
Rozavlea, raionul Vișeu, contribuie la 
îmbogățirea cunoștințelor economice ale 
colectiviștilor. Multe din manifestările 
culturale care au loc la Sagna, comună 
din raionul Roman — de pildă expune
rea privind posibilitățile de a extinde 
creșterea animalelor, ținută la brigada 
zootehnică, seara de calcul pentru colec
tiviștii de la grădină, în care s-a de
monstrat cum pot fi mărite veniturile 
provenite din legumicultura — arată 
căile de dezvoltare a diferitelor sectoare 
de producție ale gospodăriei. De aseme
nea, un loc important în programele 
căminului ocupă acțiunile de răspîndire 
a cunoștințelor agrozootehnice.

PENTRU DEZVOLTAREA 

CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

De un deosebit interes se bucurăDe un deosebit interes se bucură în 
rindul colectiviștilor manifestările care 
le oferă prilejul de a cunoaște multila
teral politica partidului și statului nos
tru, succesele deosebite obținute în 
construcția economică și în alte dome-

nii. Folosind forme variate — presa, 
serile de întrebări și răspunsuri, expu
nerile, „călătoriile pe hartă“ — multe 
cămine desfășoară operativ și cu regu
laritate munca de informare a țărănimii 
asupra evenimentelor politice interne și 
internaționale. Conferințele pe teme 
cum ar fi: „Politica de pace a R. P. 
Romîne“ și altele, ținute în ultima vre
me în comunele raionului Vișeu au fost 
ascultate de un mare număr de săteni, 

în programele multora dintre cămi
nele vizitate își găsesc locul cuvenit 
manifestările educative care cultivă in
teresul pentru păstrarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, atitudinea înaintată 
față de muncă. Asemenea conferințe 
cum este cea referitoare la „Opinia 
publică și rolul ei educativ" au fost ur
mate într-o serie de comune ale raio
nului Rădăuți de discuții între colecti
viști pe baza unor exemple locale.

Numeroși săteni din comunele feud, 
Vișeu de Jos, Leordina, raionul Vișeu, 
participă la manifestările literare — 
seri de poezie, recenzii, prezentări de 
cărți — organizate de biblioteci. Pen
tru a răspîndi și mai mult cărțile de 
știință popularizată în comuna Borșa, 
din același raion, a fost folosit, printre 
alte forme, și un concurs consacrat li
teraturii de acest gen.

— Scărișoara, Marotinu de Sus, din 
ionul Caracal — colectiviștilor li se ofe
ră rareori spectacole ale artiștilor ama
tori.

CU SPRIJINUL COMITETELOR
DE CULTURĂ $1 ARTĂ

se 
în

ÎN AER LIBER

Căminele culturale au acum largi po
sibilități de a-și organiza activitatea în 
aer liber, pe estrade, în parcuri. In ra
ionul Caracal, ca și în alte locuri, au 
căpătat o largă extindere duminicile 
dultural-sportive. La o asemenea ma
nifestare în comuna Mîrșani au parti
cipat și numeroși colectiviști din satele 
vecine. Ei au asistat la spectacole ale 
formațiilor artistice de amatori, de
monstrații sportive, iar expoziția cu- 
prinzînd produse ale celor două gospo
dării din comună a prilejuit colecti
viștilor și un bogat schimb de expe
riență. Săptămînal au loc în raion cite 
4—5 duminici cultural-sportive.

,W
Cu prilejul acestui raid, cores

pondenții noștri au întîlnit însă și o se
rie de cămine culturale a căror activi
tate este departe de a corespunde ce
rințelor țărănimii colectiviste. La Vo- 
lovăț, Satu Mare, Arbore ca și în 
alte comune ale raionului Rădăuți, 
căminele culturale nu și-au mai întoc
mit de multă vreme programe de acti
vitate săptămînală. Puținele manifestări 
inițiate de căminele culturale în comu
nele Dărmănești Voitinel, la Hurjuieni, 
Botoșanița Mică nu sînt anunțate din 
vreme publicului. Deși există suficiente 
posibilități și forțe locale pentru a des
fășura o intensă activitate culturală în 
sat, căminul cultural din Luțca, 
raionul Roman, se limitează la conferen
țiarii și formațiile artistice trimise de 
la centrul de raion. Colectiviștii de aci 
au puține posibilități de a participa la 
expuneri legate de preocupările lor în 
gospodărie, la informări politice, recen
zii și alte manifestări. In unele comune

Intensa activitate culturală care 
desfășoară, după cum am văzut, 
numeroase comune se bazează pe fefor- 
turile și spiritul de inițiativă al acti
viștilor culturali, pe contribuția in
telectualilor și a organizațiilor de 
masă și obștești de la sate. Un 
rol hotărîtor în organizarea și orien
tarea activității culturale spre proble
mele majore revine comitetelor de cul
tură și artă. Astfel spre a intensifica 
preocuparea căminelor culturale pen
tru răspîndirea cunoștințelor profesio
nale, comitetul raional de cultură și 
artă Caracal a inițiat un concurs pe 
teme de zootehnie la care au participat 
îngrijitorii de animale din gospodăriile 
colective, o sută dintre ei fiind 
ționați la faza comunală pentru 
cerea finală. În raionul Rădăuți, 
tetul de cultură și artă a trimis 
timele luni căminelor culturale 
300 de conferențiari și a organizat 34 
de deplasări ale brigăzilor științifice. 
Deși întîlnirile colectiviștilor cu aceste 
brigăzi s-au dovedit a fi una din for
mele cele mai eficace de răspîndire a 
cunoștințelor, în unele locuri ele sînt 
puțin folosite. De cîteva luni, în ra
ionul Vișeu nu s-au mai organizat ase
menea întîlniri. E necesară, de asemenea, 
întărirea controlului efectuat de or
ganele raionale și regionale. Activiștii 
comitetului de cultură și artă al raionu
lui Rădăuți se deplasează rar la sate.

Este firesc ca activitatea căminelor 
culturale să se bucure de o deosebită 
atenție din partea organelor și organi
zațiilor de partid. Ele ■ au datoria să 
sprijine și să îndrume permanent mun
ca culturală de masă la sate, în strînsă 
legătură cu sarcinile econgmiçe, cu ce
rințele spirituale ale satului socialist.

Vizitînd satele, activiștii casei de cultură de la Sighet culegVizitînd satele, activiștii casei de cultură de la Sighet culeg numeroase 
cîntece, strigături și alte piese interesante din folclorul vechi și nou. Fotografia 
redă un aspect de la o întîlnire a culegătorilor de folclor cu sătence din comuna 
Șăpînța, regiunea Maramureș.

selec- 
între- 
comi- 
în ul- 
peste

Se apropie deschiderea unui nou an școlar. In 
institutele noastre de artă va păși o nouă serie 
de tineri dornici să-și însușească secretele mă
iestriei; iar o nouă promoție de absolvenți pără
sește băncile studenției, cu o sumă de cunoștințe 
pe care urmează să le aplice și să le desăoîr- 
șească. Cu acest prilej, aș vrea să-mi exprim cî- 
teva păreri privitoare Za dezvoltarea și orientarea 
tinerelor talente, pe marginea expoziției de di
plomă a studenților de la Institutul de Arte 
Plastice din București.

Este bine cunoscut că avem o tradiție 
de artă plastică puternică și originală. Că 
tot ce s-a născut la noi în materie de ceramică, 
incrustație în lemn, pictură de perete, pictură de 
șevalet, sculptură înseamnă dragoste de viață și 
că nu e nevoie să fii modern împrumutînd gra
tuit din alte experiențe. A fi modern înseamnă 
a munci în fiecare zi, cu ochii foarte deschiși la 
ritmul și aspirațiile secolului pe care îl trăiești.

In expoziție am remarcat talente autentice, a- 
pariții care nu pot decît să ne bucure, cum ar 
fi Stan Done, Vasile Socoliuc, Ion Cojocaru, Ion 
Bănuiesc», Francise Bartok (pentru portrete), Fă- 
căianu, Irina Borovschi, Albany, Gheorghe Tiu- 
tin. Dăscălescu. Dar sînt .și alții care nu au știut 
să înțeleagă rodnic învățătura profesorilor. Este 
adevărat că un profesor bun îți comunică în pri
mul rînd experiența sa personală, cuceririle lui 
și că pe tine, student, te impresionează în așa 
măsură, îneît uneori începi să-l copii fără să vrei. 
Acest fenomen a fost prezent și la alte genera
ții. Trebuie semnalat spre a se atrage atenția că 
profesorii, cu pricepere, cu mai multă grijă, pot 
face ca fenomenul să nu se mai repete.

Desenul, după părerea mea, trebuie privit cu 
mai multă seriozitate .și făcut cu mai multă mun
că. Creionul în mina unui plastician este ca bis
turiul în mîna unui chirurg. Bisturiul trebuie să 
taie acolo unde trebuie și cit trebuie. Nu ai voie,

ca desenator, să tai cu cărbunele dezordonat, ci 
trebuie să notezi cu cea mai atentă chibzuite a 
mijloacelor artistice — chibzuire care te duce la 
transpunerea cea mai puternică și mai frumoasă 
a sentimentului pe care vrei să-l exprimi.

Grafica din expoziție mi s-a părut deseori prea 
neagră. Supără cantitățile mari de negru, turna
te — cum ar spune meșterul Arghezi — de-a 
surda pe coala de hîrtie albă. Dacă ne gînd'im 
la desenul lui Ressu, la penițele lui Steriadi, la 
Tonitza, la Pallady, la Iser, ne dăm seama că 
grafica romînească (chiar de la nașterea ei, de 
altfel), avea o exuberanță și puritate pe care 
unii nu se silesc îndeajuns să le păstreze. La 
școală, tînărul artist vine neștiutor și foarte re
ceptiv, ascultă tot și de la oricine — de aceea 
cred că ar trebui grijă deosebită în alegerea sfă
tuitorilor, pentru a da întotdeauna putință tine
relor talente să crească sănătos. Studentul tre
buie să respecte profesorul, întîi pentru arta lui 
și în al doilea rînd pentru capacitatea acestuia 
de a-i preda măiestria.

Știința de a combina culorile, dacă ar fi 
fost învățată cu mai multă sîrguință, 
dat posibilitatea compozițiilor să trăiască într-o 
culoare mai luminoasă, mai vie. Întunericul nu 
aparține timpului nostru. Trebuie să fugim de în
tunericul căutat ostentativ în pictură, lucru care 
aparține unor mentalități învechite, care dă ta
blourilor o tristețe prăfuită. Lucrări ca „Execu
ția“, „Brigadieri“, „Intrarea în colectivă“, „Odih
na“, parcă sînt pictate cu lumină de la eclipsă. 
Temele abordate, după părerea mea, cereau o 
altfel de elaborare cromatică.

Scriu aceste lucruri din dorința ca expozițiile 
noastre, cu înnoirile tinerelor generații, să fie 
adevărate sărbători de cultură. Pentru aceasta 

trebuie muncă multă, dăruire totală, sentiment 
puternic, cinste și talent.

C. PILIUȚA

Din expoziție reproducem (în stînga) lucrarea „Grevist", inspirată din trecutul de luptă al mun
citorilor de la Grivița, cate aparține lui V. Cafengiu și (în dreapta) pe cea realizată de V. Postel-VälVikÄUL K.I1C l«u VTlâVllcSj talc 
nicu, intitulată „Colectivistă“.

-

DIN ACTUALITATEA LITERARĂ
Contribuții la cercetarea
moștenirii scriitoricești

Bogatul cuprins al revistei „Viața 
romînească“ nr. 6—7 (număr special 
consacrat problemelor de istorie 
literară din primele 4 decenii ale 
sec. XX) oglindește creșterea acti
vității criiicilor și istoricilor noștri 
literari. în lumina sarcinii trasate 
celor ce activează pe acest tărîm 
la Conferința pe țară a scriitorilor, 
redacția și-a propus să sprijine 
munca de alcătuire a Istoriei Litera
turii Romîne, abordînd în studiile și 
articolele publicate capitole mai pu
țin cercetate pînă acum și aducînd 
puncte de vedere utile unei rodni
ce dezbateri.

Numărul special cuprinde 
cumente și materiale 
referitoare la activitatea 
prezentanți de seamă ăi 

în creația literară 
Întîlnim extrase 

pondența lui Mihail 
Garabet Ibrăileanu, 
tian, amintiri despre Liviu Rebrea- 
nu, semnate de Ion Marin Sadovea- 
nu și Fany Rebreanu. Subliniind le
gătura puternică a lui Mihail Sa- 
doveanu cu viața, Ionel Pop rechea
mă în memorie chipuri de oameni de 
la Valea Frumoasă, care l-au inspi
rat pe 
evocă 
Otilia 
ceanu.
asemenea amintirile literare ale lui 
Victor Eftimiu. precum și „schița în 
creion“ — de fapt, un veritabil por
tret al poetului Mihai Codreanu, rea
lizat de Demostene Botez.

Lupta pentru promovarea realis
mului, împotriva tendințelor antirea
liste, e urmărită sub 
în articole ca Lupta 
tica noastră literară 
Savin Bratu, Critica

vremii de Eugen Simion. 
Particularități ale realismu- 
tomînesc dintre cele două 
de Al. Piru, conține obser-

pe parcursul muncii de elaborare a 
Istoriei Literaturii Romîne.

Textele literare inedite sînt însă 
puține și nu îndeajuns de semnifica
tive. Măi ales bucățile din F. Ader- 
ca și Ion Pillât, neînsoțite de nici un 
comentariu, nu spun prea mult ci
titorului.

do- 
vploroase 
unor re- 
xealismu- 
romîneas-

din cores- 
Sadoveanu, 

Mihail Sebas-

prozator. Șerban Cioculescu 
figura lui N. D. Cocea, iar 
Cazimir copilăria lui Topîr- 
Un real interes prezintă de

diferite aspecte 
de idei în cri- 
(1900—1316) de 
ideologiei și a

literaturii „trăiriste" în presa demo
crată a
Articolul 
lui critic 
războaie
vații interesante, care ar fi meritat 
dezvoltate. Măiestria literară a ma
rilor scriitori din această perioadă 
face obiectul unor articole ca Mihail 
Sadoveanu, artist al evocării de 
Const. Ciopraga sau Liviu Bebreanu 
și aria romanului de Lucian Raicu.

Contribuții la studierea curen
telor ce s-au manifestat în primele 
decenii ale secolului aduc Dumitru 
Micu (despre începuturile simbolis
mului romînesc) și Teodor Vîrgolici 
— cu privire la literatura sămănăto
ristă. într-un studiu teoretic, dar cu 
referiri directe și la epoca în discu
ție, Silvian Iosifescu încearcă să de
finească noțiunea de curent literar 
și raporturile ei cu individualitatea 
artistică.

In paginile acestui număr, mai 
mulți critici își asumă sarcina de a 
analiza creația unora dintre cei mai 
contradictorii scriitori dintre cele 
două războaie. Ocupîndu-se de o- 
pera lui Ion Minulescu, Ion Barbu, 
Adrian Maniu, Gib. I. Mihăiescu, Pa
nait Istrati, Lucian Blaga, Ionel Teo- 
doreanu, și analizînd-o în strînsă 
legătură cu condițiile social-istoiice 
în care a fost creată, autorii studii
lor (respectiv Matei Călinescu, Ov. 
S. Crohmălniceanu, Mihail Petrovea- 
nu, Nicolae Manolescu, Al. Oprea, N. 
Tertulian, Marin Bucur) au căutat să 
discearnă calitățile și minusurile o- 
perelor acestora, ceea ce își gă
sește loc în cadrul moștenirii noas
tre literare și ceea ce rămîne fără 
forță și valoare. Desigur, părerile ex
primate — reprezentînd pași pe linia 
cercetării științifice a acestor opere 
de către critica noastră nouă — vor 
fi îmbogățite, completate, precizate

I

Un volum de
Cu puncte de plecare în 

publicate cu ani în urmă 
literară, volumul „Direcții și tendințe 
în proza nouă“ de S. Damian — cum 
arată și titlul — surprinde cîteva 
aspecte importante ale evoluției 
prozei noastre contemporane.

Materialul critic al volumului este 
grupat pe două coordonate : Mo
mente din dezvoltarea prozei și 
Considerații sintetice. FăTă a între
prinde monografii care să pretindă 
a epuiza fenomenul literar. în do
meniul prozei, criticul se oprește a- 
supra unor autori și cărți care mar
chează, într-un fel sau altul, mo
mente în oglindirea complexă a 
realității socialiste în proza noastră 
actuală. întîlnim astfel reușite stu
dii de .sinteză pe marginea aspecte
lor centrale din opera unor scriitori 
— Monografia psihologică in lite
ratura lui Marin Preda, Erou și 
mase în romanul „Seteg“ sau Profi
luri din mediul muncitoresc (Eugen 
Barbu).

Aparținînd el însuși generației ti
nere, autorul analizează cu atenție 
creația unor tineri scriitori intere
sant! ca T. Mazilu („Bariera“ și ju
decata criticii), Al. Ivan Ghilia (In
tre tradiție și spiritul epocii), N. Țic 
(Variațiuni pe tema „înseninării“), 
N. Velea („Poarta“).

Direcțiile și tendințele semnalate 
de S. Darman ies în evidentă prin- 
tr-o confruntare vie și minuțioasă cu 
opiniile formulate anterior în presa 
literară. „Direcțiile“, în fond, repre
zintă varietăți în nesfîrșita gamă de 
modalități de creație a metodei 
realismului socialist. Demonstrația 
criticului urmărește să sublinieze 
cît de boga’e sînt resursele vieții 
noastre socialiste pentru creația ar
tistică, pentru o diversitate de sti-

articolele 
în presa

Pe litoral, la Mamaia, s-a desfășurat primul Festi
val de muzică ușoară romînească și în același 
timp etapa finală a concursului național de crea
ție muzicală, organizat de Comitetul de stat pentru 
cultură și artă.

Festivalul (al cărui afiș îl reproducem mai sus) a 
cunoscut o mare afluență de public. în acest timp 
la tonetele special amenajate au fost vîndute nu
meroase partituri și discuri cu melodii de muzică 
ușoară romînească, printre care și unele din cele 
prezentate în concurs.

Astăzi, are loc premierea celor mai bune melodii 
prezentate la concurs, după care va urma un con
cert de închidere al cărui program cuprinde lucrări 
selecționate din festival.

O colecție îndrăgită de tineret
Colecția „Știința învin

ge“ publicată de Editura 
tineretului și-a cîștigat în 
cei 11 ani de la apariție 
prețuirea cititorilor ei: 
pionieri, școlari, tineri din 
uzine și de pe ogoare.

Prezentînd într-o for
mă atractivă principalele 
probleme ale științei și 
tehnicii contemporane, co
lecția urmărește să com-

pleteze 
obiecte 
lărgească sfera de cunoș
tințe a cititorilor, să dez
volte gustul și dragostea 
pentru însușirea tehnicii 
noi, să contribuie Ia o- 
rientarea profesională a 
tinerilor.

