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adjunct al ministrului minelor 
și energiei electrice

s-a realizat o 
electrică 

la 
față 
cu 5 mi-

în primii patru 
ani ai șesenalului 
au fost obținute 
importante succe
se în sporirea pro
ducției de energie
electrică. Anul trecut 
producție de energie 
11,7 miliarde kWh, cu 16 
mai mult decît în 1962 ; 
anul 1959, producția a fost 
liarde kWh mai mare.

Creșterea producției de 
_ electrică în acest ritm. a fost reali- 
' zată” atît prin "folosirea mai bună a 
agregatelor din centralele electrice 

•existente, cît și prin darea în ex
ploatare a noi capacități de produc
ție. în această perioadă au fost puse 

■în funcțiune centrala electrică de 
'.termoficare Brazi cu o capacitate de 
200 MW, primul grup de 100 MW de 
la centrala electrică Luduș, hidro- 

. centralele Bicaz și Roznov I ; s-a 
amplificat puterea centralelor elec
trice de termoficare Borzești și Tîr- 
năveni și a altor centrale industria
le, realizîndu-se o putere nou in
stalată de 800 MW. Paralel cu mă
rirea puterii instalate în centrale, 
s-au dezvoltat și rețelele electrice 
pentru transportul și distribuția e- 
nergiei electrice.

în vederea ridicării continue a 
performanțelor instalațiilor elec- 
troenergetice, încît să se asigure con
sumatorilor energia electrică la pa
rametri normali și fără întrerupere, 
.au fost luate o serie de măsuri în 
tSate " compartimentele de activitate. 
Astfel, construirea centralelor noi și 
extinderea celor vechi s-a făcut cu 
grupuri cu putere unitară mare 
(50—100 MW) și cu parametri ridi
cați, asigurîndu-se prin aceasta ran
damente mai bune și siguranță spo
rită în exploatare. în centralele 
vechi au fost realizate numeroase 
modernizări — modificări ale ciclu- 
rilôr termice, ecranări ale cazanelor, 
introducerea de cicluri regenerative 
etc. — care au contribuit la îmbună
tățirea indicilor tehnico-economici 
ai- instalațiilor. S-a reușit ca unele 
grupuri turboalternatoare să poată 
fi supraîncărcate, ___ _ '21
plină a siguranței de funcționare, 
obținîndu-se astfel o putere supli
mentară de circa 90. MW ; s-a extins 
automatizarea în centralele și stații
le de transformare, au fost execu
tate o serie- de lucrări menite să îm
bunătățească nivelele de tensiuni în 

. rețelele de transport și distribu
ție ș. a.

îmbunătățirea funcționării siste
mului energetic a fost obiectul unor 
studii și analize care au avut meni
rea de a stabili măsuri eficace, con
cretizate în planul de stat pe anul 
1964. Producția de energie electrică 
planificată pe anul în curs este de 
14,5 miliarde kWh, adică cu 24,5 la 
sută mai mare decît în. anul 1963. 
Această importantă creștere se va 
realiza atît prin punerea în func
țiune de noi agregate, cît și prin 
mărirea puterii disponibile a cen
tralelor vechi.

Este important ca, și în acest an, 
să se continue acțiunea de reducere 
a timpului de oprire a agregatelor 

: energetice prin întărirea echipelor 
de reparații și efectuarea lucrărilor 
în 2—3 schimburi. Oprirea agrega
telor pentru reparații trebuie să se 
facă numai după ce au fost efectua
te toate lucrările premergătoare și 
s-a realizat în întregime aprovizio
narea cu materialele si piesele de 
schimb necesare. Metoda de a exe-, 
cuta în timpul' opririi numai lucră
rile strict necesare de înlocuire a 
pieselor care au fost pregătite si 
recondiționate din timp s-a dovedit 
a fi deosebit de eficientă și se cere 
extinsă cît mai larg. în toate regiu
nile trebuie să se analizeze posibili
tatea de a efectua reparația instala
țiilor auxiliare avînd agregatele 
principale în funcțiune.

De pe acum trebuie avute în ve
dere pregătirile pentru desfășurarea 
în condiții normale a activității în 
perioada de iarnă (1964—1965). în 
acest scop, este necesar să se întoc
mească de către fiecare unitate în

parte planuri de 
măsuri care să a-, 
sigure funcționa
rea tuturor insta
lațiilor în condiți
ile grele ale iernii,

astfel ca alimentarea cu energie elec
trică a consumatorilor în această 
perioadă să nu sufere cu nimic.

Planul de stat pe anul 1964 pre
vede, în continuare, alocarea unor 
importante fonduri de investiții 
necesare executării instalațiilor 
de producere, transport, trans
formare și " distribuție a ener
giei electrice. Vor fi date în 
funcțiune grupuri producătoare de 
energie electrică însumînd o pu
tere de 650 MW, din care 580 MW 
în centralele Departamentului Ener
giei Electrice și 70 MW în centralele 
întreprinderilor industriale. Se vor 
pune în funcțiune grupul de 150 
MW din Centrala electrică Paroșeni, 
două grupuri. de 100 MW la Cen
trala electrică Luduș, un grup de 50 
MW la Centrala Grozăvești și va 
produce energie electrică primul 
grup de 50 MW de la Centrala &lec- 
trică de termoficare Craiova. Vor fi 
date în exploatare hidrocentralele 
Pîngărați, Zănești, Costișa și Piatra 
Neamț de pe Bistrița, în aval de Bi
caz, echipate cu grupuri hidrogene
ratoare produse în țară. Dintre 
centralele industriale menționăm in
trarea în funcțiune a primelor două 
grupuri de 25 MW de la Combinatul 
Chiscani. De asemenea, se continuă 
lucrările pe șantierul hidrocentralei 
„16 Februarie“-Argeș, al hidrocen
tralelor de pe Bistrița — Buhuși, 
Racova, Bacău I și II — și pe șan
tierele termocentralelor- Oradea si 
Iași. Au început lucrările pe șan
tierul centralei electrice de termofi
care București-Sud, pe șantierul 
extinderii centralei Luduș ; este în 
curs de pregătire deschiderea șan
tierului marii hidrocentrale de la 
Porțile de Fier de pe Dunăre.

Realizarea unui ritm susținut de 
execuție pe șantiere este în mare 
măsură condiționată de livrarea de 
către întreprinderile furnizoare a 

cu păstrarea de- utilajelor, aparatajelor și materia
lelor- conform graficelor stabilite. 
Trebuie spus că, în general, între
prinderile noastre constructoare de 
mașini se achită în mod corespun
zător de sarcinile ce le au în această 
privință. Șantierele au primit din 
partea acestora o serie de utilaje 
perfecționate, de înalt nivel tehnic. 
Există însă și unele întreprinderi 
care nu înțeleg să-și facă pe deplin 
datoria. Pe șantierele de amplificare 
ale centralelor Grozăvești, Arad, Re
șița, lucrările s-ar fi aflat într-un sta
diu și mai avansat dacă Uzina „Vul
can“ din Capitală, Uzina mecanică 
Timișoara și Fabrica de cabluri și 
materiale electro-izolante București 
ar fi respectat graficele de livrare a 
echipamentelor pentru instalațiile 
de epurare chimică a apei, a con
strucțiilor metalice pentru clădiri și 
a cantităților de cabluri necesare a- 
cestor șantiere. E nevoie deci ca a- 
jutorul întreprinderilor constructoa
re de utilaje și aparate să fie mai 
eficace, ca utilajele i................
șantiere la termenele 
grafic.

Volumul mare și 
lucrărilor, termenele 
trare în funcțiune impun ca rrjetode- 
le moderne de construcție și montaj 
să fie extinse pe toate șantierele e- 
nergetice. Este necesar să se treacă 
cu mai multă hotărîre la metodele 
industriale de construcție, accentul 
punîndu-se pe prefabricare și me
canizare, pe aplicarea de noi tehno
logii.

O problemă importantă care tre
buie să stea permanent în atenția 
întreprinderilor energetice este 
buna deservire a consumatorilor de 
energie electrică. O bună alimenta
re cu energie electrică se realizează 
numai atunci cînd tensiunea și frec
vența curentului sînt normale, 
furnizarea energiei se face fără 
trerupere. Reducerea timpului

energie

să ajungă pe 
: stabilite prin

complexitatea 
scurte de in

iar

Pentru alimentarea cu apă a ora 
șului și a Combinatului siderur 
gic-Hunedoara, pe riul Cerna, la 
Teliuc, a fost construit un baraj în 
formă de arc, cu o înălțime de 
48 de metri și o lungime Ia co
ronament de 221 metri, care va 
forma un mare lac de acumulare 
cu un volum de 45 milioane metri 
cubi de apă. ■ Foto Agerpres

1

Anul acesta, în numeroase între
prinderi din țâră au loc lucrări de 
modernizare și extindere a unor 
hale sau ateliere. La „Autobuzul“ 
din Capitală se mărește hala de șa- 
siuri, lucrare ce va fi gata pînă la 
23 August, cu peste 4 luni înainte 
de termenul stabilit. Suprafețele de 
producție vor mai spori la unele 
secții ale uzinelor „23 August“ din 
Capitală, „Electroputere“ Craiova, 
unde se extinde hala pentru mon
tajul locomotivelor Diesel electrice. 
Extinderi se execută și la Uzina 
„Progresul“-Brăila, unde se dezvoltă 
și se modernizează hala de forje, 
depozitul de nisipuri și se construieș
te o clădire nouă: pentru atelierul 
mecanic. Sporirea spațiilor de pro
ducție și modernizarea unor secții 
mai au loc la Uzinele.de utilaj pe
trolier Tîrgoviște, la „Laminorul“- 
Brăila etc. Toate aceste lucrări — 
executate.de către întreprinderea de 
construcții . industriale speciale și 
montaje București — vor fi termi
nate pînă la sfîrșitul anului, ceea ce 
va contribui la mai buna organizare

a fluxului tehnologic, la creșterea 
productivității muncii în întreprin
deri, la obținetea unui volum sporit 
de produse de calitate.

întreținerea culturilor
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Co

lectiviștii, mecanizatorii din S.M.T. și 
G.A.S. din regiunea Ploiești lucrează in
tens la întreținerea culturilor de primă
vară. La gospodăriile colective din Băr- 
cănești, Strejnic, Drăgăneșri, Baba Ana, 
Ciorani și altele, șute de oameni și nu
meroase mașini lucrează la prășit floa- 
rea-soarelui, . sfecla de zahăr, porum
bul și alte culturi. La G.A.C. Bărcăp.ești 
două tractoare lucrează cu sapa rotativă 
din zori și pînă în seară pentru întreține
rea celor 500 ha. însămînțate cu po
rumb. Rezultate bune s-au obținut și 
la G.A.C. Drăgăneșri, unde s-a făcut pră- 
șitul pe 115 ha însămînțate cu sfeclă de 
zahăr și 140

Lucrări de întreținere a culturilor s-au 
executat pe 
gospodăriile 
ioanele Buzău, orașul 
Rm. Sărat.

ha cu floai'ea-soarelui.

suprafețe însemnate și în 
colective și de sfat din ra- 

Ploiești și raionul

Pe străzile Capitaiei
în aceste zile, în Capitală s-a deschis 

un nou șantier nitier : a înc.eput moder
nizarea bulevardului ’ Aviatorilor, între 
Piața Victoriei și Statuia Aviatorilor. Lu
crările vor cuprinde o suprafață de 
17 000 metri pătrați. Aici se construiește 
o fundație nouă, din beton, peste care 
se va așterne pavajul de piatră cioplită. 
Pe marginile bulevardului s-au plantat 
tei tineri, iar în spațiile verzi de pe tro
tuare, trandafiri. Calea Griviței se mo
dernizează pe o lungime de aproape 
doi kilometri, între strada Caraiman și 
podul Constanța. în prezent, aici se 
toarnă. fundația de beton, care va fi a- 
coperită cu un strat de asfalt. Paralel 
șe fac reparații capitale Ia liniile tram
vaielor. Lucrările sînt avansate și pe șo
seaua Kiseleff, între Arcul de Triumf , și 
Piața Scînteii, unde se construiește o a 
treia arteră de circulație. Aici se va 
reface și rețeaua iluminatului public, 
în curînd vor începe lucrările de mo
dernizare a străzilor Lt. Lemnea, Occi
dentului și Polizu — din bulevardul 
Ana Ipătescu pînă în Calea Griviței. 
Pe aici va circula troleibuzul 95.

în sala Dalles, 
central, în Sala mică 

R. P. Romîne și în 
fost urmărite de 8 000 
ingineri, medici, cadre

Universitatea populară 
București isi încheie 
cursurile

Pînă la sfîrșitul acestei luni se 
încheie ciclurile de prelegeri din 
cadrul Universității populare Bucu
rești, organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. Lec
țiile ținute în aula Bibliotecii cen
trale universitare, 
la Lectoratul 
a Palatului 
alte săli, au 
de muncitori, 
didactice. Au fost audiate prele
geri ținute de cunoscuți oameni 
de știință și cultură din București și 
din diferite centre ale țării. Expune
rile au fost ilustrate de numeroase 
materiale intuitive, filme documenta
re și artistice ; s-au organizat vizite 
în întreprinderi și instituții. Cu con
cursul unor artiști și al unor formații 
s-au prezentat programe muzicale și 
teatrale.

Pfășitul florll-soarelul la gospodăria colectivă din Bărcăneștl, regiunea 
... _. . .....................Ploiești ..........

Contractările dintre industrie și comerț

Standuri cu mii de
La Sinaia se desfășoară contractă

rile produselor metalo-chimice pen
tru a doua jumătate a anului. Cu 
acest prilej, redacția ziarului nostru 
a organizat o întîlnire între consu
matori, reprezentanți ai industriei și 
comerțului, care și-au spus cuvîntul 
cu privire la colecțiile expuse, fă- 
cînd totodată observații și sugestii. 
Înainte de a se aduna în jurul me
sei rotunde, participanții la discuție

( Continuare în pag. III-a)

Se montează aparatajul de înaltă tensiune la stația do transformare de pe șantierul centralei electrice de 
termoficare Craiova

......... : ........

au vizitat standurile cu exponate 
ale ■ întreprinderilor producătoa
re . de sticlă, porțelan, faianță, 
mase plastice. Se aflau aici, repre
zentate prin zeci de exemplare, toate 
obiectele de uz casnic necesare unei 
gospodării, de la mașinile de gătit 
cu aragaz, la veselă'și pînă la cele 
măi delicate bibelouri. Zăbovind în
delung in fața standurilor, exami- 
nînd pe îndelete fiecare obiect, 
invitații — ca de altfel și reprezen
tanții comerțului — au remarcat 
strădania întreprinderilor de a în
fățișa o gamă mai bogată de pro
duse frumoase, de bună calitate.

