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PE TEMELE ZILEI

Pregătirea 
bunei deserviri 
pe traseele turistice

In sezonul cald, autobuzele, automobilele, motocicletele circulă în număr mare pe șoselele care leagă orașele de centrele turistice. Indiferent de distanță și de mijlocul de transport folosit, pe traseu excursioniștii au nevoie de anumite servicii. Ce li se oferă pe drum ? După cum ne anunță organele din Centrocoop în a căror răspundere se află restaurantele, bufetele, centrele de răcoritoare de pe principalele șosele din regiunile turistice — Brașov, Ploiești, Oradea, Argeș etc, — s-au luat măsuri pentru deservirea corespunzătoare a acestora. Concomitent cu înzestrarea unităților respective cu utilajele frigorifice necesare, cu repararea celor existente, se are în vedere și asigurarea unor cantități importante de gheață ; pentru sezonul călduros, cooperația de consum a însilozat cu peste 65 000 de tone mai multă gheață decit anul trecut. In multe localități — Hjrșo- va, Izvorul Crișului, Baia de Fier — se vor deschide noi unități de deservire sau se va lărgi capacitatea celor existente.In general, activitatea pentru în- tîmpinarea noului sezon e în plină desfășurare. Dar în cadrul pregătirilor care se fac sint de semnalat și unele deficiențe, tărăgănări în ce privește amenajarea unora dintre unități. Ar fi cazul să se studieze posibilitatea amplasării lor, într-o măsură mai mare, în punctele principale de pe toate traseele turistice.Experiența anilor trecuți arată că nu trebuie să se neglijeze un aspect atît de important ca aprovizionarea unităților amintite. în afara preparatelor obișnuite, este bine să se ofere și un bogat sortiment de gustări, produse lactate, dulciuri, legume și fructe, o bună parte în pachete gata făcute, pe care turiștii să și le poată procura fără pierdere de timp.De mare interes pentru turiști este buna funcționare a atelierelor necesare depanării autovehiculelor. Anul acesta le stau la dispoziție astfel de ateliere pe traseele București— Snagov, București—Constanța, Tg. Mureș—Lacul Roșu etc. Anunțați, mecanicii atelierelor de reparații auto-moto vin la fața locului, repară imediat sau, dacă e cazul, remorchează pînă la unitate vehiculul a- flat în pană. Din păcate, ritmul în care se deschid noi unități de acest gen e încă lent. Foarte util ar fi, de asemenea, ca atît în Capitală, cit și în alte orașe să se mărească numărul unităților care închiriază corturi și echipament turistic.O însemnătate deosebită are buna întreținere a traseelor turistice. Iată însă că o bună parte din cele 11 trasee de acest fel din regiunea Argeș sint prost întreținute, nu au marcajele refăcute. Pe traseul Voina-Vîr- ful Roșu din masivul Iezer-Pă- pușa, în lungime de 42 km, lipsesc indicatoarele. Șoseaua care leagă gara Jiblea de Călimănești este asfaltată doar pe jumătate, circulația vehiculelor fiind îngreunată. Din păcate, asemenea exemple mai pot fi date și din alte părți.Este de datoria organelor Ministerului Comerțului Interior, Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei (pentru stațiile de benzină), ale UCECOM și Centrocoop, ale sfaturilor populare regionale, de a controla sistematic dacă unitățile de pe traseele turistice sint bine aprovizionate, dacă orarul lor de funcționare e cel mai potrivit, dacă deservirea corespunde întrutotul cerințelor, pentru a crea turismului — această formă plăcută de odihnă — condiții cît mai prielnice de dezvoltare.

Pană de motor. Mecanicii cooperativei „Metalo-casnica" din Capitala, prezenți pe traseu, remediază operativ 
defecțiunea

utilajului agricol
pentru campania de vară

Unu! din blocurile construite pe șo
seaua Giurgiului din Capitală

A

In secțiile de laminoare

Realizarea unei producții sporite de laminate, în sortimente va
riate și de bună calitate, depinde in primul rind de îmbunătățirea 
funcționării instalațiilor și aparaturii, de folosirea agregatelor la 
întreaga lor capacitate. In această privință, în secțiile de lami
noare ale combinatelor siderurgice din regiunea Banat s-au obținut 
anul acesta succese importante. La Combinatul siderurgic Reșița, 
la Uzinele „Oțelul roșu“ și „Ciocanul"-Nădrag indicii de utilizare 
stabiliți prin plan au fost depășiți sistematic. Despre experiența do- 
bindită de siderurgiștii de aici în folosirea mai bună a capacită
ților de producție, în creșterea producției de laminate ne vorbesc 
azi specialiști din cele trei uzine bănățene.

