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Construcții noi de locuințe In cartierul Drumul Taberei din Capitală
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PREDAREA RITMICĂ ÎN FOLOSINȚĂ 
A CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Din tocitâ foro
în regiunea Galați : S-D terminat 
semănatul porumbului pentru boabe

Planul de investiții pe 1964 pre
vede construirea, din fondurile sta
tului, a 54 000 de apartamente, a- 
proape de două ori mai mult decît 
în 1959. Cea mai importantă sarcină 
care revine beneficiarilor, proiec- 
tanților și constructorilor este darea 
în folosință a locuințelor în mod rit
mic, în tot cursul anului și cu un grad 
superior de confort și finisaj. Pentru 
a se realiza acest lucru, trusturile 
regionale de construcții au trecut 
de la începutul anului la o eșa
lonare cît mai judicioasă a predării 
blocurilor. Ele se preocupă acum în 
mai mare măsură de aprovizionarea 
cu materiale, de extinderea metode
lor avansate de execuție, de folosi
rea rațională a utilajelor de pe 
șantiere.

Angajamentele luate de construc
tori de a preda ritmic, în tot cursul 
pfltilui, noile locuințe devin fapte pe 
multe șantiere. Constructorii din 
Capitală au dat pînă acum în folo
sință în cartierele Balta Albă, Dru
mul Taberei, Mihai Bravu, Jiului, 
Șos. Giurgiului și altele peste 1 000 
de apartamente, față de aproape 600 
cîte au predat în aceeași perioadă a 
anului trecut. Numeroase alte blocuri 
se află într-un stadiu avansat de 
construcție și finisaj. La Brașov 
s-au predat peste 100 apartamente 
față de 66 cît era stabilit. Rezultate 
bune au fost obținute și pe unele 
șantiere din regiunile Ploiești, Cluj 
și Bacău.

Experiența acestor organizații de 
construcții dovedește că există toate 
condițiile pentru a se asigura pre
darea ritmică a locuințelor. Totul 
depinde de buna organizare a mun
cii, de eficiența măsurilor ce se iau 
pe șantiere, de respectarea gra
ficelor de execuție. Posibilități
le existente nu sînt însă în
deajuns de bine valorificate pe 
toate șantierele. Trustul regional de 
construcții Hunedoara, de pildă, deși 
a dispus de aproape întreaga docu
mentație tehnică pentru volumul de 
lucrări, a obținut în primul trimes
tru al anului în curs rezultate nesa

tisfăcătoare. Eșalonarea predării nu 
a fost respectată pe toate șantierele 
din regiune. Rămîneri în urmă exis
tă și la alte trusturi. Trustul regio
nal de construcții Iași n-a dat în fo
losință în trimestrul I decît un nu
măr mic de apartamente din cele 
344 planificate, iar cel din Banat a 
predat numai 40 din 184. Corespon
denții noștri ne semnalează situații 
asemănătoare și în regiunile Argeș, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Cri- 
șana.

în toate regiunile sînt condiții ca 
noile locuințe să fie predate rit
mic, trimestru de trimestru, iar 
construcțiile să fie de bună ca
litate. Pentru aceasta e necesar să 
se revadă, în spiritul rezultatelor ob
ținute pînă acum, eșalonarea dării 
în folosință stabilită la începutul 
anului, să se asigure îndeplinirea 
întocmai a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. Pentru con
structori nu poate fi mobilizatoare c- 
eșalonare ca aceea făcută de T.R.C.- 
Suceava, care a prevăzut ca 60 la 
sută din numărul apartamentelor să 
fie predate abia în trimestrul IV, 
deși trustul a avut creat un front 
larg de lucru. Urmarea s-a văzut : 
în primul trimestru s-au terminat 
doar 54 de apartamente.

Eforturile constructorilor pot fi 
încununate de succese tot mai în
semnate dacă pe fiecare șantier se 
va urmări respectarea cu strictețe a 
graficelor de execuție, dacă în a- 
ceastă privință va exista un control 
riguros din partea organelor și 
organizațiilor de partid, a comi
tetelor executive ale sfaturilor popu
lare. Esențial este ca munca de 
control și îndrumare să aibă ca 
principal rezultat stabilirea de mă
suri operative, menite să ducă la 
grăbirea ritmului de execuție.

Prin eforturile comune ale proiec- 
tanților, constructorilor și beneficia
rilor, apartamentele planificate pe 
acest an pot și trebuie să fie termi
nate la datele stabilite, să fie în 
mod ritmic date în folosință loca
tarilor.

GALAȚI (coresp. „Scînteii'). — 
Colectiviștii și mecanizatorii din re
giunea Galați au terminat de însă- 
mînțat cu porumb pentru boabe ul
timele suprafețe planificate. Printr-o 
mai bună organizare a muncii și fo
losirea din plin a tractoarelor și ma
șinilor agricole, această lucrare a 
fost executată într-o perioadă mai 
scurtă decît în anul trecut și în con
diții agrotehnice superioare. Primii 
care au terminat însămînțările au

Extinderea 
rețeiei comerciale

CONSTANȚA (coresp. „Scîn
teii“). — în orașele și satele re
giunii Dobrogea se extinde cu 
fiecare an rețeaua comercială. în 
1964 se vor da în folosință alte 40 
unități pentru desfacerea mărfu
rilor industriale și alimentare. 
Printre acestea, două complexe 
comerciale la Eforie sud și Man
galia, un restaurant cu autoser
vire la Constanța, 6 magazine u- 
niversale cu etaj la Băneasa, 
Ion Corvin, Oltina, Topalu, Si- 
noe și Chirnogeni, un mare nu
măr de unități pentru desface
rea articolelor industriale, ali
mentare, de plajă și artizanat 
etc. în același timp, fonduri 
însemnate au fost alocate pen
tru modernizarea unor unități și 
dotarea acestora cu utilaje 
noi. în unitățile comerciale au 
fost introduse forme noi de 
deservire. La Constanța și sta
țiunile de pe litoral vor func
ționa în acest an 10 magazi
ne cu autoservire ; în 550 de uni
tăți din regiune se aplică metoda 
de vînzare cu plata direct la vîn- 
zător, iar în alte 40 — vînzarea 
cu expunere deschisă a mărfuri
lor.

in ziarul de agi

• Gh. Zamfir — Școli economice 
serale în marile uzine (pag. 
2-a).

® Ing. Filip Tomulescu — Tn ex
ploatările forestiere i Folosirea 
rațională a utilajelor și meca
nismelor (pag. 2-a).

® Declarațiile dr. Kaissuny des
pre desfășurarea Conferinței 
pentru comerj și dezvoltare 
(pag. 4-a).

fost colectiviștii din raioanele Fău- 
rei și Brăila. Unitățile din trustul 
Gostat Brăila au semănat în Balta 
Brăilei 2 000 ha cu porumb peste 
plan. Membrii gospodăriilor colecti
ve au însămînțat fasole intercalată 
în porumb pe o suprafață de 
34 345 ha. în raioanele din sudul re
giunii — Făurei și Brăila — au în
ceput lucrările de întreținere a cul
turilor prășitoare.

0 nouă instalație 
tehnologică

In cadrul măsurilor pentru reamenaja- 
rea spațiilor existente, la Uzinele chi
mice din Turda s-a montat o nouă insta
lație pentru producerea detexanului. In 
telul acesta, capacitatea anuală de pro
ducție a uzinelor sporește cu circa 3 000 
de tone produse chimice. Instalația este 
dotată cu utilaje moderne, ceea ce asi
gură în mare parte automatizarea proce
sului de producție.

20 000 000
In cadrul Editurii „Meridiane“ vor 

apărea anul acesta circa 20 000 000 ve
deri alb-negru și color, în format obiș
nuit fi panoramic, din toate regiunile 
țării. Au fost date de asemenea în pro
ducție 22 pliante tematice care prezin
tă aspecte din regiuni, orașe, stațiuni 
balneo-climaterice, litoral. Se află sub 
tipar un plic tematic care popularizea
ză monumentele istorice din nordul 
Moldovei. Se vor tipări, de asemenea, 
cărți poștale ilustrate cu reproduceri 
după opere de artă din muzee. 
In primul trimestru au apărut peste 
5 000 000 vederi din aproape toate re
giunile țării, precum și o serie de 
pliante, printre care : „București", 
„București — Grădina Cișmigiu", „Pei
saje montane", „Monumente ale natu
rii“, „Timișoara“, „Peșteri din Iiomî- 
nia".

în PREAJMA ZILEI DE I MAI
La sondele

O vizită, în aceste zile din preajma 
lui 1 Mal, prin secțiile și parcurile de 
separatoare ale schelei Boldești îți ofe
ră posibilitatea să cunoști o seamă de 
lucruri din realizările petroliștilor de 
aici, din preocupările lor pentru extin
derea unor procedee tehnologice avan
sate, pentru folosirea rafionala a insta
lațiilor și timpului de lucru. In drumul 
nostru prin schelă ne însofește inginerul 
șef Vasile Ardeleanu. Dintr-un grafic in
teresant, expus la vedere, în fața sediu
lui întreprinderii, notăm cîteva cifre. In 
primele trei luni și jumătate s-au extras 
peste plan cantități însemnate de țiței ; 
productivitatea muncii a crescut cu 1,46 
la sută și s-au obținut economii supli
mentare la preful de cost în valoare de 
peste 400 000 iei.

Ce a stat la baza acestor succe
se ? In primul rînd există multă grijă 
pentru aplicarea măsurilor fehnico-orga- 
nizatorice legate de îmbunătățirea re
gimului tehnologic de extracție a fifeiului. 
O enumerare a acestor măsuri ar cere 
un spațiu mare. S-au pregătit și pus în 
producție sonde noi, precum și unele 
din cele inactive, s-au executat nume
roase operafii de tratare, schimbări de 
pompe de adîncime, adiționări etc. Toa
te acestea au dus la creșterea debitului 
sondelor, la sporirea producției de țiței.

Pînă nu de mult, propuneri pentru in
troducerea unor procedee noi făceau 
doar tehnologii. Acum sondorii simpli, 
brigadierii sînt mereu în căutarea și des
coperirea unor solufii care să adauge zil
nic un spor cît de mic la tonele 
de țiței peste plan. Exemple sînt nenu
mărate. Maistrul Dobre Stoica — bine 
cunoscut pentru dragostea cu care s-a

Mașini și
Concomitent cu îmbunătățirea calității 

produselor, constructorii de mașini și-au 
întrecut sarcinile de producție la o serie 
de sortimente. Pentru industria materia
lelor de construcție și refractare ei au 
produs în plus, în primul trimestru al a- 
nului, 640 tone de utilaje diferite. Cel 
mai mare aport l-a adus la depășirea pla
nului colectivul Uzinelor „Progresul" din 
Brăila, care în această perioadă a trimis 
unui număr de peste 240 de întreprinderi, 
numeroase excavatoare, concasoare, bul
dozere, diverse tipuri de prese etc.

Exploatările forestiere și unităfile de 
industrializare a lemnului au primit, de 
asemenea, peste plan 165 tone de dife
rite utilaje, printre care primele strunguri

în aceste zile din preajma lui 1 Mai, colectivul Uzinelor „23 August" din Capitală a înscris noi suc
cese în îniăptuirea sarcinilor de plan șl a angajamentelor luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări
a eliberării patriei. De la începutul anului, aici au fost realizate în plus 560 tone utilaje pentru industria 
materialelor de construcții, precum și 238 tone oțel lichid. în primul trimestru, productivitatea muncii a cres

cut cu 0,9 la sută șl au fost obținute beneficii peste plan în valoare de 1 400 000 lei

Boldeștîului
ocupat de calificarea a zeci de muncitori 
tineri — a propus să se aplice tratamen
te cu substanfe tensio-active la o serie 
de sonde. Rezultatul : debitul acestor 
sonde a crescut cu 20-40 la sută. Măsuri 
asemănătoare au fost aplicate din iniția
tiva sondorilor Nicolae Dîrstaru, Constan
tin Polea și multor altora.

In schela Boldești se dă o mare bătă
lie pentru folosirea rafionala a timpului 
de lucru. Operativitatea în descoperi
rea defecțiunilor la sonde, scurtarea 
timpului de intervenție, înlăturarea opri
rilor de orice fel influențează direct asu
pra volumului producției.

Am vizitat o instalație de mare utili
tate în folosirea timpului de lucru, Ea în
truchipează ziua de mîine, tinerețea ,,bă- 
trînei" jchele. Este vorba de instalația de 
automatizare a extracției țițeiului dintr-un 
grup de sonde. L-am întîlnit aici pe co
munistul Gheorghe Milifaru, un bun teh
nician, om cu experiență în muncă. Era 
într-o dimineață. Instalația semnaliza o 
defecțiune la sonda 856. Operativ, Ghe
orghe Militaru, a anunțat pe brigadierul 
Ștefan Păpușe. Operația de schimbare a 
tijelor de pompaj rupte a început fără 
întirziere. Numai după cîteva ore sonda 
a intrat în producție normală. Și fără aju
torul instalației automate defecțiunea ar 
fi fost descoperită. Dar, desigur, după 
cîteva ore, timp în care se pierdeau can
tități însemnate de țiței...

La Boldești, la fel ca în numeroase alte 
întreprinderi, în întrecere se nasc iniția
tive prețioase, izvoare vii care se unesc 
și deschid cale largă noului.

Nicolae BIVOLU 
coresp. „Scînteii“

utilaje peste plan
de lemn fabricate în țara noastră, fierăs
traie mecanice, mașini de șlefuit și în
cleiat mobilă. Principala unitate producă
toare de astfel de utilaje este întreprin
derea mecanică din Roman, care în pre
zent produce aproape 20 de tipuri de 
mașini și utilaje pentru industria lemnului.

. Dezvoltînd larg întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea angajamentelor luate 
pe acest an, constructorii de mașini au 
mai livrat economiei nationale peste plan 
în primul trimestru 475 cazane pentru re
țeaua de termoticare, 95 motoare cu ex
plozie, 5 instala(ii complete de foraj, 
peste 700 tone de utilaje diferite pentru 
industria minieră și altele, 461 pompe 
centrifugala de irigafii etc. (Agerpres)

Adunări 
festive

în întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
în Capitală și în alte localități au 
loc adunări festive, în care oame
nii muncii din țara noastră își 
manifestă solidaritatea interna
țională cu oamenii muncii de 
pretutindeni. Luînd cuvîntul cu 
acest prilej, activiști de partid și 
ai organizațiilor obștești, condu
cători de întreprinderi și instituții 
trec în revistă succesele obținute 
în întrecerea socialistă, în înde
plinirea angajamentelor luate 
anul acesta în întîmpinarea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei.