în cursul convorbirii s-a . revenit- 
adesea asupra calității produselor. 
Numeroase exponate au întrunit ca
lificativele de „bun" și „util“: mași
nile aragaz purtînd marca „1 Sep
tembrie" Satu Mare, vasele de fontă 
emailată, produse ale fabricii „Fla- 
căra"-Ploiești, tăvile nichelate și ter- 
mosele din colecția întreprinderii 
„Metaloglobus"-București și multe 
altele. C-----  - ’ ' ' ’ ' '
motorului 
lucruri 
te : „Am 
din care 
s-au gîndit de data 
mult la cei care folosesc obiectele 
— a spus tovarășa Nina Sasu, mun
citoare la Uzinele mecanice din Si
naia. Mașinile de gătit produse de fa
brica „1 Septembrie", de exemplu, 
sînt lucrate în două variante, cu 
deschizătura pentru burlan în stînga 
sau în dreapta, după cerințe ; prin
tre exponatele „Emailului Roșu" se 
găsesc cîteva modele noi de vase, 
pe care gospodinele le vor aprecia".

Alături de multe lucruri folositoa
re, în colecții apar însă și articole 
care se dovedesc a fi inutile, deoa
rece realizarea lor nu corespunde

Ochiul exigent al consu- 
s-a : oprit și ' asupra - unor 

considerate > ; neînsemna-' 
observat unele amănunte 
se .vede că producătorii 

aceasta mai

exponate
scopului urmărit. E' vorba, între al
tele, de răzătoarea din material 
plastic, prezentată de fabrica „Mun
tenia", care în nici un caz nu poate 
servi la ras morcovi sau fructe. La 
ce s-au gîndit creatorii acestor o- 
biecte și ai altora de slabă calitate, 
care au mai fost oferite ?

Privite în ansamblu, colecțiile 
prezintă produse într-o gamă colo- 
ristică bogată. Lucrurile n-au stat 

. „Multă vre- 
considerat de 
producătoare 

, drept un a- 
spus tovară- 
director ge- 

Ministerul In- 
Era o părere 

profund greșită, ale cărei urmări ne 
străduim să le înlăturăm". Cu toate 
progresele înregistrate, predomină 
încă vasele de culoare brună. E 
drept, fabrica „Emailul Roșu" a ex
pus unele sortimente într-o varietate 
mai mare de culori. Și dé astă dată, 
însă, mai puțin decît se aștepta.

„Culoarea este în strînsă legătură 
cu destinația obiectului — a spus 
în aceeași ordine de idei to
varășul Vasile Tache, instructorul 
cercului de artă plastică, de la Casa 
de cultură din Sinaia. Albastrul, de 
exemplu, este o culoare rece. Ca a- 
tare, nu mi se pare prea inspirată 
încercarea'de a vopsi în albastru’o 
sobă, așa cum sînt unele din mo
delele prezentate de „Flacăra"-Plo- 
iești.,. Alteori,, combinațiile de culori 
sînt stridente: covorașul de baie în 
carouri roșii și galbene obosește".

- O bună parte din spațiul expozi
ției este destinat produselor de sti
clărie. Este 
lor din 
București 
fantezie, 
de altfel 
pre 
însă
„Printre pahare am căutat îndelung 
unul mai puțin bondoc a spus

însă . totdeauna așa. 
me, coloritul a fost 
către întreprinderile 
de articole casnice 
tribut minor — a 
șui Gh. Negreanu, 
neral adjunct în 
dustriei Ușoare.

vădit efortul 
Turda, Mediaș, 
de a crea forme 

Ceea ce au
mulți dintre invitați, 

aceste produse s-au 
și unele observații

fabrici- 
Tomești, 
pline de 
remarcat 

Des
făcut 

critice.

Multe din frumusețile țării noastre sînt rezervații naturale și consti
tuie obiectul cercetării a numeroși specialiști. Un redactor al ziarului 
nostru a solicitat pe tov. prof. Valeriu Pușcarlu, secretar științific al Co
misiei pentru ocrotirea monumentelor naturii de pe lîngă prezidiul Aca
demiei R. P. Romîne, să ne răspundă la cîteva întrebări referitoare la 
activitatea ce se desfășoară în această direcție.

' două decenii, în rîndul așa-numite- 
lor rezervații naturale se numărau 
36 de monumente ale naturii.. Por
nind de la criterii științifice și avînd 
sprijinul necesar, comisia și colabo
ratorii ei au identificat și au propus 
ca un mare număr de obiective să 
fie declarate monumente ale naturii 
ocrotite prin lege. Astăzi există vreo 
120. Cea mai importantă rezerva
ție este Parcul național din Retezat, 
care se întinde pe o suprafață de

Cum este organizată, ocrotirea 
monumentelor naturii ?

Monumentele naturii constituie 
bunuri ale întregului popor și ocro
tirea lor este legiferată de stat. Aș 
vrea să menționez că pentru o lege 
care să pună la adăpost flora, fau
na, mărturiile trecutului geologic și, 
în general, frumusețile țării au mi
litat în trecut eminenți oameni ai 
culturii și științei. Printre ei — prof. .............  ____ ________
Emil Racoviță, explorator și biolog 10 qoo ha și cupfinde urme glaciare 

_ J-~’ ; — căldări, iezere, grohotișuri — o
bogată vegetație alpină rară, pre
cum și o faună specifică — capre 
negre, urși, cocoși de munte, vul
turi. Parcul național reprezintă și o 
bază de cercetare științifică. Printre 
rezervațiile de interes deosebit se nu
mără și cele din Munții Bucegi, cu o 
suprafață totală de peste 4 500 ha; 
ele fiind mai ales rezervații botani
ce ; peste o treime din speciile de 
plante ale țării se află aici. Mai cu
noscute și mai importante sînt cele 
de la Valea Horoabei, Cetatea Ză- 
noagei, din abruptul Caraimanului. 
Sînt ocrotite, de asemenea, codrul se
cular Slătioara din regiunea Sucea
va, precum și rezervația de la băile 
„1 Mai“-Oradea, unde crește nufărul 
termal, o relicvă terțiară.

. cu renume mondial, împreună cu 
colegii săi de la Facultatea de știin
țe din Cluj. Cuvîntul lor n-a găsit 
înțelegerea cuvenită. Nepăsarea gu
vernanților de odinioară a avut 
drept urmare pustiirea a numeroase 
stejărișuri de pe dealurile și colinele 
moldovene, tăierea pădurilor de mo
lizi la munte. Vînătoarea. neraționa
lă a dus la dispariția unor animale 
rare ; multe peșteri au fost prădate 
de podoabele lor naturale.

Pentru păstrarea frumuseților 
naturale se desfășoară astăzi o acți
une organizată. Comisia pentru o- 
crotirea monumentelor naturii, com
pusă din zoologi, botaniști, geologi 
etc, are misiunea să identifice mo
numentele naturii, să recomande 
protejarea lor, să planifice și să 
coordoneze cercetarea. Pe lingă fi
lialele Academiei R. P. Romîne din 
Cluj și Iași și pe lingă Baza de 
cercetări științifice din Timișoara au 
fost create subcomisii. Trebuie a- 
dăugat că grija pentru ocrotirea na
turii nu privește doar un cerc re- 
strîns de specialiști. Numeroase sfa
turi populare desfășoară în această 
direcție o activitate meritorie. Pe 
lîngă comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale funcțio
nează consilii de îndrumare pentru 
ocrotirea naturii, care administrează 
aceste monumente și iau măsuri de 
ocrotire a faunei, a florei, a depozi
telor fosilifere aflate pe terenuri re
comandate să devină monumente 
ale naturii. E de remarcat și iniția
tiva unor muzee regionale de a în
ființa secții de ocrotire a acestor 
monumente. Asemenea secții au 
luat ființă la Ploiești, Focșani ; al
tele sînt în curs de constituire la 
Timișoara și Galați. O contribuție 
de seamă aduc în ce privește edu
carea : publicului și cei peste 300 de 
custozi voluntari.

Ce probleme considerați că ar 
trebui puse în atenția opiniei 
publice în legătură cu rezerva
țiile naturale ?

Se știe că în țara noastră turismul 
luat un caracter de masă. Sute de 

străbat

Care sînt cele mai de preț 
monumente ale naturii ocrotite 
la noi ?

Se știe cît de bogată în frumuseți 
naturale este țara noastră. Acum

a
mii de oameni ai muncii 
drumurile patriei, vizitează locurile 
pitorești. Este de la sine înțeles că 
dragostea față de frumusețile natu
rale trebuie îmbinată cu o grijă deo
sebită pentru ocrotirea și conserva
rea lor. Din păcate, nu totdeauna 
așa stau lucrurile. Peșterile de la 
Onceasa, Cioclovina, Comarnic poar
tă urmele unor distrugeri repetate,- 
inscripții pe pereți. După vizitarea 
pajiștilor cu narcise din poienile de 
la Dumbrava Vadului (raionul Făgă
raș) rămîi neplăcut impresionat de 
resturile aruncate la voia întîmplă- 
rii de excursioniști certați cu buna 
cuviință. Ar fi de dorit ca toți tu
riștii, fără excepție, să devină ei în
șiși protectori ai naturii, plini de 
dragoste și respect pentru frumuse
țile patriei.

muzeografa Victoria Ursu. Poate 
doar cele expuse de fabrica din Po
iana Codrului sînt ceva mai zvelte, 
se înalță mai îndrăznețe pe un pi
cior delicat. Este drept că și fabri
ca din Tomești a realizat un sorti
ment de pahare reușite ca formă. 
După părerea mea, însă, ciorchinii 
pictați cu roșu și verde le urîțesc".

Faianța și porțelanul, prezente 
printr-un mare număr de exponate, 

: îmbină, în multe cazuri fericit, linia 
; modernă și. elegantă cu un. colorit 

armonios.
Observațiile și sugestiile făcute în 

consfătuire au fost consemnate de 
j către reprezentanții întreprinderilor, 
: ai Ministerelor Industriei Ușoare. și 

Comerțului Interior, cu promisiunea 
că nu vor rămîne doar în carnet.

In colecțiile expuse la Sinaia am 
găsit și „cunoștințe" vechi : ser- 

' viciile de masă ornate cu floricele 
în zeci de culori, de care bunicile 
și-ar aminti cu duioșie, spirtierele 
străvechi și altele. Ce caută ele a- 
ici ? Doar nimeni nu le mai cere. 
Dacă ar fi vorba de ilustrarea evo
luției produselor respective în ulti
mii douăzeci de ani, prezența lor ar 

; fi într-un fel justiiicată. Altminteri, 
ele strică buna impresie pe care ți-o 
'lasă restul obiectelor.

Aserpenea contraste găsim-șf la o- 
ibiectele de papetărie. Am reîntîlnit, 
de,pildă, îmbătrînitul geamantan din 

.carton presat cu• chingi de lemn, 
ghiozdanele greoaie, în culori mo- 
horite și desene nepotrivite. Așa cum 
a subliniat tovarășa Elena Iliescu, 
profesoară, la unele obiecte pentru 
școlari, între care cele din material 
plastic, s-au înregistrat progrese. Se 
așteaptă mai mult și din partea sec
torului de papetărie. Firește, sînt u- 
nele articole mai vechi, foarte nece
sare, pe care fabricile trebuie să le 
propună de fiecare dată. Industria 
producătoare dispune însă dé nenu
mărate posibilități pentru a satisfa
ce la un nivel superior cerințele con
sumatorilor.

500 000 de funcționari publici 
din Italia au declarat o grevă de 
24 de ore, protestînd împotriva 
tergiversărilor în, legătură cu 
adoptarea legii privind sporirea 
pensiilor și cerînd reluarea 
gocieriior asupra salariilor.

ne-

de-
a.c.

Pro-

Nyassalandul urmează să 
vină independent la 6 iulie 
sub denumirea de .Malawi, 
iectul de lege cu privire la acor
darea independenței a fost a- 
doptat la 11 mai în Camera Co
munelor.

Ieri au început la Haga lucră
rile sesiunii Consiliului ministe
rial al N.A.T.O. în ședința inau
gurală au luat cuvîntul ministrul 
de externe al Olandei, secreta
rul de stat al S.U;A. și secretarul 
general al N.A.T.O, în continua
re, sesiunea se va desfășura 
timp de trei zile cu ușile închise.

Guvernul cambodgian a adre
sat Consiliului de Securitate al 
O.N.U. o »plîngere; împotriva re
petatelor violări ale integrității 
teritoriale a Cambodgiei de că
tre trupe sud-vietnameze. Gu
vernul cambodgian cere trimite
rea unei misiuni a O.N.U. pentru 
a ancheta situația la fața locu
lui.

Tn Cipru, în urma unui schimb 
de focuri la Famagusta, doi o- 
fițerl greci, un polițist cipriot 
grec și un cipriot turc au fost 
uciși, iar un ofițer grec grav ră
nit. (Alte amănunte în pag. a 
IV-a).

(Continuare în pag. Il-a)

Uzinele.de
executate.de
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Studiul economiei concrete
ra

Metode variate de pregătire 
a propagandiștilor

înarmarea cadrelor de partid și de 
Stat cu cunoașterea temeinică a poli
ticii economice a partidului, a eco
nomiei politice, a problemelor de e- 
conomie concretă industrială este 
urmărită cu perseverență de Comi
tetul orășenesc’de partid Baia Mare, 
în acest an de învățămînt, cercurile 
de economie politică și de economie 
concretă din orașul nostru sînt frec
ventate de circa 3 000 de ingineri, 
maiștri, șefi de echipă, muncitori 
fruntași (cu 90 la sută mai mult față 
de anul trecut).

O preocupare de prim ordin a co
mitetului orășenesc în conducerea 
îhvățămîntului economic este lega- 

. rea strînsă a acestuia de activitatea 
și sarcinile ce stau în fața între
prinderilor din oraș, în majoritatea 
lor aparținînd industriei miniere. 
Pentru cercurile de economie con
cretă, de . pildă, pe baza unei largi 
consultări cu propagandiști și specia
liști, biroul comitetului orășenesc de 
partid a aprobat tematici care răs
pund sarcinilor fiecărei exploatări 
miniere, fiecărei secții. La exploata
rea minieră Săsar, secția mină, s-a 
dezbătut recent tema „Mecanizarea 
procesului de producție în subteran 
Ia lucrările grele și cu volum mare 
de muncă“, iar la secția ceanurație— 
tema „Reducerea pierderilor meca
nice și importanța lor ; sarcinile ce 
revin în această privință organiza
ției de bază“. La exploatarea minieră 
Baia Sprie, în. tematica cercului de 
economie concretă a secției prepara
re figurează tema: „Capacitățile de 
producție și căile folosirii lor cît mai 
raționale în. instalațiile de prepara- 
ție“, iar la secția ateliere: „îmbună
tățirea continuă a reparațiilor, cale 
de creștere a randamentului“.