Pînă în prezent au fost 
tipărite în această colecție 
peste 60 titluri de cărți.

studiul diferitelor 
de învățămînt, să

1000 de
Peste 55 la sută din 

cărțile tehnice și științi
fice, de literatură politi
că, beletristică, cărți pen
tru copii etc. ce se vînd 
lunar în Capitală se difu
zează prin standurile din 
întreprinderi și instituții. 
De activitatea acestor 
standuri se îngrijesc di
fuzorii obștești printre 
care se găsesc muncitori,, 
tehnicieni, ingineri. învă
țători, bibliotecari etc.

standuri
Difuzorii obștești orga

nizează diferite acțiuni de 
popularizare și difuzare a 
cărții la locul de muncă, 
convorbiri pe marginea 
planurilor editoriale, 
sigură informarea 
rilor asupra noilor 
ții etc.

în prezent, în
prinderile și instituțiile 
bucgreștene funcționează 
aproape 1 000 de standuri 
de difuzare a cărții.

a- 
citito- 
apari-

între-

Efortul întreprins de „Viața romî
nească“ Și de colaboratorii ei pe li
nia dezbaterii unor probleme de is
toriografie literară merită continuat 
și lărgit în paginile publicațiilor de 
specialitate.

Expoziție de desene

M. POP

sinteze critice
că toate modali-luri. Cartea arată 

tățile artistice ale prozei noastre ac
tuale se dezvoltă concomitent și ar
monios, căutînd să surprindă as
pecte cît mai profunde ale vieții 
noi.

Cercetînd aceste „direcții“ așa 
cum se oglindesc ele în unele opere 
literare, criticul insistă îndeosebi a- 
supra mesajului de viață, asupra 
semnificațiilor ideologice, conținu
tului de idei al cărții. El subliniază 
sensurile și mobiiurile interioare 
care ridică ori coboară personajele, 
dezvăluie sistemul de gîndire al 
personajelor, structura lor etică. Re- 
levînd latura teoretică-filozofică a 
operei, S. Damian se preocupă 
în mai mică măsură de stilul, 
limba, meșteșugul literar al ro
mancierului sau nuvelistului. După 
părerea mea, sînt prea puțin cerce
tate de autor aspectele negative, os- 
cilînd între idilism și psihologismul 
fals gl eroilor „răsuciți“, din scrie
rile unor prozatori. Capitolul „Difi
cultăți în lupta pentru realism“, 
prin exemplele pe care le cuprinde, 
nu se referă la aspectele cele mai 
caracteristice astăzi pentru unele 
abateri de Ia oglindirea veridică a 
realității noastre socialiste.

Se impun prin reflecție matură a- 
supra fenomenului literar cele două 
articole finale (Direcții și tendințe ; 
Unghiul de vedere al scriitorului), 
care aduc o încercare fructuoasă de 
a încadra într-o perspectivă maie 
de valori și de sensuri literatura ro- 
mînă realist socialistă în ansamblul 
literaturii naționale.

S. Damian, prin al doilea volum al 
său, își manifestă din nou prezenta 
activă în domeniul cercetării critice 
a literaturii noastre noi.

MARIN BUCUR

în sălile Muzeului de artă din 
Craiova s-a deschis recent o expo
ziție de desene antimonarhice. 
Sînt prezentate 50 de lucrări ale 
graficianului D. Negrea din Bucu
rești.

Spectacol în aer liber
Miercuri seara peste 4 000 de 

spectatori din Onești — chimiști, 
constructori, petroliști și familiile 
lor — au asistat la spectacolul : 
„Pe un picior de plai“, prezentat 
pe stadionul din localitate de an
samblul folcloric al 
popular al Capitalei,
ansamblului au fost îndelung 
aplaudați.

Sfătului 
Membrii

în turneu
DEVA (coresp. „Scînteii"). — 

Colectivul Teatrului de estradă 
din Deva întreprinde un turneu 
prin țară. In decursul a două luni 
va fi prezentat în 48 de locali
tăți spectacolul „Vacanță muzi
cală“.

păpuși — secția ro- 
Tg. Mureș a intre- 
un turneu in mai

Teatrul de 
mină — din 
prins recent 
multe orașe și sate din regiunea
Mureș — Autonomă Maghiară cu 
spectacolul „Punguța eu doi bani“ 
de Ion Creangă (dramatizare de 
Viorica Filipoiu pe versuri de Ve
ronica Porumbacu). S-au prezen
tat în cadrul turneului spectacole 
la Borsec, Sovata, in comunele 
Subcetate, Lunca Bradului și in 
alte localități.
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Sä valorificăm J
pe deplin

toate resursele
de furaje i

Creșterea în continuare 
a efectivelor de animale și 
obținerea unei producții 
ridicate de carne, lapte, 
lînă depind într-o măsură 
hotărîtoare de asigurarea
unor cantități îndestulă-
toare de furaje. în această 
perioadă, numeroase gos
podării de stat și gospo
dării colective strîng cu 
grijă toate resursele de fu
raje pentru însilozare, iau 
toate măsurile de care de-
pind îmbunătățirea ca-
lității nutrețurilor, păstra- 
rea lor fără pierderi.

Una dintre cele mai mari 
resurse de furaje o repre
zintă cocenii de porumb. 
Ținînd seama că acest nu
treț însumează mai multe 
milioane de tone, folosirea 
iui în întregime, păstrarea 
și chiar îmbunătățirea în-
sușirilor nutritive au o
mare însemnătate econo- 
mică.

Iată de ce, în această pe
rioadă, cînd a început re
coltarea porumbului pen- 
tru boabe, este deosebit de
important ca in fiecare
gospodărie să se organize
ze temeinic munca pentru
însilorareu cocenilor. Este 
în interesul fiecărei gospo
dării, al fiecărui colectivist
să fie însilozate cantități
cit mai mari de coceni.

Organele și organizațiile 
de partid, siaturile popu
lare și consiliile agricole
sînt chemate să desfășoare 
o largă acțiune de îndru-
mare și sprijin concret
pentru organizarea temei
nică a lucrărilor, folosirea 
cu întreaga capacitate a 
tocătorilor mecanice și a 
mijloacelor de transport, 
să extindă experiența uni
tăților fruntașe privind în
silozarea cocenilor și a al- 
tor resurse de furaje.

O mare rezervă de hrană pentru animale
condițiile țării noastre, o contribu-

Prof. dr. GHEORGHE BÄIA

a-
mai

nu se 
ca tă- 
trans-

hrana 
înde- 

rămîn 
egală

ridicată de 75 la sută, mai ales la can
tități scăzute de zahăr, se favorizează 
fermentațiile butirice și putrezirea coce
nilor.

puternic fiecare strat cu trac- 
șenile.
se încarcă vîrfuit cu 1—1,5 m 
marginii superioare și apoi se

făcute în ultimii ani la 
alte stațiuni experimen
ta condiții de producție,

melasată sau cu sara-

în
ție importantă la asigurarea hranei ani
malelor o aduce cultura porumbului, 
însemnătatea economică tot mai mare a 
porumbului ca furaj rezultă din posi
bilitățile pe care le oferă în special 
pentru sporirea producției de carne.

Din cultura porumbului rezultă, pe 
lîngă producția de boabe, rezerve imen
se de coceni și ciocălăi de porumb. Dacă 
modul de valorificare a porumbului 
boabe ca furaj de bază mai ales în hra
na porcilor și a păsărilor de carne nu 
mai constituie o problemă, valorificarea 
în condiții mai bune decît pînă acum a 
celor peste 10 milioane tone de coceni, 
precum și a ciocălăilor trebuie cît mai 
larg popularizată.

Experiența dobîndită în ultimii ani a 
dus la elaborarea unor metode eficiente 
de valorificare integrală a plantelor de 
porumb prin folosirea cocenilor și a 
ciocălăilor cu adaos de uree sau alte 
substanțe azotate sintetice care duc la 
completarea proteinei, prin administra
rea lor împreună cu melasă, săruri mi
nerale și vitamine.

O formă superioară de valorificare a 
cocenilor de porumb constă în însiloza
rea acestora împreună cu uree și mela
să, cu plante sau resturi de plante su
culente și bogate în zaharuri, cu bor
hoturi umede sau numai cu saramură, 
adăugîndu-se în toate cazurile culturi de 
bacterii lactice și drojdii lichide.

tunci cînd la recol
tare se folosesc com
bine care strîng știu- 
leții și, concomitent, 
recoltează și toacă cocenii. Cînd 
recoltează cu combinele este bine 
iatul cocenilor, legatul în snopi și
portul de pe cîmp să se facă pe timp 
răcoros, dimineața și seara pe rouă, pen
tru a nu se pierde prea multe frunze.

Metode la îndemîna 
fiecărei gospodării

însilozarea cocenilor de porumb în’ a- 
mestec cu nutrețuri suculente reprezintă 
încă una din posibilitățile practice de va
lorificare superioară a cocenilor. Se fo
losesc în acest scop, bostănoasele, frun
zele și coletele de sfeclă, porumb verde 
cultivat în miriște și tăiței de sfeclă 
proaspeți. Și în această variantă de în
silozare este important de stabilit pro
porția de plante suculente astfel ca umi
ditatea amestecului să fie adusă la 65—75 
la sută. In acest scop nutrețul suculent 
se adaugă după conținutul în. apă, în can
titate de 1—1,5 sau 2 părți la o parte 

Nutrețurile tocate se amestecă 
introducerii

împrăștie cu stropi
tori sau vermorele li
chidele cu uree, me
lasă și bacterii lac- 

tice, saramura sau apa simplă în canti
tăți astfel calculate ca să aducă umidi
tatea cocenilor la 65—75 la sută. Apoi se 
presează 
toare pe 

Silozul 
deasupra 
acoperă cu baloți de paie așezați în 3'—4 
straturi suprapuse în formă de piramidă, 
cu paie așezate în formă de șiră sau cu 
carton asfaltat.

Pentru reușita insilozării cocenilor de 
porumb în oricare din variantele aminti
te este important să se asigure umidita
tea necesară și să se scoată cît mai repe
de și mai complet aerul din siloz, prin- 
tr-o presare puternică de la introducerea 
primului strat de nutreț și pînă la um
plerea cu vîrf a silozului.

Cum se folosește ureea 
și melasa la însilozare

Recoltarea — în cel 
mai scurt timp

Recoltarea la timp și însilozarea în 
cantități cît mai mari a producției ridi
cate de coceni din anul acesta consti
tuie un mijloc principal de asigurare a 
hranei animalelor.

Recoltarea cocenilor de porumb în ve
derea însilozării sau păstrării ca atare 
este recomandabil să se facă cît 
timpuriu, pentru ca plantele să-și păs
treze suculența necesară însilozării. Pre
zintă mult interes ca recoltarea știideti- 
lor de porumb să se facă încă din faza 
de ceară, cînd boabele au ajuns la 
maturitatea de coacere, iar planta păs
trează frunzele și este încă suculentă. în 
acest caz, umiditatea prea ridicată a 
boabelor face necesară uscarea știuleți- 
lor ; prin urmare, recoltarea în faza de 
ceară a porumbului se poate face numai 
în măsura capacității instalațiilor de us
cat porumb.

O mai mare atenție trebuie acordată 
strîngerii și transportului de pe cîmp a 
cocenilor de porumb. Este bine ca re
coltarea cocenilor să se facă concomi
tent sau să urmeze imediat recoltării 
știuleților, cunoscînd că fiecare zi de în- 
tîrziere aduce după sine pierderi impor
tante. Aceste pierderi se produc prin us
carea și lignificarea cocenilor și prin 
degradarea lor sub acțiunea vîntului și 
ploilor. în aceste cazuri se pierd frun
zele și scade gradul de consumabilitate 
și de digestibilitate al cocenilor. Cea mai 
ridicată valoare nutritivă se

coceni.
cît mai omogen pe măsura 
în siloz și se presează puternic începînd 
cu primul strat.

însilozarea cocenilor de porumb se mai 
poate face după posibilitățile gospodăriei 
cu adaos de melasă, 1—1,5 la sută, cu 
borhoturi lichide (de la fabricile de spirt, 
amidon și glucoză) sau cu saramură în 
concentrație de 1 la sută. Melasa se di
luează cu apă pentru a putea fi repar
tizată uniform în toată masa de coceni. 
Lichidele arătate se adaugă în cantități 
de 70—90 litri pentru 100 kg coceni după 
gradul de uscăciune al acestora, astfel 
ca umiditatea cocenilor să fie adusă la 
65—75 la sută. Pe lîngă preparatele 
mintite se mai adaugă lactobacterin, 
socotind 2—3 doze la 10 tone coceni, pre
cum și drojdii lichide.

însilozarea cocenilor se face în silozuri 
tranșee cu dimensiunile: 5 m lățimea la 
fund, 6,5 m lățimea la partea, superioară, 
înălțimea 2,5—3 m și 30—50 m lungimea. 
Bune rezultate se pot obține și prin fo
losirea silozurilor de suprafață cu lăți
mea de 6,3 sau 10 m, înălțimea de 2—-2,5 
m și lungimea de 30—50 m. Cocenii trans
portați în stare tocată sau tocați la mar
ginea silozului se întind pe toată supra
fața silozului în straturi uniforme, groa
se de 50—60 cm. Peste fiecare strat se

Cocenii de porumb pot fi valorifi
cați economic în rații care au un anumit 
conținut de proteină. De aceea în unele 
gospodării însilozarea lor se va face cu 
adaos de uree — substanță produsă pe 
cale industrială, care prin conținutul ri
dicat de azot poate completa insuficien
ța proteică a rațiilor cu bază de co
ceni la animalele rumegătoare.

Ureea se adaugă la însilozare în can
tități precise de 3—5 kg pentru o tonă 
de coceni. Folosită în cantități mai mari, 
ureea poate produce intoxicații grave și 
influențează nefavorabil calitatea nutre
țului.

Atunci cînd se însilozează coceni cu 
uree este absolut necesar să se adauge și 
1—2 kg melasă la 100 kg coceni. Melasa 
este necesară producerii acidului lactic.

Ureea se dizolvă în apă cu melasa și 
culturile de bacterii lactice, apoi se dilu
ează tot cu apă pentru a se putea 
partiza uniform în toată masa de 
ceni.

O condiție esențială pentru reușita 
silozării cocenilor constă în aducerea 
umidității lor de la 30—35 la sută, cît au 
la recoltare, la 65—75 la sută. La o umi
ditate mai scăzută nu se poate scoate 
aerul din siloz chiar la o presare pu
ternică și astfel se obține un nutreț uscat 
sau caramelizat și cu pierderi mari de 
substanțe nutritive. La o umiditate mai

re- 
co-

în-

Prepararea cocenilor 
rămași neînsilozați

Multă atenție trebuie să se acorde păs
trării și folosirii mai eficiente a cocenilor 
de 
nii 
ză 
de

porumb care nu se însilozează. Coce- 
care nu pot fi însilozați se păstrea- 
clădiți în glugi sau șire cît mai ferit 
ploi și zăpezi.

Practica unor gospodării de a folosi co
cenii nepreparați se soldează cu pierderi 
de pînă la 50 la sută. Se pot înlătura a- 
ceste pierderi prin tocarea și înmuierea 
cocenilor cu nutrețuri suculente, cu bor
hoturi, cu apă 
mură.

Experiențele 
Fundulea și la 
tale, verificate 
au dovedit posibilitatea folosirii coceni
lor cu adaos de uree ca nutreț de bază 
în hrana taurinelor puse la îngrășat. 
Ureea se adaugă cocenilor bine mărunțiți 
în cantitate de 30—50 g la o sută kilogra
me greutate vie a animalelor, ceea ce re
vine la 100—150 g pe cap de animal în 
24 de ore. De asemenea se adaugă 9 părți 
melasă la o parte uree.

Folosirea cocenilor completați cu uree 
și melasă în hrana taurinelor la îngră
șat prezintă avantajul că se pot obține 
sporuri de creștere în greutate rentabi
le cu cantități reduse de fîn și cu supli
mente mici de concentrate.

Eficiența culturii porumbului poate fi 
sporită mult prin valorificarea în 
animalelor și a ciocălăilor. După 
pârtarea boabelor de pe știuleți 
ciocălăii cu o valoare nutritivă 
cu a cocenilor. Ciocălăii se folosesc ca 
material de foc și puțină lume cunoaște 
că pot fi transformați în carne. Există 
experiențe și o practică de producție 
concludentă care arată că ciocălăii mă- 
cinați cu adaos de uree și melasă con
stituie un nutreț valoros și ieftin pentru 
îngrășarea taurinelor și ovinelor.

Prin valorificarea rațională a cantități
lor mari de coceni și ciocălăi de porumb, 
gospodăriile de stat și colective își pot 
asigura o bază trainică și ieftină de în
treținere a animalelor, pot produce can
tități însemnate de carne și alte produse.

Lucrările de selecționare și înmulțire a mi
croorganismelor care servesc la prepararea lac- 
tobacterinului cer multă atenție și pricepere. 
In fotografie : cercetătorii Mircea Vintilă și 
Nieulina Gogan execută una din lucrările ne
cesare pentru stabilirea calității acestui produs.

(Foto : Gh. Vințilă)

Colectiviști, mecanizatori <im G. A. S. și S. Hl. T, !
Strîngeți cu grijă toate resursele de furaje care pot fi 

folosite în hrana animalelor. însilozați cantități cît mai mari de 
coceni în amestec cu furaje suculente și alte adaosuri necesare. 
Aplicați întocmai toate regulile de însilozare stabilite de specialiști 
pentru a obține nutrețuri de calitate cît mai bună!

Lactobacterinul îmbunătățește calitatea nutrețurilor
obține a-

Colectiviștii din cocenilor în amestec cu furaje sucu-

1 e n ț a
Movilița, raionul Urziceni, lucrează de zor la însilozarea

lente sau stropiți cu saramură. In fotografie : brigada condusă de Emilian Fătu umple un nou siloz de coceni 
tocați. (Foto : M. Andreescu)

parte din 
din nutreț, 

valoarea 
Știința și

în gospodăria noas
tră colectivă s-a dez
voltat puternic creș
terea animalelor, 
vem aproape 
taurine, 1 050 
2 000 de oi 
7 000 păsări, 
sporirea în

A- 
800 de 

porcine, 
și peste 

Pentru 
continu

are a numărului de 
animale și obținerea 
unor producții mari 
de lapte, carne și lînă, 
consiliul de conduce
re și organizația de 
bază acordă multă a- 
tenție asigurării bazei 
furajere. în planul 
nr stru de producție 
am prevăzut ca în a- 
cest an să asigurăm 
cel puțin 10 tone de 
furaje însilozate de 
fiecare vită mare.