La adunarea de la Uzinele ,,23 
August“ din Capitală, despre în
semnătatea zilei de 1 Mai a vor
bit tov. Ion Cozma, membru al 
C.C. al P.M.R., președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei.

In fața metalurgiștilor de la 
Uzina „Vulcan“ a luat cuvîntul 
tov. Ion Iosefide, secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R. Vorbitorul a arătat că ini
țiativa și priceperea acestui co
lectiv de muncă sînt confirmate 
de numărul mare de fruntași în 
întrecerea socialistă și eviden- 
țiați în muncă. 640 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni au fost e- 
vidențiați pe primul trimestru al 
acestui an.

La adunarea festivă care a a- 
vut loc la Combinatul poligrafic 
Casa Scînteii a vorbit tov. Ma
rin Rădoi, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R. 
Vorbitorul a arătat în • cuvîntul 
său că muncitorii tipografi au 
îndeplinit principalii indicatori de 
plan prevăzuți în primul tri
mestru al anului. Ei au obținut, 
de asemenea, economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare 
de 569 000 lei.

Adunări consacrate zilei de 1 
Mai au mai avut loc la Uzinele 
metalurgice „înfrățirea“, Fabrica 
de încălțăminte „Solidaritatea“ și 
Șantierul combinatului de alumi
nă din Oradea, la Atelierul de 
reparat material rulant „Nico- 
lina“-Iași și în alte întreprinderi 
și instituții.

(Agerpres)

O u p ă t r ei? ani
® DE LA 2 455 LITRI LA 3 253 • 11 000 HL PESTE PLAN IN 
PRIMUL TRIMESTRU AL ACESTUI AN ® FURAJELE DE BÂZĂ: 
JUCERNÂ, MAZĂREA, SILOZUL DE PORUMB ÎN AMESTEC CU
SOIA SI BOB

Gospodăriile agricole de stat 
din trustul Gostat Iași au obținut 
în ultima vreme succese deosebi
te în sporirea producției de lapte, 
în interval de aproximativ trei 
ani aceste unități au reușit să 
realizeze producții care situează 
trustul în rîndul celor fruntașe. 
Spre a afla cum s-a muncit în 
gospodăriile de stat de aici, un 
redactor al ziarului nostru s-a 
adresat tov. Lucian Hatmanu, 
directorul trustului. Redăm mai 
jos cele relatate.

La sfîrșitul anului 1960, în situa
țiile încheiate la Trustul Gostat Iași 
se consemna faptul că de la un efec
tiv de 1 840 vaci s-au obținut în me
die doar 2 455 litri lapte. O produc
ție slabă, care situa trustul nostru 
printre ultimele pe țară. Au trecut 
de atunci doar 3 ani. Efectivele s-au 
mărit continuu, ajungînd în 1963 la 
4 676 vaci. Totodată a .crescut neîn
cetat și producția medie de lapte :
2 704 litri în 1961 ; 2 926 litri în 1962;
3 253 litri în 1963. Rezultate bune 
s-au înregistrat și în primul trimes
tru al acestui an. în loc de 630 de 
litri, cît era prevăzut să se obțină în 
meale de la fiecare vacă furajată, 
s-au realizat 859 litri, ceea ce a de
terminat depășirea producției glo
bale prevăzute cu 11 000 hectolitri. 
Succesul este cu atît mai însemnat 
cu cît, paralel cu creșterea produc
ției, a scăzut și prețul de cost : cu 
31 lei hectolitrul în anul trecut, față 
de anul 1960.

Obținerea rezultatelor amintite a 
fost determinată de foarte mulți 
factori : îmbunătățirea furajării, 
creșterea cu mai multă grijă a tine

retului taurin și a junincilor, con
centrarea efectivelor de vaci în mai 
puține gospodării, ridicarea califică
rii cadrelor de îngrijitori și perma
nentizarea lor în unități, răspîndirea 
largă a experienței bune dobîndite 
de gospodăriile fruntașe

Ținînd seama de influența pe 
care o are hrănirea rațională >a 
animalelor asupra producției, noi 
am pus un accent deosebit pe orga
nizarea bazei furajere, pe îngrijirea 
atentă a fiecărei culturi, astfel ca să 
putem asigura vacilor cantități sufi
ciente de nutrețuri de bună calitate, 
bogate în substanțe nutritive. Ce se 
întîmpla înainte vreme în unitățile 
noastre ? în primul rînd cultivam un 
sortiment foarte numeros de plante 
furajere, nu întotdeauna dintre cele 
mai valoroase. în al doilea rînd, se
mănatul, lucrările de întreținere a 
culturilor pentru nutreț nu se fă
ceau peste tot cu atenție și la 
timp. Din această cauză baza fura
jeră era adesea deficitară atît can
titativ, cît și calitativ. Cu sprijinul 
Trustului Central Gostat noi am pus 
capăt acestei stări de lucruri. Pen
tru plantele de nutreț am început 
să alegem terenuri mai bune, mai 
fertile. Cu fiecare an ce a trecut 
acestea au fost tot mai bine îngră
șate (în această primăvară am ad
ministrat pe 2 142 ha cu lucerniere 
azotat de amoniu, iar pe circa 900 
ha urină de grajd etc.), tot mai 
bine lucrate și ca urmare au dat 
producții sporite. Stă mărturie în 
această privință faptul că recolta 
medie de porumb siloz pe trust a 
crescut cu circa 7 000 kg la ha. La 
G.A.S. Popricani s-au obținut a- 
nul trecut de pe o suprafață de 100 

ha aproape 9 000 kg fin de lucernă 
la ha. Datorită acestui fapt, în 
toamna trecută s-a reușit să se a- 
sigure pentru fiecare vacă cîte 8 000 
kg nutrețuri însilozate (siloz de po
rumb, siloz de porumb în amestec 
cu soia și bob, siloz de mazăre etc), 
cantități suficiente de fînuri, din 
oare 80 la sută fîn de lucernă.

Paralel cu preocuparea de a reali
za recolte bogate de nutrețuri, 
ne-arn îngrijit și de îmbunătățirea 
sub aspect calitativ a bazei furajere, 
în acest scop am mărit an de an su
prafețele de lucerniere (astăzi ele o- 
cupă 3 624 ha, adică aproximativ 45 
la sută din terenul destinat plante
lor de nutreț în cadrul trustului), 
am început să semănăm porumb 
pentru siloz în amestec cu soia și cu 
bob (anul trecut pe 1 000 de ha din 
cele 2 500 cultivate cu porumb siloz 
a fost folosit acest amestec), să în
trebuințăm pe scară mai largă în (Continuare în pag. IlI-a)

Amenajarea terenurilor pentru însămînțarea orezului la G.A.C. Chirnogi, 
regiunea București Foto : Agerpres

hrana animalelor mazărea masă ver
de sau însilozată etc. Aceste măsuri 
ne-au permis să administrăm vaci
lor cantități sporite de substanțe 
proteice — factor de cea mai mare 
însemnătate pentru sporirea pro
ducției.

Pentru folosirea gospodărească, cu 
eficiență maximă, a furajelor, consi
liul directorilor de gospodării din 
cadrul trustului a indicat ca în fie
care G.A.S. finul de lucernă, precum 
și to.ate celelalte furaje grosiere să 
fie măcinate la morile cu ciocănele 
și apoi să fie preparate în bazine, la 
capul grajdului, prin amestecare cu 
melasă, borhot și concentrate. Fiind 
un lucru nou, la început treaba a 
mers mai greoi în unele locuri. As
tăzi însă, în toate gospodăriile din 
trust care cresc vaci, această metodă 
se folosește cu cea mai mare stric
tețe. Ne-am convins cu toții de a- 
vantajele ei : furajele sînt consu
mate mai bine, în totalitate ; prin 
măcinare și amestecare, valoarea

IN PAS CU ANOTIMPUL
Ne-am obișnuit să întîmpinăm 

primăvara cu mult înainte de soro
cul prevăzut de calendar. Mai de 
timpuriu i-au trecut pragul harni
cele colective de întreprinderi care, 
înscriind succese de seamă pe gra
ficele întrecerii socialiste, au înde
plinit înainte de termen planul tri
mestrial. Cînd străzile sînt încă a- 
coperite de mantia zăpezii, gospoda
rii orașelor pregătesc măsurile gos- 
podărești-edilitare specifice noului 
anotimp. Veștile sosite la redacție 
ne informează că asemenea lucrări 
sînt acum pretutindeni în plină 
desfășurare. Bilanțul însumează 
roadele muncii pe șantierele de 
construcții, intensificarea repara
țiilor de imobile, modernizări și pa- 
vări de străzi, e-xtinderea spațiilor 
verzi, executarea a numeroase lu
crări de înfrumusețare.

Buna desfășurare a lucrărilor de 
ordin gospodăresc preocupă comite
tele orășenești de partid. Asemenea 
bunului gospodar, care pregătește 
carul încă din iarnă, numeroase co
mitete orășenești, printre care și cel 
din Cîmpina, au cerut comitetelor 
executive ale sfaturilor populare să 
întocmească planuri de măsuri chiar 
de la începutul anului. Cunoscute te
meinic de către deputați, organizații 
obștești etc. măsurile stabilite capă
tă viață. Biroul Comitetului raional 
I-Iîrșova, pornind de la succesele do
bîndite în anul 1963, perioadă 
pentru care mica așezare de pe 
malul Dunării a fost distinsă 
cu titlul de fruntașă pe țară, a 
ajutat sfatul popular să dea un și mai 
puternic avînt acțiunilor gospodă
rești. Iar la Piatra Neamț, unde se 
înalță zeci de noi blocuri de locuințe, 
biroul comitetului orășenesc a dat in
dicații organizațiilor de bază din în
treprinderi, instituții, cartiere, grupe
lor de partid pe blocuri și străzi să 
sprijine sfatul popular și deputății 
din circumscripțiile electorale în an

trenarea cetățenilor la diferite lu
crări ce se înfăptuiesc prin muncă 
patriotică. Amintim în continua
re de bogata experiență în a- 
cest domeniu a Comitetelor o- 
rășenești de partid din Roman, 
Galați, Brăila, a Comitetului raio
nal 30 Decembrie din Capitală 
și a multor altora.

Pe agenda anotimpului figurează 
și alte acțiuni asupra cărora și-au 
îndreptat atenția organizațiile de 
partid. Cu toate că cele mai 
multe dintre pitoreștile stațiuni 
de odihnă ale țării au avut 
deschise porțile în tot timpul anu
lui, se simte nevoia ca, o dată cu 
începerea noului sezon, să-și îm
prospăteze chipul. Merită subliniate 
strădaniile organelor și organizații
lor de partid din regiunile Ploiești 
și Dobrogea în controlul și sprijini
rea acțiunilor privind buna gospo
dărire a stațiunilor. De această ce
rință ar trebui să țină seama și gos
podarii stațiunilor de pe Valea Ol
tului. Comitetul orășenesc Constan
ța urmărește în aceste zile cum în
deplinește sfatul popular hotărîrile 
adoptate privind modernizarea uni
tăților comerciale de pe litoral, in
troducerea unor forme noi de de
servire. Bine ar fi ca și alte organe 
de partid din stațiunile de odihnă, 
din celelalte orășe ale țării, să ma
nifeste aceeași grijă în această pri
vință.

Printre preocupările de sezon ale 
organizațiilor de partid se numără și 
buna aprovizionare a unităților 
comerciale cu mărfuri specifice 
anotimpului, precum și felul cum 
este organizată deservirea oame
nilor muncii. Nici un efort nu 
este prea mare atunci cînd e vorba 
de a economisi timpul cetățeanului, 
de a asigura un înalt nivel de de
servire, pe măsura condițiilor crea
te și a exigențelor sporite ale oame
nilor muncii.

rn, ŒS/ÂTTEFEEE

Scinteia
DEȘEURILE 

FABRICILOR 
DE CONSERVE POT FI 
VALORIFICATE MAI BINE

In fabricile de conserve, unde se 
prelucrează cantități mari de le
gume și fructe, rezultă o cantitate 
însemnată de deșeuri cu valoare nu
tritivă ridicată, care pot să fie folo
site în hrana animalelor. Este vorba 
în primul rînd de pielițele și semin
țele de roșii. O singură fabrică de 
conserve prelucrează zeci de mii de 
tone de roșii anual. La 200 000 kg 
roșii, cît se prelucrează pe zi, se ob
țin 4 000—6 000 kg pielițe și 2 000 kg 
semințe. Pielițele au un conținut 
ridicat de hidrați de carbon și vi
tamine, iar semințele conțin 18—20 
la sută grăsimi și 30—34 la sută pro
teine. De aceea ele pot fi conside
rate un nutreț concentrat tot atît de 
valoros ca porumbul și sînt con
sumate de păsări. Din prelucrarea 
cartofilor se obțin 20—25 la sută de
șeuri, la verdețuri 35 la sută, la ar
dei 24 la sută, iar la fructe în me
die 30 la sută.

In folosirea acestor deșeuri există 
un inconvenient: se alterează ușor. 
Dar între fabrici și unitățile agrico
le s-ar putea încheia înțelegeri ca 
acestea să fie ridicate la timp și 
date ca hrană animalelor. Pe de altă 
parte, deșeurile pot fi păstrate un 
timp mai îndelungat prin uscare. 
In unele fabrici există posibilități să 
se facă acest lucru în condiții econo
mice.

Valorificarea rațională a deșeuri
lor de la fabricile de conserve va 
contribui la asigurarea unor canti
tăți sporite de furaje de bună cali
tate, necesare dezvoltării creșterii a- 
nimalelor.

S. BRAD
șef de lucrări — Institutul 
Politehnic Galați
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Școii economice serale
în marile uzine

de muncitori, tehnicieni 
ingineri să le frecventeze. Astfel, 
aceste școli s-au înscris : membri 
birourilor organizațiilor de bază, 
conducerilor organizațiilor de

Sarcinile economice complexe ce 
le revin oamenilor muncii din in
dustrie impun perfecționarea conti
nuă a pregătirii lor politice și eco
nomice, găsirea unor forme cît mai 
adecvate ale învățămîntului econo
mic de partid. Unei asemenea ce
rințe l-a răspuns inițiativa Comite
tului orășenesc de partid București 
de a organiza, pentru prima oară 
anul acesta, școli economice serale 
pe lîngă comitete de partid din mari 
întreprinderi ale Capitalei : Semă
nătoarea, Vulcan, Autobuzul, 23 Au
gust șl Grivița Roșie.