Varietatea programei de studiu la 
cercurile de economie concretă a 
ridicat problema găsirii unor meto
de adecvate de pregătire a propa-

gandiștilor. Comitetul orășenesc a 
ajuns la concluzia că, cu toate deo
sebirile de program între un cerc și 
altul, există totuși anumite teme 
majore comune, la care propagan
diștii acestor cercuri pot fi pre
gătiți în comun. Astfel, în scopul 
ridicării nivelului lor de pregătire 
teoretică și general economică, au 
fost organizate expuneri despre 
„Creșterea rolului conducător al 
partidului în perioada desăvîrșirii 
construcției socialismului“, „Rolul 
economic al statului socialist“, „Le
gea dezvoltării cu precădere a pro
ducției mijloacelor de producție“, 
„Relațiile de producție în etapa de
săvîrșirii construcției socialiste“ etc.

Pentru propagandiștii din între
prinderile miniere s-au mai ținut ex
punerile: „Introducerea tehnicii noi 
și a tehnologiei avansate în indus
tria extractivă și prelucrătoare“; 
„Prețul de cost al producției în in
dustria extractivă“, „Aprovizionarea 
tehnică materială a unităților din 
industria minieră“ și altele.

Deosebit de eficace s-a dovedit 
metoda de a face expuneri în fața 
propagandiștilor asupra concluziilor 
ce reies din studierea unor proble
me ale producției de către organele 
de partid. Analizînd, de exemplu, în
deplinirea planului de producție la 
exploatările miniere Baia Sprie, Su- 
ior și Uba, comitetul orășenesc a 
constatat că existau încă serioase 
rezerve interne nevalorificate. Intre 
măsurile luate pentru înlăturarea 
neajunsurilor s-a prevăzut și ține
rea unor expuneri pentru propagan
diști despre „Căile de exploatare a 
zăcămintelor minerale și importan
ța exploatării raționale a zăcămin
telor miniere“ ș.a.

Cu regularitate, membrii biroului 
comitetului orășenesc de partid îi 
informează pe propagandiști asupra 
sarcinilor curente ale organizațiilor

de partid. Tovarășul Grigore Cio
can, prim-secretar al comitetului 
orășenesc de partid, 1— .
despre modul cum 
principalii indicatori de plan pentru 
anul, 1964 și sarcinile organizațiilor 
de partid din exploatările miniere 
privind realizarea angajamentelor 
luate in cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Folo
sind jn seminarii cele însușite din 
astfel de informări, propagandiștii 
pot orienta mai bine dezbaterile în 
seminarii.

Recent, comitetul orășenesc a or
ganizat pentru propagandiștii cercu
rilor de economie concretă de la 
Flotația centrală un schimb de ex
periență pe tema : „Productivitatea 
muncii în industria extractivă și pre
lucrătoare, căile sporirii ei“. Cum 
s-a procedat ? Mai întîț, toți propa
gandiștii au luat cunoștință,. la fața 
locului, de utilajele de mare randa
ment produse în întregime în țara 
noastră, după care directorul între
prinderii a explicat fluxul tehnolo
gic și a arătat rezultatele ce se obțin. 
Inginerul Nicolae Lupu, propagan
dist, și mecanic șef al întreprinderii, 
a expus referatul „Realizarea sarci
nilor trasate de Congresul al III-lea 
al P.M.R. privind introducerea pro
gresului tehnic și a tehnologiei a- 
vansate — cale principală de creș
tere a productivității muncii. în in
dustria minieră“. Au urmat discuții 
în care propagandiștii au împărtășit 
din experiența lor în explicarea pro
blemelor. Cu toții au apreciat aceas
tă acțiune care a fost plină de învă
țăminte.

Iată cîteva din metodele folosite 
de Comitetul orășenesc de partid 
Baia Mare în pregătirea propagan
diștilor. Eficacitatea lor se reflectă 
în nivelul tot mai ridicat la care se 
desfășoară seminariile, în contribu
ția pe care o aduc cercurile de eco
nomie concretă la mai buna pregă
tire a oamenilor și, prin aceasta, la 
realizarea sarcinilor de plan.

, le-a vorbit 
se îndeplinesc

loan PASCU
instructor al Comitetului 
orășenesc de partid Baia Mare

în pas cu cerințele vieții
La Uzina de utilaj chimic Plo

iești funcționează 8 cercuri de eco
nomie concretă în care studiază 180 
de muncitori cu o înaltă calificare, 
tehnicieni și ingineri. De curînd, în
tr-o plenară a comitetului de partid 
care a analizat învățămîntul de 

■ partid, s-a subliniat rolul pozitiv al 
acestor cercuri în pregătirea eco
nomică a cursanților și dezvolta
rea inițiativei lor în producție. Lec
țiile, consultațiile și seminariile la 
temele din program cum sînt: intro
ducerea tehnicii și tehnologiei mo
derne, îmbunătățirea calității pro-

duselor, folosirea rațională a mijloa
celor de producție, au stimulat in
teresul cursanților pentru aprofun
darea acestor probleme și aplicarea 
celor învățate la locul de muncă. 
Edificatoare în acest sens sînt ur
mătoarele : cursanții cercurilor de 
economie concretă de la secțiile rul
menți și strungărie, conduse de pro
pagandiștii Spătaru Ștefan și Rădu- 
lescu Nicolae, studiind căile crește
rii productivității muncii, au făcut 
propuneri valoroase pentru folosirea 
mai rațională a utilajelor și supra
fețelor de producție ; aplicarea lor

La poalele Tîmpei Foto Gh, Vinjilă

a contribuit la realizarea sarcinii 
planificate de sporire a productivi
tății muncii.

La cercul de economie concretă 
de la secția cazangerie, cursanții 
Andrei Tocaci și Andrei Nicolae au 
propus introducerea a 12 manipu
latoare pentru mecanizarea sudurii 
electrice. Prin aplicarea acestei pro
puneri, se obțin economii anuale la 
prețul de cost de peste 650 000 lei.

Operativitatea cu care s-au intro
dus în tematica unor cercuri pro
blemele cele mai arzătoare ale pro
ducției a sporit eficacitatea studiu
lui. Astfel, la un moment dat s-a 
constatat că sarcina de reducere a 
prețului’ de cost n-a fost realizată. 
Comitetul de partid a luat o serie 
de măsuri, printre care și aceea ca 
în cercuri să se dișcute despre cau
zele economice și tehnice ce au de
terminat ’^această rămînere în urmă. 
Aplicarea propunerilor făcute cu pri
lejul dezbaterilor din seminarii a 
contribuit ’ la remedierea situației 
create.

Plenara a subliniat îndatorirea 
comitetului de partid de a îndruma 
organizațiile de bază din secții să 
îmbunătățească tematicile aprobate 
la începutul anului, să introducă, în 
timp util, teme impuse de nevoile 
concrete și urgente ale producției.

Andrei VÎLVO1 
membru al comitetului 
de partid al Uzinei de utilaj 
chimic-Ploiești

Standuri ca mii de exponate

CONDIȚII DE MUNCĂ 
ÎMBUNĂTĂȚITE

Intr-o scrisoare sosită la redacție 
ni s-a semnalat că secția bunuri de 
consum a Uzinelor „Ciocanul"-Nă
drag funcționează într-un spațiu 
neîncăpător, nu este aerisită cum 
trebuie.

Consiliul local al sindicatelor Lu
goj ne răspunde că se studiază po
sibilitatea construirii unei noi încă
peri pentru această secție. Sînt în 
curs de montare încă două ventila
toare care, împreună cu cele exis
tente, vor asigura aerisirea la toate 
locurile de muncă.

(Urmare din pag. I-a)

unele„Cum se explică faptul că 
produse prezentate la contractări, 
care s-ar bucura de apreciere din 
partea consumatorilor, nu apar to
tuși în comerț’ ? Cu această întreba
re, tovarășul T. Bădic, de la între
prinderea de difuzare a materiale
lor sportive, a ridicat una din prin
cipalele probleme legate de con
tractări. Așa cum presa a mai sem
nalat, fie din cauza reținerii nejus
tificate din partea unor reprezen
tanți ai comerțului, fie din cauza 
prezentării de către industrie a uno; 
modele pe care nu le poate produce 
în serie, unele mărfuri cuprinse în 
colecțiile oferite Ia contractări nu 
apar pe piață. Cu privire la aceste 
articole noi, vorbitorul a făcut pro
punerea ca, încă înainte de contrac
tări, ele să fie prezentate publicului 
spre consultare. Folosirea unor ase
menea metode intră, de altfel, în o- 
bligațiile industriei și comerțului.

Numai că, pentru semestrul II, ele 
n-au fost aplicate la timp. Este de 
aceea important să se ia neîntîrziat 
măsuri ca pe viitor colecțiile fabri
cilor să fie cunoscute de reprezen
tanții comerțului în timp util, spre a 
le da posibilitatea să se consulte 
cu publicul. Este unul din mijloacele 
care va înlesni produselor prezen
tate pentru prima dată să ajungă 
mai repede în magazine.

In încheierea discuției, am con
semnat observația judicioasă făcută 
de maistrul Matei Ruegg de la Uzi
nele mecanice Sinaia: „Multe din 
articolele expuse mi-au plăcut. Pre
țuiesc îndeosebi 
prinderilor pentru calitatea produ
selor și finisajul îngrijit, 
și cred că, alături de mine toți con
sumatorii, ca și obiectele de serie ce 
vor ajunge în magazine să dove
dească aceeași preocupare pentru 
prestigiul mărcii fabricii".

Rodlca ȘERBAN

ATENȚIE AMBALĂRII 
PRODUSELOR

strădania între-

Aș dori,

Primind din partea fabricii din 
Scăieni o cantitate de geamuri pă
tate, lipite între ele, întreprinderea 
de gospodărie balneară Olănești nu 
le-a putut folosi — ne-a scris tov. C. 
Handoreanu, membru al Comitetului 
orășenesc de partid Olănești.

Ministerul Industriei Construcții
lor ne informează că deteriorarea 
acestor geamuri s-a produs în tim
pul transportului din cauza unor 
deficiențe de ambalare. S-au luat 
măsuri ca la fabrica de geamuri 
Scăieni să se acorde mai multă aten
ție operațiunii de ambalare. în ace
lași timp, s-au expediat la Olănești 
alte geamuri.

ÎNCĂLȚĂMINTE PENTRU COPII

Din propunerile portic
• Fabricile de faianță și porțela

nuri să pună la îndemîna gospodine
lor vase pentru salate și fructe în
tr-o gamă mai bogată de forme și 
mărimi.

• Mașinile de tocat carne sau nuci 
să se vîndă și cu șuruburi de re
zervă.

• Să se studieze posibilitatea pro-

sponților Io consfătuire
ducerii unor pulverizatoare din sti
clă pentru apă de colonie, brianti
nă, fixativ.

• Produsele cosmetice, îndeosebi 
cele noi, să fie însoțite de prospecte 
explicative mai largi.

• Cei care călătoresc mult ar a- 
vea nevoie de un ceas deșteptător 
montat într-o cutie apărătoare.

Cititorul J. Săvulescu din Capitală 
ne-a semnalat că într-o serie de 
magazine de încălțăminte nu se gă
sesc pantofi de băieți nr. 34—35.

Pentru a se acoperi necesarul de 
consum la încălțămintea pentru co
pii, ne comunică direcția gene
rală de resort din Ministerul Co
merțului Interior, s-a luat măsura ca 
fabrica „Pionierul’ din București să 
producă o cantitate mai mare de 
pantofi numerele 34—35. Din contro-

La o repetiție a ansamblului de cîntece și dansuri „Ciprian Porumbescu“ din Suceava

0®.

Ionel n-o să cîștige acordeonul
Ionel este în clasa întîia a unei școli 

din Arad. Tovarășa învățătoare l-a învă
țat să citească, să scrie. Știe și tabla în
mulțirii cu unu și cu doi ; se pricepe la 
scăderi și împărțiri — așa, cu, cifre mai 
puține. Dacă-I întrebi ce este Dunărea, 
o sărți răspundă că este o apă mare că
reia i se zice fluviu, că mărginește o 
parte din țara noastră și că se varsa în 
Marea Neagră. O mulțime de lucruri 
folositoare a învățat Ionel la școală. De 
felul său este un copil vesel. După ce-și 
face lecțiile, glasul i se aude pe toată 
strada. Dar acum ce i s-o fi întîmplat de 
stă atît de abătut ? Privește lung la ches
tionarul din fața sa. Parcă a uitat și lite
rele de tipar. Citește a zecea oară : 
„Pentru pionieri și elevi se organizează 
un concurs „Să cunoaștem regiunea și 
realizările din Banat". Mai departe se a- 
rafă că chestionarele completate să fie 
trimise pe adresa : Casa Pionierilor Timi
șoara, după ce se va trece numele și 
prenumele, adresa, localitatea, raionul, 
str. și nr., locul de muncă, vîrsfa — a- 
cestea din urmă să fie completate cu li
tere de tipar — atrage atenția binevoitor 
chestionarul.

In privința literelor de tipar, Ionel ar 
scoate-o la capăt ; știe să le scrie, dar 
cum să răspundă el la cele douăzeci de 
întrebări prevăzute ? Tovarășa învățătoare 
i-a atras atenția : „Mîine dimineață mi-l 
aduci completat împreună cu suma de un 
leu“. Atîta costa chestionarul. Toți colegii 
săi din clasă șj din școală au primit ase
menea chestionar împreună cu indicația 
precisă : „Dimineață le aduceți comple
tate și cu suma de un leu".

Ionel ar duce bucuros toate economiile 
sale, a strîns vreo cincisprezece lei, nu
mai să fie iertat de răspunsuri. Oricît 
și-ar chinui el capul, nu-și amintește să 
fi învățat pînă acum, la școală, așa ceva, 
lată prima întrebare : „O parte în
semnată a regiunii noastre este munfoa- 
să. Care sînt acești munți și ce procentaj 
din suprafața regiunii ocupă ?“ Ionel în
cearcă să ghicească ce-o fi aia procentaj. 
Apoi : „Ca să ajungi cu trenul de la O- 
ravifa la Anina străbați originala linie fe
rată, cea mai veche din țară, construită 
în 1847. Cîți kilometri au fost tăiați în 
stîncă pentru a se construi această linie,

cite tunele și cite viaducte întîlnești pe 
această linie ?" N-a fost niciodată de la 
Oravifa la Anina și nici de la Anina la 
Oravija. Ar fi numărat el și tunelele și 
viaductele.

Chestionarul îl mai întreabă pe Ionel 
care este ponderea regiunii Banat în pro
ducția de fontă, oțel, laminate, genera
tori electrici, fesături de bumbac și trico
taje, cîte tractoare brăzdează ogoarele 
bănățene, cîte cinematografe erau înainte 
și cîte sînt acuma, cîți sfudenfi, la cîfi lo
cuitori revine un medic, cîte școli medii 
există. In sfîrșit, a douăzecea întrebare, 
ultima, îl dă gata pe Ionel : să indice trei 
oameni de seamă din Banat. Pe unul l-ar 
putea numi : responsabilul Casei pionie
rilor, organizatoarea concursului ; dar pe 
ceilalți doi ? Totuși mai grea i se pare 
cea cu numărul 16 : i se cere să afle 
titlul și autorul poeziei din care se redă 
următoarea strofă : „O zi cu tancuri, tu
nuri și flori, Intrînd mîntuitoare în cetate, 
O zi cu lacrimi, cu jocuri și bucate, In 
zorii plini de purpuri și flori“.