Consiliul de condu
cere a hotărît să re
coltăm și să însilozăm 
din lanurile de po
rumb toate plantele 
sterile și copileții. Or- 
ganizîndu-ne temeinic 
munca, odată cu cele
lalte lucrări de sezon 
noi am însilozat în- 
tr-un timp scurt a- 
proape 2 000 tone de 
porumb simplu sau 
în amestec cu pleavă. 
La propunerea ingi
nerului zootehnist 
Radu Loga și a vice
președintelui gospo
dăriei, Marin Pistol,

care se ocupă de 
blemele creșterii 
malelor s-au însilozat 
și peste 500 tone ro
goz cosit de pe balta 
aflată pe perimetrul 
gospodăriei. Dar aces
tea nu sînt singurele 
resurse de furaje pe 
care le folosim. Din 
experiența anilor tre- 
cuți ne-am convins 
că însilozînd coceni 
de porumb tocați, în 
amestec cu frunze și 
colete de sfeclă sau 
cu borhot, se obțin 
nutrețuri de bună ca
litate. Anul trecut, 
noi am însilozat 1 000 
de tone de coceni de 
porumb tocați în a- 
mestec cu borhot, 
frunze și colete de 
sfeclă. Acest furaj a 
fost consumat cu 
poftă de animale.

Anul acesta vom în- 
siloza 3 000 de tone 
de coceni tocați, în a- 
mestec cu borhot, 
frunze și colete 
sfeclă de zahăr, 
prezent însilozăm 
f urile tulpinelor 
porumb tăiate ime
diat deasupra știule- 
ților. Pînă acum am 
și însilozat aproape 
500 tone de furaje.

Peste puține zile 
vom începe recolta
rea porumbului pen-

de 
în 

vîr-
de

tru boabe și odată cu 
acesta și însilozarea 
cocenilor. în vederea 
desfășurării acestei 
lucrări într-un timp 
scurt am luat de pe 
acum o serie de mă
suri. Astfel, au fost 
pregătite în întregime 
silozurile necesare și 
au fost revizuite din 
nou cele trei tocători 
mecanice ale gospodă
riei și motoarele sta
bile, au fost asigurate 
atelajele pentru trans
portul operativ al co
cenilor din lan la 
locul de însilozare. 
Am prevăzut ca la 
însilozarea cocenilor 
de porumb să se 
creze 
buri,

în 
dăm 
o mare atenție însilo
zării rogozurilor, di
feritelor resturi din 
grădina de legume, 
capitalelor de floa- 
rea-soarelui și altor 
resurse de furaje.

în felul acesta 
asigurăm ] 
nă furaje 
lătoare și 
calitate.

lu- 
în două schim- 
ziua și noaptea, 
această perioadă 

în continuare

felul
pentru iar- 

îndestu- 
bunăde

ION ILEA 
președintele G. 
Salcia, raionul Calafat

A. C.

în raioanele Urziceni 
și Slobozia Una din preocupările
principale ale colectiviștilor

Am vizitat zilele trecute mai multe 
gospodării colective din raioanele 
Urziceni și Slobozia, regiunea Bucu
rești. în toate satele, paralel cu 
recoltatul și pregătirile pentru se
mănatul griului, colectiviștii se o- 
cupă cu multă grijă de asigurarea 
furajelor necesare animalelor pe 
timpul iernii. în apropierea fermelor 
de animale au fost adunate șire și 
stoguri de paie și fînuri, multe gropi 
au fost umplute cu porumbul culti
vat pentru siloz și diferite alte fu
raje verzi.

Din discuțiile avute cu colectiviști, 
brigadieri, președinți de gospodării 
colective și specialiști din aceste 
raioane și din cele văzute am putut 
constata că în aceste zile însiloza
rea cocenilor este una dintre prin
cipalele preocupări. Iată cîteva 
exemple.

Colectiviștii din comuna Movilița, 
raionul Urziceni, au însilozat anul 
trecut o parte din coceni în amestec 
cu frunze și coletele de sfeclă, res
turi din grădina de legume. „Anima
lele au consumat cu poftă acest fu
raj — ne-a spus brigadierul zoo
tehnic Nicolae Radu. De aceea 
ne-am propus ca anul acesta să în
silozăm circa 1 000 de tone de co
ceni în amestec cu suculente. Pen
tru aceasta am mai săpat 4 gropi“.

Zilele trecute colectiviștii din Mp-

au început
de pe tarlalele care s-au copt

recoltatul porum-vilița 
bului 
primele. Cocenii sînt însilozați în 
amestec cu frunze de floarea-soare- 
lui, lesturi din grădină și dovleci. In 
două zile ei au însilozat 150 tone.

De la inginerul zootehnist Valentin 
Moraru de la G.A.C. 
flat că în acest an 
hotărît să însilozeze 
ceni în amestec cu 
furaje suculente. în acest scop ei au 
semănat în primăvară 100 de hec
tare cu dovleci prin porumb, care 
asigură o producție de circa 10 000 
— 12 000 kg la hectar. Restul de co
ceni vor fi tocați și amestecați cu 
melasă, sfeclă furajeră sau vor fi 
stropiți cu saramură.

La Balaciu, colectiviștii 
să însilozeze 300 de tone 
în amestec cu colete și 
sfeclă, ierburi de baltă.

în vederea folosirii cît 
cioase a tuturor resurselor furajere 
de care dispun gospodăriile colec
tive, consiliul agricol raional Urzi
ceni a format colective din specia
liști care au analizat la fața locului 
posibilitățile existente în fiecare 
gospodărie pentru asigurarea bazei 
furajere. Colectivele au dat îndru
mări practice colectiviștilor. Astfel 
la gospodăria colectivă din comuna

Coșereni am a- 
colectiviștii au 
600 tone de co- 
dovleci și alte

au hotăiîl 
de coceni 
frunze de

mai judi-

că 
de 

fînuri fată de plan. în vederea com
pletării lui s-a stabilit a se folosi 
din plin, ziua și noaptea, aspersoa- 
rele pentru irigarea celor 60 ha cu 
lucerna. De asemenea, s-a indicat a 
se însiloza toate suculentele exis
tente în gospodărie în amestec cu 
coceni de porumb. Măsuri practice 
au fost luate și de către colectiviștii 
din comunele Roșiori, Valea Măcri- 
șului și altele.

Preocupare susținută pentru asi
gurarea furajelor se constată și în 
raionul Slobozia. S-au luat măsuri 
a se însiloza cantități cît mai mari 
de coceni în amestec cu suculente 
și o mare parte din porumbul se
mănat în urma recoltării cerealelor 
păioase. Gospodăriile colective din 
comunele Gheorghe Lazăr, Bucu, 
Ograda, Munteni-Buzău, Smima, 
Poiana și altele au și însilozat intre 
1 600 și 2 500 tone de furaje.

Este necesar ca îndată ce se re
coltează primele tarlale cu porumb, 
consiliile agricole raionale să ur
mărească ca toate gospodăriile co
lective să însilozeze cantități tot mai 
mari de coceni în amestec cu furaje 
suculente.

FLOREA CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

Sfîntu Gheorghe s-a constatat 
era un deficit de 300 tone

Se știe că unele nu
trețuri, printre care și 
cocenii, se pot însiloza 
numai folosindu-se a- 
numite adaosuri pen
tru completarea umi
dității și a necesarului 
de substanțe zaharoa
se. De la început, în 
nutrețul pus la siloz 
se produc atît fermen
tații utile, datorită ac
tivității bacteriilor lac
tice, cît și fermentații 
nedorite cum ar fi cele 
de putrefacție, butirice 
etc. Cînd au loc aces
tea din urmă se con
sumă o 
substanțele 
scăzîndu-i 
hrănitoare.
experiența practică pun 
la îndemînă mijloace 
pentru reducerea fer
mentațiilor nedorite. 
Astfel asigurarea unui 
procent optim de umi
ditate de 65-75 la sută, 
tocarea și presa
rea puternică favori
zează fermentația tac
tică care asigură buna 
conservare a furajului. 
Dacă la acestea se a- 
daugă lactobacterin, 
rezultatele sînt și mai 
bune. Ce este lacto
bacterinul ? Specialiștii 
au reușit să selecțio
neze culturi de bacterii 
lactice care produc cea 
mai mare cantitate de

acid lactic din sub
stanțele zaharoase e- 
xistente în nutrețuri.

Rezultatele obținute 
In numeroase gospo
dării de stal și gospo
dării colective arată 
că lactobacterinul Îm
bunătățește calitatea 
tuturor nutrețurilor, 
dar mai ales a coceni
lor în care există mai 
puține bacterii utile. 
Adăugarea lactobacte
rinului duce Ia crește
rea de 5 ori a numă
rului de bacterii lac
tice din masa de siloz. 
Important este și un 
alt lucru : atunci cînd 
s-a adăugat lactobac
terin, aceeași can
titate de acid lactic 
necesar bunei păstrări 
a nutrețului s-a obți
nui cu un consum de 
substanfe zaharoase 
de 4 ori mai mic decît 
atunci cînd furajele 
au fost însilozale sin
gure. De asemenea, 
prin folosirea lactobac
terinului la însiloza
rea cocenilor și a al
tor furaje se păstrează 
cu 10-30 la sută mai 
multă proteină în nu
trețul însilozat, ceea ce 
are o deosebită însem
nătate pentru îmbună
tățirea hrănirii anima
lelor. Nutrețul capătă

un gust și miros plă
cut și este mai bine 
consumat de animale. 
Aceste rezultate au 
contribuit la extinde
rea simțitoare a folosi
rii acestui produs ca 
adaos la Însilozare. 
Anul acesta au fost li
vrate gospodăriilor de 
stat și colective can
tități de lactobacterin 
suficiente pentru însi
lozarea a 4,5 milioane 
de tone de furaje

In mod practic, o 
doză de lactobacterin 
diluată în 60-100 litri 
de apă asigură o bună 
fermentație pentru 10 
tone de coceni. Impor
tant este ca soluția să 
fie cit mai uniform re
partizată pe fiecare 
strat de nutreț.

Trebuie subliniat că 
rezultate dintre cele 
mai bune in folosirea 
lactobacterinului 
obțin atunci cînd
respectă și regulile o- 
bișnuite de însilozare. 
in acest lei se poale 
obține și din coceni 
un nutret însilozat de 
bună calitate.

se 
se

Ing. M. VINTILA
Stațiunea experimen

tală de preparate 
microbiologice 

Băneasa-București

Cifre grăitoare

• Cocenii și ciocălăii reprezintă 40 la sută din valoarea 
nutritivă a plantei întregi de porumb. O cantitate de 100 kg 
coceni de porumb conține 36,5 unități nutritive față de 45,7 
unități nutritive cit conține finul natural de calitate mijlocie.

• Cele peste 10000000 tone de coceni care se produc a- 
nual în țara noastră pot înlocui aproape 7 000 000 tone de fin.

• Pentru însilozarea cocenilor este necesar să se adauge 
saramură în concentrație de 1 la sută, sau apă melasată in 
concentrație de 2 la sută. Nutrețurile suculente (tăiței de sfe 
clă proaspeți, borhoturi lichide de la fabricile de spirt, porumb 
verde din cultura a ll-a, bostănoase, resturi legumicole, frunze 
și colete de sfeclă etc) se adaugă în proporție de circa 150 kg 
la 100 kg coceni.Umiditatea amestecului rezultat trebuie să 
fie de 65—75 la sută.

• Lactobacterinul îmbunătățește calitatea oricărui nutreț 
pus la siloz. Acest produs are cea mai mare eficacitate atunci 
cînd se folosește la însilozarea cocenilor.

• Rezultate bune se obțin prin însilozarea cocenilor in 
amestec cu melasă diluată și 3-5 la sută uree. Prin folosirea 
ureei se poate asigura pînă la 35 la sută din proteina necesară 
animalelor.
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Lucrări de mieă mecanizare Cum vine autobuzul..
Introducerea și extin

derea micii mecanizări 
constituie o, preocupare per
manentă pentru colectivul 
uzinei „Grivița Roșie“ din 
Capitală. In atelierul for
je vagoane, de pildă, s-a 
mecanizat dispozitivul de 
îndoit lațurile de la apa
ratele de legare, confec- 
ționîndu-se în același timp 
un nou dispozitiv pentru 
strîngerea mecanică a foi
lor de arc. La secția tur
nătorie a fost mecanizată 
operația de dezbatere a 
formelor în care au fost 
turnate piese din fontă, 
iar în noul atelier pentru 
confecționarea boghiuri- 
lor s-au montat două po
duri rulante pentru ridi
carea și transportarea pie
selor grele.

Sînt în curs de execu
tare mecanizarea unui dis
pozitiv de curbat diferite 
profile, prin folosirea că
ruia in secția prelucrări

mecanice productivitatea 
muncii la această operație 
va crește de 8—10 ori, pre
cum și mecanizarea depla
sării instalației de deca- 
pare a acoperișurilor de 
la vagoane.

De asemenea, în uzină 
au fost studiate o serie de 
proiecte pentru mecaniza
rea procesului de 
a perdelelor de la 
nele de călători ; 
organizarea unui 
centralizat de debitare, 
montarea în secțiile pre
lucrări mecanice și mon
taj utilaj chimic a încă 
patru macarale de cite 5 
tone, construirea unor dis
pozitive automatizate de 
transportat și întors reci- 
pienți în vederea contro
lului sudurii prin raze 
Röntgen.

D. E. GHEORGHE 
tehnician, 

Uzinele „Grivița Roșie“

spălare 
vagoa- 
pentru 
atelier

Locuiesc în unul din cele mai noi 
cartiere ale Galațiului — Țiglina. Pen
tru locatarii celor peste 3 000 de apar
tamente de aici s-au dat în folosință 
magazine, școli, cluburi etc. Cît pri
vește însă organizarea transportului în 
comun, spre centrul orașului ori spre 
locurile de muncă, el nu ține pasul 
cu cerințele cetățenilor. Sînt zile cînd 
trebuie să așteptăm în stație chiar o 
jumătate de oră. Iar atunci cînd, în 
sfîrșit, vine autobpzul, din pricina a- 
glomerației unii sînt nevoiți să renun
țe la călătorie. Adeseori ajung cu în
târziere la șantierul naval, unde lucrez. 
Aceasta în timp ce la ore de vîrf unii 
șoferi, in loc să pornească în cursă, 
stau de vorbă la capătul traseului.

Pentru îmbunătățirea transportului 
în comun aș propune să se revizuias
că graficul curselor, îndeosebi acela al 
transportului de dimineață și de la sfîrși- 
tul programului ae lucru pentru sala- 
riații întreprinderilor. Ar putea fi 
puse în circulație curse speciale, din 
cartier spre principalele întreprinderi.

IONEL GHIȚA 
inginer proiectant principal 

Șantierul naval Galațiîn sprijinul perfecționării producției
La Uzinele „Republica“ din 

Capitală, multi muncitori si 
tehnicieni își ridică nivelul de 
pregătire profesională, studiind 
cărți tehnice de specialitate. 
Cartea tehnică îi ajută în ace
lași timp să-și materializeze 
ideile lor creatoare in diferite 
perfecționări aduse procesului 
de producție. Lăcătușul Marin 
Dima, care a studiat mai mul
te cărți tehnice de specialitate, 
experimentează acum aplica
rea în uzina noastră a unui 
procedeu tehnologic modern : 
folosirea plăcilor de textolit la 
ghidajele batiurilor de la lami
noare. Aceasta va reduce mult 
uzura ghidajelor, va ușura 
munca echipelor de reparații.

Uzina va realiza, de asemenea, 
economii însemnate la prețul 
de cost. De mare sprijin i-au 
fost cărțile tehnice și maistru
lui Andrei Danilaș. El a reali 
zat anul acesta un dispozitiv 
pentru găurirea si prelucrarea 
trefelor de la căiturile duo.

Popularizarea cărții tehnice 
este urmărită și îndrumată a- 
tent de conducerea uzinei și de 
comitetul de partid. Oamenii 
sînt informați lunar despre 
cărțile nou apărute (biblioteca 
tehnică a uzinei are acum 
peste 12 000 de volume). Infor
marea se face diferențiat, pe 
specialități și meserii. Cititorii 
s-au obișnuit să urmărească a- 
numite teme. Adesea solicită

material suplimentar de la In
stitutul de documentare 
nică.

Broșurile „In ajutorul 
ștrilor și muncitorilor" și , 
experiența fruntașilor în 
ducție“ sînt larg discutate 
colectivele secțiilor și ateliere
lor. O serie de raționalizări și 
îmbunătățiri tehnice realizate 
în uzină în acest an își au 
punctul de plecare în discu
țiile pe marginea cărților teh
nice și a broșurilor de popu
larizare a procedeelor tehnolo
gice înaintate.

AL. DOBRE 
lăcătuș 

Uzinele „Republica“- 
București

teh-

La ieșirea din schimb. (întreprinderea de produse lemn — Focșani)

întîlnirea cu meleagurile întineri
te ale Reșiței de azi îți provoacă un 
sentiment plăcut. Nicicînd bătrîna 
„cetate de foc“ n-a cunoscut atîtea 
înnoiri și atîta prospețime. Noi fa
brici și furnale, cuptoare de oțel, mii 
de locuințe și numeroase edificii so- 
cial-culturale înălțate în ultimii ani 
i-au dezvoltat puterea economică, 
i-au întregit peisajul.

Și oamenii Reșiței de azi sînt al
ții. Plămădesc cu abnegație oțel. îl 
modelează cu măiestrie. Concep și 
construiesc mașini și utilaje tot mai 
bune. Umăr la umăr cu cei vîrstnici, 
aici lucrează mii de tineri munci- 
tori. Diptre ei se disting o mie două 
sute de tineri și tinere evidențiați în 
întrecerea socialistă. Din rîndul ce
lor cu o înaltă calificare s-au ridicat 
aproape două sute de inovatori. Par. 
ticiparea neobosită la construcția ce. 
lor două mari furnale, a turnătorii
lor de la Mociur, a fabricii de mașini 
electrice și multe alte fapte de mun
că entuziastă conturează profilul 
înaintat al tinerilor reșițeni con
structori ai socialismului.

Din realizările tineretului munci
tor din Reșița desprinzi activitatea 
vie, stăruitoare dusă de organizațiile 
de partid din uzine și de pe șantiere 
pentru educarea comunistă a tinerei 
generații. Un plan bogat de măsuri 
întocmit de comitetul orășenesc de 
partid înmănunchează un șir de for
me de educare comunistă a tineretu
lui prin muncă și în timpul liber. 
Pentru înfăptuirea acestui plan 
organizația orășenească de partid a 
trimis să lucreze în organele de con
ducere ale U.T.M.-ului ca propagan
diști și în 
aproape 1 400 
dați de . partid.

în- 
fti 
să

rîndurile tineretului 
de membri și candi-

Oțel și tinerețe
Preocuparea temeinică pentru în

făptuirea unui lucru bun dă întot
deauna roadele așteptate. La oțelă- 
ria combinatului siderurgic, organi
zația de partid a înrădăcinat în ac
tivitatea sa de mai multă vreme 
obiceiul de a discuta periodic pro
blema „Cum învață meseria tinerii 
noștri“. Ea și-a îndreptat atenția 
spre îmbunătățirea activității desfă-

șurate de U.T.M. în sprijinul pro
ducției.