Prin programa lor, acestea nu se 
deosebesc de școlile economice se
rale cu durata de doi ani, care func
ționează de mai mulți ani pe lîngă 
unele comitete raionale și orășenești 
de partid, și în care se studiază e- 
conomia politică (a capitalismului și 
a socialismului), construcția econo
mică cu profil industrial și con
strucția de partid. Faptul că ele func
ționează în întreprinderi dă însă 
posibilitate unui număr mult mai 
mare 
Și 
la 
ai 
ai 
masă din întreprinderi — sindicat, 
U.T.M. — șefi de secție, ateliere, 
brigăzi, membri și candidați de 
partid, precum și unii muncitori, 
tehnicieni și ingineri din activul 
fără de partid, de regulă, dintre qei 
care au urmat anterior diferite for
me ale învățămîntului economic de 
partid.

Interesul puternic trezit de orga
nizarea acestor școli în întreprin
deri se reflectă în frecvența foarte 
bună la cursuri »și seminarii, în se
riozitatea și stăruința cu care se 
pregătesc cursanții. Este semnifica
tiv că numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri care inițial nu au 
fost înscriși la această >formă de în- 
vățămînt, simțindu-se atrași de pro
blemele ce se dezbat aici, vin cu re
gularitate la cursuri și seminarii și 
se prezintă la examene.

Ce anume determină acest viu in
teres ? Adresînd această întrebare 
mai multor cursanți < de Ia Uzinele 
Vulcan, Semănătoarea. Autobuzul 
ș.a., am primit, în esență, același 
răspuns: „Venim cu plăcere la aces
te cursuri, deoarece aci învățăm 
multe lucruri utile pentru orienta
rea noastră ' în viață, în general, 
pentru înțelegerea fenomenelor com
plexe ale lumii contemporane, pen
tru înțelegerea caracterului științific 
al politicii economice a partidului 
nostru, acumulăm cunoștințe econo
mice prețioase, care ne ajută la re
zolvarea cu mai multă pricepere a 
problemelor proprii uzinei noastre“.

Intr-adevăr, interesul cursanților 
este stimulat și întreținut, în primul

Șantierul II deschidem atcL.

IN EXPLOATĂRILE FORESTIERE FOLOSIREA RAȚIONALĂ 
a utilajelor și mecanismelor

Pe cuprinsul regiunii Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, începînd cu munții 
Gurghiului și pînă la masivele Har
ghita și Căliman, se întind mari ba
zine forestiere, bogate în rășinoase 
și foioase. în ultimii ani lemnul — 
această importantă bogăție a țării — • 
este valorificat mai rațional, cu 
mijloace mecanizate moderne. O 
contribuție de seamă la exploatarea 
pădurilor sînt chemate să aducă și 
colectivele întreprinderilor forestiere 
din cadrul D.R.E.F.-Tîrgu Mureș. în 
acest scop au fost luate numeroase 
măsuri pentru ridicarea gradului de 
mecanizare a lucrărilor în pădure. 
Anul trecut și în primele luni ale 
acestui an s-a ajuns la un nivel de 
mecanizare de 70 la sută Ia doborît- 
secționat, 46 la sută la scos-apropiat 
și 38 la sută la încărcat. Mecanizarea 
muncii în exploatări și crește
rea indicilor de utilizare a me
canismelor și utilajelor au deter
minat sporirea însemnată a produc
tivității muncii. în perioada primilor 
patru ani ai planului șesenal, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
peste 33 la sută, față de 30, cît era 
planificat.

In cele ce urmează, ne vom referi 
la unele căi folosite de întreprinde
rile din cadrul D.R.E.F. Tg. Mureș 
pentru mai buna folosire a utilajelor 
forestiere.

O problemă mereu 
actuală

Am acordat în primul rînd o mare 
atenție pregătirii profesionale a oa
menilor care mînuiesc utilajele. în 
acest scop au fost organizate o serie 
de cursuri de calificare șl ridicare a 

rînd, de audierea unor lecții cu un 
bogat conținut de »idei, predate de 
membri ai comitetului orășenesc 
și ai comitetelor raionale de partid, 
de lectori de la Școala superioară de 
partid „Ștefan Gheorghiu“, de la 
școala de un an și de la cabinetul 
comitetului orășenesc. Lecția „Con
ducerea de către partid a eco
nomiei ; Activitatea și metodele de 
muncă ale organelor de partid pen
tru înfăptuirea Directivelor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R. în dome
niul industriei, transporturilor și 
construcțiilor“ — expusă de tov. 
Petre Țăruș, prim secretar al Comi
tetului raional de partid 16 Februa
rie, sau lecțiile „Imperialismul — 
stadiul cel mai înalt al capitalismu
lui", „Criza generală a capitalismu
lui și etapa sa actuală“, au fost a- 
preciate de cursanți pentru modul 
accesibil și clar în care au fost tra
tate problemele, pentru bogăția de 
idei și exemple.

Faptul că seminariile ce se țin la 
principalele teme ale cursurilor sînt 
conduse de propagandiștii din rîndu- 
rile celor mai competente cadre ale 
uzinelor — directori, ingineri șefi, 
conducători ai unor sectoare econo
mice cheie, economiști ș,a, — este, de 
asemenea, în măsură să stimuleze 
interesul pentru studiu.

Cursanții sînt ajutați pe diferite 
căi să adîncească cunoașterea anu
mitor fenomene și procese economi
ce. Una din acestea este completa
rea programei cu conferințe pe 
teme tehnico-economice actuale. 
La școala economică serală de la 
Uzina „Semănătoarea", de pildă, 
s-au ținut expuneri despre „Metode 
tehnologice avansate de prelucrare 
la cald a metalelor“, „Exploatarea 
rațională — mijloc important de ob
ținere a unor indici superiori de uti
lizare a mașinilor unelte“. Consul
tațiile individuale și colective acor
date atît la punctele de consultații 
din întreprinderi, cît și la cabinetele 
raionale sînt prețuite în mod deose
bit de cursanți.

Examenul dat recent, la sfîrșitul 
ciclului de lecții consacrat construc
ției de partid, a arătat că marea 
majoritate a cursanților și-au însu
șit serioase cunoștințe privind pro
bleme importante cum sînt: creș
terea rolului conducător al par
tidului în procesul desăvîrșirii con
strucției socialiste, principiul centra
lismului democratic, calitatea de 
membru de partid, dreptul de con
trol al organizațiilor de partid, con
ducerea de către partid a economiei 
ș,a. Deși Ia unele școli, ca cele de la 
Uzinele Autobuzul, Semănătoarea și 
Vulcan, exigența a fost destul de ri
dicată, au predominat calificativele 
bune și foarte bune. O bună pregă
tire au dovedit cursanți ca : Tudor 

calificării strîns legate de cerințele 
producției, de cunoașterea utilajelor 
moderne din exploatări. Prin aceste 
cursuri s-au calificat, în ultimii ani, 
peste 250 mecanici pentru manipu
larea fierăstraielor, 70 de funicula- 
riști și 35 de tractoriști. Această ac
țiune continuă și în prezent. In a- 
cest fel întregul personal care de
servește utilajele va poseda cunoș
tințe profesionale corespunzătoare.

în general, conducerile întreprin
derilor au manifestat o preocupare 
susținută pentru selecționarea și ca
lificarea muncitorilor. La între
prinderile Reghin, Toplița și Sovata 
s-au putut organiza cursuri chiar pe 
plan local. La parchetul Paltin din 
cadrul I.F.-Toplița rămîi plăcut im
presionat de felul cum funicularistul 
Gheorghe Cristea și-a organizat 
munca. Graficul zilnic al funicula- 
rului înregistrează peste 70 metri 
cubi realizați. Rezultate asemănă
toare se obțin' și la funicularele din 
parchetele Ciutcoș și Lomaș. Pro
ducțiile înregistrate de aceste fu- 
niculare, cu toate condițiile grele din 
timpul iernii, s-au ridicat pînă la 
1 600 metri cubi pe lună.

Unele întreprinderi însă — ca I.F. 
Odorhei, de pildă — nu s-au preocu
pat suficient de calificarea persona
lului. In scopul ridicării continue a 
nivelului profesional al mecanizato
rilor, spre a ține pas cu introduce
rea tehnicii noi, considerăm necesa
ră organizarea pe scară mai largă a 
cursurilor de perfecționare tehnică, 
fără scoaterea din producție.

O preocupare de seamă a condu
cerii D.R.E.F.-ului este și înzestrarea 
parchetelor cu cărți tehnice pentru 

Ghiță șl Ion Rotaru — frezori, Ste
llan Mureșanu și Valeriu Jugureanu 
— cazangii la Uzina Vulcan ; Ilie 
Grigore — frezor, Tudor Bălan — 
matrițer, Nicolae Sindie — lăcătuș la 
Uzina Semănătoarea ; Constantin 
Chevereșan — electrician, Valeriu 
Lungu — tîmplar, Elena Sitaru și 
Nicolae Dolinschi — economiști la 
Uzina Autobuzul și mulți alții.

Desigur, rezultatele acestui exa
men nu spun totul. Eficiența școli
lor economice serale se manifestă 
pregnant în activitatea și modul de 
comportare al cursanților. în general, 
ei aduc o mai mare contribuție la re
zolvarea problemelor uzinei în care 
muncesc, vin cu propuneri bine gîn- 
dite de îmbunătățire a muncii. Mulți 
dintre oamenii muncii fără partid, 
după ce au urmat ciclul construc
ției de partid, dovedesc o schimbare 
a atitudinii lor față de sarcinile de 
producție mai dificile, față de sar
cinile primite pe linia organizațiilor 
de masă, pe care le privesc acum 
cu mai multă răspundere.

La obținerea unor bune rezultate 
în activitatea școlilor economice se
rale contribuie în mare măsură aju
torul constant primit de acestea din 
partea Comitetelor raionale de par
tid Nicolae Bălcescu, 16 Februarie, 
Lenin. Acest ajutor se manifestă în 
pregătirea propagandiștilor la cabi
netele raionale, în acordarea de con
sultații competente, în prezența di
rectorilor- cabinetelor raionale la 
majoritatea acțiunilor acestor școli. 
Din păcate însă, unele comitete ra
ionale, ca 23 August și Grivița Ro
șie, au lăsat mult timp ca lucrurile 
șă meargă de la sine. Sprijinul co
mitetelor raionale este necesar mal 
ales acum, cînd, apropiindu-se în
chiderea învățămîntului de partid la 
orașe, cursanții simt nevoia unei în
drumări mai concrete, pentru a pu
tea să-și fixeze mai bine cunoștin
țele.

Este necesară o permanentă grijă 
pentru calitatea lecțiilor. Se mai 
întîmplă să se expună lecții, ca 
aceea despre „Acumularea capi
talului și pauperizarea proleta
riatului" sau despre „Sfaturile 
populare și organizațiile de masă“— 
ambele ținute la școala serală eco
nomică de la Uzina Autobuzul -r- 
care, din cauza caracterului lor ab
stract sau din cauza lungimii exce
sive, sînt urmărite cu greutate.

Cursanții și-au exprimat dorința 
ca punctele de consultații să fie în
zestrate cu mai multe materiale bi
bliografice și documentare noi, cu 
grafice, scheme, panouri etc., care să 
le ușureze pregătirea, atît a semina- 
riilor, cît și a examenelor.

Prin conținutul studiului, ca și 
prin forma lor de organizare, școlile 
economice serale, organizate în ma
rile întreprinderi industriale, se do
vedesc o formă utilă, eficientă a în
vățămîntului de partid.

Gheorghe ZAMFIR

personalul de exploatare. Legat de 
aceasta ar fi foarte oportună inter
venția ministerului tutelar la uzinele 
constructoare de utilaje forestiere 
pentru ca acestea să ne trimită, oda
tă cu utilajele comandate, docu
mentațiile tehnice respective. Este 
cazul funicularelor și al altor utilaje 
care, la livrare, nu au fost însoțite 
de obișnuita notiță tehnică a utila
jului, și din această cauză nu sînt 
cunoscute destul de clar funcționa
rea și caracteristicile lor.

Ce arată graficele
In parchetele de exploatare a lem

nului au apărut în ultimii ani 
inițiative valoroase, se aplică noi 
metode de lucru. Creșterea număru
lui de utilaje din exploatările fo
restiere și ridicarea nivelului profe
sional al muncitorilor au permis or
ganizarea, în cadrul întreprinderii 
Reghin, la Orșova, Glăjerie, Crean- 
ga-Albă și altele, de parchete com
plet mecanizate. Schimbul de expe
riență organizat recent, la nivel re
gional, în această problemă a de
monstrat eficacitatea mecanizării în 
creșterea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, precum și 
în realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan. în aceste parchete pentru 
operația de doborît-secționat s-au 
folosit 3—5 ferăstraie mecanice, 
la scos-apropiat s-au utilizat trac
toare dotate cu trolii și funiculare, 
iar pentru încărcatul în mijloace de 
transport — instalații cu cablu. Ca 
urmare a acestui mod de organizare 
s-a realizat o productivitate fizică 
cu 15 la sută mai mare decît media 
celorlalte parchete.

Casa do cultură a Uzinelor „6 Martie" din regiunea Brașov

SCRISORI
LA UN NIVEL CORESPUNZĂTOR

Șeful unei brigăzi de la secjia forjă a 
Uzinei „Tractorul" Brașov, tov. Ștefan 
Mate, ne-a trimis o scrisoare în care 
semnala că, din cauza unor defecte de 
construcție sau a reparațiilor de slabă 
calitate, unele utilaje din atelierul de 
tratamente nu pot fi folosite la întrea
ga capacitate.

In răspunsul trimis de Direcția Gene
rală automobile, tractoare, rulmenfi 
din Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini se arată că cele semnalate 
în scrisoare au fost analizate de către 
conducerea Uzinei „Tractorul", Cupto
rului bandă de normalizare, care fusese 
proiectat și construit cu titlu de expe
riență, i-au fost aduse o serie de modi
ficări, iar în prezent, fiind folosit pentru 
operafii de revenire, se comportă satis
făcător în exploatare. De asemenea, 
s-au luat măsuri pentru punerea la punct 
a cuptorului de sablaj și pentru îmbu
nătățirea calitafii reparafiilor executate 
de serviciul mecanic-șef.