Un singur paragraf i-a produs lui Io
nel plăcere, citindu-l, acolo unde se 
spune de premii : televizor, frigider (? !) 
acordeon, motoretă, stjlouri, pachete cu 
cărți, ceasuri, serviete, șahuri, truse de 
excursie, biciclete, picupuri cu plăci, apa
rate de radio, mingi,’ aparate de fotogra
fiat, excursii prin O.N.T. în țară și strai- ■ 
nătate.

Ce-ar mai cîștiga el un acordeon, un 
ceas, un aparat de fotografiat și o bi
cicletă I Numai astea patru. Ir) rest n-ar 
avea nici o pretenție : șă mai cîștige și 
alțji. Dar cum să cîștigi cînd nu poți răs
punde la o singură întrebare I Iar mî.ine 
ce-i va spune el tovarășei învățătoare ? 
Tatăl său, abia venit de la lucru, îl gă
sește foarte indispus :

— Ce fi s-a întîmplat Ionele, nu cum
va te-ai bătut cu cineva ?

Ionel îi arată chestionarul :
— Trebuie să... Tată, ajută-mă...
— Linișteșfe-te, am să te ajut. 
Era cam obosit — avusese mult 

lucru în ziua aceea la depoul
Arad, însă cînd e vorba de copil... înar
mat cu un creion, se așează la masă dar 
prima întrebare îl pune pe gînduri ; a 
doua, a treia și a patra îl fac să nu-și

de
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găsească locul pe scaun, iar restul îl 
năucesc de-a binelea.

— Ce faci fată, nu scrii ?
Cum să-i spună că la cele mai multe 

nici el nu poate așa, cu una cu două, să 
răspundă. Ar mai rămîne ceva din auto
ritatea sa de părinte ? împăturește ches
tionarul, îl vîră în buzunar și se ridică 
grăbit.

—- Mă duc că am uitat ceva la ate
lier. N-ai grijă, îl aduc completat gata. 
Cu un zîmbet forțat iese pe ușă. Se duce 
întins la șeful gării din Arad. Acesta știe 
multă carte, nu se împiedică dumnealui 
de asemenea întrebări.

— Tovarășe șef, scofeți-mă din impas. 
Și-i explică cinstit cum stă povestea și 
cum pe el îl depășește treaba asta.

Binevoitor, șeful ia chestionarul, se 
uită peste el, apoi se încruntă și, în cele 
din urmă, izbucnește :

— Bine tovarășe, cînd am atîfea 
bleme pe cap cu plecări și sosiri de tre
nuri, dumneata vii la mine cu asemenea 
șarade ?

— Aveți dreptate, mă scuzați. Solici
tantul se îndreaptă spre ușă. Cînd să iasă, 
șeful îi zice :

— Nu te supăra, dar n-aș putea să 
răspund la toate, acum, pe loc... fără o 
documentare... mă-nțelegi ?

A doua zi, Ionel i-a predat învățătoa
rei chestionarul așa cum îl primise, adică 
în alb, plus un leu. Firește că n-o să 
cîștige nici acordeon, nici bicicletă, nici...

O altă nedumerire : In orașul Arad sînt 
22 000 de elevi — de la clasa I elemen
tară pînă la a Xl-a medie. De ce li s-au 
trimis școlilor din acest oraș, spre difu
zare, 45 000 de chestionare ? Mai mult 
ca sigur că în „calcul“ au fost prinse și 
creșele plus grădinițele de copii.

Gheorghe VLAD
N. B. Pe lîngă aspectul aproape anec

dotic al chestionarului despre care a fost 
vorba mai sus, ar mai fi de pus o între
bare : Nu cred organizatorii concursului 
că perioada acordată pentru trimiterea 
răspunsurilor (30 martie—15 mai) s-ar fi 
cuvenit rezervată mai curînd învățăturii 
și încheierii cu bune rezultate a anului 
școlar ?

pro-

130 000 de spectatori
ORADEA (coresp. „Scînfeii"). — Co

lectivul teatrului orădean a prezentat 
sîmbătă seara cea de a 11-a premieră 
din actuala stagiune cu piesa : „Vizita 
bătrînei doamne“, de dramaturgul elve
țian Friederic Dürrenmatt. Regia specta
colului este semnată de Sanda Manu de 
la Teatrul „Constantin Nottara" din Bucu
rești, iar decorurile și costumele de Ion 
Popescu-Udriște de la Teatrul de Co
medie, Din distribuție fac parte, printre 
alfii, actorii Maud Mary, Dorel Urlăfeanu, 
Nicolae Toma, Vasile Constantinescu, Lili 
Mihăilescu-Vladimir, Liviu Mărtiniș și 
alfii. De la începutul actualei stagiuni co
lectivul Teatrului de stat din Oradea a 
prezentat 337 de spectacole, la care au 
luat parte aproape 130 000 de specta
tori.

TEATRE
Teatrul de stat de operetă: Paganini — 

(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : Apus de 
soare — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : O 
femeie cu bani — (orele 15,30), Avarul — 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala 
din bd. Magheru) : Zizi și... formula ei 
de viață — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bülandra“ 1 (Sală' d'iiî bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Tache, lanke 
și Cadîr — (orele 19,30) ; (Saia Studio, 
din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Jocul 
de-a vacanța — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Rinocerii — (orele 19,30). Tea-' 
trul muncitoresc C.F.R.-Gjulesti : Paha
rul cu apă — (orele 19,30). Teatrul pen
tru copii și tineret (Sala din str, C. 
Miile) : Ruy Bias — (orele 20) ; (la Sala 
pentru copii, din str. Eremia Grigorescu 
nr. 24) : Nu prea Albă ca zăpada și Mo
tanul descălțat — (orbie 10). Teatrul sa- 
tiric-muzical ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Revista de altădată — (orele 20). Ansam
blul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Cîntă țara mea — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala din str. AcacIeraiei) : 
Povestea porcului — (orele 16), Eu și 
materia moartă — (orele 20,30). Circul 
de stat: Berliner Atraction — (orele 
19,30).

CINEMATOCRAFE

SCRISORI
Iul efectuat s-a stabilit că în ultimul 
timp s-au livrat magazinelor canti
tăți sporite de asemenea încăl
țăminte.

LUMINĂ ELECTRICĂ LA CASA 
DE NAȘTERE

Un grup de locuitori din comuna 
Vișina Nouă, raionul Corabia, ne-au 
scris că, deși comuna este electrifi
cată, casa de naștere nu are lumină 
electrică.

Sfatul popular raional Corabia ne 
răspunde că a intervenit la I.R.E. Ol
tenia pentru executarea instalației 
electrice, urmînd ca lucrarea să 
efectueze în scurtă vreme.

HIDROFORUL FUNCȚIONEAZĂ

se

La etajele blocurilor 1—2—3 de pe 
strada Tudor Vladimirescu din Tîr- 
goviște apa nu ajunge din cauză 
că hidroforul este stricat de mai 
mult timp, iar întreprinderea de gos
podărie orășenească întîrzie să-l 
repare — ne-au scris mai mulți lo
catari ai acestor blocuri.

Sfatul popular al orașului Tîrgo- 
viște a luat măsuri pentru înlocuirea 
electromotorului de la acest hidro- 
for, astfel ca apa să poată urca. A 
fost angajat un mecanic calificat 
care supraveghează funcționarea 
hidroforului.

AUTOBUZELE ORAȘULUI
Intr-o corespondență din Galați ni 

s-au semnalat deficiențe în organi
zarea transportului în comun : nu se 
respectă graficul de circulație al 
autobuzelor, șoferii stau prea mult 
Ia capetele liniilor, călătorii fiind 
nevoiți să aștepte în stații.

Sfatul popular al orașului Galați, 
care a cercetat această sesizare, ne

CUM E GOSPODĂRIT 
CINEMATOGRAFUL?

răspunde că I.T.O. Galați a desem
nat controlori care urmăresc respec
tarea graficului atît în ce privește 
plecările autobuzelor de la capetele 
liniilor, cît și circulația lor pe trasee.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 
CORESPUNZĂTOARE

Un grup de muncitori de la I. F. 
Nehoiu, regiunea Ploiești, ne-au se
sizat că policlinica Nehoiu — o 
unitate nouă, bine utilată — nu are 
suficiente cadre de specialitate și, 
ca atare, asistența medicală nu este 
corespunzătoare.

Cele sesizate sînt juste — co
munică Comitetul executiv al Sfa
tului popular regional Ploiești în 
răspunsul trimis redacției. Pînă la 
întoarcerea medicilor aflați în pre
zent la diferite cursuri de speciali
zare au fost detașați medici de la 
alte unități, asigurîndu-se astfel buna 
funcționare a serviciilor policlinicii.

Cititorul Tudor Georgescu din Ca
pitală ne-a semnalat unele aspecte 
negative în gospodărirea cinemato
grafului „Colentina" : sala e prost 
întreținută, neaerisită, se permite 
accesul în sală în timpul rulării fil
melor etc.

întreprinderea Cinematografică 
București ne face cunoscut că cele 
semnalate corespund realității și că 
s-au luat măsuri de remediere. Sala 
va fi supusă unor reparații genera
le, se va asigura buna vizionare 
filmelor prin respectarea strictă 
orelor de intrare a spectatorilor.

PE ÎNTREAGA RUTĂ

a 
a

Corespondentul voluntar Sorin 
Vernescu ne-a semnalat greutățile 
întîmpinate de cei ce călătoresc cu 
trenul 5003 care, în loc să meargă 
pînă la Bacău, are punct terminus 
stația Mărășești.

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor ne informează că tre
nul 5003/5004 a fost repus în circula
ție pînă la Bacău.

Ce măsuri s-au
Cadre didactice și maiștri de la 

Școala de meserii Peștișani, raionul 
Tg. Jiu, au trimis redacției o scrisoa
re în care semnalau că directorul 
școlii comite abuzuri și caută să 
tragă cît mai multe foloase perso
nale în dauna avutului obștesc.

Comitetul raional de partid Tg. 
Jiu, căruia i s-a trimis scrisoarea, 
confirmă în răspunsul său cele se
sizate de cadrele didactice, arătînd 
amănunțit că Dumitru Secotă, direc
torul școlii, „s-a dedat la o serie de 
fapte care nu cadrează cu calitatea 
de conducător al unei instituții". A 
adus în școală rude și oameni neco
respunzători cu care și-a 
„familiuță" ; ia măsuri de

format o 
unul sin-

luat?
gur, neținînd seama de părerile co
lectivului ; comite nereguli în admi
nistrarea școlii ; se manifestă ca un 
stăpîn al bunurilor obștești, trăgînd 
foloase personale etc. După cum 
rezultă din răspunsul trimis redac
ției, comitetul raional de partid 
a cercetat cu atenția cuvenită 
sesizarea trimisă și a sancționat pe 
D. Secotă pe linie de partid. Ar fi 
fost însă firesc ca în răspuns să șe 
arate, în același timp, dacă comite
tul raional de partid a propus orga
nelor de stat să ia și măsurile admi
nistrative ce se impun, fiind limpede 
că un om care a comis faptele sem
nalate mai sus nu are ce căuta în 
conducerea școlii.

Aventurile unui tînăr — cinemascop : 
Patria (9; 12; 15; 13; 21), Festival (9; 12; 
15; 18; 21), Grivița (9; 12; 15; 18; 21).
Liturghia <le la miezul nopții — cinema
scop : Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Flamura (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Un om care nu există : Garpați (10; 12; 
14; 16), București (10; 12; 15; 17; 19: 21), 
Modern (10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30). Ana
conda : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16 15;'
18,45; 21), Excelsior (10; 12; 14;
18,30; 20,45), Melodia (10; 12; 14,30; 16,45: 
19; 21). Seara prietenilor filmului __
păți (orele 19). Nu pleca : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Rude de sînge ; 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Volga (16; 18,15; 20,30). Dragoste
lungă de-o seară : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în continuare ; 16; 
18,15; 20,30), Giulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 
20,15), Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Pro
gram de filme documentare : Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 21 rulează în 
continuare). Cum stăm, tinere ? : înfră
țirea între popoare (14; 16; 18; 20), Mun
ca (15; 17; 19; 21). Totul despre Eva: Cul
tural (14,30; 17,30; 20,30), Arta (15; 17,45; 
20,30), Cotroceni (15; 18; 20,45). Kaloian : 
Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Limuzina neagră — cinemascop: Buzești 
(16; 18,15; 20,30). Dezrădăcinații : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Privește înapoi cu mi
nte : Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30). To
tul rămîne oamenilor : Unirea (16; 18; 
20). Zile de fior șl rîs : Tomis (9,15; 11,30; . 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Lira (15; 17; 19; 21). 
Cele trei lumi ale lui Gulliver : Flacăra 
(14; 16,15; 18,30; 20,45), Viitorul (14,15;
16,30; 18,45; 21). Domnișoara... Barbă
Albastră : Union (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program de filme pentru copil : Doina 
(orele 10). Un surîs în plină vară : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Vitan (16; 
18,15; 20,30). Nu se poate fără dragoste : 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). îndră
gostitul : Popular (15; 17; 19; 21). Două
sprezece scaune : Moșilor (15; 17; 19; 21), 
Cosmos (16; 18; 20). Germanie, steluțele 
tale ! : Colentina (16; 18,15; 20,30), Pacea 
(16; 18; 20). Frații corsicani — cinema
scop : Volga (9,30; 11,30; 13,30), Floreasca 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (10,45; 
15,15; 17,30; 19,45), Ferentari (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). Păpușile rîd : Pro
gresul (15; 17; 19; 21).

16,15; <•
Car-

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

Direcției regionale a economiei forestiere Argeș, Sfatului popular al 
raionului Tudor Vladimirescu-București. Deși termenul prevăzut pentru 
cercetarea și rezolvarea sesizărilor a expirat, redacția nu a primit încă 
răspunsurile cuvenite.