Inginerii și tehnicienii ai* fost 
drumați să organizeze în așa 
munca la cuptoare, încît tinerii
lucreze alături de cei mai destoinici 
oțelari din rîndul vîrstnicilor. 
Mulți tineri dintre cei cu aptitudini 
de buni organizatori în producție, 
stăruitori în ceea ce privește învăță
tura, au fost îndrumați să urmeze, 
după orele de lucru, cursurile de ri
dicare a calificării înființate în sec
ție. Au fost organizate adunări atrac
tive în care vîrstnicii au povestit ti
nerilor despre frumusețea meseriei, 
le-au împărtășit din îndelungata lor 
experiență în topirea oțelului. Pen
tru a stimula și mai mult pasiunea 
celor tineri față de meserie, cei mai 
buni dintre ei au fost promovați cu 
îndrăzneală să conducă echipe și 
cuptoare. Ca toate acțiunile legate 
de creșterea profesională a tinerilor 
oțelari să se desfășoare într-un ritm 
susținut, în fruntea organizației de 
U.T.M. a fost trimis să lucreze Au
rel Cernita, unul din cei mai activi 
membri de partid, care se bucură de 
încrederea tinerilor. „Avem acum 
topitori de înaltă clasă“, ne-a spus 
el. Și primele nume rostite au fost 
ale tinerilor oțelari și maiștri în ela
borarea șarjelor rapide : Nicolae 
Voicu, Gheorghe Ștenghel și alții. 
De la începutul anului, împreună cu 
ceilalți tineri, ei au contribuit din 
plin la depășirea planului cu peste 
6 000 tone de oțel.

...Cu șapte ani în urmă, pe poarta 
uzinei de construcții de mașini, îm
preună cu o nouă promoție de 
strungari, a pășit și o fată de opt
sprezece primăveri, 
școală profesională. A privit în ju
rul ei și nu-i venea să creadă că va 
reuși să așchieze măcar o piesă pen
tru motoare, că strungul ei o va as
culta vreodată și o va ajuta să-și în
deplinească sarcinile de producție. 
Dar lucrurile s-au petrecut cu totul 
altfel. Comuniștii și, după exemplul 
lor, muncitorii mai vîrstnici nu i-au 
lăsat pe tineri să-și piardă cumpă
tul. Ei au luat sub „aripa“ lor cîte 
unul sau doi tineri. Tînăra strun- 
găriță ne-a povestit cu respect des
pre Maria Vermeșan, veche membră 
de partid. Dînsa a luat asupra ei 
grija de a-i îndruma pașii în pro-

Absolvise o

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“).
Din inițiativa consiliului regional al 
sindicatelor, la Suceava a fost des
chisă o expoziție de inovații. Ea 
prezintă pe>ste 100 de dispozitive 
realizate, cu sprijinul cabinetelor 
tehnice, de către muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din întreprinderile 
regiunii. Un grafic aflat în expoziție 
arată creșterea mișcării de inovații 
în întreprinderile sucevene. Față de 
serpestrul I 
inovatorilor 
574, iar al 
787. Un alt grafic menționează fap
tul că prin 
inovațiilor acceptate, în semestrul I 
al acestui an s-au obținut econo
mii post-calculate în valoare de 
1 298 137 lei, față de 666 000 lei rea
lizate în 
a anului

al anului 
a crescut 
inovațiilor

aplicarea în producție a

perioada corespunzătoare 
trecut.

„PÂDUR

1962, numărul
de la 449 la
de la 487 la

TEAT1RJE

Pe Valea Oltului

sau
La redacție a sosit următoarea scri

soare :
Cumpărătorii se obișnuiseră ca la 

debitele O.C.L. „Tutunul“ din Capitală 
să găsească țigarete de bună calitate. 
De cîtăva vreme însă ei observă, ca și 
noi de altfel, că unele produse purtînd 
marca Fabricii de țigarete „București“ 
lasă de dorit în ce privește calitatea. 
Multe țigarete, cu sau fără filtru, sînt

Pornind pe urmele acestei scrisori, am 
vizitat recent Fabrica de țigarete „Bucu
rești“. In numeroasele ei secții, procesul de 
producție este în întregime automatizat. U- 
tilajele sînt dintre cele mai moderne, vite
za cu care lucrează e impresionantă: une
le mașini „aruncă“ pe benzile transportoa
re nu mai puțin de 1 500 de țigarete pe 
minut. In ansamblu, producția pare pusă 
la punct în cele mai mici amănunte. Nu
meroși specialiști veghează ca totul să fie 
în ordine, se iau probe, se fac analize. Nu 
se vede o singură portiță prin care s-ar 
putea strecura rebuturi sau produse de 
proastă calitate. Și totuși, unii fumători au 
cele mai neașteptate surprize. Ba tutunul 
țigării preferate a devenit, dintr-odată. 
iute ca ardeiul, ba foița se dezlipește de 
cum ai aprins țigara. De ce oare?

Tovarășul inginer șef al fabricii, căruia 
i-am sesizat nemulțumirile fumătorilor, a 
desfăcut larg brațele înlături :

— De, pădure fără uscături... ne-a ex
plicat el. Dar — a adăugat —- față de nu
mărul mare de țigări pe care-l producem, 
procentul celor necorespunzătoare e mic. 
Bunăoară, cîte țigări prea îndesate se pot 
găsi într-un pachet ? Una, două. Cam a- 
cesta este și procentul celor cu prea pu
țin tutun. Cauzele — ce să le mai enume
răm ? Mai întotdeauna sint obiective.

Iată, deci, chiar părerea unor tovarăși 
din conducerea întreprinderii: pachete fără 
o țigară-două (prea îndesate), fără alte 
două-trei (cu tutunul scurs) și tot pe atî
tea cu filtrul prost lipit — fără „uscături“, 
cum s-ar zice — nu reprezintă mare lucru. 
Fumătorii sînt însă de altă părere. Refe- 
rindu-se la calitatea țigărilor „Favorit“, pe 
care le fumează, tovarășul R. Marin de la 
Fabrica de ulei „Biruința” ne-a spus : „La 
început, țigările „Favorit“ mi-au plăcut 
foarte mult. Erau întocmai pe gustul meu. 
Tovarășii de la Fabrica de țigarete „Bucu
rești“ lucrau cu grijă acest sortiment. De
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ducție, în viață. S-a interesat de cele 
învățate de ea în școală, a sfătuit-o 
să fie stăruitoare, să nu se lase co
pleșită de greutățile începutului. A 
îmbărbătat-o, împărtășindu-i multe 
întîmplări din experiența și propria 
ei viață de muncitoare. Adeseori ve
nea la strungul ei. îi lăuda primele 
succese. Dar cînd observa că locul 
de muncă nu-i bine întreținut sau 
că, din dorința de a face mult, din 
mîinile ei ieșeau piese necorespun
zătoare, Maria Vermeșan a învățat-o 
„pe viu" cum să îmbine elanul cu 
răbdarea, interesul pentru îndepli
nirea planului cu dragostea pentru 
mașină și calitatea muncii ei.

In 
și în

producție 
timpul liber

nuMaria Vermeșan 
jumătatea drumului, 

s-a obișnuit — își a-

Comunista 
s-a oprit la 
„Treptat, ea 
mintește Magdalena Iuhaz — să se 
intereseze cum folosesc timpul meu 
liber. Mi-a spus ce cărți să citesc, 
la ce conferințe să iau parte, să 
frecventez un curs de ridicare a ca
lificării. Tot ei îi datorez mult pen
tru pregătirea mea politică. La în
ceput m-a îndrumat să urmez învă- 
țămîntul politic U.T.M. Paralel, ea 
s-a străduit să mă facă să cunosc 
cît mai bine politica partidului, dru
mul lui de luptă. Cu timpul. încre
derea tot mai puternică în politica 
partidului s-a transformat în dorin
ța de a fi primită în rîndurile sale". 
Astăzi. Magdalena Iuhaz nu numai 
că e stăpînă pe strungul ei, pe pro
fesiunea aleasă, dar participă activ 
la îndrumarea muncii mai multor 
organizații U.T.M.. ca membră de 
partid și membră a biroului Comi
tetului orășenesc U.T.M. Reșița.

E îmbucurător faptul că, asemenea 
Măriei Vermeșan, sute de comuniști 
din Reșița procedează la fel. Mais
trul șef al sectorului strunguri din 
secția mecanică mijlocie și ușoară a 
aceleiași uzine, Marin Dobre, a ajuns 
la 50 de ani. Pentru el respectul față 
de muncă și învățătură e un lucru 
sfînt. Zeci de tineri trecînd prin 
„școala“ lui au ieșit oameni cu o 
„brățară de aur“ la mînă, meseriași 
de talia întîi, muncitori culți și dis
ciplinați. Iată însă că unul din ti-

țigarete de calitate ?
prea tari, deoarece sînt umplute pînă 
la refuz. Altele, dimpotrivă, au prea 
puțin tutun. De multe ori, filtrele nu 
sînt bine lipite și de aceea țigările nu 
ard bine.

Fumătorii doresc ca la Fabrica de ți
garete „București“ să se acorde mai 
multă atenție calității produselor.

Radu Iancu
director al O.C.L. „Tutunul“ București

la o vreme însă, în pachete dai de țigări 
rupte sau cu filtrul prost lipit. Grija pen
tru calitatea produselor ar trebui 
permanentă...“

Am discutat și cu alți fumători 
calitatea țigării preferate. Iată ce 
declarat tovarășul Gh. Marinescu 
I.C.R.M., care fumează „Carpați“: „Am fost 
bucuros cînd, în sfîrșit, s-a găsit o solu
ție bună pentru ambalarea acestor țigări 
— deschiderea pachetului într-o singură 
parte, în loc să fie lipit la ambele cape
te, ca pînă acum. Am crezut că nu voi mai 
găsi fire de tutun în buzunar. Dar m-am 
înșelat. Acum, pachetele „Carpați“ sînt u- 
neori deslipțte pe părțile laterale. Alteori, 
dimpotrivă, laturile ambalajului sînt atît 
de bine lipite, încît cîteva țigări din pachet 
nu mai pot fi desprinse“.

Vizitând fabrica, 
diferitele manifestări 
lipsă de control în 
bricație sînt portițele prin care se stre
coară în comerț țigări 
respunzătoare.
gea — cine știe de cînd — cu banda de 
foiță pentru împachetat tutunul de tip 
„Mărășești“ îndoită, pita lăsa prea mult 
clei, îmbîcsind foița. „Totuși procentul de 
țigări necorespunzătoare e mic. a susți
nut din nou cineva. Să consultăm și co
merțul“.

La fața locului a fost invitat și șeful de- 
pozitului de tutun de la I.C.R.A. In cali
tate de beneficiar, reprezentantul comer
țului avea prilejul să susțină cerințele fu
mătorilor. Cînd colo, tovarășul D. Popa 
n-a găsit decît cuvinte de laudă la adresa 
produselor fabricii. „In trei ani, de cînd 
sînt șef al depozitului de tutun, n-am res
pins la control nici un singur pachet de 
țigări. Toate au fost bune“ — ne-a decla
rat el. Dar de ce responsabilul depozitului 
I.C.R.A. n-a respins la control nici un 
pachet de țigări, în timp ce debitanții din
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neri, pe nume Ion Heinz, utemist, 
l-a neliniștit. în fiecare săptămînă, 
o zi, două, nimeni nu-1 găsea în uzi
nă. De cîteva ori, plecînd spre casă, 
maistrul l-a găsit prin oraș făcînd 
mereu același lucru : bătea drumu
rile fără rost. Ca membru de partid, 
nu l-a răbdat inima să vadă cum 
tînărul acesta, cu „stofă de munci
tor bun“, calcă disciplina muncii. A 
propus organizației U.T.M. să discu
te purtarea lui. Ion Heinz nu s-a 
schimbat însă. Atunci, maistrul s-a 
sfătuit cu tovarășii săi din grupa de 
partid din sector. Cu toții au soco
tit că trebuie să dea un ajutor mai 
substanțial organizației U.T.M. în 
privința dezvoltării la tineri a res
pectului față de disciplina în pro
ducție. Cît despre Ion Heinz, ei au 
hotărît să-1 cheme și să discute cu 
el despre purtarea lui, iar maistrul 
să continue să se ocupe cu stăru
ință de el ca de propriul său copil. 
Efectul ? Tînărul merge acum ală
turi de muncitorii cei mai vrednici 
și disciplinați din sector.

Pe șantierul de construcție a 
lor ferate industriale din zona 
ciur majoritatea muncitorilor
tineri. într-o vreme, producția nu se 
realiza ritjnic aici. Tinerii trebuiau 
ajutați și învățați să folosească ma
șinile și timpul cît mai rodnic. Cum 
a procedat organizația de partid în 
această situație ? Problema a fost 
dezbătută în comitetul de partid al 
întreprinderii. S-au făcut cu acest 
prilej multe propuneri bune. Dar 
cea la care s-au oprit comuniștii a 
fost una practică și eficace. Ei au 
hotărît formarea unui colectiv din 
membrii de partid, muncitori vîrst
nici și tineri fruntași, cu o conduită 
model, toți de pe alte șantiere ale 
întreprinderii. Venind la Mociur, ei 
s-au interesat de activitatea organi
zației de U.T.M., au stat de vorbă cu 
tinerii constructori, cunoscîndu-le 
astfel dorințele și greutățile pe care 
singuri nu reușeau să le înlăture. 
Colectivul venit aici a remarcai și 
faptul că în ultimul timp controlul 
organizației U.T.M. asupra activității 
tineretului slăbise. întrecerea socia
listă era lăsată la voia întîmplării 
Nici cei evidențiați și nici cei rămași 
în urmă nu erau cunoscuți pe șan
tiere. Organizația U.T.M. a fost aju
tată să-și îmbunătățească stijul de 
muncă, în fața tinerilor s-ad ținut 
expuneri despre „Munca — chestiu
ne de onoare“, „Cum trebuie să ne

București resping lunar mii și mii ? Fap
tul că I.C.R.A. își are sediul în incinta 
Fabricii de țigarete „București“ și că, in 
felul acesta, s-au creat relații de „bună 
vecinătate“ — să constituie oare un mo
tiv ?

Un alt fumător, tovarășul D- Păiș, mun
citor la uzinele „Electronica“, ne-a sesizat 
că ar trebui organizată mai bine și repar
tizarea la debite a diferitelor soiuri de ți
gări. Recent, la unitățile respective de pe 
B-dul 1 Mai și din cartierul Chibrit nu 
s-au găsit vreme de două săptămîni țigări 
„Carpați“ fără filtru. Aceste goluri în a- 
provizionarea cu unele mărci de țigări do
vedesc că cei ce aprovizionează tutunge
riile nu sînt la curenț cu cerințele consu
matorilor. Direcția Comercială a Capitalei 
are datoria să controleze cu mai multă 
grijă dacă I.C.R.A. își respectă, pe sorti
mente, sarcinile contractuale, dacă O.C.L. 
„Tutunul“ ridică la timp marfa reparti
zată.

*
Ce ar trebui să se facă pentru a se li

chida lipsurile în legătură cu calitatea ți
gărilor? Desigur, răspunsul la această în
trebare poate să rezulte numai dintr-o 
analiză temeinică a procesului de fabrica
ție, cu participarea largă a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor. Fără îndoială 
că, între altele, se impune să se organi
zeze un temeinic control de calitate, înce- 
pînd de la depozitele în care se maturizea
ză tutunul și pînă la realizarea produsului 
finit. După cum ni s-a spus, sînt prevăzu
te de pe acum o serie de măsuri practice, 
printre care perfecționări tehnice la unele 
mașini, îmbunătățirea procesului de lipire 
a foiței, consfătuiri periodice cu consuma
torii. In răspunsul pe care îl așteptăm din 
partea fabricii ar fi bine să se oglindească 
și felul în care se aplică aceste măsuri. 
Cît despre I.C.R.A., ea nu poate ignora 
cerințele consumatorilor — cantitativ și 
calitativ.

Fabrica de țigarete „București“ este 
una dintre cele mai mari întreprinderi de 
acest fel din țară. Ea aprovizionează nu
meroase unități comerciale. Colectivul de 
conducere, specialiștii de aici se preocupă 
de îmbogățirea sortimentului de țigarete, 
de îndeplinirea planului de producție. Fu
mătorii așteaptă ca și în privința calității 
să se manifeste permanent aceeași grijă. 
E o datorie a celor care țin la „marca“ fa
bricii.

G. GRAURE

Teatrul Național ,,I. L. Caraglale* 
(Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 20). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Teatrul de vară din 
parcul ,,23 August”) : Antoniu și Cleo
patra — (orele 20). Teatrul Evreiesc de 
stat (grădina din str. Mircea Vodă nr. 6): 
Lozul cel mare — (orele 20,15).

purtăm în producție 
„Metodele de lucru 
lor noștri" și altele, 
me, pe șantier s-au 
acestei bune forme de educare în 
muncă a tinerilor constructori.

Munca de partid pentru educarea 
comunistă a tineretului se desfă
șoară intens și dincolo de porțile u- 
zinelor și șantierelor. Organizațiile 
de partid au reușit să imprime ti
nerilor respectul, dragostea pentru 
învățătură și cultură. Despre acest 
lucru vorbesc cifrele. Aproape 8 000 
de tineri și tinere își întregesc cu
noștințele profesionale la cursurile 
de ridicare a calificării sau își lăr
gesc orizontul cultural participînd 
la concursul „Iubiți cartea". Aproa
pe 2 000 de tineri reșițeni își com
pletează studiile medii. La dispozi
ția tineretului reșițean stau o nouă 
și frumoasă casă de cultură. 5 clu
buri. 44 săli culturale, 11 cinema
tografe, 13 puncte turistice, 49 de bi
blioteci. Zilnic, în cadrul lor au loc 
diverse manifestări atractive organi
zate cu scopul de a face cît mai plă
cut și interesant timpul liber al 
nerilor.

și societate“, 
ale evidențiați- 
La puțină vre- 
simțit roadele

O mare forță : 
entuziasmul

ti

dePrivită în ansamblu, munca 
partid pentru educarea comunistă a 
tinerilor din Reșița poate fi bine 
apreciată. Există însă ceva propriu 
tineretului, o trăsătură deosebit de 
valoroasă care la Reșița nu este 
încă din nlin valorificată. Este vorba 
de entuziasm.

Sînt nenumărate „drumuri“ nefo
losite care pot stimula entuziasmul 
tinerilor. De pildă, cine n-a citit sau 
ascultat la radio despre minunatul 
exemplu de muncă entuziastă al 
constructorilor celor două noi fur
nale mari de la Reșița. Pentru me
rite deosebite, 42 de tineri construc
tori poartă pe pieptul lor, cu legiti
mă mîndrie, ordine și medalii. Am 
auzit la Reșița și despre o seamă de 
alte fapte deosebite înscrise de ti
neri pe agenda întrecerii socialiste, 
unele dintre ele de-a dreptul eroice 
Un tînăr sudor n-a părăsit timp de 
36 de ore locul său de muncă pînă 
n-a îndeplinit o sarcină de plan de 
mare importanță ce-i fusese încre
dințată. Cîtiva tineri, lucrînd la 
temperatură ridicată, au preîntîmpi.

nat oprirea unui furnal. Aceste eve
nimente de cinste din viața tinere
tului au fost trecute prea ușor cu 
vederea. Evidențiații n-au fost săr
bătoriți în adunările tinerești. De ce 
oare n-au fost prezentați și celor
lalți tineri cu prilejul atîtor mani
festări, pentru a-i cunoaște și a le 
urma exemplul ? Iată o formă de 
educare care ar fi „răscolit" inimile 
multor tineri stăruitori și dornici să 
semene cu ei.