ÎN MIJLOCUL MUNCITORILOR
Un grup de conducători auto și me

canici din cadrul întreprinderii de ex
ploatare și reparare a utilajelor de con
strucții și mijloace de transport din Plo
iești, care lucrează pe șantierele Săvi- 

CINE CONSTRUIEȘTE PASARELA?
De multă vreme această întrebare ră- 

mîne fără răspuns pentru locuitorii unui 
cartier din Urziceni, situat dincolo de li
nia ferată. Ei ne-au semnalat că trecerea 
spre oraș, unde sînt locurile lor de 
muncă și școlile pe care le frecventează 
copiii lor, se face cu greu, deoarece 
sînt nevoifi să traverseze cele 9 linii ale 
stafiei C.F.R. De multe ori trebuie să 
escaladeze sau să treacă pe sub vagoa
nele trenurilor care, în orice clipă, pot 
porni. S-au întîmplat și accidente. Con
struirea unei pasarele ar rezolva pro
blema.

La această sesizare ne-au sosit două 
răspunsuri și fiecare din cei cărora li 
s-a trimis sesizarea socotește că pasarela 
trebuie construită, dar... de celălalt. Di
recfia Generală C.F.R. din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
ne scrie : ,,nefiind vorba de o lucrare 
legată de transportul de cale ferată, ci 
de o legătură mai scurtă între diverse 
cartiere ale orașului, apreciem că a-

Răspunsuri care întîrzie
Redacția a trimis sesizări ale unor cititori și corespondenți volun

tari U.CdE.C.O.M.-ului, Sfatului popular al regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară, Sfatului popular orășenesc Suceava. Deși termenul prevă
zut pentru cercetarea și rezolvarea sesizărilor a expirat, redacția nu 
a primit răspunsuri.

Plecînd de la ideea că organizarea 
judicioasă a muncii constituie unul 
din factorii principali ai creșterii 
productivității și o condiție de bază 
a desfășurării ritmice a procesului 
de producție am dat o atenție deose
bită extinderii brigăzilor complexe 
mari șl mici cu plata în acord glo
bal. Cu brigăzi complexe s-a ex
ploatat peste 70 la sută din totalul 
masei lemnoase date în producție, 
iar la unele întreprinderi forestiere, 
cum este cea din Reghin, s-a ajuns 
la un procent de aproape 95 la sută. 
Aceasta a dus Ia realizarea unei 
productivități fizice cu 7-12 la sută 
mal mare.

Efectele folosirii raționale a utila
jelor, ale introducerii formelor noi 
de organizare a muncii se materia
lizează în creșterea gradului de 
valorificare a lemnului și lărgirea 
sortimentelor ; valoarea produselor 
rezultate dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă a fost în 1963 cu 64 
la sută mai mare decît în 1959.

Pe lingă rezultatele bune obținute 
trebuie să arăt că mai există unele 
mecanisme care nu sînt folosite în 

' mod corespunzător. Productivitatea 
medie a mecanismelor în valori 
efective diferă încă de la o între
prindere la alta. La I.F. Reghin și 
Toplița, în condiții de lucru asemă
nătoare, s-au realizat la funiculare 
randamente cu peste 25 la sută mai 

• mari decît la I. F. Miercurea Ciuc. 
Diferențe de acest fei se constată și 
în privința ferăstraielor mecanice, 
în timp ce I.F. Reghin și Miercurea 
Ciuc realizează între 4 000—5 000 mc 
I.F. Gheorghieni și Sovata obțin cu 
mult sub acest nivel. Cauzele con
stau în insuficienta preocupare pen
tru întreținerea utilajelor, precum și 
concentrarea lor în parchete cu vo
lum necorespunzător de masă lem
noasă. Pentru înlăturarea acestei si
tuații ne-am propus să organizăm 
schimburi de experiență, să generali
zăm metodele bune. Cadre tehnice 
din D.R.E.F. urmăresc pe teren folo

șt ^spunșvțrri
nești și Piatra Neam), ne-au scris că au 
foarte rar prilejul să ia legătură cu cine
va din conducerea întreprinderii. Luni 
de zile la rînd nu vine nimeni de la în
treprindere să se intereseze cum merg 
treburile, să ajute la rezolvarea proble
melor de producție sau personale ale 
muncitorilor.

Consiliul local al sindicatelor Ploiești, 
găsind că sesizarea este justă, a stabilit 
împreună cu conducerea întreprinderii 
ca delegați ai acesteia să se deplaseze 
cu regularitate pe șantiere pentru asi
gurarea unei asistente tehnice corespun. 
zătoare, precum și pentru rezolvarea o- 
perativă a propunerilor făcute de mun
citori în cadrul consfătuirilor de pro
ducție și adunărilor grupelor sindicale. 
Consiliul local al sindicatelor Ploiești va 
urmări felul cum se aplică hotărîrile 
luate.

stafiunea Govora ne-au

TELEVIZOARE ÎN STATION!
BALNEARE

Mai mulfi oameni ai muncii aflaji la 
tratament în 
scris că aici se face simjită lipsa unui 
televizor.

Sfatul popular al regiunii Argeș, gă
sind întemeiată sesizarea, a luat măsuri 
pentru dotarea cu televizoare a stajiu- 
nilor balneare Govora, Olănești și Căli- 
mănești.

ceasfă lucrare trebuie să fie realizată 
de Sfatul popular Urziceni". Iar Sfatul 
popular orășenesc Urziceni, după .ce 
subliniază că sesizarea cetățenilor este 
îndreptățită, susfine că „noi nu sîntem 
în măsură a o rezolva, ci Direcția regio
nală C.F.R. București". încă din anul 
1962 — se arată în răspunsul sfatului 
popular — am intervenit la organele 
C.F.R.-ului pentru construirea unei pa
sarele. Direcția regională C.F.R.-Bucu
rești. ne-a făcut cunoscut la 12. XII. 1962 
că a intervenit la Direcfia generală a 
căilor ferate pentru trecerea acestei lu
crări în planul de investiții pe anul 1963. 
Anul 1963 a trecut, s-au întocmit noi a- 
drese, dar lucrurile nu s-au urnit din 
loc. Din aceste răspunsuri nu rezultă 
cine și cînd va construi pasarela. Este 
timpul ca forurile în cauză să lămureas
că această chestiune și să ia măsuri 
pentru satisfacerea cererii întemeiate a 
cetățenilor.

sirea utilajelor, ajută la stabilirea de 
măsuri eficiente privind ridicarea 
indicilor de folosire a mecanismelor.

Posibilități încă nefolosite
Activitatea noastră în direcția me

canizării a fost analizată de mai 
multe ori de comitetul regional de 
partid. Cu prilejul acestor analize, ca 
și în discuțiile comitetelor de par
tid din întreprinderi, au fost arătate 
noi rezerve și posibilități care mai 
există în folosirea capacității de 
producție a utilajelor. Pe baza reco
mandărilor făcute, întreprinderile 
forestiere au antrenat cadrele de in
gineri și tehnicieni în studierea pe 
teren a posibilităților de folosire mai 
bună a utilajelor. La unele tipuri de 
funiculare dotate cu cărucioare ori
ginale, ca urmare a frecventelor de
ficiențe, se obține o productivitate 
scăzută. Un colectiv din cadrul I.F. 
Reghin, aducînd îmbunătățiri acestor 
cărucioare, a reușit să elimine defi
ciențele ; s-au obținut rezultate sa
tisfăcătoare. Același colectiv se pre
ocupă de crearea unui nou tip de că
rucior, precum și de experimentarea 
unui dispozitiv simplu pentru scosul 
lemnului de la cioată.

Aceste cîteva exemple nu epuizea
ză însă multiplele posibilități care 
există în cadrul întreprinderilor fo
restiere din regiunea noastră privind 
extinderea mecanizării exploatărilor. 
Pentru punerea în valoare a posibili
tăților existente am și luat o serie de 
măsuri. Ne-am propus să urmărim 
mai îndeaproape reducerea timpului 
de montări și remontări de funicula
re, să întocmim un grafic de stocuri 
de produse lemnoase pentru utiliza
rea cît mai deplină a fiecărei insta
lații de cablu și a tractoarelor fores
tiere. Sîntem hotărîți să depunem 
toate eforturile pentru a asigura în 
fiecare exploatare forestieră o rațio
nală folosire a utilajelor — cale im
portantă de sporire a producției și a 
productivității muncii.

Ing. Filip TOMULESCU
Directorul D.R.E.F. — Tg. Mureș

ÎN SĂLILE DE CONCERN
- — ,------------------------------------------ ,---------------------------------------»,—

„în® Pasquier"
Renumita formație de cameră „Trio 

Pasquier" din Franfa esle de mulți ani 
cunoscută și prefuită de către publicul 
nostru iubitor de muzică prin intermediul 
unor înregistrări pe discuri și pe bandă 
de magnetofon care au intrat în fondul 
marilor interpretări. Acestei prefuiri i se 
adaugă un sentiment deosebit de caldă 
prietenie știindu-se că cei trei frați care 
alcătuiesc formajia — Jean, Pierre și 
Etienne Pasquier — erau legați de ma
rele George Enescu prinfr-o afec/iune 
deoșebifă înfiripată în împrejurări artis
tice memorabile.

Audijia „pe viu", în sală, confirmînd 
calitățile excelente ale formajiei, oferă, 
în același timp, o anume dimensiune 
nouă, care rezultă din pasiunea pe care o 
pune fiecare interpret în tălmăcirea mu
zicii, din tensiunea și strălucirea expre
siei, din dăruirea fiecăruia pentru a co
munica ascultătorului întreaga bogăfie de 
idei și sentimente a partiturii.

Cunoscut îndeosebi din interpretările 
de la radio (cu Trio Fuchs și Trio Ungar), 
Trio op. 9 în do minor de Beethoven, lu
crare de tinereje a compozitorului, a a- 
părut în versiunea Pasquier mai drama

Corul „Oberlin"
Concertele prezentate în fara noastră 

de corul „Oberlin", format din sludenji 
ai colegiului american cu același nume, 
se înscriu printre evenimentele muzicale 
remarcabile ale actualei stagiuni, Ascul- 
tînd acest cor de tineret, bine închegat, 
condus cu deosebită pricepere și talent 
de dirijorul Robert Fountain, cor cu un 
repertoriu divers alcătuit din lucrări ce 
ridică numeroase probleme tehnice difi
cile, ai impresia mai curînd că ie afli în 
fața unei formajii da muzicieni cu înde
lungată experienjă și numai vocile în for. 
mare amintesc, uneori, de faptul că „ma
turii" artiști nu depășesc vîrsta de 24 de 
ani I Merită a fi știut că stagiul fiecărui 
corist în formafie nu întrece niciodată 
numărul de ani de studii în colegiu, ceea 
ce avînd în vedere jinuta artistică înalfă 
a interpretării, vorbește de la sine despre 
performanta obfinută de cor și de dirijo
rul ei.

Impresionează în chip deosebit seriozi
tatea cu care se face muzică, integrarea 
perfectă a fiecărui corist în ansamblu, 
participarea fiecăruia la realizarea deplină 
a efectelor pe care le sugerează dirijorul.

întreprinderea „Vitrometan" din Mediaș. Se ornamentează o vază d® 
sticlă

TEATRE ® CINEMA
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romine : Faust — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Văduva ve
selă — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Orfeu 
în infern — (orele 19) ; (Sala Studio) : 
O femele cu bani — (orele 15,30), Adam 
și Eva — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala din b-dul Magheru) : Zlzi 
și formula ei de viață — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Băieții veseli — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala din b-dul Schitu Măgureanu nr. 1): 
Tache, Iankc și Cadîr — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahia nr. 
70 A): Jocul de-a vacanța — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Casa inimilor sfă- 
rîmate — (orele 19,30). Teatrul muncito
resc C.F.R.-Giulești : Băiat bun dar... cu 
lipsuri — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copil șl tineret (Sala din str. C. 
Miile) ; Himera — (orele 20) ; (Sala pen
tru copii, din str. Eremia Grigorescu 
nr. 24) : Descoperiți-1 pe „N“ — (orele
9,30). Teatrul evreiesc de stat : Opera de 
trei paraie — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Limuzina neagră
— cinemascop ; Patria (10; 12,10; 14,20; 
10,30; 18,45; 21), Giulești (10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20,15), Floreasca (18; 18,15; 20.30). 
Dragoste lungă de-o seară : Republica 
(9,45; 12; 14,15: 10,45; 19; 21,15), Victoria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45; .11), Flamura 
(10; 12,15; 10; 18,15; 20,30). Intre maluri
— cinemascop : Carpați (10; 12; 14; 10;
la ora 19 — seara prietenilor filmului). 
Feroviar (10; 12; 14: 10; 18,15; 20,30).
Frații corsicani — cinemascop : Bucu
rești (9; 11,15; 13,30; 10,30; 18,45; 21).
Excelsior (9; 11,30; 14; 10,30; 19; <1 30),
Aurora (8,45; 11,15; 13,45; 10,15; 18,45; 21,15), 
Pacea (11; 14; 10; 18,15; 20,30). Zile de fior 
șl rîs : Capitol (9,30; 11,45; 14; 18,15; 18,45; 

tică, mal bogată în înțelesuri grave, mat 
degrabă înrudită cu opusurile purtînd 
număr mere. Interpret s-au arătat preș- 
cupafi de sublinierea contrastelor dini'. 
ideile muzicale, comentariile revenind fie
cărui instrument in conducerea acestor 
idei. In Divertismentul în AAi bemol ma
ior (K, V. 563) de Mozart, evidentă a 
fost intenția de claritate amintind vechea 
muzică franceză, bine construită, logică 
în toate detaliile ei. Plină de fantezie, 
de avînt și de lumină, nu lipsită de mo
mente patetice, lucrarea a fost interpre
tată cu multă finefe, cu un deosebit simț 
al construcției de ansamblu, Au fost mo
mente în care aveai impresia că asculți 
o orchestră de cameră ideală. Trio de 
Albert Roussel, dedicat frafilor Pasquier, 
a plăcut pentru ingeniozitatea bine or
donată, pentru împletirile vocilor cu so- 
norităfi inedite, iar capriciul din Partita 
în do (scrisă pentru clavecin) șl ultima 
parte din Cvartetul op. 9 nr. 1 de Be
ethoven, oferite în supliment, au adăugat 
întregului program cîteva pagini de cal
dă și inspirată muzică de cameră, relie- 
lînd încă odată calitățile formafiei.