Cum va fi VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat, 

rămînînd însă ușor instabilă. Cerul a 
fost variabil, au căzut averse locale în
soțite de descărcări electrice în Oltenia, 
Muntenia șl regiunea subcarpatică și, 
izolat, în celelalte regiuni. în regiurțea 
Pitești s-g semnalat grindină, vîntui a 
suflat slab pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul nordic. Temperatura aeru- 
lui, la orele 14, înregistra valori cuprin
se între 23 de grade la Timișoara, Mol
dova Veche, Făurei, Măicănești șl 13 
grade la Brașov. In București : Vremea 
a fost instabilă, cu cerul mai mult aco
perit. In cursul după-amiezii au căzut 
averse. Vîntui a suflat slab pînă ia po
trivit din nord-vest. Temperatura maxi
mă a aerului a fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
șl 16 mai. In țară : Vreme în general 
frumoasă, dar ușor instabilă. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea averse locale. Vînt 
slab pînă la potrivit din nordrvest. Tem
peratura în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
maximele între 16 și 26 grade. In Bucu
rești : Vreme ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea averse de 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în general 
staționară.
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De la „Bombix mori“ 
la matca bănățeană

Plecarea delegației 
guvernamentale romîne în S. U. A

• MĂTASE Șl MIERE • PESTE
• ARBORELE GENEALOGIC AL

UN KILOMETRU DE BORANGIC 
ALBINELOR

Se așterne pe pajiște ninsoarea 
florilor de cireș. In decorul de pri
măvară, orășelul albinelor își ves
tește prezența prin zumzetul locata
rilor porniți gospodărește să culeagă 
dulceața din potire. Iar în preajmă, 
spectaculoasa geometrie a planta
țiilor de duzi-tufe îți recomandă 
preocupările gazdelor. In vecinătatea 
Orșovei își desfășoară activitatea 
Centrul experimental sericicol-api
col al Institutului central de cerce
tări agricole.

Mergînd la concurență cu gazul 
metan, pe care minunile chimiei îl 
transformă în mătasea relonului, 
prozaicii viermi, sub denumirea lor 
științifică de „Bombix mori”, și-au 
schimbat aici calificarea. Ei nu sînt 
numai simpli producători ai firului 
de borangic, ci devin, în cadrul sta
țiunii, obiect de cercetare științifică.

La Orșova lucrează doi oameni 
pasionați, doi candidați în științe 
agricole: soții Eufrosina și Marin 
Craiciu. Puse cap la cap, zilele și 
nopțile de studiu, de cercetări mi
găloase, formează un adevărat șirag 
de ani.

Se știe că în ultimii ani sericicul
tura a depășit anonimatul, transfor- 
mîndu-se într-o ocupație rentabilă, 
mare aducătoare de venituri pentru 
gospodăriile colective, pentru cres
cătorii de viermi de mătase. Acea
stă îndeletnicire este cunoscută din 
cele mai vechi timpuri. Se părea că 
omul nu mai are a interveni. Dudul 
e dud și crește așa cum l-a hărăzit 
mama natură, cît despre viermi, ce 
să mai vorbim ? Și totuși, mina o- 
mului de știință a făcut și în acest 
domeniu adevărate minuni.

Tovarășa Eufrosina Craiciu se 
poate mândri că, datorită cercetări
lor sale, familia puțin numeroasă în 
rase noi a viermilor de mătase a 
sporit cu un nou vlăstar, botezat 
simbolic cu numele de „Albul de 
Orșova“. Spre deosebire de alte rase 
aclimatizate în țara noastră, „Albul 
de Orșova“ are o durată mai scurtă 
a perioadei larvare, este mai rezis
tent la boli, fiind totodată un mare 
producător de mătase. In plus, firul 
pe care-l toarce are culoarea albă, 
atît de căutată și de prețuită. O de
monstrație. Pe un fel de vîrtelniță, 
una dintre tehnicienele stațiunii de
pănă de pe o gogoașă, firul greu vi
zibil cu ochiul liber. Măsurat, avea 
1 200 m. Așadar, mai bine de un ki
lometru de la o singură gogoașă.

Acum, cînd duzilor abia le-au dat 
frunzele, în laboratoarele stațiunii 
se pregătește viitoarea generație de 
viermi. Sub razele infraroșii, sămân
ța e iradiată cu grijă, vegheată de 
ochiul sensibil al termometrelor. 
Este interesant că, datorită acestui 
procedeu modern, procesul de eclo
ziune este mult mai scurt. In fi
șele întocmite de cercetători se face

mențiunea următoare: primele trei 
vîrste crescute sub raze infraroșii 
s-au dezvoltat foarte repede, încă
perile în care au fost ținuți viermii 
nemaiavînd nevoie de încălzire.

O bună parte din cele 4 hectare, 
cît are suprafața verde a stațiunii, 
e ocupată cu specii de dud sub for
mă de tufă. Este o realizare impor
tantă a Centrului experimental Or
șova. Tovarășa Craiciu și-a susținut 
de altfel lucrarea de candidat în 
științe pe această temă. Plantațiile 
intensive de dud-tufă au o mare 
productivitate. După numai trei ani 
de la plantare, dudul dă frunze mari 
cît o foaie de hârtie, de pe un hectar 
cu asemenea duzi obținîndu-se 30 
de tone de frunze bogate în protei
ne, acid ascorbic și apă. Datorită 
calităților sale deosebite, , noul dud 
va fi extins în multe gospodării co
lective unde sericicultura a început 
să capete o mare dezvoltare.

...Marin Craiciu, un adevărat „pă
rinte“ al albinelor, cum îi spun în 
glumă colaboratorii săi, stă cît e ziu
lica de mare în preajma stupilor, 
iar seara și-o petrece fie în la
borator, fie studiind cărți de specia
litate. In cadrul Centrului experi
mental de la Orșova a fost realiza
tă, după îndelungi și migăloase cer
cetări și experiențe, matca bănățea
nă, deosebit de prolifică, caracteri
zată în plus, după spusele oameni
lor de știință, și printr-o mare doză 
de... blîndețe.

Geneza acestei mătei poate fi re
zumată astfel. Mai întîi, s-a urmă
rit evoluția de-a lungul anilor a fa
miliilor de albine mari producătoare 
de miere. Există la Orșova aseme
nea familii 'care au dat și 60 de kg. 
Din cadrul acestor familii au fost 
selecționate apoi măteile, care prin 
reproducere au lărgit rîndurile „re
cordmanelor“. Și, încetul cu încetul, 
arborele genealogic al măteii bănă
țene a devenit tot mai stufos, re
prezentantele acestei rase aflîndu-se 
în prezent în felurite regiuni ale 
țării. De altfel, pe adresa Centrului 
de la Orșova sosesc mereu scrisori 
de la gospodării colective sau de la 
pasionați apicultori, prin care soli
cită matca bănățeană.

Adăugind la aceste preocupări și 
realizări ale candidatului în științe 
Marin Craiciu și faptul că el a fun
damentat științific marea valoare 
economică a stupăritului pastoral în 
comparație cu cel staționar, se poate 
vedea și mai limpede importanța 
muncii pe care o desfășoară acest 
centru experimental.

La Orșova lucrează doi oameni 
pasionați care, cu ajutorul unui co
lectiv restrîns, împletesc munca de 
cercetare cu activitatea productivă.

Ion MĂRG1NEANU

Marți dimineața a pledat în Sta
tele Unite ale Americii delegația 
guvernamentală romînă condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care va duce tratative asupra unor 
probleme ce interesează ambele gu
verne. Aceste tratative se vor referi, 
în primul rînd, la probleme econo
mice, precum și la alte aspecte care 
privesc relațiile între cele două țări.

Din delegația romînă fac parte 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Petre Bălăceanu, ministrul R. P. Ro- 
mîne în Statele Unite. Delegația este 
însoțită de un grup de consilieri și 
experți.

LUCRĂRILE 
SINDICALE 
CU PRIVIRE
FEMEILOR MUNCITOARE

CONFERINȚEI 
INTERNATIONALE 
LA PROBLEMELE

în sala mică a Palatului R. P. Ro- 
mîne din Capitală au continuat 
marți lucrările celei de-a Il-a con
ferințe sindicale internaționale cu 
privire la problemele femeilor mun
citoare. în ședința de dimineață, Gali 
Menendez, colaboratoare a secreta
riatului F.S.M., a prezentat raportul 
asupra celui de-al doilea punct al 
ordinei de zi „Rolul și contribuția 
femeilor muncitoare din țările colo
niale sau care au dobîndit de curînd 
independența, la lupta sindicatelor 
pentru lichidarea totală a colonialis
mului, pentru cucerirea și lărgirea 
drepturilor lor“. La discuțiile asupra 
rapoartelor prezentate au luat parte 
delegate din U.R.S.S., Uruguay, Ni
geria, Guadelupa. în ședința de 
după-amiază, Setiati Surasto, secre
tar al F.S.M., a prezentat raportul 
asupra celui de-al III-lea punct de 
pe ordinea de zi : „Pentru atragerea 
mai largă și organizarea femeilor 
muncitoare în sindicate, participarea 
lor activă la viața și conducerea sin
dicatelor“. în continuarea discuțiilor 
la rapoarte, au luat cuvîntul delega
te din 
Franța, 
tinuă.

Cipru, Maroc, Senegal și 
Lucrările conferinței con- 

(Agerpres)

INFORMAȚII
dimineața a părăsit Capi-Marți

tala David Arthur Davies, secretarul 
general al Organizației 
de meteorologie, 
bert Munteanu, 
relații externe 
La plecare, pe 
neasa, David Arthur Davies a fost 
condus de Gheorghe Hossu, preșe
dintele Comitetului de Stat al Ape
lor, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, V. Chi- 
riac, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Apelor, și alte persoa
ne oficiale.

mondiale 
însoțit de Ro- 

șeful serviciului 
al organizației, 
aeroportul Bă-

In lumea albinelor
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(Urmare din pag. I-a)

întrerupere a alimentării cu ener
gie electrică a consumatorilor de
pinde de operativitatea cu care se 
remediază defecțiunile din instala
țiile electroenergetice. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din unitățile 
energetice au datoria să intensifice 
eforturile pentru a rezolva toate 
problemele legate de menținerea în 
funcțiune a instalațiilor de produ
cere, transport și distribuție a ener
giei electrice.

Mai sînt încă rezerve organizato
rice și tehnice pe care lucrătorii din 
unitățile de exploatare pot să le 
pună din plin în valoare pentru re
ducerea numărului de deranjamente 
și duratei acestora. Este bine, de 
aceea, să fie analizate cu mai mult 
simț de răspundere toate posibilită
țile de reducere a numărului de de
ranjamente și a timpului de rezol
vare a acestora, să fie asigurate scu
lele și materialele corespunzătoare 
la centrele de intervenție, șă se ex
tindă procedeele tehnice moderne de 
depistare a defectelor etc.

Paralel cu mărirea instalațiilor 
electrice producătoare, este necesar 
șă se intensifice acțiunea de aplati
zare a curbelor de sarcină ale con
sumatorilor industriali și de econo
misire a energiei electrice. Spre deo
sebire de alte ramuri industriale, 
pentru producția de energie electri
că este specific faptul că ea nu poa
te fi stocabilă și de aceea trebuie să 
existe în fiecare moment o egalitate 
între consum și producere. Din a- 
ceastă cauză, o problemă importantă 
în producerea energiei electrice este 
satisfacerea în fiecare moment a 
cererii de consum. Ca urmare a va
riației puterii solicitate de consuma
torii din sistemul energetic, trebuie 
să existe în funcțiune grupuri pro
ducătoare. care să facă față cereri
lor. După cum se știe, seara, puterii 
electrice solicitate de diverse în
treprinderi și instituții i se supra-

pune puterea cerută de ilumi
natul public, general și casnic. Con
sumul este mare și în primele ore 
ale dimineții (vîrful de dimineață). 
Din punct de vedere economic este 
foarte important ca diferența între 
puterea electrică solicitată de con
sumatori la orele de vîrf și puterea 
cerută în restul timpului să fie eît 
mai mică, adică curba de sarcină a 
sistemului energetic să fie cît mai 
aplatizată.

începînd din anul 1962, întreprin
derile industriale au intensificat 
măsurile pentru aplatizarea curbei 
de sarcină. Rezultatele obținute sînt 
destul de importante și ele pot fi 
îmbunătățite în continuare. între
prinderile industriale, organizațiile 
economice, ministerele vor trebui 
să acorde o atenție deosebită redu
cerii consumului de energie electri
că la orele de vîrf. O primă cale 
pentru aceasta este oprirea, în 
timpul orelor de vîrf de sarcină, a 
utilajelor consumatoare de energie 
electrică a căror durată de funcțio
nare este mși mică decît timpul de 
lucru al întreprinderii. Din această 
categorie fac parte instalațiile de 
pompare pentru umplerea unor re
zervoare intermediare, unele insta
lații de ventilație, ateliere auxiliare 
și altele. Altă cale este organizarea 
în așa fel a proceselor de producție 
care cer un consum mare de ener 
gie electrică îneît fazele în care ne 
cesarul de putere este minim să st 
desfășoare în timpul orelor de vîri 
de sarcină ; de asemenea, pot să se 
monteze, în limitele economice, in
stalații de producere a unor semi
fabricate care să funcționeze în a- 
fara orelor de vîrf de sarcină, în 
așa fel ca procesul de producție al 
întreprinderii să nu sufere, iar pla
nul de produse finite să fie realizat 
în întregime. La fabricile de ciment 
Bicaz, Turda, Medgidia — prin 
montarea suplimentară a unor mori 
de măcinat calcar — puterea elec
trică absorbită la orele de vîrf de

aceste întreprinderi se poate reduce 
de la 56 MW la 18 MW. Tot în ve
derea reducerii consumului de ener
gie electrică este bine ca lucrările 
de întreținere a utilajelor mari con
sumatoare de energie să fie efec
tuate în' timpul orelor de vîrf de 
sarcină.

Paralel 
sorbite în 
sar să se 
atît de susținută pentru economisi
rea energiei electrice de către toți 
consumatorii. Prin eliminarea stran
gulărilor în instalațiile electrice de 
transport, transformare și distribu
ție, prin îmbunătățirea factorului 
de putere, prin eliminarea pierderi
lor din instalațiile de aer compri
mat și apă industrială a întreprin
derilor, printr-o mai corectă con
ducere a proceselor tehnologice, ca și 
pe alte căi, se pot obține importan
te economii de energie electrică.

Măsurile stabilite de către consu
matori pentru evitarea rifcipei de 
energie electrică, pentru reducerea 
puterii consumate la orele de vîrf 
sînt însemnate și se cer realizate la 
termenele planificate. Printr-o acti
vitate susținută a întreprinderilor 
de distribuție a energiei electrice, a 
organelor Inspecției Energetice și a 
unităților consumatoare, se poate a- 
junge la rezultate valoroase în fo
losirea resurselor energetice.

Sarcinile sectorului energetic sînt 
leosebite, problemele care-i stau în 
față sînt complexe și importante. 
Pentru rezolvarea lor în condițiile 
cele mai bune, colectivele între
prinderilor de exploatare, ale șan
tierelor, ale unităților de proiectare 
sînt chemate să depună o muncă 
perseverentă, creatoare, să dea do
vadă de inițiativă și spirit gospodă
resc. Realizîndu-și sarcinile ce le 
revin, ele voi- contribui la produce
rea unor cantități sporite de ener
gie electrică atît de necesară dez
voltării economiei naționale și ridi
cării nivelului de trai al poporului.

cu reducerea puterii ab- 
orele de vîrf, este nece- 
desfășoare o acțiune tot

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de Alexan
dru Bîrlădeanu, Gogu Rădulescu și 
Constantin Tuzu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Victor Ionescu, ministrul comer
țului exterior, Gheorghe Rădoi, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Roman Moldovan, Emanoil 
Florescu și Sergiu Bulgacoff, prim- 
vicepreședinți ai Comitetului de Stat 
al Planificării, Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și institu
ții centrale.