Răsfoind mai îndeaproape cîteva 
conferințe ținute în fața tinerilor, 
ajungi fără să vrei la următoarea 
concluzie : „Sînt prea lungi și lip
site de exemple grăitoare și atracti
ve chiar din viața uzinelor și șan
tierelor locale. Ele se potrivesc la 
Baia Mare tot atît de bine ca și la 
Reșița“. O conferință își atinge ținta 
fără greș dacă eroii ei se află în 
sală sau problemele tratate produc 
în rîndul ascultătorilor interes.

De obicei, la casa și în sălile de 
cultură ar trebui să aibă loc o dată 
pe săptămînă tradiționala „Joie a 
tineretului“. După cum arată expe
riența din alte locuri, organizată cu 
răspundere, această manifestare dă 
multe roade educative. Dar se pare 
că la Reșița tocmai răspunderea este 
ceea ce lipsește comitetului orășe
nesc U.T.M. și conducerii casei de 
cultură. Fiecare așteaptă ca celălalt 
să organizeze distracția tineretului în 
timpul liber. Unde duce aceasta ? 
Casa de cultură (în care pot să se 
perinde zilnic peste 2 000 de tineri) 
nu a avut un program de lucru 
pentru luna august și, ca o conse
cință. nici „Joia tineretului" n-a mai 
avut loc.

De bună seamă că la Reșița se va 
ține seama de cele semnalate, mai 
ales că an de an promoții noi vin să 
împrospăteze tînăra generație a „ce
tății de foc”. Există destule posibi
lități, îndeosebi în timpul liber, pen
tru ca organizațiile de partid, de 
U.T.M. să folosească toate formele 
de educare cunoscute și să găsească 
altele mai interesante și eficace.

Răspunderea tot mai importantă 
care revine tineretului în producție 
și în viața socială cere organizațiilor 
de partid, fiecărui comunist să pri
vească creșterea profesională, poli
tică și culturală a tinerilor reșițeni 
ca pe o sarcină de partid de mare 
cinste.

Generalul : Republica (9,30 ; 11,45 1 13 1 
15; 17; 19; 21,15), I. C. Frimu (9; 11; 
13 ; 15 ; 17 , 19 : 21 — grădină 19,30 ;
21.30) , 1 Mai (9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ;
20.30) , Gh. Doja (10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 
19,15 ; 21,30), Ștefan cel Mare (10 ; 12 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), Stadionul Dinamo (20).
La Fayette — film pentru ecran panora
mic : Patria (10 ; 12,30 ; 16,30 ; 19 ; 21,15). 
Venițl miine : rulează la cinematografele 
Magheru (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 
Tineretului (10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30). O fi asta dragostea 7 : ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(16 ; 18 ; 20), Elena Pavel (10 ; 12 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21 — grădină 20), G. C'oșbuc (10 ;
12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Arenele Libertății 
(20). Povestea unei veri : ‘ București (9; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 3 Martie (16 ;
18,15), Grădina cinematografului 13 Sep
tembrie (20). Cursa de 100 kilometri : 
Grădina cinematografului 8 Martie (20). 
Elena din Troia — cinemascop : Victo
ria (9,30 . 11,45 ; 14 : 16,15 ; 18,45 ; 21,15), 
Grădina Progresul (20,45), Miorița (10.30 ; 
12,45 ; 15 ; 17,39 ; 20). Luna de miere fără 
bârbaț : Central (10,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30), Grivița
18 ; 20), Arta (16 ; 18 ; 20).
lumi : Lpmina (10—14 în 
după-amiază 16 ; 18,15 : 20,30),
(16, 18 — grădină 20). Program 
pentru copii la orele 10 la cinematogra
ful 13 Septembrie. O perlă de mamă : 13 
Septembrie (11.30 , 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ;
20.30) . Program de filme documentare 
rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi, Țu ești minunată : rulează la 
cinematografele Maxim Gorki (10 ; 12,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 
2J). Çei mai mare spectacol : 
(9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21),
12.30 ; 15,30 ; 18,30; : 
22), Popular (11,30 : 
(10,30 ; 14,30 ; 17,30 : 
rescu 10.30 ; 16 ; 19 
dionul Ciulești (19,45). Oameni de afa
ceri : înfrățirea între popoare (10 ; 16,30;
18.30 : 20,30), Alex. Sahla (10 ; 12 ; 15 ;
17 ; 19 — grădină 20), Libertății (10 ; 12 ;
16 : 18,15 — grădină 20). Regina stației de 
benzină : Cultural (16 ; 18 ; 20), 16 Fe
bruarie (16 ; 18 ; 20). Gangsteri șl filan
tropi : rulează la cinematografele C-tin 
David (16 ; 18 ; 20), Flacăra (16 ; 18,15 ; 
20,30). Fortăreață pe Rin — cinemascop : 
Unirea (16 ; 18). Estrada, Estrada : Munca 
(16; 18,15; 20,30). Dintele de aur : rulează 
la cinematografele 23 August (9,30; 
11,30; 15; 17, 19 — grădină 20,45),
Luceafărul (15; 17; 19 — grădină
20), Patinoarul „23 August“ (orele 20). 
Moby Dick : rulează Ia cinematografele 
M. Eminescu 
Floreasca (16 ;
(orele 10,30). 
nemascop : 
Ilie Plntille (15 ; 17 ; 19 ; 21). Dragoste 
și pălăvrăgeli : rulează la cinematogra
ful G. Bacovia (15,30 ; 18 ; 20,15). Cum- 
pără-ți un balon : rulează la cinematogra
ful Olga Banele (15 ; 17,15 ; 19,30 — gră
dină 20,30). Doctor în filozofie : Drumul 
Serii (16 ; 18 : 20). Adorabile și minci
noase : rulează la cinematograful 30 De
cembrie (16; 18; 20).
a tatii : rulează la 
Aurel Vlaicu (15; 17;
touche : rulează la cinematograful B. 
Delavrancea (16 ; 18 ; 20). Lili : Grădina 
cinematografului Arta (19,15 ; 21). Alibiul 
nu ajunge : rulează la Grădina cinema 
tografuiui Ilie Pintilie (20). Apartamen
tul : Grădina cinematografului Unirea 
(orele 20).

12,30 ; 14,30 ; 
(10 : 12 : 16 I
Doi din alte 

continuare, 
Moșilor 
special

Ciulești 
Roaită (9,30 ; 

21,30 — grădină 19: 
15 : 18 ; 21), Volga 
20,30). T. Vladiml- 
— grădină 20). Sta-

v.

16,45;, 19; 21,15)
20,30), Cultural

(14,30;
18,15 ;

Căpitanul Fracasse — ci- 
rulează la cinematograful

Noua prietenă 
cinematograful 
19: 21). Car-

TELEVIZIUNE : orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 10,15 — Pentru copii : 
„O șezătoare cu tîlc“, de Sergip Milo- 
rian. 19.35 — Necunoscutul din fundul 
apelor. 19,55 — Fiica Gangelui — ecrani
zare pentru televiziune după o poves
tire de Rabindranath Țagore. 21,10 — 
Turiștii. 21,25 — Artiști amatori în stu
dio : „Ansamblul folcloric” al Centrului 
universitar București. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

: vremea
va fi

VICTOR DELEANU

Ieri !n țară : Vremea s-a menținut 
uscată șl în general călduroasă. Cerul 
a fost mal mult senin. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din est șl sud- 
est. Temperatura aerului la ora 14 os
cila între 33 grade la Gurahonț, Sinni- 
colaj Mare, Lugoj șl Berzeasca și 23 
grade la Cîmpulung Muscel. In Bucu
rești i Vremea s-a menținut uscată și 
călduroasă, cu cerul senin. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din eat. Tem
peratură maximă 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 august și 1 septembrie. In țară : Vre
me în general călduroasă, cu cer va
riabil la început, apoi noros, mal ales 
în vestul țării. Vor cădea ploi slabe și 
averse mal întîi în jumătatea de r.ord- 
vest a țării, apoi și în celelalte regiuni. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 22 și 32 grade In București și pe 
litoral : Vreme în general călduroasă 
cu cerul variabil la început, apoi noros. 
După-amiezile vor cădea ploi temporar. 
Vînt potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară.
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In secția de încercări fizico-mecanice a laboratorului central al Ministerului Industriei Ușoare. Aici se fac încer
cări asupra rezistenței și calității fibrelor, firelor și țesăturilor.

S Cî NT EI A

Delegația sindicală 
din R. S. Cehoslovacă 

primită la C.C.S.
Miercuri dimineața delegația sin

dicatelor din R. S. Cehoslovacă, 
condusă de Frantisek Zupka, pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. S. Cehoslovacă, a 
fost primită la Consiliul Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă.

La primire au fost de față tova
rășii Martin Isac, președintele
C.C.S. , Vasile Mușat, vicepreședinte 
al C.C.S., Ion Cotoț și Ludovic Csu- 
por, secretari ai C.C.S.

Discuțiile s-au purtat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Vizitele ministrului 
agriculturii și silviculturii 

dl Austriei
După vizitarea orașului Constanța. 

Eduard Hartmann, ministrul agri
culturii și silviculturii al Austriei, 
împreună cu grupul de specialiști au 
făcut miercuri dimineața o excursie 
în largul mării pe un pescador și 
au asistat la pescuitul marin. Ei au 
fost însoțiți de Eugen Alexe, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, precum și de minis
trul Austriei în R. P. Romînă, Paul 
Wetzler.

După-amiază, oaspeții s-au întors | 
în Capitală. (Agerpres) |
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Scrisorile adresate de U Thant guvernelor Portugaliei 
și Republicii

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat la 27 august guver
nelor Portugaliei și Republicii Sud- 
Africane scrisori în care le cere să 
comunice pînă la 15 septembrie mo
dul în care s-au conformat prevede-

Dubna » încheierea Conferinței 

pentru acceleratoareie 

de mari energii

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 27 
august, la Dubna, și-a încheiat lu
crările Conferința internațională 
pentru acceleratoarele de mari e- 
nergii.

Participanții la conferință au con
sacrat ultima zi a lucrărilor unor 
procedee principial noi de accelerare 
și acceleratoarelor cu curenți tari. 
Au fost prezentate comunicări pri
vind proiecte îndrăznețe și originale 
<Je poi acceleratoare care pot avea 
un rol revoluționar în dezvoltarea 
științei.

Sud - Africane
rilor rezoluțiilor adoptate recent de 
Consiliul de Securitate. După cum 
se știe, în rezoluția adoptată la 31 
iulie de Consiliul de Securitate este ] 
condamnată politica Portugaliei în I 
Africa și se cere guvernului portu
ghez să înceteze reprimarea popoare
lor din coloniile portugheze din Afri
ca și să acorde dreptul la autode
terminare acestor popoare. Totodată, 
Consiliul de Securitate a adoptat la 
7 august o rezoluție care condamnă 
politica de apartheid promovată de 
guvernul rasist al Republicii Sud- 
Africane și cere, între altele, să se 
pună capăt acestei politici.

Secretarul general a adresat, de 
asemenea, scrisori tuturor membri
lor O.N.U., cerîndu-le să facă cunos
cut pînă la 25 septembrie ce măsuri 
au adoptat în vederea punerii în a- 
plicare a rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate cu privire la instituirea 
embargoului asupra furnizării de 
armament Republicii Sud-Africane.

Din carnetul corespondentului 
la Varșovia

Pap 5

William 
a încetat

Du Bois 
din viața

ACCRA 28 (A- 
gerpres).—în sea
ra zilei de 27 au
gust a încetat din 
viață la Accra, în 
vîrstă de 95 de 
ani. eminentul sa
vant și scriitor 
William Du Bois, 
laureat al premiu
lui internațional 
Lepln „Pentru în

tărirea păcii între popoare“.
în ultimii trei ani, William Du 

Bojs a locuit în Ghana, unde a lu
crat la elaborarea enciclopediei 
științifice monumentale „Africana“.

★
William Du Bois, originar din orășelul 

Great Barrington (S.U.A.), este cunoscut în 
întreaga lume ca un apărător consecvent al 
intereselor populației de culoare din S.U.A., 
pentru eliberarea popoarelor din Africa, 
ca un luptător activ și înflăcărat pentru 
pace. în 1960 i-a fost decernat premiul in
ternațional Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare“. 1 octombrie 1961 el a a- 
dresat secretarului general al Partidului 
Comunist din S.U.A. cererea de a fi primit 
în rîndurile partidului.

Declarațiile prof, american E. H. Rinke, 
care ne a vizitat țara

Miercuri a părăsit țara prof.
E. H. Rinke de la Universitatea din 
Minnesota (S.U.A.), șeful operativ al 
Departamentului agriculturii și ge
neticii al statului Minnesota, care, 
la invitația Consiliului Superior al 
Agriculturii, a făcut o vizită în țara 
noastră.

înainte de a părăsi țara, oaspe
tele american, care este unul din 
creatorii mai multor hibrizi de po
rumb, a declarat printre altele unor 
redactori ai Agenției romîne de 
presă „Agerpres“ și ai Radiotelevi- 
ziunii :

Impresiile mele despre contactele 
cu specialiștii romini sînt excelente. 
Sînt foarte impresionat de activita
tea ce se desfășoară în stațiunile 
experimentale, în special în cele de 
la Fundulea, Turda și din Dobro- 
gea, pe care le-am vizitat. Toți spe
cialiștii sînt foarte interesați în 
munca lor și duc o activitate in
tensă de cercetare legată de pro
ducție.

Oaspeți de peste hotare
Arhitectul Antoine Tabet, membru 

în Prezidiul Consiliului Mondial al 
păcii, președintele mișcării pentru 
pace din Liban, laureat al Premiu
lui Internațional Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare“, și soția 
sa, Marie Tabet, secretară a Ligii 
drepturilor femeilor libaneze, care 
ne-au vizitat țara la invitația Comi
tetului național pentru apărarea pă
cii, au părăsit țara.

*
La invitația Institutului romîn 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, marți a sosit în Capitală un 
grup de membri ai Ligii de priete
nie Grecia-Romînia.

De asemenea, a sosit în București 
Teodor Katrivanos. secretar general 
al Ligii de prietenie Grecia-Romî
nia din Atena, membru în Consi
liul municipal al orașului Atena.

Rezerve și posibilități de creștere a productivității muncii
(Urmare din pag- l-a)

sporească randamentul muncii con
structorului (roabe pe pneuri, trolii 
mecanice, pistoale de vopsit și de 
bătut dibluri, mașini de frecat mo
zaic și curățat parchete, scule elec
trice pentru prelucrarea maselor 
plastice, mașini de filetat țevi etc.). 
Și în această privință, deși s-au ob
ținut progrese importante, pe șan
tierele noastre există încă mari po
sibilități nefolosite. Firește, colecti
vele șantierelor de construcții vor 
trebui să acorde în viitor o atenție 
mult mai mare folosirii cit mai efi
ciente a acestor mijloace de mică 
mecanizare ; în același timp, ele 
trebuie să primească un sprijin mai 
mare din partea întreprinderilor 
constructoare de mașini care sînt 
chemate să asigure fabricația de 
noi utilaje și dispozitive de mică 
mecanizare necesare lucrărilor de 
construcții.

Extinderea folosirii elementelor de 
construcții prefabricate, cit și intro
ducerea pe scară largă a procedee
lor noi constituie de asemenea o im
portantă cale de creștere a produc
tivității muncii pe șantiere. Aproape 
50 la sută din întregul volum de lo
cuințe clădite în 1962 de unitățile de 
construcții ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor au fost executa
te din panouri mari. S-a acumulat 
deci, în acest domeniu, o bună ex
periență care trebuie și mai larg 
pusă în valoare, extinsă.

în ce privește construcțiile indus
triale, unele din unitățile noastre 
rămîn încă în urmă — față de po
sibilități — cu introducerea elemen
telor prefabricate. Chiar și la halele 
industriale tipizate se execută încă 
o serie de lucrări interioare și de 
fațade din elemente netipizate și 
neprefabricate. Posibilități de folo
sire mai largă a prefabricatelor e- 
xistă și aici din plin. Pentru valori
ficarea lor va trebui adîncită cola
borarea cu institutele de proiectare 
ți mai ales cu cel de proiectări-tip.

Porumbul hibrid pe care l-am vă
zut în stațiunile experimentale vi
zitate și în gospodăriile agricole de 
stat este în mare parte excelent. In
troducerea porumbului dublu hibrid 
în Romînia s-a făcut într-un ritm 
foarte rapid. Față de alte țări eu
ropene, pe care le-am vizitat, Romî
nia deține un avans în privința fo
losirii hibrizilor. Producția semințe
lor s-a dezvoltat extrem de repede, 
în 4 ani în țara dv. s-a ajuns de la 
o producție de hibrizi egală cu zero 
la o producție care va fi probabil 
suficientă pentru a cultiva suprafața 
de porumb necesară.

în încheiere oaspetele a declarat : 
Sînt aici de trei săptămîni. Este 
prima mea vizită în Romînia. Am 
avut plăcerea să petrec cîteva zile 
pe malul Mării Negre, la Mamaia ; 
am călătorit la Cluj și am avut pri
lejul să petrec două zile la munte, 
lingă Brașov. Ambele călătorii au 
fost foarte plăcute și pot să vă spun 
că aveți regiuni turistice îneîntă- 
toare. (Agerpres)

conducători ai unor or- 
tineret din Africa își 

de studii în țara

Grupul de 
ganizații de 
continuă vizita 
noastră. In zilele de 27 și 28 august, 
solii tineretului african au fost oas
peții regiunii Bacău. Ei au vizitat 
barajul lacului de acumulare și hi
drocentrala „V. I. Lenin“ de la Bi- 
caz, Uzina de fire și fibre sintetice 
de la Săvinești și Combinatul chimic 
de la Borzești, cu care prilej au fă
cut bune aprecieri cu privire la con
dițiile de viață și de muncă ale ti
neretului din aceste mari întreprin
deri industriale.

După șederea în regiunea Bacău, 
care s-a încheiat cu o vizită prin o- 
rașul Bacău, grupul de tineri afri
cani a plecat în regiunea Galați.

(Agerpres)

Pentru a înlesni extinderea folosi
rii elementelor prefabricate din be
ton, s-a analizat posibilitatea de a 
se înlocui o serie de elemente pre
văzute în proiecte, din beton mono
lit, cu elemente prefabricate. Numai 
la Trustul 1 Construcții-București 
s-au prevăzut a se înlocui peste 
20 000 m c beton monolit cu betoane 
prefabricate, mai ales pe șantierele 
mari. De asemenea s-au găsit posi
bilități pentru a se înlocui o serie de 
elemente de finisaj cu elemente pre
fabricate. La întreprinderea de con- 
strucții-locuințe București vor fi 
folosite în acest scop 8 000 ml trepte 
și 43 000 ml plinte mozaicate.