Corul, ingenios dispus în scenă, urmează 
riguros indicațiile acestuia ca un meca
nism de o mare exactitate în care însă 
puritatea vocilor, discreția, dozajul inten
sităților, vădesc o acută sensibilitate. An
samblul sună plin, precis ; se cîntă în 
fortissimo fără ca urechea-s-ă fie vreodată 
bruscată ; pasajele în. pianissimo s$ aud 
distinct și expresiv — este în totul o 
desfășurare firească în care vocea î?' 
afirmă maxima plasticitate, Aceste mij
loace au servit formafiei să realizeze 
multe momente emoționante. Impună
toarea construcție a „Cantatei nr. 150“ de 
Bach, subtilul dialog ce esle „Ecoul" al 
lui Orlando di Lasso, piesele lui Debussy 
pe versuri de Charles d’Orléans, dinami
cele și pitoreștile cîntece americane, fie 
că sînt semnate de autori ca William 
Schuman, Charles Ives, Aaron Copland, 
fie că aparfin creatorului popular, au gă
sit în membrii corului „Oberlin" inter
pret talentaji, înzestrafi cu aleasă înțele
gere artistică.

Mircea SIMIONESCU

21), Buzești (14; 18,15; 18,30; 20,45), Arta 
(11; 16; 18,15; 20,30). Păpușile rid : Festi
val (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gri- 
vița (10; 12,15; 10; 18,15; 20,30), Tomis (9,1 
11,30; 13,45; 10; 18,15; 20,30), Volga (10;
12,15; 10; 18,15; 20,30), Miracolul rus (am
bele serii) : Central (10,15; 14,15; 18,30). 
Vacanță cu Minka : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în continuare ; 16; 
18,15; 20,30), Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). îndrăgostitul : Union (16; 18,15; 20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Tudor (ambele serii) : Doina 
(16; 19,30), Luceafărul (15,30; 19). Secre
tul lui Mathias ; Fotbal pe glob-1963 : 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare). Un surîs în plină 
vară : înfrățirea între popoare (10,30: 
15,30; 17,45; 20), Bucegi (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Colentlna (16; 18,15; 20,30). 
Foto Ilaber : Cultural (10,30; 16; 18.15;
20,30). Locotenent Cristina : Crtngași (16; 
18,15; 20,30). Totul despre Eva : Unirea 
(11; 15; 18; 21), Popular (15; 17,45;
20,30). Lovitură de pedeapsă: Flacăra (16; 
18; 20). Călătorie în aprilie : Vitan (15; 
17; 19; 20,45). Cele trei lumi ale Iui Gul
liver ; Munca (15; 17; 19; 21), Cotroceni 
(14,15; 16,30; 18,45; 21).

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilelo de 30 a- 

prilie, 1 și 2 mai. In țară : Vremea va fi 
in general frumoasă șl va continua să 
se încălzească ușor. Cer variabil. Vor 
cădea ploi locale în vestul șl nordul ță
rii. Vînt slab, pînă la potrivit. Minimele 
vor fl cuprinse între 2 șl 12 grade, iar 
maximele între 16 și 26 grade. In Bucu
rești : vreme frumoasă și în încălzire, 
cu cerul variabil. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere.
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A șaptea promoție
„Vă rugăm să na repartizați absolvenți 

ai școlii dv..,“ Numeroase asemenea scri
sori sînt adresate conducerii Școlii teh
nice sanitare din București. Aici se pregă
tesc cadre medii în 18 specialități! a- 
sistenți medicali, de pediatrie, obstetrică 
și ginecologie, farmacie, ocrotire, asis
tență socială, balneofizioterapie, electro- 
fizioradiologie, tehnică dentară, opticieni 
medicali, utilaje medicale etc. Durata stu
diilor, în funcție de specialitate, este de 
2 și 3 ani, Cursurile fac cunoscute elevi
lor probleme ale profilaxiei și combate
rii bolilor, tehnicile actuale de investiga
ție și tratament, precum și diferita alte 
aspecte concrete ale viitoarei profesii. 
Cercuri de studii, concursuri, recenzii, 
simpozioane contribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor generale. Școala este în
zestrată cu laboratoare, săli de demon
strații, utilaje medicale, un muzeu. Biblio
teca, dotată cu cele mai recente apariții, 
pune la îndemîna elevilor cărți de specia
litate, ideologice, beletristice etc.

Pregătirea teoretică desfășurată în 
școală este îmbinată cu instruirea practică 
a cursanților într-un numai mare de spi
tale, policlinici, farmacii, întreprinderi de 
aparatură medicală etc. Acolo, sub îndru
marea specialiștilor, viitorii asistenți me
dicali se familiarizează cu organizarea 
muncii în unitățile respective, fac trata
mente, recoltează probe biologice pentru 
examene de laborator, execută rețete etc. 
Anul acesta va absolvi școala cea de-a 
7-a promoție.
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PRIMIREA 
DE CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE

AL REPUBLICII POPULARE
ROMÎNE A AMBASADORULUI 

REPUBLICII ARGENTINA ;

Marți, 28 aprilie, ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Populare 
Romîne, Corneliu Mănescu, a primit 
în audiență pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Argentina la București, Jose Ma- -al< 
ria Garcia Alvarez de Toledo, în le. 
gătură cu apropiata prezentare 
scrisorilor dé acreditare.

a

membru de onoare a Societății me
dicale cehoslovace J. E. Purkyne, 
precum și diplomei de candidat în 
științe tehnice a Școlii superioare 
tehnico-chimice din Praga ing. Ște
fan Mircea. -Au' participat reprezen- 

•' tanți ai Ministerului Afacerilor Ex-, 
terne, Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, Ministerului învă- 
țămîntului, Academiei R; P. Romîne, 
Uniunii Societăților de Științe Me
dicale, academicieni, profesori, me
dici.

LA AMBASADA
R. S. CEHOSLOVACE

Marți dimineață ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în R. P, Romînă, Jaro
slav Sykora, a organizat o întîlnire 
prietenească cu prilejul conferirii 
acad. Arthur Kreindler, directorul 
Institutului de neurologie și prof. dr. 
State Drăgănescu, a diplomelor de

Marți dimineața a părăsit Capi- 
tala delegația de' ‘ cineaști romîni 
care participă la- cel' de-al XVII-lea- 
Festival international al filmului de. 
la Cannes. Delegația, ește condusă ■■ 
de Mihnea Gheorghiu, președintele . 
Consiliului cinematografiei din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. Din delegație mai fac parte 
Aristide Moldovan, directorul Stu
dioului „Alexandru. Sahia“, și. Eca- 
terina Oproiu, redactor-șef adjunct 
aL revistei „Cinema“. (Agerpres)

O contribuție la cunoașterea 
reciproca a valorilor științifice

Declarafii ale membrilor delegației Universității din Bologna

pune la dispoziția tineretului stu
dios.

Deși nu cunosc limba romînă, ur
măresc publicațiile de;. specialitate 
din țara dv„.pe care le primesc în 
cadrul schimbului făcut cu "colegii 
rùmîni. în această vizită' afn avut 
ocazia să cercetez o serie de monu
mente istorice și de artă impresio
nante. Mînăstirile din nordul Mol- 
dovéi le găsesc printre puținele mo- 
nurhente de acest fel din lurhe,"care 

. se remarcă prin arhitectura și cali
tatea picturilor-interioare și exteri
oare. Trebuie să subliniez grijai po
porului romîn pentru păstrarea și 
restaurarea acestor Vestigii de sea
mă ale. trecutului său -istoric, dra
gostea lui față de străvechile rrionu- 

. mente de artă. .Aceste pbservații le 
voi folosi -în..'cursurile pe care le 
predau .la Universitatea .din_Qrașul, 
meu. . . ' . '

Apreciind aceasta vizjtă ca..o con-

In cadrul programului de schim
buri cultural-științifice și tehnice 
între R. P. Romînă și Italia, a făcut 
o vizită în țara noastră" o delegație 
a Universității din Bologna.

înainte de plecare, membrii de
legației au avut o convorbire cu re
prezentanți ai presei, cărora le-au 
declarat:

In primul rînd, a spus prof. Ste-. 
fano Bottari, conducătorul delega
ției, vreau să subliniez părerea în
tregii delegații că această vizită a ■ 
fost deosebit de utilă și interesantă. 
De altfel, ea a constituit o ocazie de 
a constata cum sînt organizate in
stituțiile universitare romînești și de 
a obține o imagine de ansamblu a 
țării dv. Pot afirma că am fost de-a 
dreptul entuziasmat de grija foru-' 
rilor competente din Romînia pen
tru crearea unor condiții optime de 
viață și studiu tineretului universi
tar. Noul complex social studențesc tribiiție la cunoașterea reciprocă a
din oreșu! Cluj a depășit așteptările
noastre nu numai prin capacitatea man a relevat cg cercetările lingviș- 
lui de cazare, ci și prin moderna sa . tjior romîni se fac după a metodă 
linie arhitectonică. Am numai cu- modernă și științifică. Consider in- 
vinte de laudă și pentru Biblioteca teresanțe, de pildă,, a spus el, rea-, 
centrală universitară din acelaș. lizările dv, în. lingvistica matemati- 
oraș, care se remarcă prin sistemul c3 Șj în. legătură cu. aceasta adaug 
superior de organizare și prin nu- că și cercetiirile mele o. temăsi- 
mărul mare de volume pe • care le

Materialul dldactla din muzeu constituie un ajutor prejios In studiu

milară, ■ Apreciez, lucrări de seamă 
ale lingviștilor,.romîni, pe care le-am 
cunoscut:. Atlasul lingvistic, Grama-, 
tica și noul dicționar al limbii ro-“ 
mine. Pentru a mă documenta, am? 
cercetat cu atenție Muzeul etnogra
fic și laboratorul de fonetică și dia
lectologie din Cluj pe care, de ase
menea le consider-utile și -intere
sante. . ■ 5,-

Am avut schimburi de păreri prie
tenești folositoare cu oameni dești- 
<înță care lucrează în probleme de 

■ fiziologie, histologie și zoologie, ă 
declarat prof. Silvano Leghissâ. M-a 
impresionat înaltul nivel științific al 
activității multor savailți romîni din 
București și Cluj în domeniul endo
crinologiei. M-au interesat îndeo
sebi Institutul de medicină și far
macie și Facultatea de științe natu
rale din centrul universitar Cluj, 
tinde am ținut două'prelegeri în fața 
studenților și cadrelor didactice. 
Toate acestea constituie un exemplu, 
dé colaborare'activă'. ' ■'

DUPĂ TREI ANI
(Urmare din pag. I-a)

nutritivă a unor nutrețuri, cum sînt 
cocenii de porumb, crește mult.

Un al doilea factor care ne-a aju
tat, la sporirea producției de lapte a 
fost concentrarea efectivelor într-un 
număr mai mic de unități, care au 
fost specializate în creșterea vacilor. 
La începutul anului 1963 existau 
ferme de vaci în 16 gospodării de 
stat în unele dintre ele erau, 
ce-i drept, efective mai nume
roase, dar în altele erau foar
te mici: ■ la G.A.S; Trifești se 
creșteau 100 de vaci, la G.A.S. Do- 
brovăț 150 etc. Ținînd seama de in
dicațiile conducerii partidului și cu 
sprijinul trustului central am con
centrat vacile într-un număr mai 
mic de gospodării, situate îndeosebi 
în jurul orașelor Iași și Pașcani, spe- 
cializînd unitățile în creșterea aces
tor animale și producerea furajelor 
necesare pentru hrănirea lor rațio
nală. Așa se face că astăzi întregul 
efectiv de vaci este repartizat 
doar în 10 gospodării care cresc 
în medie peste 500 de capete. Avan
tajele sînt mari. Exemplul gospodă
riei de stat Scînteia este evident, 
înainte, lucrătorii acestei gospodării 
cultivau grîu.și porumb, viță de vie 
și legume, creșteau taurine etc. A- 
vînd atîtea ramuri de producție, ei 
nu puteau să se 'ocupe în mod co
respunzător de fiecare dintre ele. 
Astăzi însă, cînd gospodăria a fost 
profilată pe creșterea vacilor (efec
tivul a ajuns la 650 de capete) și 
producerea furajelor necesare, oa
menii pot urmări cu atenție, zi de zi, 
cum se desfășoară procesul de 
producție la ferme, pot să se specia
lizeze în creșterea vacilor, introduc 
mai ușor metodele zootehnice avan
sate și, bineînțeles, producția crește.

în scopul -sporirii producției de 
lapte, în gospodăriile noastre se a- 
cordă o atenție deosebită organiză
rii procesului de reproducție, preve
nirii și combaterii sterilității la vaci 
și juninci. în unități . s-au aplicat 
la toate vacile însămînțările ar
tificiale, folosindu-se material biolo
gic de la tauri valoroși,, de mare 
productivitate. Ce importanță au 
aceste măsuri rezultă și din a- 
ceea că față de anul 1962 s-a reușit 
să se reducă procentul de sterilitate 
cu circa 10 la sută pe trust.

La toate acestea ar trebui a- 
dăugat că în gospodăriile de stat din 
cadrul trustului Iași s-a întărit mult 
disciplina de producție, că progra
mul de lucru stabilit este respectat 
cu cea mai mare rigurozitate, că 
mulgătorii furajează și îngrijesc va
cile cu mult mai multă pricepere. 
Toate acestea sînt o urmare fireas
că a controlului de zi cu zi pe care 
conducerile unităților respective îl 
efectuează la fermele de vaci, a mă
surilor operative care se iau atunci 
cînd se sesizează anumite deficien
țe, a creșterii gradului de pregătire 
profesională a mulgătorilor și briga
dierilor prin cursurile agrozootehni
ce, schimburi de experiență etc, a 
permanentizării cadrelor.

Experiența strînsă de-a lungul a- 
nilor ne-a demonstrat elocvent ne
cesitatea generalizării metodelor de 
lucru folosite în unitățile fruntașe. 
Iată de ce ori de cite ori am consta
tat că într-o gospodărie se aplică o 
metodă nouă, valoroasă, am luat mă
suri pentru extinderea ei. La G.A.S. 
Strunga, de pildă, s-au construit 
pentru prima dată la capătul graj
durilor acele bazine în care furajele 
grosiere măcinate la moara cu cio
cănele sînt amestecate cu borhot, 
melasă etc. Nu după mult timp, a- 
ceastă metodă a început să se apli
ce șl în celelalte unități din trust. 
Gospodăria de stat Iași obține pro
ducțiile cele mai bune de lapte, are 
o experiență valoroasă în ce priveș
te însămînțările artificiale, igiena 
mulsului, furajarea animalelor etc. 
Astăzi multe din cele învățate la 
această unitate au prins viață și în 
celelalte gospodării. Pentru aceasta 
s-au organizat discuții în cadrul 
consiliului directorilor din trust, a- 
nalize lunare la nivelul trustului cu 
brigadierii de la fermele de vaci din 
gospodării, schimburi de experiență 
la unitățile fruntașe cu directorii, in
ginerii zootehniștl, brigadierii șl 
mulgătorii etc.