Au fost de față William A. Craw
ford, ministrul S.U.A. la București, 
și membri ai legației. (Agerpres)

Marți dimineața a 
tala, plecînd la Paris, delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn, for
mată din tovarășii Mihai Dalea, se
cretar al C.C. a] P.M.R., și Gheorghe 
Vasilichi, membru al C.C. al P.M.R., 
care va participa la lucrările celui 
de-al XVII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășul Alexandru Drăghici, 
de membri ai C.C. al P.M.R. și ac
tiviști de partid.

părăsit Capi-

(Agerpres)

a
,,g s i ir I HsVs W

Seclaraiiile unor membri ai
în cadrul întîlnirii pe care au 

avut-o cu reprezentanții presei îna
inte de a părăsi Bucureștiul, mem
brii delegației Parlamentului aus
triac și-au împărtășit impresiile 
despre vizitele făcute în Romînia.

„Delegația noastră — compusă 
din reprezentanți a trei partide 
diferite — a declarat d-na 
Jochmann, conducătoarea 
gației, este unanimă în a 
noaște că în frumoasa dv. 
s-a desfășurat în ultimul timp o e- 
normă muncă de construcție. în
tr-un timp relativ scurt, am avut 
prilejul să vedem foarte multe lu
cruri interesante, atît în București 
cît și în celelalte localități vizitate. 
Țin să mulțumesc, în numele între
gii delegații, pentru ospitalitatea și 
primirea ce ni s-a făcut. Plecăm cu 
impresii foarte frumoase pe care le 
vom împărtăși poporului nostru“.

„în vizita făcută de delegația 
noastră la Institutul de inframicro- 
biologie al Academiei R. P. Romîne
— a spus dl. Pius Fink — am putut 
constata că aci se desfășoară o va
loroasă activitate științifică, activi
tate care face cunoscut acest for 
științific în toată lumea. Sîntem fe
riciți că am avut prilejul să vizităm 
țara dv., să admirăm bogățiile sale 
și, în mod deosebit, interesul și vo
ința de construcție pașnică a po
porului dv.“.

„Cu 47 de ani în urmă am fost 
în Romînia — a spus dl. Robert 
Scheuch — și pot să vă spun că 
acum țara dv. este de nerecunoscut. 
Mi-am dat seama că aici a avut și 
are loc un intens proces de indus
trializare, că aceasta constituie o 
problemă centrală pe plan econo
mic. Această muncă de construcție 
va face ca. Romînia să devină cu
noscută în toată lumea ca o țară cu 
o economie puternică“.

„Demn de apreciat este faptul că, 
într-un timp scurt, s-au construit în 
Romînia un mare număr de locuințe 
și că acestea sînt modern înzestrate
— a declarat dl. Iosef Moser. A- 
ceasta este o problemă socială im
portantă care ne preocupă și pe 
noi“.

Referindu-se la dezvoltarea eco
nomică a țării noastre, dl. Hermann 
Fritz a subliniat rolul pe care îl 
joacă planificarea. „Coordonarea și 
planificarea economiei dv. face po
sibilă raționalizarea, care înseamnă 
valorificarea la maximum a posibi
lităților existente. Ne exprimăm

Rosa 
dele- 
recu- 
țară

convingerea că țara dv. se va dez
volta în continuare cu același avînt 
și că vă veți face tot mai cunoscuți 
pe piața internațională. Aceasta va 
aduce după sine o continuă dezvol
tare a legăturilor și colaborării din
tre țări“.

„în timpul vizitei noastre, a ară
tat dl. Josef Gamsjager, am fost 
deosebit de impresionați de tot ceea 
ce am văzut. Uzinele de tractoare 
din Brașov, Fabrica de confec
ții și tricotaje București, Rafină
ria de la Teleajen, instalațiile lor 
moderne ne-au demonstrat dezvol
tarea continuă, în ritm impetuos, a 
economiei dv. la nivel mondial. Noi 
ne străduim să întărim cît mai mult 
prietenia dintre țările noastre, să 
dezvoltăm relațiile economice, cul
turale și științifice în interesul păcii 
în lume“.

Dl. Franz Regensburger a spus : 
„Ca profesor, țin să relev că în Ro- 
mînia se acordă o mare atenție în- 
vățămîntului. Fiecare tînăr are toate 
condițiile pentru a se consacra 
studiului, pregătirii sale multila
terale. La dv. a luat, de asemenea, 
o mare dezvoltare turismul. Este un 
lucru foarte important, deoarece 
schimburile între țări aduc cu sine 
respect, înțelegere între oameni și 
simpatie între popoare“.

„Sînt în țara dv. pentru a treia 
oară, a arătat dl. Hanz Bischof. Tot 
ceea ce am văzut acum se deose
bește fundamental de trecut. Romî- 
nia se dezvoltă într-un ritm rapid 
și multilateral. M-a impresionat în 
mod deosebit mișcarea artistică de 
amatori, echipele de cîntece și dan
suri, care sînt un inepuizabil izvor 
de frumos“.

„Dezvoltarea atinsă în domeniul 
construcțiilor, a spus dl. Herbert 
Pansi, înfățișează marile realizări ale 
Romîniei, unde în două decenii s-a 
construit mai mult ca înainte în se
cole întregi. Am luat contact cu pre
ședinți de sfaturi populare, cu' di
rectori de întreprinderi, cu oameni 
de știință" și am rămas impresionat 
de competența lor. împreună cu 
ceilalți colegi ai delegației, m-am in
teresat și de condițiile bune de mun
că și de îngrijire a sănătății, create 
în întreprinderile pe care le-am vi
zitat, de protecția muncii, de asigu
rările sociale, de ceea ce se face 
pentru om, căruia i se acordă o mare 
atenție. Părăsim Romînia cu cele 
mai frumoase impresii“.

Delegația Parlamentului austriaca părăsit Capitala
Marți dimineața a părăsit Capitala 

delegația Parlamentului austriac 
condusă de Rosa Jochmann, membru 
al Consiliului Național, care la in
vitația Marii Adunări Naționale a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost con
duși de acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
deputați ai Marii Adunări Naționale,

funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și ai Marii Adu
nări Naționale.

Au fost de față dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei în R. P. Ro- 
mînă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

NCHEIEREA LUCRĂRILOR
CONSFĂTUIRII U. N. E. S. C. 0. 
PENTRU ȚĂRILE BALCANICE

Acusticienii sovietici au efectuat o 
serie de cercetări privind fizica tă
ierii materialelor 
Procedeul elaborat 
permite să se taie 
ceramica, cuarțul, 
ciul, rubinul, aliajele cu duritate 
foarte mare și chiar diamantul. Cu 
ajutorul ultrasunetelor, în toate a- 
ceste materiale se pot executa adîn- 
cituri și găuri de orice configurație, 
cu un grad ridicat de precizie și ne
tezime a suprafeței prelucrate. 
Dislocarea materialului este deter
minată de loviturile date cu o frec
vență de 20 000 pe secundă.

dure și friabile, 
pe baza studiilor 
porțelanul, sticla, 
germaniul, sili-

de termoficare „Măriei". Prima parle a 
noului obiectiv va avea o capacitate de 
200 000 kW. După instalarea tuturor a- 
gregatelor care sînt prevăzute în cadrul 
proiectului, capacitatea centralei va creș
te, ajungînd pînă la 500 000 kW.

„Eta viro“
o-
a

La uzina „Electro-Praga“ din 
rașul Hlinsko (R. S. Cehoslovacă) 
fost construit un ventilator electric 
denumit „Eta viro“. Acesta poa
te fi folosit în tot timpul anului : 
vara răcorește aerul, iar în celelalte 
anotimpuri ventilează aer cald sau 
fierbinte. Aparatul, avînd o putere 
între 20 și 1 600 de wați, ventilează 
într-o secundă 22 litri de aer.

Centrala „Măriei“
In Cuba se construiește în prezent 

unul dintre cele mai mari obiective ener
getice ale republicii — Centrala electrică

Mine carbonifere 
în centrul orașului

Specialiștii polonezi au constatat 
că sub orașul Walbrzych, al doilea 
oraș ca mărime din voievodatul 
Wroclaw (R. P. Polonă), se află ză
căminte de cărbune cocsificabil. 
Pînă în prezent exploatarea acestui- 
zăcămînt a fost interzisă, datorită 
pericolului surpării orașului. Luîn- 
du-se măsurile de siguranță cuveni
te, experții au permis extracția căr
bunelui și în curînd se vor deschide 
două mine chiar în centrul orașului.

Cu precizie de 1/100 mm.
Institutul pentru dezvoltarea con

strucției de mașini-unelte din R. P. 
Ungară și Combinatul pentru produ
se ale industriei optice au pus la 
punct producția unor mașini-unelte 
de șlefuire și fasonare a articolelor 
optice. Noile mașini-unelte funcțio
nează cu o precizie de peste a suta 
parte dintr-un milimetru, controlul e- 
fectuîndu-se cu ajutorul unui dispo
zitiv optic montqt în mașina-unealtă.

Intr-un parc din Hanoi, capitala R. D. Vietnam

TRATATIVELE 
CEHOSLOVAGO-ALGERIENE

PRAGA 12 (Agerpres). — După 
cum anupță CETERA, la 11 mai la 
Fraga au început tratativele dintre 
delegațiile Algeriei și Cehoslovaciei. 
Delegația cehoslovacă este condusă 
de Antonin Novotny, președintele 
R. S. Cehoslovace, iar delegația al
geriană — de Ben Bella, președintele 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare. în cursul tratativelor, cele 
două delegații au făcut un schimb 
de păreri în problemele care intere
sează ambele părți.

Conferința economiștilor marxiști
SOFIA 12 (Agerpres). — între 6 

și 11 mai a avut loc la Sofia confe
rința internațională a oamenilor de 
știință economiști-marxiști. Au par
ticipat oameni de știință din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară, U.R.S.S. și din alte țări.

Semnarea declarației 
comune R.P.U.—R.D.G.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 
La 12 mai, la Budapesta a fost sepi- 
nată Declarația comună privind con
vorbirile dintre delegațiile de partid 
și guvernamentale ale R. P. Ungare 
și R. D. Germane. Din partea un
gară, Declarația a fost semnată de 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar 
ungar, iar din 
ne de Walter 
tar al C.C. al
Consiliului de Stat, și de dr. Lothar 
Bolz, locțiitor al președintelui Con
siliului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe.

în aceeași zi, delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. Germane 
a sosit pe calea aerului în patrie.

muncitoresc-țărănesc 
partea R. D. Germa- 
Ulbricht, prim-secre- 
P.S.U.G., președintele
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Marți au luat sfîrșit în Capitală 
lucrările primei Consfătuiri a comi
siilor naționale U.N.E.S.C.O. din ță
rile balcanice. în ședința de închi
dere, pe baza propunerilor făcute 
de unele delegații, participanții la 
consfătuire au adoptat o serie de 
proiecte privind organizarea de ac
tivități comune în domeniul educa
ției, științei și culturii, care urmează 
să fie înfăptuite în perioada 1965-66 
de către comisiile naționale pentru 
U.N.E.S.C.O., în colaborare cu insti
tuțiile naționale de specialitate. S-a 
hotărît ca asemenea consfătuiri să 
aibă loc pe viitor din doi în doi ani. 
într-una din țările balcanice. în 
continuare au luat cuvîntul șefii de
legațiilor participante, care au adus 
mulțumiri Comisiei naționale a R.P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O. pen
tru inițiativa ei și pentru ospitali
tatea de care s-au bucurat în țara 
noastră. Jean Chevalier, reprezen
tantul Directorului general al 
U.N.E.S.C.O., a subliniat însemnăta
tea consfătuirii de la București, re- 
levînd contribuția importantă pe 
care țările balcanice o aduc la rea
lizarea programului U.N.E.S.C.O.

Luînd cuvîntul în numele delega
ției romîne, acad. Mihail Ralea, 
președintele Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., a 
arătat că lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat în spiritul principiilor de 
cunoaștere reciprocă și prietenie în
tre popoarele balcanice, al afirmării 
în această regiune a lumii a idealu
rilor bunei înțelegeri, respectului re
ciproc, conviețuirii pașnice.

Marți seara, acad. Mihail Ralea a 
oferit o masă în cinstea participan- 
ților la consfătuire. (Agerpres)

A

întreceri pentru Spartachiada republicană
în regiunea Hunedoara, la între

cerile din prima etapă a Spartachia
dei republicane, desfășurate pe aso
ciații, au participat pînă acum peste 
105 000 tineri. La Hunedoara, Calan, 
Teliuc, Ghelar, în localitățile minie-

In cîteva rînduri
RUGBI. Astăzi la Hanovra, în semi

finalele „Cupei campionilor europeni“ la 
rugbi, echipa Grivița Roșie întîlnește for
mația locală „Viktoria”. Jocul este aștep
tat cu legitim interes. Echipa învingătoare 
din această partidă va întîlni în finală 
echipa Agen, campioana Franței. Finala a 
fost programată pentru data de 7 iunie, 
într-un oraș care urmează să fie stabilit 
zilele acestea. în vederea jocului de la 
Hanovra, Grivița Roșie a deplasat cel mai 
valoros Iot, în frunte cu cunoscuții inter
naționali ; Moraru, " 
nescu, Oblemenco, 
Irimescu, Țibuleac.

SCRIMA. Sala sporturilor Dinamo va 
găzdui astăzi de la ora 16 primele asal
turi ale întîlnirii internaționale de floretă

Rusu, Demian, Stă- 
Teodorescu, Wusek,

dintre echipele masculine ale R. P. Ro
mîne și Italiei.

ȘAH. Campioana mondială Nona Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.) conduce în turneul in
ternational feminin de șah de la Suhumi, cu 
3 puncte din tot atîtea posibile. Pe locul doi 
se află Ceaikovskaia (U.R.S.S.) — 2 puncte, 
iar pe locul trei Margareta Teodorescu 
(R.P.R.) cu 1,5 puncte. Șahista romînă a 
cîștigat Ia Buțhrikidze, a făcut remiză cu 
Bîkova și a pierdut la Gaprindașvili.