De cîțiva ani pe șantiere a început 
să se folosească cu succes o serie de 
procedee noi de execuție. Unitățile 
noastre au folosit, de pildă, primele 
în țară, metoda cofrajelor glisante. 
Au fost executate prin acest proce
deu silozurile de zahăr de la fabri
cile Luduș, Bucecea, Bod, Tg. Mu
reș, complexul hotelier de la Ma
maia, silozuri de cereale și de ci
ment. O interesantă adaptare a co
frajelor glisante s-a făcut la execu
tarea coșurilor de fum cu parament 
înclinat — procedeu pus la punct 
în cadrul întreprinderii 3 Izolații, 
în acest fel s-au executat coșurile de 
la fabricile de ciment Turda și Med
gidia și se vor executa cele de la 
centralele electrice Craiova și Iași. 
S-au asimilat și extins și alte pro
cedee noi, cum sînt folosirea panou
rilor de cofraje pneumatice pentru 
executarea canalizărilor, executarea 
pardoselilor din parchet lamelar și 
mase plastice și altele. Toate acestea 
au dat posibilitate constructorilor să 
lucreze cu o productivitate mai ri
dicată, să scurteze durata de execu
ție a lucrărilor. Experiența ciștigat.ă 
în acest domeniu va trebui să fie 
continuu lărgită și însușită și de alte 
șantiere — în această privință sar
cini importante revenind și direcției 
noastre generale.

Un factor important de creștere a

Astăzi dimineață, cei mai buni ci
cliști din tară se vor alinia în fața Ca
sei Scînteii pentru a lua startul în cea 
de-a 16-a ediție a tradiționalei compe
tiții „Cursa Scînteii“. Printre partici
panții care se vor întrece de-a lungul 
a peste 700 km, împărtiți în 4 etape, 
se numără și rutierii C Dumitrescu, 
Gh. Calcișcă, L. Zanoni, A. Șelaru și 
W. Ziegler, învingători în edițiile pre-

Lista concurentilor
Rădulescu,
5 D. Măr- 
Gh. Stoi- 
Niculescu,

1 C. Dumitrescu, 2 Gh.
3 Gh. Radu, 4 C. Popescu, 
gărit (Olimpia-București) ; 6 
ca, 7 Gh. Neagoe, 8 N.
9 S. Mihălțeanu, 10 M. Gurgui, 11 D.
Arsene (Steaua) ; 12 L. Zanoni, 13 G. 
Moiceanu, 14 A. Șelaru, 15 W. Zie
gler, 16 Gh. Calcișcă, 17 I. Cosma, 
18 M. Voinea, 19 P. Dulu, 20 C. Po
rumb, 21 Gh. Bădără, 22 Gh. Cariano- 
pol (Dinamo-București) ; 23 S. Ariton, 
24 M. Caragca, 25 Fr. Ghera, 26 I, 
Braharu, 27 N. Ciumeti, 28 I. Con- 
stantinescu, 29 A. Dragau, 30 Al. Mi-

In cite va rânduri
Peste ctteva zile va sosi în țara noastră 

echipa de fotbal a Sudanului. In primul 
joc oaspeții vor întîlni joi, 5 septembrie, în 
Capitală, echipa Petrolul Ploiești. Acest 
meci va avea loc în program cuplat cu jo
cul Dinamo București—O.F.K. Beograd.

★
Etapa a 5-a a Turului ciclist al R. P. 

Polone, Paronin-Rybnik (211 km), a fost 
cîștigată de polonezul Palka, care a reali
zat timpul de 5h 29’04’’. În clasamentul 
general individual conduce Kudra (R. P. 
Polonă).

*
Duminică, în cadrul etapei a II-a a 

campionatului cat. A de fotbal, pe stadionul 
„23 August“ din Capitală se vor desfășura 
în program cuplat jocurile : Progresul—Di
namo Pitești (ora 14,45) și Rapid — U. T. 
Arad (ora 16,30).

productivității muncii în construcții 
este buna organizare a șantierelor. 
Potrivit unui calcul, s-a apreciat că 
pe această cale se poate realiza în 
perioada 1960—1965 o creștere a 
productivității muncii de 3 la sută 
față de anul 1959. în acest scop au 
fost luate unele măsuri : centraliza
rea proceselor de lucru, pregătirea 
din timp a obiectelor demontabile 
de inventar (baracamente demonta
bile metalice, stîlpi și ferme ușoare 
pentru șoproane și depozite, rezer
voare, silozuri de ciment) și altele. 
Realizarea unor asemenea măsuri 
permite ca șantierul să se instaleze 
și să-și dezvolte în minimum de 
timp capacitatea de producție. Și în 
această privință experiența unor 
șantiere fruntașe este deosebit de 
concludentă. Buna organizare a u- 
nor șantiere industriale din Capitală, 
a celui de locuințe „Steagul Roșu“- 
Brașov etc. a dus la realizarea și de
pășirea sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii. Trebuie arătat 
însă că nici Direcția generală con- 
strucții-montaj și nici unitățile sale 
nu s-au ocupat în măsură suficientă 
pentru ca experiența înaintată, aces
te metode bune de organizare a șan
tierelor să fie cunoscute și răspîn- 
dite cit mai larg. Pe unele șantiere 
mari, cum este cel de la Fabrica de 
zahăr Tg. Mureș, nu s-au organizat 
ateliere corespunzătoare pentru pre
gătirea confecțiilor necesare instala
țiilor și montajului — și aceasta a 
dus la un consum sporit de mano
peră.

Spre deosebire de alte sectoare e- 
conomice, în construcții productivi
tatea muncii se exprimă numai va
loric, prin volumul producției rapor
tat la numărul de saiariați în unita
tea de timp. Compararea și aprecie
rea în unități naturale a eficienței 
muncii constructorilor nu este încă 
practicată. După părerea noastră, 
credem că și în domeniul metodolo
giei de planificare și urmărire a 
creșterii productivității muncii se 
pot face acum unii pași înainte. De 

cedente. Alături de ei vor pedala alți 
cicliști de certă valoare, dornici să-și 
înscrie numele pe tabloul învingători
lor : I. Cosma, Gh. Rădulescu, Gh. Nea
goe, precum și o serie de tineri alergă
tori din Constanța, 
Brăila, Cluj etc.

Startul în prima etapă,
Constanța, se va da la ora 8 dimineața.

Ploiești, Brașov,

București-

tef, 31 I. Neacșu, 32 I. Vlaicu (Voința 
București) ; 33 V. Egyed, 34 St. Gran- 
cea, 35 A. Ocoș (Țorpedo-Brașov) ; 
36 C. Ciobanu, 37 Gh. Moldoveanu, 
38 M. Rîndașu, 39 M. Dumitrescu, 40
C. Burtea (Voința-Ploiești) ; 41 C. Cio
can (Petrolul-Ploiești) ; 42 AI. Szat- 
mâry (Voința-Cluj) ; 43 A. Piroșca 
(Voința-Brăila) ; 44 C. Ungureanu, 45
D. Lcțea (Portul-Constanța) ; 46 Gh. 
Tudor (Viitorul-Cîmpulung Muscel) ; 
47 Gh. Niculescu (Muscelul-Cîmpulung 
Muscel) ; 48 V. Avram (Voința-Bacău); 
49 H. Gujbă (Chimia-Făgăraș).

Echipa de fotbal C.S.M. Cluj, aflată în 
turneu în U.R.S.S., a susținut încă două în- 
tîlniri. La Vinița, C.S.M. a pierdut cu 
1—2 meciul cu Lokomotiv, iar la Jitomir 
cu 0—2 
leșie.

întîlnirea cu formația locală Po-

★
singură zi, parașutiștii din Mos- 
stabilit două noi recorduri mon- 

saltul în grup, de la înălțimea de

într-o
cova au
diale la ........ _ ......... ............
1 500 m. O echipă feminină, alcătuită din 
Akimova, Vasina, Grișenkova, Șarîkina, a 
realizat o medie de aterizare de 3,06 m 
față de punctul fix.

Un grup d<j) 10 parașutiști, conduși de 
Viktor Sciapkin și Vladimir Gorbunov, a 
aterizat în medie la 2,07 m, corectînd re
cordul mondial anterior (3,86 m) deținut 
de parașutiștii americani.

ce susținem acest lucru ? După cum 
se știe, în urma aplicării pe șantiere 
a unor metode și procedee tehnolo
gice avansate valorile de deviz ale 
lucrărilor de construcții scad an de 
an, în condițiile sporirii eficienței 
investițiilor respective. Se ajunge 
deci la situația că — deși s-au îmbu
nătățit realizările fizice, s-au apli
cat metode de mai mare randament, 
se economisesc mijloace materiale etc.
— productivitatea muncii, calculată 
prin metoda valorică, să nu crească. 
Calculat astfel, acest indicator de 
plan nu mai reflectă fidel efor
tul și munca constructorilor. De
altfel, prin hotărîrea Consiliului de 
Miniștri privind majorarea salariilor 
tarifare ale muncitorilor din con- 
strucții-montaj se stabilește ca Minis
terul Finanțelor, Comitetul de Stat 
pentru Problemele de Muncă și Sa
larii, Comitetul de Stat al Planifică
rii și Comitetul de Stat pentru Con
strucții. Arhitectură și Sistematizare 
să analizeze modul de urmărire a 
productivității muncii în construcții 
și să facă propuneri corespunzătoare 
în vederea perfecționării lui. După 
părerea noastră, acest lucru trebuie 
făcut cit mai neîntîrziat.

Am arătat aici cîteva probleme 
desprinse din experiența întreprin
derilor de construcții din cadrul mi
nisterului nostru. Acum cînd, para
lel cu intensificarea efortului pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe anul în curs se fac pregătiri pen
tru buna desfășurare a producției în 
anul viitor, astfel de probleme tre
buie să constituie mai mult obiectul 
analizelor pe șantiere. Rezerve
le mari care pot fi puse în va
loare pe această cale — nu numai 
în unitățile ministerului nostru, ci 
în toate organizațiile de construcții
— îndreptățesc la eforturi susținute 
în acest domeniu, în așa fel incit pe 
fiecare șantier, în fiecare întreprin
dere, sarcinile de creștere a produc
tivității muncii să fie examplar în
deplinite.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Con- 
tinuînd seria victoriilor în campio
natul mondial de șah pentru juniori, 
maestrul romîn Florin Gheorghiu l-a 
învins în runda a 6-a pe ceho
slovacul Mihail Janata, fostul lider 
și unul din principalii pretendenți la 
primul loc. Cu piesele albe, Gheor
ghiu a condus magistral atacul, o- 
bligîndu-1 pe Janata să se recunoas
că învins la mutarea 32-a. De re
marcat că în preliminarii și în tur
neul final, șahistul nostru — care a- 
cum conduce în clasament cu 5 
puncte, față de 4,5 puncte ale celui 
de-al doilea (Janata) — 
nici o partidă din cele 
pînă în prezent.

nu a pierdut
11 disputate

re-

După meciul de tir 
Romînia» Japonia

Întîlnirea internațională de tir dintre 
prezentativele Japoniei și R. P. Rpmipe ,a 
luat sfîrșit ieri după-amiază. Timp de două 
zile trăgătorii japonezi și romîni s-au în
trecut pe standurile de tragere ale poligo
nului Tunari la armă-liberă 3x40 focuri ți 
culcat 60 focuri, pistol-viteză și pistol-pre- 
cizie cîte 60 focuri.

Victoriile au fost împărțite : în prima zi 
(armă liberă 3x40 focuri și pistol viteză 60 
focuri) au cîșligat trăgătorii romîni I. Oli- 
rescu cu 1121 puncte și, respectiv, St. 
Petrescu cu 587 puncte. In cea de-a doua 
zi, (armă liberă culcat 60 focuri și pistol- 
precizie 60 focuri) oaspeții au fost aceia 
care au ocupat primele iocuri prin Y. Ino- 
kuma (587 puncte) și respectiv T. Matsui 
(558 puncte).

„M-au surprins în mod plăcut trăgăto
rii japonezi — ne-a spus, după concurs, 
antrenorul Petre Cișmigiu — mai ales cei 
de la pistol viteză pe care i-am pregătit“. 
(Antrenorul P. Cișmigiu s-a înapoiat de pu
țin timp din Japonia unde a fost invitat 
să îndrume trăgătorii japonezi de la pis
tol viteză).

Conducătorii echipei japoneze T. Yosa- 
hara și C. Yojino au subliniat meritul deo
sebit ce-i revine antrenorului romîn : 
„Dacă nu ar fi fost la noi antrenorul Ciș
migiu, trăgătorilor noștri le-ar fi trebuit 
cel puțin doi-trei ani pentru a ajunge la 
performanțele la care au ajuns în numai 
două luni. Cele două recorduri nationale 
realizate de sportivii noștri în aceste zile 
(T. Yamamoto la pistol viteză și T. Ishii la 
armă liberă 3x40 focuri) sînt argumente 
suficient de convingătoare“.

C. COSTIN

Dictatura lui Stroessner
Zilele trecute s-a anunțat că Stroes

sner, dictatorul Paraguayului, și-a pre
lungit guvernarea. In legătură cu a- 
ceasta, ziarul „LE MONDE“ a publi
cat următorul articol :

„Față în față, pe o bancă pe care 
stau călare, doi ofițeri joacă cărți în 
grădina care desparte departamentul 
poliției de palatul legislativ. Un soldat 
nu își întrerupe imobilitatea decît pen
tru a le oferi, pe rînd, și urmînd un 
rit invariabil, paharul cu „yerba“, 
servită după o rețetă locală cu apă la 
gheață. Cînd cana cu apă proaspătă se 
isprăvește, sau yerba lipsește, sentinela 
efectuează o reglementară mișcare „la 
stingă împrejur“ și se duce în pas aler
gător după aprovizionare.

Această riguroasă demonstrație de 
dresaj militar pentru treburi domestice, 
ne lasă cu gura căscată, dar tînărul 
profesor care ne însoțește ride de uimi
rea noastră : «Iată o imagine exactă 
a regimului. Și sînteți chiar în inima 
lui. Priviți în jurul dv. : de-a lungul 
palatului nu vedeți decît cazărmi, edi
ficii ale serviciilor de poliție, camioane 
pentru transportul brigăzilor speciale, 
jeep-uri pentru patrule, gărzi cu mitra
liere. Armata este singura putere ; de 
asemenea, și o sigură sursă de îmbogă
țire. (Trebuie avut în vedere că ofițerii 
se recrutează din rîndul latifundiarilor 
și altor categorii avute și că poziția în 
cadrul regimului înlesnește exploatarea 
de către ei a țărănimii și altor categorii 
nevoiașe n.r.). Recruții sînt tineri ; 
17-18 ani. Supuși unei instrucții rigu
roase’, constrînși la o disciplină de auto
mat, soldații formează o mină de lucru 
gratuită pentru ofițerii care îi folosesc 
și care, după gradul ce-1 au, pot dis
pune de ei într-un număr mai mare sau 
mai mic. Soldații cultivă, transportă și 
chiar clădesc, nu pentru țară, ci pentru 
gradați. Dacă un institutor cîștigă 
4 000 de guaranis pe lună — salariu 
insuficient pentru a trăi — un subloco
tenent ia drept soldă 5 500 guaranis,

FIORI IN VÎRFUL MACARALEI
Plivesc adesea jocul brațelor de 

oțel ale macaralelor, ce se desfășoa- 
jă în mijlocul Varșoviei, unde a 
început construirea ,așa-zisului „pe
rete de răsărit al centrului“. Este 
vorba de un ansamblu de blocuri 
dintre cele mai moderne ce se ri
dică în fața Palatului culturii și ști
inței și sînt menite să realizeze un 
cadru arhitectonic armonios.

Brigadierul Pajak, unul dintre „ve
teranii“ întreprinderii de construcții 
„Mostostal“, cu care stau de vorbă 
mărturisește de la început că cel 
mai bine se simte... de la etajul 
10 în sus. Brigada lui Și-a luat de 
curînd rămas bun de la „Huța War
szawa“, unde timp de aproape 8 ani 
a contribuit la ridicarea marelui 
combinat. Toate halele, cuptoarele, 
însumează o parte din munca a- 
cestei brigăzi.

O gltă brigadă vestită a „Mosto- 
stalului“ este cea condusă de Bo
leslaw Midak. In cabina macaralei, 
denumită „Bocian“ (Barza), Midak 
mînuiește cu iscusință aparatajul. 
Brigada lui numără 12 oameni. I-am 
cunoscut pe toți. Sînt oameni îndrăz. 
neți, plini de elan, deși unii dintre 
ei sînt trecuți de prima tinerețe.

Iată-1, bunăoară, pe Ignacy Ma- 
siew.ski. Are 55 de ani și este mon- 
tator la mari înălțimi. El a lucrat, 
printre altele, la montarea turnului 
stației de radio de la Raszyn, înalt 
de 325 metri; Czeslaw Pawliczuk, cu 
aceeași specialitate, are numai 24 
de ani. „îi place să lucreze în locu
rile cele mai periculoase“ — spune 
despre el șeful brigăzii; Miec- 
zyslaw Gawer e specialist în nituiri 
și un fel de maestru de ceremonii. 
Primul nit într-o construcție metali
că îl oferă să-l bată inginerul-șef, 
iar ultimul — celui ce ia în primire 
construcția.

CLĂDIREA ALBA 
DIN VECINĂTATEA 

FURNALELOR
Pe fondul gri al zidurilor uzinelor 

siderurgice „Warezawa“ se profi
lează o clădire albă care la prima 
vedere pare scundă și lipsită de im. 
portantă. Și totuși, nu e muncitor în 
uzină care să nu aprecieze munca 
desfășurată acolo de „oamenii în 
alb“ — personalul medical care se 
îngrijește de sănătatea celor 7 000 
de siderurgiști, ca și a celor 2 000 
de muncitori care lucrează la noile 
construcții ale întreprinderii.

La policlinica uzinelor siderurgice 
„Warszawa“ 30 de medici de di
ferite specialități controlează neîn
cetat starea sănătății muncitorilor 
și asigură — cînd e cazul — apli

care nu reprezintă, de altfel, decît o 
parte din veniturile sale, deoarece dis
pune de centre de aprovizionare la 
preț redus, de benzină gratuită, de mij
loace de transport, de ordonanțe, fără 
a pune la socoteală afacerile pe care le 
poate realiza dacă este abil sau dacă 
are prieteni în cercurile conducătoare. 
Nu vă ocupați cu statistici ; priviți clă
direa impunătoare a Ministerului de 
Război și aruncați o privire asupra 
imobilului deteriorat al Ministerului 
Educației Publice... veți fi edificat».

Afișele și inscripțiile datînd din pe-

stoind presa străină

rioada campaniei electorale din aprilie 
sînt încă vizibile pe ziduri. Nu e vorba 
decît de generalul Alfredo Stroessner, 
președintele. într-o țară în care produc» 
ția și venitul pe cap de locuitor se afla, 
potrivit raportului Consiliului economic 
și social inter-american în 1961-1962 pe 
ultima treaptă față de celelalte țări din 
America, problema slujbelor este pri
mordială. Salariile sînt mizerabile.