In încheiere aș vrea să arăt că re
zultatele obținute de noi pînă acum, 
deși bune, nu ne mulțumesc. Avem 
condiții să realizăm producții și mai 
mari. Sîntem hotărîți să le folosim 
din plin, astfel ca gospodăriile de 
stat din cadrul trustului nostru să 
aducă o contribuție și mai însemna
tă la aprovizionarea populației și 
industriei cu lapte.

DIStNSIUNILE
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DIE ANDERE
ZEITUATG

N. A. T. 0

în ultimele săptămîni, presa occidentală 
a publicat numeroase articole analizînd 
situația din N.A.T.O. Reproducem cu mici 
prescurtări comentariul 
yest-german „Die Andere Zeitung".

. N.A.T.O. și-a sărbătorit cea de-a 15-a 
zi de naștere. Exact în ziua celei de-a 
15-a aniversări, secretarul general al 
N.A.T.O., olandezul Dirk Stikker, a anun
țat că intenționează să-și dea demisia, in
tenție pe care o motivează cu consideren
te de sănătate. In legătură cu ' aceasta, 

■ ziarul „Rheinische Merkur" a remarcat : 
„...Se poate înțelege și fără asta că în urma 
sesiunii extrem de nesatisfăcătoare a pac
tului nord-atlantic din decembrie, după în- 
frîngerea din Cipru și după ultima discu
ție referitoare la atacul englez împotriva 
unui fort din-Yemen, construit din argilă, 
el nu mai e dispus să continue să fie 
firma unei unități".

Forțele centrifuge din cadru] N.A.T.O. 
au devenit atît de puternice îneît, în pri
mul 'rînd, toate considerentele privitoare 
la- dezvoltarea lui după 4 aprilie 1969 

.capătă o însemnătate aparte. E .vorba de 
data la care tratatul privitor la constitui
rea NiA.T.O., încheiat inițial pe termen 
de 20' de ani, poate fi supus revizuirii ma

gică a alianței sînt acelea care impiedică 
refacerea vechii unități a alianței. In afa
ră de aceasta, trebuie ținut seama că uni
tatea alianței n-a fost asigurată nici odată 
de parteneri egali în drepturi din punct 
de vedere politic. Ea se baza mai de
grabă pe poziția conducătoare a S.U.A., 
poziție ce nu era pusă la îndoială da 
nici unul din parteneri. Această situație 
s-a schimbat în ultimul timp.

înarmarea forțată de către Washington 

cial "fiind avantajată R.F.G. — sprijinită 
de întărirea economică, ce a decürs pa
ralel, a țărilor N.A.T.O. din Europa, au 
făcut ca cererea de eliberare de sub pa
tronajul .american să devină tot mai pu
ternică. Năzuința de a duce o politică do 
forță pe cont propriu s-a concretizat, îna
inte de toate, în încercările Franței și 
R.F.Ç. de a obține la . propria lor dispo
ziție o participare decisivă asupra arme
lor atomice.

S.U.A. s-au opus însă din mai multe 
motive.

Chiar și Marea Britanie, care s-a bu
curat ani de-a rîndul de o deosebită în
credere a Statelor Unite tocmai în pro
blemele înarmării atomice — ea fiind 
unica țară ținută la curent cu rezultatele 
americane în domeniul cercetărilor pri
vind armele atomice — se consideră șo
cată de felul în care guvernul S.U.A. a 
dat la o parte planurile atomice brita
nice. In treacăt se poate remarca aici că 
o victorie a laburiștilor în alegerile pen
tru Camera Comunelor ar pune și mai 
mult sub semnul întrebării fidelitatea 
Angliei față de S.U.A. Adelbert Weinstein, 
comentatori i militar al ziarului „Frankfur
ter Allgemeine", a tras concluzia : „Punc
tul de plecare al disensiunilor în cadrul 
N.A.T.O. î| constituie bomba atomică".

nauer, la o adunare electorală din Jan-
■ dul Baden-Württemberg a cerut politicie

nilor de frunte din statele-membre ale
NiA.T.O. să „inspire alianței o viață 
nouă". După părerea sa, partenerii ar 
trebui să inițieze cit mai repede tratative 
în cadrul cărora să discute cum ar putea 
reda N.A.T.O. vechea sa forță și tărie. .■ . . -
Dacă nu vor reuși să facă aceasta, tre- a, W"'.1 V6St’,e?r°pe„ner ~ ln mod..SP?:

săptămînalului buie; să se conteze că se vor crea „si- 
tuâfiȚ dintre cele mai dificile".

...Tratative, privitoare la statutul politic 
și militar al N.A.T.O., la contradicțiile 
care paralizează și scindează alianța, 
dezbateri privind concepțiile strategice 
și politice contradictorii ale N.A.T.O, se 
desfășoară-cu regularitate în cadrul Cori’ 
sillului permanent N.A.T.O. de la Paris. 
Consiliul ministeriat al pactului ține sesi
uni de două oti pe an. In afară de a- 
ceasta, politicienii de frunte au deseori 
prilejul să discute viitorul N.A.T.O. la în-' 
tîlniri bilaterale.

Totuși, foate aceste tratative au avut, 
în linii generale, un rezultaf negativ. A 
reieșit că nu e suficientă doar întrunirea 
în vedetea unor tratative. Hotărîtoare 
pentru rezultatul tratativelor a fost lipsa 
unei unități în ce privește concepțiile 
despre interesele politice ca, de pildă, 
conflictul dintre Turcia, Grecia și Marea 
Britanic în chestiunea Ciprului, sau con
cepțiile politico-strategice fundamentale 
ca de pildă acelea referitoare la proble-

> „forței de șoc" franceze, forței ato-
■ la cererea unuia sau a mai multor parte- mice multilaterale etc.

Comentatori bine informați despre criza 
Internă a N.A.T.O. accentuează că, în 

aceste contradicții adînci 
concepție strate-

ner.j, dată, la cars unul sau mai multe 
state^membre pot declara că se retrag 
din N.A.T.O. Avînd în vedere această primul rînd, 
perspectivă, fostul cancelar federal Ade- privitoare la viitoarea

,0 OPERARE CURIOASĂ"
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cu, care a tras asupra președintelui 
nedy. Poliția din Dallas a confirmat că a- 
ceqsta este pușca găsită. în depozitul de 
cărți. La șoldul lui Oswald se găsește re
volverul care l-a ucis pe polițistul J. D. 
Tippit din Dallas".

Sub filial de mal sus, săptămînalul fran- Această fotografie a fost reprodusă 
cez „L’EXPRESS” publică un articol sem- : apoi ’de „Paris-Match", în numărul său 
nat de Thomas Buchanan, în Care se arată:. din 29 februarie, de data aceasta cu o

In ancheta presei americane asupra explicație care arăta că este vorba de 
asasinării președintelui Kennedy, probele „sfîrșiful misterului asupra morții lui Ken- 
despre vinovăția lui Lee H, Oswald n-au - nedy“, concluzie care părea puțin cam 
lipsit niciodată. Dar una este în pluș... .prematură. „Life" a cumpărat acest do

cument extraordinar de la un oarecare 
James Martin,. Potrivit, indicațiilor furni
zate de „Life", fotografia fusese făcută 
de către doamna Oswald, în primăvara 
anului 1963; Cine eîa acest James Mar
tin? Uri consilier al doămriei Oswald și, 

, un vechi agent al

LEXPRESS
Ken-

„Life-Magazine", în numărul din 21 fe
bruarie 1964, a publicat pe copertă o fo- 

.tografie a. lui Oswald cu explicația-:.-„Lee 
Oswaldcu armele pe care le-a folosit 
pentru asasinarea președintelui,Kennedy 
și a polițistului Tippit". Fotografia îl arată ' 
pe Oswald în grădina sa. Potrivit revistei după cité se pare, un vechi agent al
jiLife , ,,e| ține cu mîndrie revista .„Mili- F.B.I.-ylui. Concomitent cu aceasta, un alt

.tariful” înfr-o mînă, iar în cealaltă — pușca ziar,- „Detroit Free Press", cumpăra de

la o altă persoană (încă neidentificafă), 
o fotografie a -lui Oswald, care pur
ta „armele crimei",. Fotografia aceasta 
a fost apoi publicată de săptămînalul 
„Newsweek", care constata — în numărul 
său din 2 martie — că este vorba „de 
aceeași fotografie" care a fost publicată 
și de „Life". Mama lui Oswald a afirmaf 
că fotografia este trucată. „Newsweek“ a 
calificat această afirmație drept „stupe
fiantă”. Dar un observator minuțios poate 
să observe că pe fotografia din „Life" 
pușca lui Oswald este echipată cu o lu
netă, în timp ce pe fotografia reprodusă 
de „Newsweek" pușca nu are lunetă. 
Care este, deci, fotografia cea bună ? 
„L’Express“ a pus această întrebare repre
zentanților de la Paris ai revistelor „Life" 
și „Newsweek". „Life" a felegrafiat bi
roului său din Statele Unite și ne-a dat 
răspunsul oficial : „No comment". (Nici un 
comentariu). Biroul parizian al 
„Newsweek" așteaptă răspunsul.

Ori o revistă ori cealaltă, sau

revistei

Ori o revistă ori cealaltă, sau ambele 
reviste americane au fost, după cîfe se 
pare, victime ale unei operații care este 
cel puțin curioasă.
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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
ZIARULUI „L'HUMANITÉ"

PARIS (prin telefon). — Marți 
seară a avut loc în Sala sporturilor 
.de la poarta Versailles o festivitate 
organizată cu prilejul aniversării a 
60 de ani de la apariția ziarului 
„THumanité". A luat cuvîntul directo
rul ziarului, Etienne Fajon, după care 
a urmat un program artistic. Din 
partea ziarului „Scînteia“ a fost pre
zent la această festivitate redac
torul șef adjunct al ziarului, Valeriu 
Pop

•J

Ieri s-a disputat o restanță din campionatul republican masculin de handbal între 
cchipelo bucureștene Dinamo și Rapid. Au cîștigat dinamovișții cu scorul de 22—15 

(13—4). In fotografie : o fază din acest meci.
Foto : GH. VINȚILĂ

ÎN C î T E V A
Ieri la Norrkoping, într-un meci dispu- goria grea în companii lui 

) (Progresul).tat în nocturnă, echipa de fotbal-(tineret) 
a tării noastre a obținut o'frumoasă vie-, 
torie internațională înyingînd .cu 3—1 
(0—1) echipa de tineret a Suediei.

★.
Joi seara, de la ora 19, pe terenul Pro

gresul (str. I. Vidu), se desfășoară meciu
rile finale ale celei de-a 8-a ediții a com
petiției de box dotată cu „Cupa Metalul”. 
Cu acest prilej, își va face reintrarea-fostul 
campion european la cat. semigrea, Gh. 
Negrea (Progresul). El va evalua la cate-

... ☆
. Turul .ciclist al Marocului _ „.......
cu disputarea etapei a 11-a. Prirnq, șemie- -

Ä?

Nocturne sportive 
pe stadionul „Republicii

Amatorii de sport din Capitală 
vor avea posibilitatea să asiste vi
neri și sîmbătă la un bogat program 
sportiv egre va avea loa In noctur
nă. In prima zi, pe stadionul „Re
publicii" se dispută un cuplaj de 
fotbal pentru „Cupa tineretului" la 
care participă echipele divizionare 
Progresul, U.T.A., Steagul roșu și o 
combinată a cluburilor bucureștene 
Dinamo-Steaua. Programul, care În
cepe la ora 18, mai cuprinde între
ceri de călărie, atletism, judo, lupte, 
haltere (la care lși dau concursul 
sportivii fruntași), precum și o de
monstrație de handbal susținută de 
echipa feminină Rapid București, cîș- 
tigătoarea ultimei ediții a „Cupei 
campionilor europeni".

Sîmbătă, 2 mai, pe același stadion 
au loc trei meciuri de fotbal: Meta
lul București-Tractorul (din campio
natul categoriei B) și partidele finale 
ale „Cupei tineretului". Intre meciuri 
și în pauzele lor, cunoscuți sportivi 
bucureșteni vor face demonstrații de 
ciclism, aerömodele, handbal, ' gim
nastică. întrecerile încep la ora 16,45 
și se încheie la ora 21,30.

Aspect de la solemnitatea care a avut loc în țața primăriei din Roma 
pentru a marca cea de-a-----

luna și rădiocomunicațiile
COSMICE

La 28 aprilie a început o nouă serie 
de experiențe pentru radiocomunicații 
cosmice pe distanțe foarte mari între 
Observatorul „Jbdrell Bank" (Anglia) 
Și Observatorul Institutului de cerce
tări științifice în domeniul radiofizicii 
din Zimenki (în apropiere de Gorki). 
Drept mijloc de retransmitere a fost 
folosită Luna. Undele radio, transmi
se de observatorul englez spre Lună 
și reflectate de aceasta, au parcurs 
distanța de 750 000 kilometri prin 
Cosmos și au foșț recepționate la Zi
menki în decurs de două ore. Emi- 

, siunea s-a efectuat neîntrerupt pe 
frecvența de 162,4 MHz. Savanții so
vietici și englezi au convenit să efec
tueze această serie de experiențe prin 
intermediul Lunii, pentru precizarea 
unor calcule care' au fost verificate în 
timpul seriei de experiențe din 
bruarie-martie anul curent.

AU ÎNCĂLCAT LEGEA
d;n florida

La Miami Beach (statul Florida) 
fost arestați negrul D. Mc Laflin
soția sa, Conny Hoffman, albă, pentru 
că au încălcat legea din statul Florida 
care interzice căsătoriile între albi și 
cei de culoare. Ei au fost condamnați 
la o lună închisoare și o amendă de 
150 dolari fiecare. După ce și-au ispă-

șit pedeapsa, soții au făcut o plîngere 
la Tribunalul suprem al S.U.A., care 
urmează să examineze dacă legea sta
tului Florida, care interzice căsătoriile 
între albi și persoane de culoare, co
respunde constituției S.U.A. și să a- 
dopte hotărârile corespunzătoare.

fe-

DIPLOME ALE O.I.Z.

O primă promoție de ziariști alge
rieni a absolvit la Alger cursul de trei 
luni organizat cu ajutorul Organizației 
Internaționale a Ziariștilor. Președin
tele Comitetului executiv al Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor, Jean- 
Maurice Hermann, a înmînat absol
venților diplome ale O.I.Z.

O NOUĂ ERUPȚIE

In urma unei puternice erupții a 
vulcanului Etna din Sicilia, o masă 
puternică de lavă incandescentă s-a 
revărsat asupra unei întinse regiuni în 
jurul vulcanului. Potrivit agenției 
Reuter, lava care s-a scurs a acoperit 
numeroase drumuri și case din mica 
localitate Fieri, situată la aproximativ 
900 m. altitudine.