TENIS. Marți a început în Capitală, pe te
renurile clubului Progresul (str. dr. Staico- 
vici) întîlnirea internațională de tenis de 
cîmp dintre selecționatele de tineret ale R.P. 
Romîne și R.P. Ungare. Iată rezultatele din 
prima zi : R.P. Romînă A—R.P. Ungară B : 
S. Dron—Csiraki 6—1; 6—3; Kadi—I. Năs- 
tase 8—8; 2—6: 6—4. R.P. Romînă B—R.P. 
Ungară A : Boaghe—Kovacs 8—6 ; 7—5 ; 
6—1 ; Varga—Popovici 6—3; 6—8; 10—8.

re din Valea Jiului concursurile din 
cadrul Spartachiadei s-au bucurat 
de prezența a zeci de mii de tineri 
mineri, siderurgiști, studenți, elevi. 
Numeroase asociații sportive, prin
tre care Siderurgistul-Hunedoara, 
Parîngul-Lonea, Știința-Petroșeni, au 
antrenat aproape toți membrii 
U.C.F.S. la întrecerile Spartachiadei. 
Paralel s-au disputat probe pentru 
obținerea Insignei de polisportiv. 
6 680 tineri au trecut toate normele. 
Cu prilejul 
desfășurării 
regional U.C.
noi măsuri în vederea atragerii unui 
număr tot mai mare de oameni ai 
muncii de la orașe și sate la această 
importantă competiție de masă.

TURNEUL BASCHETBALIȘTILOR
AMERICANI

ședinței de analiză a 
Spartachiadei, consiliul 

LF.S. a luat o serie de

„Cursa

Peste cîteva zile va sosi la București 
o selecționată de baschet a Statelor U- 
nite ale Americii care întreprinde un 
turneu în Europa și Africa. Oaspeții, 
componenți de bază ai celor mai cu
noscute echipe profesioniste america
ne („Boston Celtics“, „Cincinnati Ro
yals“, „New York Knickerbockers“, 
„St. Louis Hawks“) vor susține în 
țara noastră mai multe meciuri de
monstrative, avînd ca parteneri pe 
cei mai buni baschetbaliști romîni. Se 
va juca mai întîi în Capitală (sîmbătă 
și duminică), la patinoarul artificial „23 
August“. In continuare, echipa america
nă susține meciuri la Constanța 
(luni, ora 20, în sala sporturilor), Iași 
(marți, ora 17, pe stadionul „C.S.M.S.“) 
și Cluj (miercuri, ora 17, pe stadionul 
„23 August“).

Păci i"
în clasamentul general : Gabriel Moiceanu ne locul 2.

Echipa R. P. Romîne pe locul 3
Cea de-a 4-a etapă a „Cursei Pă

cii“ desfășurată ieri între orașele 
Wroclaw și Poznan (174 km) a prile
juit o nouă afirmare a cicliștilor ro
mîni, care și-au îmbunătățit pozițiile 
în clasament. Gabriel Moiceanu ocu
pă locul doi în clasamentul indivi
dual, la 18” de liderul cursei, iar e- 
chipa R. P. Romîne a urcat și ea un 
loc, situîndu-se acum a treia în cla
samentul pe țări. întrecerea s-a dis
putat pe un timp noros, cu vînt tare 
din față. Cu toate acestea concuren- 
ții au pedalat într-un ritm foarte 
rapid, ceea ce a dus la realizarea u- 
nei medii orare de 43,750 km. Numai 
după 15 km de la plecare, plutonul

s-a împărțit în două. In față au ră
mas 40 de alergători, printre care se 
aflau romînii : G. Moiceanu, Stoica, 
Ziegler și Zanoni. La km 126 avan
sul grupului din față era de 4’ și a- 
vea să crească pînă la capătul etapei 
la peste 7 minute. Pe stadionul din 
Poznan, primul sosit a fost ciclistul 
polonez Zielinski, urmat de compa
triotul său Gazda și Gustav Schur 
(R.D.G.). în același timp cu învingă
torul (3h 59’18”) a trecut linia de so
sire un pluton numeros care cuprin
dea pe cei patru cicliști romîni men
ționați mai sus. Dumitrescu și Arde- 
leanu au sosit cu plutonul doi la 
7’52”.
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Aproape toți 
minerii Astariei 
ia grevă

MADRID 12 (Agerpres). — „40 000 
de mineri — aproape numărul total 
al minerilor din Asturia — și 5 500 
de metălurgiști se mențin în grevă 
în acest bazin minier" relatează a- 
genția France Presse. Cîteva sute 
de muncitori metălurgiști de la în
treprinderea „Moreda“ s-au alătu
rat mișcării greviste. O puternică 
tensiune domnește în întreprinde
rea de topitorie „Ensidera", precum 
și la „Duro Felguera". încetarea lu
crului în mine a provocat încetini
rea activității căilor ferate asturi- 
ene și a portului Musel (Gijon). 
Guvernul a trimis la 11 mai la 
Oviedo pe ministrul de interne, ge
neralul Camilo Alonso Vega, pentru 
a studia conflictul la fața locului. 
Agenția France Presse relevă o a- 
numită stare de agitație în rîndul 
muncitorilor din centrul industrial 
Bilbao.

PARIS 12 (Agerpres). — în Franța 
au loc numeroase acțiuni de solida
ritate cu greviștii spanioli. Salutînd 
lupta minerilor din Asturia, Federa
ția națională a muncitorilor mineri 
din Franța, afiliată la C.G.T., a ho
tărât să verse suma de 100 000 franci 
în fondul de solidaritate pentru mi
nerii spanioli. Comitetul executiv al 
Federației C.G.T. a muncitorilor din 
metalurgie cheamă pe toți militan- 
ții săi, toate organizațiile sindicale 
și pe toți muncitorii să-și exprime 
solidaritatea frățească cu poporul 
spaniol prin proteste adresate Am
basadei spaniole din Paris și prin 
contribuții bănești pentru ajutorarea 
greviștilor spanioli.

La Geneva continuă lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare. In fotografie : 
membri ai delegației R. P. Romine și al altor delegații la masa Conferinței

Deschiderea sesiunii
Consiliului ministerial al N.A.T.O.

HAGA 12 (Agerpres). — Ieri 
dimineață au început, în clădirea 
Parlamentului olandez din Haga, 
lucrările sesiunii de primăvară a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O. 
După cuvîntările rostite în ședința 
inaugurală festivă de ministrul de 
externe olandez, Luns, de secretarul 
de'stat al S.U.A., Rusk, și de secre
tarul general al N.A.T.O., Stikker, 
sesiunea se va desfășura timp de 
trei zile în secret.

In prima ședință de lucru 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a adresat un apel mem
brilor N.A.T.O. de a se solida
riza cu politica americană dusă 
într-o serie de țări. El a rea
mintit că în momentul de față se 
poate constata o ameliorare în rela
țiile Est-Vest. A luat apoi cuvîntul 
ministrul englez al afacerilor exter
ne, Richard Butler, care s-a decla
rat de acord cu analiza făcută de 
Rusk asupra relațiilor Est-Vest. O 
parte importantă a discursului său 
a fost consacrată poziției Angliei 
față de Piața comună, problemei Ci
prului și creării forței multilaterale 
nucleare a N.A.T.O. In ce privește 
Piața comună, el a reamintit că gu
vernul englez este gata oricînd să 
reia dialogul cu „cei șase“. Cît pri
vește crearea forței multilaterale 
nucleare a N.A.T.O., Butler a subli
niat că această propunere „are mai 
mult un rol psihologic“.

■ Ședința de după-amiază a fost 
deschisă de ministrul de externe al 
Canadei, Paul Martin. El a propus 
ca secretarul general al N.A.T.O., 
Dirk Stikker, să fie însărcinat cu 
misiunea de conciliere între Grecia 
și Turcia cu dreptul de a organiza 
o consfătuire la nivel înalt a repre
zentanților celor două țări. O altă 
temă a discursului său a fost re
vendicarea ca unul din posturile 
de secretari generali adjuncți ai 
N.A.T.O. să fie atribuit Canadei. A 
luat apoi cuvîntul Gerhard Schrö
der, ministrul de externe al R. F. 
Germane, care a reamintit punctul 
de vedere al guvernului vest-ger- 
man în ce privește rezolvarea pro
blemei germane. Ca și antevorbito
rii săi, el s-a declarat de acord cu, 
îmbunătățirea relațiilor Est-Vest.

ROMA 12 Corespondentul Ager
pres, G. Pastore, transmite: Dumi
nică și luni s-au desfășurat alegerile 
pentru desemnarea membrilor pri
mei adunări a regiunii autonome 
Friuli-Veneția-Giulia, care numără 
29 de comune.

Partidul Comunist Italian a obți
nut 18,5 la sută din voturi și 11 
locuri în Adunarea regională față de 
17,1 la sută în 1961. Partidul so
cialist italian a obținut 10,7 la sută 
voturi și 7 locuri față de 11,5 la 
sută în 1961, Partidul socialist ita
lian al Unității proletare, format în 
urma părăsirii partidului socialist de 
către aripa de stînga, care participă 
pentru prima dată la alegeri, a ob
ținut 2,6 la sută voturi și un loc. 
Partidul social-democrat italian —

REPRESIUNI ANTIMUNCITORESTI
ÎN PORTUGALIA

LISABONA 12 (Agerpres). — Po
trivit unor știri din Lisabona, greva 
pescarilor a cuprins toate orașele de 
litoral din provincia portugheză Al
garve. în principalul oraș al acestei 
provincii, Portimano, pescarii, înso
țiți de familiile lor, au organizat o 
mare manifestare, cerînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condiții
lor de muncă. Puternice forțe ale 
jandarmeriei înarmate cu pistoale 
automate au împrăștiat demonstra
ția. Greva pescarilor s-a extins a- 
supra orașelor portugheze de sud 
Lagos și Villa-Real-Di-Santo-Anto- 
nio. Toate porturile pescărești prin
cipale din sud au fost ocupate de 
mari detașamente polițienești.

într-o conferință de presă ți
nută luni seara la Haga, Dirk 
Stikker și-a exprimat părerea — 
potrivit agenției France Presse 
— că „anumite modificări ar trebui 
aduse organizației atlantice care a 
luat ființă în condiții care nu pot fi 
comparate cu cele existente astăzi“.

Ordinea de zi a sesiunii cuprinde 
diverse aspecte ale politicii N.A.T.O., 
dar potrivit părerii majorității ob
servatorilor, nu sînt de așteptat ho- 
tărîri spectaculoase, pe de o parte 
datorită pozițiilor divergente anun
țate anterior, iar pe de altă parte fap
tului că majoritatea miniștrilor care 
au sosit la Haga reprezintă guverne 
stăpînite de climatul preelectoral.

HAGA 12 (Agerpres). — Organi
zațiile de femei din Olanda au or
ganizat pentru ziua deschiderii se
siunii ministeriale a consiliului 
N.A.T.O. un marș al tăcerii, în semn 
de protest împotriva planului creării 
unei forțe nucleare multilaterale a 
N.A.T.O.

CHILE. In întreaga țară, candidați ai diverselor partide politice desfă
șoară pregătiri în vederea alegerilor prezidențiale. Fotografia înfăți

șează un grup de cetățeni în fața unui sediu electoral

din regiunea 
—Veneția-Giulia
9,3 la sută voturi și 6 locuri față 
de 9,6 la sută în 1961, Partidul de- 
mocrat-creștin — 43 la sută și 28 
de locuri față de 45,9 la sută. O a- 
numită creștere a numărului de vo
turi a obținut partidul liberal: 6,2 la 
sută și 4 locuri față de 3,2 în 1961. 
Au pierdut un număr mare de vo
turi partidul neofascist Mișcarea so
cială italiană, care a obținut 6,2 la 
sută voturi și 3 locuri și Partidul 
democrat italian, creat prin fuzio
narea partidelor „popular monarhic“ 
și „național monarhic“, care au ob
ținut 0,5 la sută voturi și- nici un 
loc în Adunarea regională.

In urma rezultatelor obținute vor 
fi desemnați cei 61 de membri ai 
Adunării regionale.

Demersul uiw țări
afro-asiatice la O.IM.Ö.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Din însărcinarea grupului țărilor 
afro-asiatice la O.N.U., reprezentan
ții permanenți ai Ghanei, Indiei, 
Guineei, Kuweitului, Kenyei, Mali, 
R.A.U., precum și reprezentantul 
Turciei l-au vizitat la 11 mai pe U 
Thant, secretar general al O.N.U., ex- 
primîndu-și profunda neliniște în 
legătură cu operațiunile trupelor 
engleze în Arabia de sud.

Ministrul coloniilor al Marii Bri
tanii, Duncan Sandys, a efectuat 
marți o inspecție în regiunile de la 
frontiera Federației Arabiei de sud 
cu Yemenul, unde au avut loc în 
ultimele două săptămîni lupte.

Plan de dezvoltare 
în Republica Unita 
Tanganica și Zanzibar

DAR-ES-SALAM 12 (Agerpres). — 
Parlamentul Republicii Unite Tan
ganica și Zanzibar s-a întrunit 
marți într-o ședință specială în ca
drul căreia președintele Nyerere a 
prezentat planul de cinci ani de 
dezvoltare a • economiei țării. Acest 
plan, care prevede investiții în va
loare de 246 milioane lire sterline, se 
referă numai la Tanganica, urmînd 
ca un plan de dezvoltare a econo
miei Zanzibarului să fie elaborat 
ulterior. Președintele a declarat că 
principalul accent va fi pus pe dez
voltarea agriculturii, concomitent cu 
sporirea producției industriale și 
lărgirea sectorului comercial. Se ur
mărește, de asemenea, creșterea ni
velului de viață al populației, astfel 
încît media de vîrstă să crească de 
la 35—40 ani, cît este în prezent, la 
50 de ani.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
în Adunarea Națională a R. A. U.

CAIRO 12 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, luînd 
cuvîntul în fața deputaților Adu
nării Naționale a R.A.U., N. S. 
Hrușciov a relevat succesele obți
nute de R.A.U. după revoluția din 
iulie 1952 și a subliniat că oamenii 
sovietici sînt bucuroși că R.A.U. va 
păși pe calea construcției socialis
mului.

Subliniind importanța hotărîtoare 
a dezvoltării economiei pentru con
solidarea independenței naționale și 
suveranității țării, vorbitorul a de
clarat că programul și țelurile Uniu
nii Socialiste Arabe deschid Repu
blicii Arabe Unite perspectivele unui 
progres continuu plin de succes.

Apoi, N. S. Hrușciov a prezentat 
pe larg rezultatele obținute de Uniu
nea Sovietică în dezvoltarea econo
mică și culturală de la Revoluția din 
Octombrie și pînă în prezent.

„Cucerind libertatea politică, a 
spus în continuare vorbitorul, tine
rele țări independente caută să 
pună capăt cit se poate de rapid 
trecutului, să-și dezvolte industria, 
agricultura, comerțul. La rîndul lor, 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
ale comunității socialiste sînt intere
sate în mod direct în întărirea for
țelor antiimperialiste și în slăbirea 
pozițiilor imperialismului. Ele con
sideră ca o datorie internaționalistă 
să acorde ajutor multilateral țărilor 
ce s-au eliberat de sub robia colo
nială“.