Sindicatele, grupate într-o confede
rație oficială condusă de «necunoscuți», 
duc o viață vegetativă. Universitatea, 
în mare parte lipsită de cele mai 
bune elemente din cauza persecuțiilor 
politice și a emigrației profesorilor in
dependenți, trăiește în sărăcie, atît din 
punct de vedere material cît și spiri
tual.

Presiunea și constrîngerea se exer- 
cisă pe piața mîinii de lucru, ca și în 
toate celelalte domenii“.

Arătînd că această constrîngere este 
exercitată în bună măsură prin partidul 
de guvernămînt, Colorado, în articol se 
spune mai departe : „Totuși nu 
partidul Colorado e cel ce guver
nează. Vechiul său stat major e 
împărțit, iar liderul său, dr. Osvaldo 

carea tratamentelor corespunzătoa
re. La clinică funcționează o secție 
de chirurgie și una de boli interne. 
Deși nu e mare, avînd doar o capa
citate de 70 de locuri, clinica este 
dotată cu aparate medicale moder
ne; în caz de nevoie medicii, în spe
cial chirurgii, pot executa operații
le cele mai complicate.

Cînd am sosit acolo, toamai se 
terminase vizitarea bolnavilor. Mă 
opresc în fața unui pacient; e Jan 
Baczynski, sudor. Aflu că este unul 
din muncitorii care remontează uti
lajul în secțiile „fierbinți“.

— Mă simt aici între tovarăși — 
spune el; mă tratează medici cu- 
noscuți care vădesc mult interes 
pentru a-mi ameliora starea să
nătății.

PRIMUL HIDROCOPTEK 
POLONEZ

Numele lui L. Druckner este bine 
cunosaut pe șantierele Gdansk-ului; 
el este unul dintre cei mai experi
mentali scafandri de acolo. Dar nu 
numai atît. Folosind bogata experi
ență acumulată în munca sa, el a 
elaborat, după îndelungi strădanii, 
proiectul primului aparat polonez 
pentru efectuarea de cercetări sub 
apă.

De curînd, pe șantierul Radub 
din Gdansk a avut loc experimenta
rea acestei instalații, denumită 
„Hidrocopter“. Aparatul de otel, a- 
vînd forma unui cilindru, cîntărește 
împreună cu întregul echipament 
3 650 kg Omul pătrunde în interio
rul lui printr-o deschidere al cărei 
capac se închide ermetic. Printr-un 
sistem de ferestre, scafandrul poate 
vedea în toate direcțiile și urmări 
ce se întîmplă în adîncul apei. Cele 
două motoare, perfect etanșe, fixate 
lateral pe pereții exteriori ai „cilin
drului de otel“, pot fi manevrate cu 
ușurință din interior, pentru a im
prima hidrocopterului mișcarea în 
direcția dorită. Rezervoarele de oxi
gen, ca și dispozitivul de absorbire 
a bioxidului de carbon asigură con
stant navigatorului aer pur.

Fiind prevăzute toate măsurile de 
securitate în cazul defectării unui 
motor, scafandrul poate readuce hi- 
drocopterul la suprafață cu ajutorul 
unui dispozitiv special. Prototipul, 
care a rezietat multor încercări efec
tuate în bazinul șantierelor Radub 
din Gdansk, și-a dovedit utilitatea. 
El va putea fi folosit la despotmoli- 
rea eoavelor vaselor eșuate la mari 
adîncimi, la controlul carcasei vase
lor sub linia de plutire, Ia cinema
tografia submarină etc.

GH. GHEORGHIȚA

Chavez, a luat drumul exilului. Puterea 
se află în altă parte decît în cluburile 
politice. Controlul este exercitat de ar
mată, unica structură a statului, partidul 
oficial fiind controlat de aceasta. Iar 
armata însăși e mînuită de un clan 
redus, ai cărui membri sînt solidari sau 
complici. Generalul Stroessner, pre
ședintele, ține efectiv firele sistemului, 
abil în păstrarea legăturilor directe cu 
principalele comandamente, în muta
rea și impunerea oamenilor săi în pos- 
turile-cheie.

Problemele economice sociale proprii 
țării sînt numeroase. Principala pro
blemă e legată de exploatarea pămîntu- 
lui. Țara este întinsă în raport cu 
populația ei, iar defrișarea pune la dis
poziție celor ce doresc, pămînturi pen
tru cultivat. Un zbor cu avionul dea
supra întinselor teritorii permite repe
rarea numeroaselor fumuri semnalizînd 
despăduririle prin incendii. Mai peste 
tot, familiile de țărani cuceresc astfel 
un petec de pămînt. Dar aceasta nu e 
decît o treabă individuală. Departe de 
drumuri, fără mijloace de transport și 
fără debușeu comercial, cultivatorul 
subsistă, dar nu poate participa la viața 
economică a țârii. în regiunile legate de 
orașe, apare extrema parcelare care de
vine un obstacol în fața oricărei munci 
raționale. Pămînturile împărțite după 
războiul din 1870 s-au redus, prin jocul 
moștenirilor succesive, la fîșii înguste, 
unde cultura devine practic imposibilă, 
în alte părți se pune, dimpotrivă, pro
blema imenselor proprietăți aparținînd 
crescătorilor de vite. Mișcările locuito
rului din interior spre capitală, a șome
rului spre străinătate, a profesionistului 
cu diplomă universitară care se duce 
să-și practice arta sau tehnica în țările 
vecine, nu sînt nici măcar studiate. 
Nici punerea în valoare a bogățiilor 
— numeroase — ale țării nu fac obiec
tul unor eforturi metodice.

între prodigioasa personalitate a po
porului Paraguayan și condiția sa ac
tuală, contrastul este dureros.“
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Marșul spre Washington

românești peste

organizat de populația de culoare din S. U. 4.
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Miercuri, 28 august, a avut loc la 
Washington impresionantul „Marș 
pentru drepturile civile“, organizat 
de populația de culoare din Statele 
Unite în sprijinul recunoașterii 
drepturilor ei cetățenești. „în cîte- 
va ceasuri. în dimineața plină de 
soare a zilei de miercuri — relatea
ză corespondentul agenției France 
Presse — mii de manifestantă s-au 
strîns la principalul centru de în- 
tîlnire hotărîți să-și aducă prin pre
zența lor masivă contribuția la cea 
mai mare demonstrație antirasistă 
pe care au cunoscut-o Statele 
Unite de la proclamarea eman
cipării“. Parcurgînd străzile capi
talei Statelor Unite, 
autobuze, 
pariții de 
alăturat 
albi, s-au 
mentul i 
marmură albă înalt de aproape 200 
metri închinat memoriei lui George 
Washington, situat în apropierea 
Casei Albe. Aici fusese fixat punc
tul de adunare. Spre acest punct 
s-au îndreptat în tot cursul dimine
ții numeroși reprezentanți ai popu
lației de culoare din diferite re
giuni ale S.U.A. Pe traseul 
tre obelisc și monumentul lui 
coin au fost masate, pentru 
gurarea ordinei. detașamente 
ciale de poliție și unități militare.

în tot cursul zilei mulțimea parti- 
cipanților a crescut necontenit în ju
rul monumentului național. „La în
ceput cu sutele, apoi cu miile și apoi 
cu zecile de mii — relata A.F.P. Tot 
timpul într-o atmosferă de sărbătoa
re, într-un calm perfect“.

Spre prînz uriașa masă de oameni 
s-a pus în mișcare ne cele două bu
levarde paralele, îndreptîndu-se spre 
monumentul lui Lincoln, pe malul 
rîului Fotomac. La început, potrivit 
aprecierilor poliției, numărul de
monstranților a fost de 100 000 cres- 
cînd apoi, după relatările corespon
dentului agenției U.P.I., la aproxi
mativ 150 000 de persoane, „negri și 
simpatizanți albi, personalități din 
lumea de afaceri, reprezentanți 
ai cultelor, oficialități sindicale, su
praviețuitori din lagărele de con
centrare naziste și cetățeni obiș- 
nuiți“, precum și numeroși membri 
ai Congresului S.U.A. „Mulțimea — 
relata corespondentul agenției Asso
ciated Press — s-a deplasat încet, 
cu solemnitate în sunetul „marșului 
pentru libertate“ și al cîntecelor 
populare ale negrilor, odată cu o a- 
devărată pădure de pancarte și lo
zinci, de-a lungul bulevardului Con
stituției. Pe pancarte se citeau in
scripții ca „Ne-am născut liberi,

pe jos, în 
în automobile partici- 

; culoare, cărora li s-au 
nenumărați simpatizanți 

i îndreptat către Monu- 
național — obeliscul de

din- 
Lin- 
asi- 

spe-

trebuie să trăim liberi“, „Segregația 
destramă unitatea Statelor Unite“. 
Marșul a luat sfîrșit în fața monu
mentului lui Lincoln unde era insta
lată tribuna în care au luat loc con
ducătorii demonstrației. împreună cu 
aceștia erau prezenți și un mare nu
măr de simpatizanți albi“.

De la tribună au luat cuvîntul 
conducătorii diferitelor organizații 
ale populației de culoare și repre
zentanți ai participanților la „mar
șul pentru drepturile civile“.

Un puternic ecou l-a stîrnit mesa
jul trimis de liderul Congresului 
pentru egalitatea rasială, James Far
mer, care se află închis, împreună 
cu alți 
litatea 
statul 
numai 
tea noastră — se spune în mesajul 
lui Farmer — noi nu luptăm numai 
ca în țara noastră să existe cu ade
vărat democrația pe care o susținem 
în vorbe. Noi luptăm pentru ca mi
lioanele de copii a căror piele este 
albă, neagră sau de altă culoare, să 
poată trăi într-o zi într-o lume în 
care să nu mai existe ură, foamete, 
boli. Noi nu ne vom opri acum, nu 
ne vom opri atîta vreme cit cîinii 
poliției din sud vor continua să ne 
muște și cîtă vreme ne vor mușca 
șobolanii din cocioabele din nord“. 
Au luat cuvîntul, de asemenea, Roy 
Wilkins, secretar general al Asocia
ției naționale pentru propășirea 
populației de culoare, John Lewis, 
președintele unor asociații studen
țești, pastorul Martin Luther King și 
alți organizatori ai mitingului. Cu 
deosebit entuziasm a fost primită 
declarația scriitorului de culoare 
James Baldwin și cuvîntul cunoscu
tei cîntărețe americane de culoare 
Josephine Baker, reîntoarsă după 35 
de ani în S.U.A. special pentru a 
participa la demonstrație. Au mai 
vorbit actorul de cinema Burt Lan
caster și cîntărețul Harry Belafonte.

Președintele Comitetului pentru 
organizarea marșului, Philip Ran
dolph. a făcut presei o declarație în 
care a subliniat că succesul demon
strației și numărul impresionant de 
participant! arată că „cei care au 
luat parte la această demonstrație au 
reușit să vorbească inimilor, minți
lor și conștiințelor Americii în pro
blema dreptății rasiale“.

200 de luptători pentru ega- 
rasială într-o închisoare din 
Louisiana. „Noi nu luptăm 
pentru drepturile și liberta-

Conferința ținută 
de Oppenheimer

NEW YORK 28 (Agerpres). — La 
27 august cunoscutul om de știință 
american Robert Oppenheimer a 
rostit un discurs Ia un centru medi
cal din statul New York — Labora
torul național din Brookhaven. A- 
genția Associated Press relatează că 
conferința nu a putut avea loc în 
aula laboratorului deoarece aceasta 
s-a dovedit cu totul neîncăpătoare 
pentru numărul mare de persoane 
care au dorit să-1 asculte pe Oppen
heimer. După cum se știe, el fusese 
suspendat din posturile sale științi
fice acum cîțiva ani, ca urmare a 
manevrelor cercurilor mccarthiste 
care l-au acuzat de a avea opinii 
politice „de stînga“. Conferința a 
fost dedicată memoriei fizicianului 
danez Niels Bohr, unul din cercetă
torii contemporani de seamă în do
meniul fizicii nucleare.

Grevele minerilor 
spanioli continuă

MADRID 28 (Agerpres). — Greva 
minerilor spanioli continuă, și po
trivit aprecierilor agenției U.P.I. „nu 
se întrevede nici o posibilitate de re
zolvare a actualului conflict social“ 
care paralizează industria carbonife
ră din nordul Spaniei. După cum 
subliniază agenția citată, numărul 
greviștilor a atins 27 000 de oameni 
din minele din regiunile Oviedo, Leon 
și Ponferrada. In provincia Asturia 
au fost închise noi mine unde mun
citorii au refuzat să se mai prezinte 
la lucru. Numai în ultimele 24 de 
ore, anunță agenția France Presse, 
au fost închise cinci mine în bazi
nele carbonifere Langreo și Nalon.

Intr-un articol în care subliniază 
amploarea mișcării greviste din 
Spania, săptămînalul britanic „Tri
bune“ scrie că cercurile guverna
mentale franchiste „sînt neliniștite 
că actualele greve s-ar putea extinde 
și în importanta regiune industrială 
Bilbao în cazul că conflictul nu va 
fi repede reglementat“.

in sindicatele africane
LUSAKA 28 (Agerpres). — Ziarele 

occidentale relatează despre mane
vrele prin care elementele de con
ducere ale sindicatului minerilor albi 
din Rhodesia de nord — sindicat 
creat pe baze colonialist-rasiste — 
caută să-și mențină o situație pri
vilegiată în organizarea sindicală a 
acestei țări. După cum se știe, în 
Rhodesia de nord, ca și în cea de 
sud, au existat, pe vremea domina
ției coloniale britanice, sindicate di
ferite pentru saiariații albi și pen
tru cei de culoare. Tn momentul de 
față, guvernul Rhodesiei de nord, 
care nu se mai află sub autoritatea 
fostului guvern rasist al Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului, a a- 
nunțat că sindicatul tehnicienilor și 
minerilor albi va fi desființat și 
membrii săi vor face parte din uni
cul sindicat al minerilor, împreună 
cu cei de culoare. „Reacția imediată 
a conducătorilor albi și a proprieta
rilor albi de mine — scrie în legă
tură cu aceasta corespondentul zia
rului „Guardian“ — a fost o reacție 
de furie“.

•1
Recent, într una din piețele centrale ale capitalei Mexicului_ . . a avut loc

un miting organizat la chemarea forțelor progresiste din această țară, în spriji
nul cererilor de eliberare din închisoare a cunoscutului picior David Alfaro 
Siqueiros, a liderului Uniunii muncitorilor mexicani, Demetrio Vallejo, și a altor 
deținuți politici. Poliția a intervenit, încercînd să împrăștie pe participanții la 
miting. Mai multe persoane au fost rănite.

Ceylonul luptă pentru consolidarea 
independenței

La recenta sesiune a parlamentu
lui ceylonez, un loc important l-a 
ocupat discutarea măsurilor privind 
naționalizarea unor întreprinderi 
străine sau îngrădirea unor privile
gii de care acestea se bucurau. 
Printre altele, parlamentul ceylonez 
a adoptat un proiect de lege prin 
care Societății de stat ceyloneze 
pentru produse petroliere i se 
acordă dreptul de import și de dis
tribuție a petrolului și a produselor 
petroliere. In cursul dezbaterilor mi
nistrul de finanțe T. B. Hanga- 
ratne a anunțat, de asemenea, că, 
începînd de la 1 ianuarie 1964, vor 
fi naționalizate toate societățile de 
asigurare. Aceste 
din țară mari sume de bani 
1 100 000 lire sterline 
buget este prevăzut 
sută la sută asupra 
cumpărate în Ceylon 
excepția investițiilor 
guvern.

Aceste măsuri se înscriu pe linia 
programului elaborat de guvernul 
ceylonez pentru apărarea indepen
denței naționale, pentru împiedica
rea încercărilor monopolurilor stră
ine de a-și consolida pozițiile în 
Ceylon și, în același timp, pentru a 
răspunde năzuinței poporului acestei 
țări de a folosi resursele țării pen
tru dezvoltarea continuă a econo
miei, pentru crearea unei industrii 
proprii și ridicarea nivelului de 
trai.

Nu a trecut decît un timp relativ 
scurt de cînd Ceylonul a intrat în 
rîndul statelor independente. Vre
me de aproape patru veacuri, 
ceastă frumoasă 
rodeniilor“. cum 
ne, s-a aflat, 
pînirea colonială 
landei și Angliei. Ca rezultat al a-

cestei dominații țara a fost men
ținută într-o stare de cruntă îna
poiere economică. Potrivit interese
lor lor, colonialiștii au imprimat 
Ceylonului o dezvoltare unilaterală 
— în direcția producției de ceai și 
cauciuc — ceea ce făcea ca țara să 
fie lipsită de importante cantități 
de produse alimentare, și să' se afle 
la cheremul monopolurilor interna
ționale. Sporirea resurselor alimen
tare constituie și azi o problemă e- 
sențială pentru Ceylon, 40 la sută

COMENTARIUL ZILEI

După semnarea Tratatului 
de la Moscova

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
La 27 august, Tratatul de la Moscova 
a fost semnat la Washington de încă 
trei țări : Maroc, Dahomey și 
run.

ATENA 28 (Agerpres). — 
tena a avut loc un miting al
zentanților opiniei publice din Atena.

Luînd cuvîntul la acest miting, 
Kirkos, fost ministru, a subliniat că 
popoarele lumii salută semnarea 
Tratatului de la Moscova care insu-

Came-

La A- 
repre-

flă noi forțe mișcării pentru pace din 
lumea întreagă și întărește încrede
rea popoarelor în victoria păcii. 
Semnarea tratatului, a relevat Kir
kos, deschide calea unor noi acor
duri, inclusiv acordului privind 
crearea unor zone denuclearizate în 
Balcani și în regiunea Adriaticii.

Participanții la miting au cerut 
guvernului Greciei să ducă tratative 
cu țările balcanice pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii.

FRANKFURT PE MAIN 28 (Ager
pres). — Cu prilejul participării 
R. P. Romîne la Tîrgul internațio
nal de mostre din Frankfurt pe 
Main, Agenția economică a R. P. Ro
mîne la Frankfurt a oferit o recepție 
la care au luat parte președintele 
Parlamentului landului Hessen, Fux, 
directorul Tîrgului internațional de 
la Frankfurt, Steidlle, și alte persoa
ne oficiale. Au participat numeroși 
ziariști și oameni de afaceri din 
Frankfurt.

Pavilionul R. P. Romîne la Tîrgul 
internațional de mostre de la Frank
furt se bucură de un deosebit succes 
și este vizitat de un numeros public, 
de reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri.

Radiodifuziunea din Frankfurt șl 
ziarul „Frankfurter Algemeine“ au 
comentat pe larg participarea țării 
noastre la acest tîrg, evidențiind 
dezvoltarea producției și a posibili
tăților de export ale R. P. Romîne.