RÎN D U RI
Dan Filip în primul meci al finalei „Cupei cam

pionilor europeni" la baschet (masculin), 
echipa Spartak Brno à dispus cu scorul de 

. 110—99 (55—54) de Real Madrid. Returul 
se va desfășura .la Madrid..

f . . A
Turneul final al campionatului mondial 

feminin de baschet de la Lima a progra
mat primul derbi : U.R.S.S.-R.S. Ceho
slovacă. Confirmîndu-și valoarea, echipa 
sovietică a cîștigat meciul cu scorul de 
70—35 (34—14). Echipa R.P. Bulgaria a 

'■ întrecut cu 60—3S (26—18) echipa Iugo
slaviei.

a continuat
au
Și

thpă, cu plecarea în bloc (Menknes-Ifrane
61 km), a revenit polonezului' Zadiozny în 
11159’22”. A -doua parte'a etapei; care a 
constat dintr-o probă contracronometru, a 
fost cîștigată de marocanul El Gourch. 
Acesta se află acum pe primul loc în cla
samentul general, cu' un avans de 59 se- 

A'cunde față de'fostul lider, belgianul-Tint
merman.

4 GEMENI

O tînără dominicană în vîrstă de 17 
ani a născut patru copii gemeni. Sta
rea sănătății mamei și a copiilor este 
satisfăcătoare.
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LUPTELE DIN TRECÀTOAREA KYRENIA
® Măsurile forței O.N.U. © Rezultatele tratativelor purtate de mediatorul 
Națiunilor Unite ia Atena © Declarația premierului turc

NICOSIA 28 (Agerpres). — La 
trecătoarea Kyrenia s-au desfășurat 
lupte pentru controlarea fortăreței 
Saint Hilarion, în cursul cărora au 
fost folosite arme grele,

Un purtător de cuvînt al O.N.U. a 
anunțat la Nicosia că unități cana
diene din forța O.N.U. au fost trimi
se pentru a bloca aducerea de noi 
trupe ale părților combatante, adău
gind că rolul lor nu poate fi de a 
opri luptele în curs, deoarece am
bele tabere vor trage asupra trupe
lor O.N.U.

★

ATENA 28 (Agerpres). — Sakari 
Tuomioja, mediatorul O.N.U. în Ci
pru, a părăsit marți Atena îndreptîn-

EXTINDEREA GREVEI 
MINERILOR SPANIOLI

Greva minerilor a luat o nouă am
ploare în Asturia, unde numărul 
greviștilor se ridică în prezent la 
4 600 de persoane. Din sursă oficia
lă se anunță că o mare parte din 
acești mineri au fost concediați pe 
timp de 15 zile de către direcțiile 
întreprinderilor. La Puertollano, în 
provincia Ciudad Real, cele patru 
mine ale societății Penarroya, în
chise săptămîna trecută din ordinul 
guvernatorului civil, nu și-au re
deschis porțile.

★

După cum se relatează în presa 
occidentală, 15 000 de muncitori 
spanioli sînt acum în grevă. Deși de 
la o regiune la alta motivele lor 
diferă, grevele constituie un protest 
împotriva regimului franchist. Nu
mărul greviștilor crește de la o 
zi la alta. Autoritățile au tre
cut la primele măsuri de repre
siune. Astfel, guvernatorul din 
Puertollano a decretat închiderea a 
patru mine aparținînd companiei 
Penarroya, unde cei 2100 de mi
neri au încrucișat brațele refuzînd 
să coboare în galerii. Minerii au ales 
sistemul grevei întrerupte, în lanț : 
ei intră pe rînd în grevă de o zi, 
apoi revin la lucru, obținînd o para
lizare a muncii în galerii. Lupta mi
nerilor are ecou și în rîndul studen
ților Universității din Madrid, unde 
de curînd au avut loc ciocniri vio
lente între studenți și poliție, au fost 
răspindite manifeste de simpatie și 
solidaritate cu lupta muncitorilor.

du-se spre Paris, pentru a avea u- 
nele întrevederi cu secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant.

Corespondentul din Atena al a- 
genției France Presse relatează că 
discuțiile pe care Tuomioja le-a avut 
la Atena cu guvernul grec n-au adus 
nimic nou care să favorizeze o îmbu
nătățire a situației din Cipru. Con
cluzia care se poate trage în urma 
acestei vizite este că atît poziția 
Greciei cît și a Turciei în problema 
Ciprului rămîn „diametral opuse“. 
Grecia continuă să sprijine indepen
dența totală și autodeterminarea po
porului cipriot, iar Turcia împărți
rea insulei și crearea unei federații 
în Cipru. Guvernul grec, arată 
France Presse, este convins că misi
unea lui Tuomioja de mediator în 
Cipru se îndreaptă spre eșec, sin
gura posibilitate rămînînd ca această 
problemă să fie adusă din nou în 
discuția Adunării Generale a O.N.U.

într-o declarație făcută la sfîrșitul 
vizitei lui Tuomioja la Atena, mi
nistrul afacerilor externe al Greciei, 
Stavros Costopoulos, a menționat că 
guvernul grec a remis mediatorului 
O.N.U. în Cipru un memoriu în care 
este expus pe larg punctul de vedere 
al guvernului-grec asupra soluționă
rii problemei cipriote.

ANKARA 28 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută ziariștilor, primul 
ministru turc, Inônii, a spus că „Ci
prul nu va fi pierdut“ și a anunțat 
că va pronunța în parlament un 
discurs de răspuns ’la declarațiile 
făcute de premierul grec Papan- 
dreu.

Declarațiile dr. Kaissuny despre desfășurarea 
Conferinței pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 28. Trimisul special A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmite : 
în cadrul ședinței de luni a sesiunii 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, a luat cuvîntul dr. Abdel 
Moneim El Kaissuny, președintele 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare. Vorbitorul a 
subliniat că o mare parte din aten
ția Națiunilor Unite este concentrată 
asupra problemelor economice. Mul
te din țările care sînt acum membre 
ale Națiunilor Unite și-au cîștigat 
independența în ultimii cîțiva ani. 
Din punct de vedere politic ele se 
bucură de aceleași drepturi ca și ce
lelalte țări membre ale O.N.U. To
tuși ele sînt afectate într-o mare mă
sură de contrastul dureros care^exis- 
tă între nivelul de viață mediu din 
țările lor și acela din statele mai dez
voltate. El a subliniat importanța 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, în activitatea 
O.N.U., exprimîndu-și încrederea că 
succesul ei va netezi calea pentru o 
soluționare internațională a multor

probleme economice, că va ajuta la 
ridicarea prosperității tuturor țărilor, 

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg la lucrările conferin
ței. Prima fază a lucrărilor a scos în 
evidență starea neliniștitoare a feno
menelor ce se manifestă actualmente 
în economia internațională. In a- 
ceastă ordine de idei, dr. Kaissuny 
s-a referit la venitul pe locuitor în 
țările în curs de dezvoltare, la ra
portul de schimb care este defavora
bil acestor țări, ceea ce a creat o pră
pastie uriașă care le separă de țări
le dezvoltate. Conferința a demon
strat fără îndoială că multe dintre 
formele actuale de a gîndi și de a 
acționa trebuie să fie schimbate și a- 
ceasta cît mai curînd, dacă vrem să 
apară o nouă ordine a lucrurilor în 
viața economică internațională.

Dr. Kaissuny a subliniat că în 
prezent conferința se găsește în a 
doua fază a desfășurării lucrărilor 
sale, în acea fază în care se caută să 
se găsească soluții noi și concrete.

Situația din Rhodesia de sud

Rezoluția adoptată 
de Comitetul special 
al O. N. U.

NEW YORK 28 (Agerpres). — Co
mitetul special al O.N.U. pentru a- 
plicarea Declarației cu privire la a- 
cordarea independeulței țărilor și 
popoarelor coloniale'a adoptat o re
zoluție cu privire la situația din Rho
desia de sud. In rezoluția adoptată cu 
o majoritate de 19 voturi și trei abți
neri (Australia, Statele Unite și Ita
lia) se cere guvernului britanic să 
convoace neîntîrziat o conferință 
constituțională cu participarea tu
turor partidelor politice ale Rhode- 
siei de sud, care să hotărăscă acor
darea independenței acestui teritoriu 
pe baza alegerilor generale la care 
să participe întreaga populație a- 
dultă.

Rezoluția menționează necesitatea 
adoptării unor „măsuri urgente în ve
derea eliberării liderului sud-rhode- 
sian, Josua Nkomo, și a celorlalți 
deținuți care au fost arestați în baza 
legilor arbitrare ale guvernului mi
norității albe din Rhodesia de sud“.

GRECiA: Un proiect de lege privind 
abolirea măsurilor excepționale

ATENA 28 (Agerpres). — Luni, în 
Parlamentul grec a fost depus un 
proiect de lege prevăzînd abolirea 
tuturor măsurilor excepționale a- 
doptate de autoritățile grecești în 
perioada anilor 1947—1949.

După cum transmite agenția 
France Presse, proiectul de lege 
stipulează abolirea, în primul rînd, 
a așa-ziselor „certificate civice“, ce
rute în numeroase sectoare din 
Grecia la ocuparea diferitelor ser
vicii. Potrivit agenției, pe viitor nu
mai funcționarii de stat și cei din 
serviciile apărării naționale au o- 
bligația să prezinte astfel de certi
ficate.

Potrivit unei alte măsuri prevă
zute în proiectul de lege hotărîrile 
de deportare vor putea fi luate nu
mai de către tribunale și nu prin 
simple decizii administrative ca 
pînă în prezent. Proiectul scoate, de 
asemenea, din competența tribuna
lelor excepționale o serie de delicte 
pe care le dă în competența tribu
nalelor ordinare.

Agenția France Presse reaminteș
te că guvernul grec a hotărît luni 
eliberarea condiționată din închi
sori a aproximativ 450 de deținuți 
politici, în timp ce altor 120 de de
ținuți li s-au redus pedepsele.

DOCUMENTÀR ASUTOLAND
La Londra se desfășoară con

ferința constituțională ce are ca 
scop stabilirea datei alegerilor și a 
proclamării independenței Basuto- 
landului. Basutolandul va fi astfel 
primul protectorat britanic din Afri
ca de sud care își va dobîndi inde
pendența.

Așezat pe platoul Basuto, la o alti
tudine de 2 300—3 000 m, străjuit la 
nord și sud de lanțul munților Scor
piei, care ajung pînă la 3 660 de 
metri înălțime, Basutolandul sau Le- 
soto, cum își denumesc băștinașii 
țara, se întinde pe o suprafață de 
30 344 km p. Acest teritoriu, înconju
rat de jur împrejur de Republica 
Sud-Africană, este acoperit în cea 
mai mare parte de munți, terenurile 
propice pentru agricultură fiind 
extrem de puține. Ele sînt situate în 
special în partea de est a țarii, 
unde solurile vulcanice roditoare 
sînt acoperite cu ierburi dese, ar
buști și salcîmi. Basutolandul are o 
populație de aproximativ 800 000 de 
locuitori, dintre care circa 2 000 de 
europeni. Capitala țării, orașul Ma
seru, numără peste 6 000 de locui
tori.

Majoritatea populației băștinașe 
aparține triburilor basuto din sud, 
care vorbesc limba sesoto. In pri
ma jumătate a secolului al XIX-lea, 
aceste triburi s-au unit într-un stat 
puternic, purtînd de-a lungul anilor 
numeroase războaie de independen
ță împotriva burilor și englezilor, 
care încercau să le acapareze pă- 
mînturile. In urma unui astfel de 
război împotriva burilor (1865—1868), 
englezii, profitînd de slăbirea Basu- 
tolandului, l-au inclus în cadrul co
loniilor lor. Dar populația băștinașă 
s-a ridicat din nou la luptă pentru 
independență. Intre 1878—1881 țara 
a fost cuprinsă de o puternică răs
coală împotriva colonizatorilor en
glezi. Abia în 1884, după înăbușirea 
răscoalei, Basutolandul a fost de
clarat protectorat englez.

Colonialismul și-a pus pecetea în 
această țară. Basutolandul a fost 
transformat într-o rezervație pentru 
recrutarea forței de muncă semigra- 
tuite necesare în minele de aur și 
de diamant și pe plantațiile fermie
rilor coloniști din Republica Sud- 
Africană. Astfel, aproape 200 000 de 
bărbați între 17—30 de ani, adică 
peste 50 la sută din populația aptă 
de muncă a Basutolandului, sînt 
„exportați" în fiecare an în R.S.A. 
Industria în această țară este inexis
tentă, zăcămintele de minereuri și 
marile resurse energetice nu sînt 
puse în valoare. Principala îndelet
nicire a populației este agricultura 
și creșterea oilor. în regiunile mun
toase se cresc oi de rasă merinos, 
capre de Angora și, mai puțin, vite 
cornute. Lîna este exportată în 
R.S.A., importîndu-se în schimb o- 
biecte de larg consum și unelte a- 
gricole simple. Alimentul de bază în 
hrana populației îl constituie po
rumbul. c

Asistența medico-sanitară este aici 
extrem de redusă : la 80 000 de lo
cuitori revine un singur medic. Nu
mai 63 de persoane au studii supe
rioare. Misiunile religioase contro
lează în întregime învățămîntul pri
mar.

Constituția elaborată în 1959 la 
Londra, după care se conduce în 
prezent Basutolandul, prevede func
ționarea unui organ legislativ for
mat din 80 de deputați dintre care 
40 sînt numiți de administrația lo
cală. Puterea executivă este deținu
tă de un consiliu din 8 persoane 
numite de autoritățile colonialiste. 
Funcționarii englezi au drept de 
veto la '’rice proiect de lege.

Prin întreaga istorie a Basutolan
dului străbate, ca un fir roșu, 
lupta poporului pentru independen

ță. In ultimii ani această luptă s-a 
intensificat și a căpătat un caracter 
organizat. Ea este condusă de parti
dul „Congresul Național African”, 
Partidul Comunist din Basutoland, 
înființat la 5 mai 1962, precum și de 
„Partidul Național". Programele a- 
cestor partide au un punct comun 
în condamnarea colonialismului și 
lupta pentru independență.

Actuala conferință de la Londra 
va discuta un proiect de constitu
ție, elaborat de o comisie specială, 
prin care se prevede ca Basutolan
dul să devină o monarhie constitu
țională, cu denumirea de Lesoto.