Oamenii sovietici — a spus N. S. 
Hrușciov — salută cu căldură țările 
și popoarele care au proclamat că 
socialismul este țelul spre care nă
zuiesc.

în continuare, referindu-se la 
lupta împotriva colonialismului, el a 
spus că nu este departe ziua cînd în 
Africa, Asia și America Latină nu 
va rămîne nici o colonie.

Guvernul sovietic, a spus vorbito
rul, consideră lupta pentru pace, 
pentru coexistență pașnică drept 
sarcina centrală a activității sale pe 
planul politicii externe. Arătînd că

★

CAIRO 12 (Agerpres). — La 12 
mai, N. S. Hrușciov și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat Fabrica de 
antibiotice și preparate farmaceuti
ce din apropiere de Cairo, construită 
cu utilaje sovietice. împreună cu 
oaspeții sovietici, fabrica a fost vi
zitată de președintele Republicii A- 
rabe Unite, Gamal Abdel Nasser, și 
de ministrul sănătății al Republicii 
Arabe Unite, Mohamed Mohandes. 
După vizitarea fabricii a avut loc

Tunisia după EXPROPRIEREA PĂMÎNTURILOR 
APARȚINlND CETĂȚENILOR STRĂINI 
® Cuvintarea președintelui Burghiba ® Franța a suspendat ajutorul 

financiar acordat Tunisiei
TUNIS 12 (Agerpres). — Președin

tele Tunisiei, Burghiba, a rostit 
marți o cuvîntare radiodifuzată în 
care s-a referit la hotărîrea adoptată 
de Adunarea Națională tunisiană 
privitoare la preluarea pămînturilor 
agricole aflate în proprietatea unor 
cetățeni străini, în majoritate fran
cezi. Președintele a subliniat că a- 
ceastă. măsură este menită să înlă
ture de pe teritoriul tunisian „ur
mele unei epoci care trebuie să ră
mînă pentru totdeauna în trecut“.

PARIS. Delegația de ziariști ro- 
mîni care se află în Franța la invi
tația Direcției Presei din Ministerul 
Afacerilor Externe, a vizitat la Paris 
noul sediu al Radioteleviziunii, stu
diourile de televiziune „Buttes Chau
mont“, redacțiile unor ziare și reviste. 
Apoi, ziariștii romîni au făcut o că
lătorie în sudul Franței, unde au vi
zitat monumente istorice din Pau și 
Toulouse, instalațiile societății de pe
trol și gaze de la Lacq, Uzina de a- 
samblare de avioane din Saint Martin, 
s-au întîlnit cu oameni de cultură și 
ziariști. Membrii delegației au avut 
întrevederi cu Claude Lebel, directo
rul Direcției presei și informațiilor, și 
Jean Basdevant, director general pen
tru problemele culturale și tehnice din 
Ministerul Afacerilor Externe.

MOSCOVA. Marți, din Moscova a 
plecat spre Tokio o delegație a So
vietului Suprem al U.R.S.S., în frunte 
cu Anastas Mikoian, care, la invita
ția Parlamentului japonez, va face o 
vizită în Japonia. In declarația făcută 
înainte de plecare, Anastas Mikoian a 
arătat că relațiile dintre Uniunea So
vietică și Japonia se dezvoltă într-o 
direcție favorabilă și și-a exprimat 
speranța că vizita parlamentarilor so
vietici în Japonia va contribui la în
tărirea continuă a relațiilor de bună 
vecinătate dintre cele două țări.

BELGRAD. Iosip Broz Tito, secre
tar general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, l-a primit pe Johann 
Koplenig, președintele Partidului Co
munist din Austria, care se află în 
vizită în R. S. F. Iugoslavia.

VIENA. La , Viena au început lu
crările celui dè-al XIV-lea Congres al 
Colegiului internațional al chirurgilor 
la care participă aproximativ 2 000 de 

personalități și organe ale presei din 
Occident critică faptul că Uniunea 
Sovietică, pe de o parte, se pronunță 
pentru reglementarea problemelor 
internaționale pe calea tratativelor, 
iar pe de altă parte nu refuză arme 
unor țări din Asia, Africa și Ame
rica Latină, șeful guvernului sovietic 
a declarat : „Noi dăm arme pentru 
cauza sfîntă a eliberării popoarelor 
și nu pentru înrobirea lor. Dăm 
arme pentru apărarea libertății cu
cerite și nu pentru agresiune împo
triva altor țări“.

Uniunea Sovietică a simpatizat în
totdeauna profund și simpatizează 
cu ideea unității arabe. Sprijinim 
ideea unității popoarelor Africii în 
lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului, pentru libertate și 
pentru consolidarea independenței 
naționale, pentru pace.

Totodată, trebuie avut în vedere că 
consfințirea cu succes a cuceririlor 
popoarelor care au obținut eliberarea 
și victoria celor care continuă lupta 
pentru libertate, rezidă în unirea 
tuturor forțelor revoluționare, pro
gresiste, ale globului pămîntesc.

N. S. Hrușciov a declarat că Uniu
nea Sovietică apreciază chemarea 
președintelui Nasser pentru lichida
rea bazelor militare străine de pe 
continentul african. Uniunea Sovie
tică are o atitudine de înțelegere și 
simpatie față de. cererile popoarelor 
de a se lichida bazele militare străi
ne din Orientul Apropiat — din 
Aden, Libia, Cipru.

„Socotim că cea mai bună soluție 
ar fi retragerea totală a tuturor tru
pelor străine de pe teritorii străine. 
Totodată, ca un prim pas urgent, ar 
fi necesar să se reducă simțitor efec
tivul trupelor străine de pe terito
riile altor state“.

în încheierea cuvîntării sale, șeful 
guvernului sovietic a subliniat că 
marea construcție de la Assuan va 
rămîne „un simbol al eforturilor 
eroice în muncă ale poporului arab 
și al prieteniei sovieto-arabe de 
neclintit“.

★

deschiderea unei expoziții dedicate 
activității industriei farmaceutice a 
R.A.U.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
sovietici au făcut o vizită mareșalu
lui Abdel Hakim Amer, prim-vice- 
președinte al Republicii Arabe 
Unite.

Seara, la Teatrul de operă din 
Cairo a avut loc un spectacol dat în 
cinstea șefului guvernului sovietic.

Referindu-se la ecoul negativ pe 
care hotărîrea Parlamentului tuni
sian l-a avut în Franța, președintele 
a subliniat că Tunisia independentă 
este în drept să adopte măsurile pe 
care le crede necesare pentru binele 
țării.

* 1

S-a anunțat că Franța a hotărît să 
suspende ajutorul financiar acordat 
Tunisiei ca urmare a hotărîrii de 
expropriere a proprietarilor funciari 
francezi din această țară.

SCURTE ȘTIRI
oameni de știință — medici din dife
rite țări. Președintele Austriei, A. 
Schärf, a adresat participanților o cu
vîntare de salut. în cursul congresu
lui, care va dura pînă la 16 mai, vor 
fi prezentate 400 de comunicări.

PRAGA. Jozef Lenart, președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace, a pri
mit la 12 mai delegația Skupștinei 
Federative a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de E. Kardeli, președintele Skup
știnei și secretar al C.C. al U.C.I., 
care se află într-o vizită în Ceho
slovacia.

HAGA. Adunarea anuală a acțio
narilor companiei „Royal Dutch 
Shell" a ales pe Dirk Stikker, actua
lul secretar général al N.A.T.O., în 
funcția de director al companiei. 
După cum se știe, Dirk Stikker a 
anunțat că demisionează din postul 
pe care îl deține în cadrul N.A.T.O. 
la data de 1 august. El urmează să 
preia postul de director al companiei 
„Royal Dutch Shell“ începînd de la 
1 septembrie a. c.

NEW YORK. Consiliul de Secu
ritate a reluat luni după-amiază dez
baterile în problema Cașmirului.

KÖLN. Tribunalul din orașul vest- 
german Köln a pronunțat la 12 mai 
sentința în procesul intentat fostului 
comandant S.S.-ist Werner Schöne
mann acuzat de complicitate la asa
sinarea în timpul celui de-al doilea 
război mondial a 2170 de persoane. 
Acuzatul a fost condamnat la șase 
ani muncă silnică.

SAIGON. Robert McNamara, mi
nistrul apărării al S.U.A., a sosit marți 
dimineața pe calea aerului la Saigon,

Cîprioți înarmați îndărătul unor fortificații

ÎN CIPRU incidente
soldate cu victime
© Controale severe între Nicosia și Famagusta 
® Desemnarea unui reprezentant special al secre

tarului general al O. N. U.
NICOSIA 12 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția France Presse, 
în cursul zilei de luni au continuat 
în Cipru ciocniri între ciprioții greci 
și turci. într-un comunicat dat pu
blicității luni seara de guvernul ci
priot se relatează că în urma unui 
schimb de focuri la Famagusta doi 
ofițeri greci, un polițist cipriot grec 
și un cipriot turc au fost uciși, iar 
un ofițer grec grav rănit. în comu
nicat se afirmă că cei trei ofițeri și 
polițistul au pătruns cu ajutorul u- 
nui camion în cartierul turc, unde o 
patrulă turcă i-a somat să se opreas
că și apoi a deschis focul.

Ca urmare a incidentului, pe ru
ta dintre Nicosia și Famagusta au 
fost postate la intervale de 5 km 
controale severe pentru a împiedica 
pătrunderea ciprioților turci la Fa
magusta. Autoritățile O.N.U. în Ci
pru au luat, de asemenea, măsuri 
pentru a se evita noi incidente. în 
aceeași zi, relevă agenția France 
Presse, 12 ciprioți greci au pătruns 
în cooperativa militară britanică din 
Famagusta luînd ca ostateci 6 ci- 
prioți turci, funcționari ai acestei 
cooperative. Un alt cipriot turc a fost 
răpit de pe stradă.

NICOSIA 12 (Agerpres). — Co
respondentul din Nicosia al agen

Premierul englez despre 
comerțul cu Cuba

LONDRA 12 (Agerpres). — Pri
mul ministru englez, Douglas-Home, 
a făcut în Camera Comunelor o de
clarație în legătură cu poziția An
gliei față de comerțul cu Cuba. 
Răspunzînd unor interpelări ale o- 
poziției laburiste, premierul en
glez a declarat că Marea Britanie 
nu intenționează să-și schimbe ati
tudinea în relațiile ei comerciale cu 
Cuba. Douglas-Home a arătat că 
Marea Britanie va adopta față de 
guvernul Cubei aceeași atitudine pe 
care a adoptat-o în relațiile comer
ciale cu alte țări, cu excepția expor
turilor privind așa-numitele măr
furi strategice. 

în vederea unor tratative cu oficiali
tățile guvernamentale sud-vietnameze.

ANKARA. Ekrem Alican, fost vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Turciei, a fost ales marți de Con
gresul extraordinar al Partidului Tur
ciei Noi, președinte al acestui partid.

PARIS. Administrația șantierelor 
navale „France-Gironde“ din orașul 
Dunkerque a anunțat că întreprinde
rea și-a încetat activitatea pe termen 
nelimitat. 2 300 salariați au rămas 
fără lucru în urma acestei măsuri.

BAGDAD. La Bagdad a fost dată 
publicității legea cu privire la crearea 
„Consiliului național al comandamen
tului revoluției". în fruntea acestui 
consiliu se va afla președintele repu
blicii, care este, totodată, și coman
dantul suprem al forțelor armate ale 
țării. Din consiliu fac parte, de ase
menea, primul ministru, șeful mare
lui stat major și adjuncții săi, coman
danții de divizii, comandantul su
prem al forțelor armate aeriene, gu
vernatorul general militar. Toate pro
iectele de lege aprobate de Consiliul 
de Miniștri vor trebui să fie sancțio
nate de Consiliul național al coman
damentului revoluției.

MANILA. Fostul ministru de ex
terne al Filipinelor, Salvador Lopez, 
însărcinat de președintele Macapagal 
să viziteze Indonezia și Federația Ma- 
layeză pentru a duce tratative în ve
derea convocării unei noi conferințe la 
nivel înalt (cu participarea Indone
ziei, Federației Malayeze și Filipine
lor) privind rezolvarea conflictului 
malayez, a plecat marți spre Dja
karta.

ției France Presse relatează că si
tuația din Famagusta continuă să 
rămînă încordată. în ciuda masuri
lor de securitate luate de comanda
mentul forței O.N.U. din Cipru, în 
după-amiaza zilei de marți, în .par
tea veche a orașului Famagusta au 
continuat schimburile de focuri în
tre ciprioții greci și turci.

NEW YORK 12 (Agerpres). — La 
Organizația Națiunilor Unite s-a dat 
publicității un comunicat prin care 
se anunță oficial că Gallo Piaza 
Lasso, fost reprezentant al Ecuado
rului la O.N.U., a acceptat funcția 
de reprezentant special al secreta
rului general al O.NiU. în Cipru. 
Misiunea lui Gallo Piaza va fi în 
principiu de scurtă durată. El va 
rămîne în Cipru pînă la 27 iunie. ,în 
comunicat se relevă faptul că func
țiile sale nu vor interfera pe cele 
ale mediatorului în Cipru, Sakari 
Tuomioja, a cărui sarcină este de'a 
găsi o soluție politică pe termen lung 
asupra problemei cipriote. Gallo 
Piaza va fi direct răspunzător 
fața secretarului general,. U Th/ant. 
și în funcția sa va fi ajutat de. ge
neralul Gyani, comandantul forțelor 
O.N.U. pentru menținerea păcii în 
Cipru. !»

Rezultatele preliminare
y. • 1

ale alegerilor 
din Panama

CIUDAD DE PANAMA 12 (Ager
pres). — Potrivit ultimelor cifre pre
liminare ale alegerilor prezidențiale 
din Panama, publicate de tribunalul 
electoral, Marco Robles, candidatul 
partidelor guvernamentale, conduce 
cu 86 447 voturi ; dr. Arnulfo Arias, 
candidatul partidului panamist, a 
întrunit 73 131 de voturi. La mare 
distanță urmează Juan de Arco Ga
lindo, candidatul partidelor de opo
ziție, cu 30 916 voturi.

Pînă în septembrie 1964 se prevede 
terminarea podului suspendat pes
te golful scoțian Firth of Forth. în
tins pe o lungime de 1000 de m, 
între cei doi piloni susținători înalți 
de 160 m, acesta va fi cel mai 
lung pod suspendat din Europa, 
avînd o parte carosabilă și tro
tuare pentru pietoni. în partea sa 
centrală podul se ridică cu 50 de 
m deasupra nivelului apei, permi- 
țînd circulația vaselor transocea

nice

CARACAS. „Republica Chile nu va 
sprijini măsurile anticubane propuse 
de guvernul Venezuelei", a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă 
deputatul chilian Tomas Rejes Vi
cuna.
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