*

BERNA 28 (Agerpres). — în ca
drul programului „Concerte contem
porane“, postul de radio elvețian 
„Sottens“ a transmis la 26 august 
concertul pentru violoncel și or
chestră al lui Anatol Vieru distins 
cu premiul I la concursul „Regina 
Marie-Jose" pe anul 1963. Concertul 
a fost prezentat de orchestra „Suisse 
Romande“.

societăți scoteau 
peste 

anual. în noul 
un impozit de 

proprietăților 
de străini, cu 
aprobate de

a- 
țară, „Insula mi- 
i se mai spu- 

pe rînd, sub stă- 
a Portugaliei, O-

din import revenind numai acestui 
capitol.

Urmările grele ale colonialismului 
mai persistă în ramurile de bază 
ale economiei insulei — plantațiile 
de ceai și cauciuc, întreprinderile 
de prelucrare a nucilor de cocos — 
unde capitalul străin este încă pre
dominant. Condițiile de viață ale 
muncitorilor de pe aceste plantații 
continuă să fie extrem de grele. 
Majoritatea lor trăiesc în așa-nu- 
mitele „camere de serviciu“, pro
prietatea societăților străine — ba
răci de 2,5 pe 3 m în care este ne
voită să locuiască, să mănînce și să 
doarmă o întreagă familie și cel 
mai adesea nu numai una singură. 
Muncitorilor li se interzice să pri
mească rude, oaspeți, prieteni sau 
vreun reprezentant sindical, fără 
aprobarea prealabilă a inspec
torului plantației respective. Dacă 
la aceasta se adaugă lipsa de școli, 
precum și politica de dezbinare în
tre rase pe care o practică repre
zentanții monopolurilor, avem un 
tablou al realităților întunecate de

pe întinsele plantații. Toate acestea 
favorizează creșterea profiturilor 
capitaliștilor străini. Cîteva ci
fre edificatoare : o singură socie
tate — „Demodera Tea Company 
Limited“, cu un capital de 2 666 666 
rupii, a realizat un profit între anii 
1947—1956 de 14 393 133 rupii. Numai 
într-un singur an — 1954 — bene
ficiile societății s-au ridicat la 
2 865 000 rupii — sumă ce depășește 
capitalul investit !

Poporul ceylonez a năzuit 
după cucerirea independenței, să 
pună capăt acestor stări de lucruri 
și să împiedice jaful trusturilor stră
ine, să folosească avuțiile țării în 
interesul prosperității sale. în acest 
sens a fost elaborat programul Fron
tului popular, în fruntea căruia se 
afla fostul premier Solomon Banda- 
ranaike ; acest program prevedea 
largi transformări economice și, în 
primul rînd, naționalizarea între
prinderilor străine, lichidarea rămă
șițelor feudale la sate, crearea unei 
industrii proprii. După cum se știe, 
primul ministru Solomon Bandara- 
naike a fost asasinat, dar mina cri
minală nu a putut să oprească evo
luția Ceylonului spre progres, gu
vernul în fruntea căruia se află 
doamna Sirimavo Bandaranaike, so
ția fostului premier, 
forturi în 
program.

Treptat, 
sector de 
an în urmă guvernul a naționalizat 
diferite construcții și stații de dis
tribuție a benzinei care aparțineau 
monopolurilor petroliere occidenta
le — „Caltex“, „Esso“ (americane) și 
„Shell“ (englez). După cum s-a a- 
rătat mai sus, prin adoptarea noului 
proiect de lege, parlamentul cey
lonez a dat încă o lovitură mo-

direcția

treptat 
stat în

ca,

depunînd e- 
realizării acestui

se dezvoltă un 
economie. Cu un

Convorbirile dintre N. S. Hrușciov și I. B. Tito
BRIONI 28 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția TASS, la 26 și 
27 august 1963 au avut loc convor
biri între N. S. Hrușciov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului 
U.R.S.S., și Iosip 
dintele Republicii 
rative Iugoslavia, 
al U.C.I.

în cursul convorbirilor au fost 
discutate multilateral situația in
ternațională, activitatea celor două 
țări în domeniul menținerii și 
consolidării păcii în întreaga lume 
și posibilitățile unor noi pași în 
acest domeniu, problemele ac
tuale ale promovării politicii co
existenței pașnice 
cu sisteme sociale diferite, 
tinuarea eforturilor 
dezarmării generale și totale, cola
borării sovieto-iugoslave în dome
niul acordării de ajutor țărilor in
suficient dezvoltate, lichidarea de
plină a colonialismului și alte pro
bleme referitoare Ia reglementarea 
situației internaționale și întărirea 
colaborării constructive între po
poare.

A avut loc, de asemenea, un schimb

de Miniștri al 
Broz Tito, preșe- 
Socialiste Fede- 
secretar general

între statele 
con- 

în domeniul

de păreri în problemele actuale ale 
mișcării muncitorești internațio
nale și în legătură cu întărirea uni
tății forțelor socialiste și a celor
lalte forțe progresiste în lupta pen
tru pace, democrație și socialism.

O atenție deosebită s-a acordat 
dezvoltării multilaterale a relațiilor 
sovieto-iugoslave. In cursul convor
birilor dintre președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și preșe
dintele R.S.F.I. s-a vădit și de data 
aceasta înțelegerea deplină și acor
dul în ceea ce privește principalele 
probleme ale situației internaționale 
și ale relațiilor reciproce dintre cele 
două țări.

Din partea sovietică la convorbiri 
au participat I. V. Andropov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. N. G. Ego- 
rîcev. membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., și alții.

Din partea iugoslavă la convorbiri 
au participat Edvard Kardelj, secre
tar al U.C.I., președintele Scupșcinei 
Federative a R.S.F.I., Alexandar 
Rankovici, secretar al U.C.I., vice
președintele R.S.F.I., și alte persoane 
oficiale.

Un protest al guvernului Yemenului
SANAA 28 (Agerpres). — Guver

nul Yemenului a adresat secretaru
lui general al O.N.U. un mesaj în 
care îi atrage atenția asupra actelor 
agresive ale Angliei împotriva teri
toriului yemenit. In același timp, 
guvernul Yemenului a cerut convo
carea urgentă a Consiliului Ligii 
Arabe pentru a examina agresiunea 
engleză împotriva orașului de fron
tieră Harib.

In mesajul .adresat secretarului 
general al O.N.U. se amintește că 
trupe britanice au atacat împreju-

rimile orașului Harib și au organi
zat alte acțiuni agresive împotriva 
teritoriului yemenit Guvernul Ye
menului, se spune în mesaj, „con
damnă cu hotărîre acest act de agre
siune împotriva poporului yemenit 
pașnic și afirmă că va apăra drep
tul său legitim cu toate forțele sale, 
sprijinindu-se pe el însuși și pe a- 
jutorul prietenilor săi“. Mesajul a- 
trage atenția întregii lumi asupra 
pericolului pentru securitatea în re
giunea Peninsulei Arabice.

Cauzele schimbării guvernului în Norvegia
OSLO 28 (Agerpres). — Rezolva

rea crizei de guvern din Norvegia a 
însemnat înlăturarea de la putere 
pentru prima oară în decurs de 28 
de ani a partidului social-democrat 
și înlocuirea lui cu o coaliție a patru 
partide burgheze.

In Vietnamul de sud situația
se menține încordata

SAIGON 28 (Agerpres). — Vietna
mul de sud continuă să fie răscolit 
de puternicele mișcări de masă îm
potriva regimului dictatorial al lui 
Ngo Dinh Diem. Agențiile de presă 
prevăd o agravare a situației, în 
pofida - - - -
denți 
preoți budiști, precum și a neobiș
nuitei desfășurări de forțe militare.

Agenția U.P.I. anunță că în împre
jurimile a trei importante orașe 
sud-vietnameze — Danang, Phan 
Thiet și Hue — în care au avut loc 
demonstrații budiste au fost sem
nalate lupte chiar între unități ale 
trupelor diemiste. Aceeași agenție 
subliniază că autoritățile se tem că 
asemenea ciocniri ar putea izbucni 
și Ia Saigon și că în acest caz situa
ția va deveni foarte gravă.

La Saigon clădirile universității 
sînt ocupate de trupe. Unități anti
aeriene — relatează agenția Asso
ciated Press — au fost postate în ju
rul palatului lui Ngo Dinh Diem și 
în punctele-cheie ale orașului „de 
teama unei răscoale a forțelor ae
riene“. Baraje de sîrmă ghimpată au 
fost ridicate pe străzile centrale ale 
capitalei. Aceeași situație există și 
în multe alte orașe ale Vietnamu
lui de sud. )

După arestarea ministrului de ex
terne diemist, agenția France Presse 
transmite că în capitala sud-vietna- 
meză circulă zvonuri despre posibi
litatea demisiei și a altor miniștri 
din guvernul lui Diem. Ca și între
gul personal al ambasadei diemiste 
din Washington, care și-a prezentat

arestării cîtorva mii de stu- 
și a unui mare număr de

demisia, a procedat și însărcinatul 
cu afaceri diemist de la Manila.

Noul ambasador al S.U.A. la Sai
gon, Cabod Lodge, care și-a prezen
tat luni scrisorile de acreditare, a și 
trimis președintelui Kennedy un ra
port urgent asupra situației din Viet
namul de sud. Conținutul acestui ra
port nu este cunoscut. Dar agenția 
France Presse relevă că în cercurile 
autorizate americane se reafirmă în 
permanență că S.U.A. „sînt hotărîte“ 
să sprijine în continuare lupta re
gimului dictatorial sud-vietnamez 
împotriva partizanilor.

*
PARIS 28 (Agerpres). — In Fran

ța au loc manifestații de protest îm
potriva atrocităților săvîrșite de au
toritățile sud-vietnameze împotriva 
populației pașnice. Marți seara, în

fața ambasadei Vietnamului de sud 
din Paris mai multe sute de per
soane au manifestat scandînd : 
„Diem asasin !“.

★

In legătură cu 
se desfășoară în 
agenția France 
marți din Washington că „in sferele 
americane competente s-a lăsat să 
se înțeleagă că administrația Ken
nedy ar primi cu ușurare brice gest 
pe care l-ar face președintele Diem 
pentru a se debarasa de tutela con
silierului său politic Ngo Dinh Nhu 
(este vorba de fratele lui Diem, care 
ar fi ordonat el însuși recentele re
presiuni antibudiste — n.r.) și de a 
guverna în cooperare strlnsă cu ar
mata...

evenimentele care 
Vietnamul de sud, 
Presse a relatat

Cauza imediată a crizei declanșate 
a fost accidentul produs vara trecu
tă la minele de cărbune din King’s 
Bay, în Spitzbergenul de vest, care 
s-a soldat cu moartea a 30 de mi
neri ; un raport preliminar a arătat 
că vina pentru acci'dent revine par
țial ministerului de resort, iar re
prezentanții opoziției reacționare din 
parlament au declanșat o campanie 
de defăimare a întreprinderilor a- 
parținînd statului.

Tragedia de la King’s Bay a fost în 
mod deosebit folosită pentru răs
turnarea guvernului. Dar după 
cum a arătat președintele Comisiei 
parlamentare pentru anchetarea ca
tastrofei. Vatnebryn prin atacurile 
declanșate in legătură cu minele a- 
parținînd statului s-a urmărit „să se 
dea o lovitură decisivă sectorului de 
stat din economie“ Presa occidenta
lă a publicat cu lux de amănunte 
relatări asupra „nerentabilității“ 
minelor din Spitzbergen, dar a tre
cut sub tăcere substratul ofensivei 
cercurilor reacționare. Fostul prim- 
ministru Gerhardsen a declarat 
ultimele zile ale guvernării sale 
„uraganul împotriva guvernului 
explică în realitate prin faptul că
prezent Norvegia nu face parte din 
Piața comună“.

în 
că 
se 
in

petroliere străine. Na- 
acestor companii, după 
de așteptat, a trezit 
violentă în cercurile

nopolurilor 
ționalizarea 
cum era 
o reacție 
monopoliste din Occident împotriva
Ceylonului. Asupra acestei țări s-au 
exercitat presiuni economice și po
litice care nici azi nu încetează. Ca 
răspuns la naționalizarea stațiilor 
de benzină americane, Washingto
nul a sistat recent în mod ofi
cial orice ajutor economic acordat 
Ceylonului. După cum informează a- 
gențiile de presă, de-abia prezentase 
guvernul în parlament noul proiect 
de lege amintit la început că la Co
lombo a și sosit o notă de protest 
americană. Asemenea presiuni și a- 
menințări vădesc încă o dată că așa- 
zisul „ajutor“ al puterilor occiden
tale este legat în primul rînd de 
condiții politice. Dar amenințările 
nu au avut la Colombo efectul scon
tat ; guvernul și-a manifestat hotă- 
rîrea de a rezista oricăror presiuni. 
Este semnificativ și faptul că situa
ția din Ceylon nu numai că nu s-a 
„înrăutățit“, așa cum prorocea 
presa monopolurilor ci, prin măsu
rile luate, economia acestei țări se 
consolidează.

în zilele cînd puterile occidentale 
exercitau șantajul lor asupra Ceylo
nului în ce privește aprovizionarea 
cu petrol, țările socialiste, printre 
care și R.P. Romînă, au răspuns ce
rerilor Ceylonului, livrîndu-i pe
trolul necesar. în prezent, cu aju
torul țărilor socialiste, în Ceylon se 
construiesc o serie de obiective eco
nomice ; printre acestea se numără 
o uzină metalurgică, cea mai mare 
întreprindere din țară.

Poporul ceylonez este pătruns de 
năzuința ’de a lupta cu toată ener
gia pentru dezvoltarea independen
tă a țării sale, pentru prosperitate 
și pace. Pe acest drum el se bucură 
de simpatia forțelor iubitoare de 
pace și progres și, în primul rînd, a 
țărilor socialiste, prietenul sincer și 
devotat al popoarelor care au scutu
rat jugul colonial.

I. ALEXANDRESCU

CAIRO. La 27 august la Cairo a 
avut loc schimbul instrumentelor de 
ratificare a acordurilor comerciale și 
de plăți semnate la București în oc
tombrie 1962 între R. P. Romînă și 
R.A.U. Schimbul a fost efectuat de 
ambasadorul R. P. Romîne la Cairo, 
Mircea Nicolaescu, și Medhat el Far, 
director general al schimburilor co
merciale cu străinătatea din Ministe
rul Economiei al R.A.U.

WASHINGTON. Senatul S.U.A. a 
adoptat la 27 august un proiect de 
lege prin care instituie un arbitraj o- 
bligatoriu în vederea reglementării 
conflictului dintre feroviarii ameri
cani și societățile de căi ferate, pen
tru a se evita declanșarea grevei ge
nerale a. feroviarilor care va afecta 
700 000 de muncitori.

DAMASC. La 27 august au avut 
loc la Damasc convorbiri între pre
ședintele Irakului, Aref, care se află 
într-o vizită oficială în Siria, și pre
ședintele Consiliului național al co
mandamentului revoluției din Siria, 
Hafez. La convorbiri, la care au parti
cipat și alți reprezentanți ai celor

două țări, au fost examinate o serie de 
probleme de interes comun, piecum 
și situația din lumea arabă. Coman
dantul forțelor aeriene ale Irakului, 
generalul Hardan Takriti, a declarat 
la 27 august că conducătorii Siriei și 
Irakului au căzut de acord asupra 
Constituirii unui comandament unit al 
forțelor lor armate. Delegația milita
ră irakiană a părăsit la 27 august Da
mascul, reîntoreîndu-se la Bagdad.

TOKIO. Potrivit declarației Minis
terului de Finanțe al Japoniei, defici
tul comerțului exterior a atins în 
cursul lunii iulie cifra de 138 milioa
ne dolari. După cum relatează agen
țiile de presă, declarația Ministerului 
de Finanțe a provocat cea de-a treia 
scădere drastică a cursului acțiunilor 
la bursa japoneză de la mijlocul lunii 
iulie. Prețul mediu a 225 de acțiuni 
a atins punctul cel mai scăzut din 
timele 9 luni.
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LONDRA. La Londra a apărut pri
mul număr al revistei „Tokoloho" 
(„Libertatea“) — organ al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Basutoland — protectorat englez 
în sud-vestu] Africii. Toate materia
lele din acest număr al revistei sînt 
consacrate luptei poporului din Basu
toland pentru dobîndirea independen
tei naționale.

KUCHING. Agențiile de presă re
latează, referindu-se la declarațiile 
unui purtător de cuvînt al autorități
lor engleze din Sarawak, că în ulti
mele patru luni forțele patriotice din 
Borneo de nord au întreprins nume
roase acțiuni împotriva unităților co
lonialiste engleze dislocate în acest te
ritoriu, pricinuindu-le pierderi în 
oameni și materiale. Agenția Antara 
anunță că guvernul constituit de repre
zentanții mișcării de eliberare din 
Borneo de nord a numit pe Jusuf Ab- 
dullah și Jais Hai Karim, ofițeri su
periori în armata de eliberare a for
țelor patriotice, guvernatori militari 
în teritoriile eliberate din Borneo de 
noid și Brunei.
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LIMA. Autoritățile polițienești 
judiciare din orașul Cuzco au fost 

voite să pună 
libertate un grup
de 63 conducători 
ai țăranilor 
Peru. Aceștia 
fost arestați 
condamnați la
chisoare sub mo
tivul că au condus 
mișcarea din pri
măvara acestui an 
pentru preluarea 
părriînturilor de la 
moșieri.

LONDRA. Gre
va generală a mun
citorilor din indus
tria construcțiilor 
a Angliei. începută 
săptămîna trecu
tă, s-a încheiat cu 
victoria greviști
lor. Tratativele 
dintre reprezen
tanții sindicali și 
companiile de 
construcții au dus 
la reglementarea 
conflictului pri
vind salariile și 
alte revendicări.

Miting 
protest la 
împotriva 
siunilor 
chiste din Spa
nia.

de 
Roma 
repre- 
fran-

COPENHAGA. La 27 august s-au 
încheiat la Copenhaga convorbirile 
dintre primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, și primul ministru 
al Danemarcei. Tens Otto Krag,

ISTANBUL. Ziarul „Yeni Istanbul“ 
relatează că pînă în prezent 30 000 de 
muncitori turci au plecat să caute 
de lucru în străinătate. In următorii 
doi. ani, potrivit ziarului, numărul 
muncitorilor care vpi emigra va de
păși 50 000 Ziarul arată că această 
emigrare în masă a muncitorilor turci 
este cauzată de șomaj ; aproximativ 
1 .300 000 persoane nu-și pot găsi de 
lucru.

LONDRA. Ministerul Coloniilor al 
Angliei a anunțat că Conferința pen
tru acordarea independenței Kenyei 
va începe la Londra la 25 septembrie. 
(După cum se știe, Kenya urmează 
să-și dobîndească independența la 12 
decembrie a.c.). Ministerul coloniilor 
a anunțat, de asemenea, că consultă
rile cu guvernul Zanzibarului au fost 
încheiate și că la 20 septembrie va 
începe conferința pentru acordarea 
independenței acestui teritoriu. Agen
ția Reuter precizează că în cazul în 
care lucrările conferinței vor evolua 
favorabil se așteaptă ca Zanzibarul 
să-și proclame independența în cursul 
primei jumătăți a lunii decembrie.
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