în legătură cu tratativele de la 
Londra, Partidul Congresului din Ba
sutoland apreciază că, invocîndu-se 
slaba dezvoltare economică a 
acestui teritoriu, se încearcă amîna- 
rea acordării independenței. „Po
porul din Basutoland — se spune în
tr-o declarație a acestui partid 
— este absolut hotărît. să obți
nă independența, indiferent de rezul
tatele tratativelor constituționale. 
Independența este un drept și nu un 
dar din partea puterii .coloniale”. 
Amploarea luptei pentru, indepen
dență din Basutoland confirmă din 
nou faptul că popoarele din colonii 
sînt decise ră se elibereze din ro
bia colonială, să pășească spre o 
viață nouă.

Eugen IONESCU

Ministrul R. P. Romine In Luxemburg 
și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

LUXEMBURG 28 (Agerpres). — In
ziua de 28 aprilie, I. Oancea, trimis 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al R. P. Romîne în Luxemburg, 
a fost primit în audiență de Marele 
duce Jean, care reprezintă pe Ma
rea ducesă de Luxemburg, căruia i-a 
remis scrisorile sale de acreditare.

ÎNCHEIEREA SESIUNII PREZIDIULUI 
CONSILIULUI MOND.IAL AL PĂCII

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., 
între 25 și 27 aprilie a avut loc la 
Budapesta sesiunea Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii.

Sesiunea a hotărît ca următorul 
Congres al mișcării mondiale pen
tru pace să aibă loc în anul 1965 la 
o dată și într-un loc ce vor fi hotă- 
rîte ulterior. Prezidiul a creat un 
comitet pentru pregătirea congre
sului.

In preajma confruntărilor 
tarifare inter© ccidentale
• MISIUNEA LUI REY LA LONDRA © POZIȚIA S. U. A. Șl
OPOZIȚIA CELOR „ȘASE"

LONDRA 28 (Agerpres).— Repre
zentantul Belgiei în Comisia Pieței 
comune, Jean Rey, a făcut marți o 
vizită la Londra, unde a discutat cu 
oficialitățile britanice unele proble
me legate de pregătirea tratativelor 
privind reducerea tarifelor vamale 
cunoscute sub denumirea de „runda 
Kennedy“, care vor începe la 4 mai 
la Geneva.

Potrivit agenției Reuter, convor
birile dintre Edward Heath, secretar 
de stat' pentru industrie, comerț și 
dezvoltare regională al Marii Bri
tanii, și Jean Rey se încadrează în 
discuțiile bilaterale dintre cei „șase“ 
și țările membre ale Asociației eu
ropene a liberului schimb (A.E.L.S.) 
privind negocierile tarifare din ca
drul „rundei Kennedy“. Agenția 
U.P.I. arată că Rey a discutat cu o- 
ficialitățile britanice, problema așa- 
numitelor „disparități tarifare“ ridi
cată de țările Pieței comune drept 
contrapondere la reducerea globala 
și liniară cu 50 la sută a tarifelor 
dintre' S.U.A. și cei „șase“, precum 
și atitudinea britanică față de aceste 
propuneri. U.P.L. adaugă că Jean 
Rèy a urmărit să obțină asigurări 
din partea Marii Britanii că nu va 
accepta o reducere generală de 50 
la sută a tarifelor vamale preconi
zată de S.U.A.

BOSTON 28 (Agerpres).— Ziarul 
american „The Christian Science 
Monitor“ publică un articol în care 
se referă la insistența S.U.A. ca atît 
problemele agricole, cît și cele in
dustriale să fie incluse pe ordinea 
de zi a „rundei Kennedy“. Săptă
mîna trecută, președintele Johnson 
a declarat că S.U.A. nu vor semna 
„nici , un acord definitiv" la Geneva 
dacă piețele de peste mări nu rămîn 
deschise produselor agricole ameri
cane. „S.U.A. — scrie ziarul — do
resc ca cele șase țări din Piața co
mună să garanteze achiziționarea și 
pe viitor de produse agricole ame-
ricane la nivelul actual, a căror va
loare se cifrează Ia mai mult de un 
miliard dolari anual“.

In legătură cu aceasta, ziarul a-

GENEVA. La 28 aprilie, la Palatul 
Națiunilor din Geneva a avut loc cea 
de-a 187-a ședință a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, după 
care lucrările vor fi suspendate pînă 
la 9 iunie. în cadrul ședinței, prezi
date de Adrian Fisher (S.U.A.), au 
luat cuvîntul reprezentanții Canadei, 
U.R.S.S., Nigeriei, Poloniei, Ceho
slovaciei, Italiei, Romîniei, Indiei, Bul
gariei și Statelor Unite.

GEORGETOWN. Partidul popular 
progresist din Guyana Britanică, con
dus de Cheddi Jagan, a obținut o vic
torie absolută în alegerile din cadrul 
Asociației cultivatorilor de orez.

BEIRUT. Postul de radio Damasc 
a anunțat că la ședința Consiliului 
național al comandamentului revolu
ției din Siria s-a hotărît abrogarea a- 
cordului militar între Siria și Irak, în
cheiat cu șase luni în urmă.

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, președintele Tito a pri
mit la 28 aprilie delegația Partidului 
Socialist Francez condusă de Guy 
Mollet, care se află într-o vizită în 
Iugoslavia. A avut loc un schimb de 
păreri în probleme importante ale re
lațiilor internaționale și ale mișcării 
muncitorești internaționale.

NEW YORK. Grupul țărilor afro-a- 
siatice membre ale O.N.U. a aprobat 
textul unei scrisori prin care se cere 
convocarea Consiliului de Securitate în 
problema politicii de apartheid prac
ticată de Republica Sud-Africană. Scri
soarea semnată de 35 de țări afro-a-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAPONIEI
Astăzi este sărbătoarea națională 

a Japoniei — ziua de naștere a îm
păratului Hirohito.

Japonia se numără printre țările 
lumii cu o înaltă dezvoltare indus
trială, a cărei economie cunoaște un 
ritm de creștere susținut, depășind 
în această privință S.U.A., Anglia și 
alte state. Printre țările capitaliste 
ea se situează pe primul loc în pro
ducția de vase maritime, pe locul 
doi în producția de fibre sintetice 
și mase plastice, pe locul trei în 
producția de ciment și chimicale. 
Producția de oțel, care în 1960 era 
de 22,1 milioane tone, s-a ridicat în 
1963 la 34,1 milioane tone. O ascen
siune nu mal puțin rapidă a fost în
registrată și în construcția de nave. 
Aparatele optice de precizie, televi
zoarele, echipamentul electric ca și 
alte produse ale industriei japoneze 
se bucură de bune aprecieri pe pia
ța mondială datorită înaltului lor 
nivel tehnic.

Relieful muntos, abundența căde
rilor de apă, oferă Japoniei un im
portant potențial hidroelectric, care 
este exploatat intens. Au fost con

struite numeroase centrale hidro
electrice șl termice, care furnizează 
energia atît de necesară dezvoltării 
unei industrii moderne. Totuși, resur
sele naturale ale țării sînt foarte 
reduse ; circa 90 la sută din princi
palele materii prime sînt importate. 
Aceasta explică în bună parte im
portanța deosebită pe care o pre
zintă în viața Japoniei comerțul cu 
alte țări, interesul cercurilor de a- 
faceri față de lărgirea schimburilor 
comerciale. în ultima vreme devine 
tot mai evidentă dorința acestora de 
a extinde legăturile cu țările socia
liste, printre care și cu țara noas
tră. în ultimii trei ani, volumul 
schimburilor comerciale dintre R. P. 
Romîna și Japonia a crescut neîn
cetat ca urmare a unei mai bune 
cunoașteri reciproce, a prospectării 
piețelor, a schimburilor de delegații 
economice.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Japoniei, (poporul romîn transmite 
poporului japonez un salut cordial 
și cele mai bune urări de prosperi
tate și pace.

preciază că „perspectivele sînt sum
bre“. „Guvernul francez, împovărat 
de propriile iui surplusuri agricole, 
cere ca cele șase țări din Piața co
mună să fie cît mai autarhice posi
bil în privința alimentelor de bază. 
Franța, fiind ceà mai mare produ
cătoare agricolă dintre cele șase 
țări, insistă ca tratativele de la Ge
neva privitoare la comerțul cu pro
duse agricole să fie precedate de un 
acord asupra unui preț comun al 
cerealelor în cadrul Pieței comune“. 
Se știe că pînă în prezent membrii 
Pieței comune n-au reușit să se. 
pună de acord în ceea ce privește 
stabilirea unui preț unic al cerea
lelor ca urmare a puternicei opo
ziții din partea R.F.G. Aspect de la o rafinărie modernă de petrol din Japonia

ȘER5.QR CELOR TREI
KHAN KHAI 28 (Agerpres). — 

Prințul Sufanuvong, președintele 
partidului Neo Lao Haksat și vice- 
premier în guvernul de coaliție 
națională al Laosului, a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
lovitura de stat organizată de ele
mentele grupării de dreapta și pre
tențiile acestora de a supraveghea 
și controla activitatea guvernului. 
„Ca vicepremier al guvernului, în 
numele partidului Neo Lao Haksat, 
mă opun acestui act și sînt hotărît 
să apăr guvernul de coaliție naționa
lă. Nu voi recunoaște niciodată vreo 
schimbare în guvern“.

★
VIENTIANE 28 (Agerpres). — Po

trivit agenției France Presse, am
basadorii sovietic și britanic la 
Vientiane, reprezentanți ai copreșe
dinților Conferinței de la Geneva 
privitoare la Laos, împreună cu 
membrii Comisiei internaționale de 
supraveghere și control, vor pleca la 
29 aprilie spre Khan Khai, locali
tate situată la 150 km nord de capi-

GRUPĂRI POLITICE
tală, unde vor avea întrevederi cu 
prințul Sufanuvong, vicepremier în 
guvernul de coaliție națională și 
președintele partidului Neo Lao 
Haksat. Citind surse diplomatice, 
corespondentul la Vientiane al a- 
genției France Presse anunță că 
primul ministru, prințul Suvanna 
Fumma, și-a exprimat dorința să se 
întîlnească cu prințul Sufanuvong.

Observatorii politici la Vientiane 
menționează că „pozițiile celor trei 
grupări politice laoțiene continuă să 
fie diferite“. în timp ce generalul 
Nosavan și unii membri ai guver
nului, aflați la Vientiane, au cerut 
miniștrilor absenți să vină în capi
tală, Partidul Neo Lao Haksat se 
pronunță pentru organizarea unei 
întîlniri a șefilor celor trei grupări 
politice, respectiv între prinții Su
vanna Fumma, Sufanuvong și gene
ralul Fumi Nosavan și convocarea 
urgentă a guvernului de coaliție na
țională la Luang Prabang, reședin
ța regală, care, în prealabil, să fie 
neutralizată.

siatice va fi remisă în următoarele zile 
președintelui Consiliului de Secu
ritate.

ATENA. Delegația medicilor ro- 
mîni, alcătuită din prof. dr. Tiberiu 
Spîrchez și dr. Benedict Gheorghiescu, 
care a participat la Simpozionul in
ternațional (fe la Atena pentru folo
sirea radioizotopilor în medicină, a vi
zitat o serie de instituții medicale din 
capitala Greciei.

DAR-ES-SALAAM. Președintele 
Julius Nyerere a anunțat componența 
noului guvern al Republicii Tangani- 
ca și Zanzibar. Cinci din cei 21 do

miniștri au făcut parte din fostul gu
vern al Zanzibarului. La Tribunalul 
din Dar-Es-Salaam a început proce
sul a 19 ofițeri și soldați din armata 
Tanganicăi, acuzați de a fi fost insti
gatorii răscoalei armate din 20 ia
nuarie.

CAIRO. La încheierea vizitei pre
ședintelui R.A.U. în Republica Arabă 
Yemen s-a dat publicității un comu
nicat în care se arată că președintele 
Sallal și președintele Nasser consi
deră că discuțiile cu privire la crearea 
unei uniuni organice între cele două 
țări nu vor putea începe decît atunci

iiRiis

Municipalitatea din Nairobi a hotărît să schimbe numele străzilor date 
în timpul administrației britanice. De acum înainte aceste străzi vor 

purta numele unor eroi ai Kenyei

Incidente in centrul
minier Huanuni 
din Bolivia

LA PAZ 28 (Agerpres). — împo
triva centrului minier Huanuni a 
fost lansat un atac, cu care prilej 
patru persoane au fost ucise și pes
te 20 rănite. Postul de radio al 
muncitorilor mineri atribuie acest 
atac „anumitor elemente care îl 
însoțesc pe generalul Rene Barrien
tos în turneul său electoral în acest 
district“. Barrientos este candidat la 
postul de vicepreședinte al țării din 
partea partidului guvernamental 
„Mișcarea națională revoluționară“. 
După cum se știe, Juan Lechin, vi
cepreședintele Boliviei și șeful Fe
derației muncitorilor mineri, candi
dează la alegerile prezidențiale îm
potriva lui Paz Estensoro, președin
tele Boliviei. Ca urmare a inciden
telor, minerii din Huanuni au pre
luat sarcinile poliției și subprefec
turi! locale.

cînd la frontierele de sud ale Yeme
nului va domni pacea. Cei doi pre
ședinți consideră că trebuie să fie 
abolită dominația colonială în protec
toratele din sudul Peninsulei Arabice 
și din Aden și că popoarele acestor 
teritorii trebuie să decidă singure pro
pria lor soartă.

DALLAS. Judecătorul Joe Brown 
a acceptat cererea avocațiîor lui Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Oswald Har
vey, ca acesta să fie trimis din nou 
în fața unui juriu care să hotărască 
dacă este cazul internării sale într-un 
ospiciu de alienați.

WASHINGTON. Ieri s-a întrunit 
la Washington în sesiune anuală Con
siliul ministerial al C.E.N.T.O. — 
Tratatul Organizației Centrale, fost 
Pactul de la Bagdad.

CAIRO. Luni, la Sanaa a avut loc 
ședința reprezentanților tuturor forțe
lor active ale poporului yemenit, la 
care a fost adoptată noua constituție 
a Yemenului. Au asistat președintele 
As Sallal, președintele Nasser, mare
șalul Abdel Hakim Amer, vicepre
ședinte al R.A.U., Anwar el Sadat, 
președintele Adunării Naționale a 
R.A.U., șefi de triburi yemenite, ofi
țeri superiori ai armatei etc.

LONDRA. în cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în Anglia, primul mi
nistru al Italiei, Aldo Moro, care a 
sosit luni la Londra, a avut o primă 
întrevedere cu primul ministru brita
nic, sir Alec Douglas-Home.
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