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ 
A FUNCȚIONĂRII INSTALAȚIILORRealizarea ritmică a sarcinilor de plan a impus o atentă pregătire tehnico-materială a producției. Programul de pregătiri a fost concretizat prin stabilirea unor măsuri care să ducă la îmbunătățirea continuă a funcționării agregatelor. Nu de mult a fost rebobinât motorul principal de acționare a laminoarelor și s-a trecut la alimentarea lui cu tensiunea de 6 kV în loc de 3 kV. Am rezolvat astfel două probleme: au fost eliminate stagnările care, anul trecut, au diminuat producția laminoarelor cu peste 700 de tone și s-a redus consumul anual de energie electrică cu aproape 90 000 lei. Cu ocazia unei reparații capitale a fost modernizat și cuptorul de încălzit materia primă la laminorul de profile. în acest fel, capacitatea de încălzire a cuptorului a crescut cu 20 la sută. ■O deosebită atenție am acordat creșterii indicelui intensiv de utilizare a agregatelor. La propunerea inginerului Pavel Munteanu, șeful secției laminorul de platine, de pildă, s-au îmbunătățit calibrajele. Rezultatul: s-a redus numărul trecerilor, iar productivitatea laminorului a crescut cu 3 tone pe oră față

Paralel cu lucrările de întreținere a culturilor, mecanizatorii din S.M.T. și lucrătorii din gospodăriile agricole de stat din regiunile Ploiești, Argeș, Galați și Oltenia lucrează la revizuirea și repararea mașinilor a- gricole pentru campania de vară. Pînă în prezent. în regiunea Ploiești au fost reparate și revizuite peste 40 la sută din combinele și celelalte mașini ce vor lucra în campania a- gricolă de vară. Mecanizatorii de la S.M.T. Ciorani au pus în stare de funcționare toate combinele pentru cereale, presele mecanice de balotat
Protecția 
pădurilor

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — A- 
nul acesta lucrătorii de pe raza D.R.E.F. 
Maramureș au început campania de com
batere a dăunătorilor pădurii, avînd la 
dispoziție utilaje și mașini noi. Printre al
tele vor fi folosite avioane cars vor efec
tua zboruri de combatere a omizilor de- 
foliafoare prin împrăștierea de insecti
cide. înzestrate cu dispozitive speciale 
instalate la bord, avioanele vor efectua 
stropiri.fine cu emulsie de Defox-25 pe o 
suprafață de 800 ha. în pădurile Lăpușel, 
Corfauă și altele, avioanele vor executa 
prăfuiri pe circa 700 de hectare. Pe ver- 
sanjii unde vegetația și eclozarea omizi
lor este mai timpurie, acțiunea de com
batere a început. Lucrări similare se des
fășoară și pe cale terestră. Peste 500 de 
ha de pădure au și fost tratate cu dife
rite insecticide.

de primul trimestru al anului trecut. Au fost aplicate și alte măsuri asemănătoare: reglarea mecanică a cilindrilor la caja degrosoare a laminorului de platine, introducerea unui recuperator de căldură la unul din cuptoarele pentru încălzirea platinelor, sectorizarea depozitului de materie primă de la laminorul la rece, ceea ce a dus la micșorarea timpilor de pregătire a fabricației. Pentru a preveni întreruperile accidentale în procesul de laminare, s-au întocmit grafice periodice de revizii și reparații. Numai prin această măsură la laminorul dș tablă opririle au fost reduse în acest an cu 76 de ore față de cifrele admise.Exploatarea rațională a agregatelor, realizarea unor indici înalți de utilizare a capacităților de producție nu sînt posibile fără oameni cu o bună pregătire profesională. De aceea, în atenția noastră stă permanent ridicarea calificării muncitorilor din secțiile de laminoare. în primul trimestru, au absolvit cursurile de ridicare a calificării 280 muncitori ; în curînd se vor deschide noi cursuri de pregătire.Cîteva cifre pot ilustra mai bine eficacitatea acestor măsuri. La laminorul de platine indicele intensiv de utilizare a crescut în primul trimestru din acest an cu 14 la sută 

paie și fac în prezent recepția batozelor. Mecanizatorii din regiunea Argeș au terminat reparațiile la 34 la sută din numărul batozelor și la 25 la sută din cel al combinelor. Numeroase mașini și utilaje au fost puse în stare de funcționare și de către mecanizatorii și lucrătorii gospodăriilor agricole de stat din regiunile Galați și Dobrogea. Pînă la începerea lucrărilor de recoltare s-au luat măsuri în vederea instruirii mecanizatorilor care vor lucra în campania agricolă de vară. (Agerpres)

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“).— La fa
brica de conserve din Rîureni se fac 
ultimele pregătiri în vederea începerii 
producției din noua recoltă. Pînă acum 
au fost revizuite și reparate peste 90 
la sută din utilajele și instalațiile linii
lor tehnologice de sirop, compoturi și 
legume. Cazanele de aburi și autocla- 
vele sînt de asemenea într-un stadiu a- 
vansat de pregătire. Fabrica a fost do
tată cu o mașină de sortat fasole, 6 
autoclave pentru sterilizarea și pasteu- 
rizarea fructelor și două mașini de în
chis borcane și cutii de tablă. S-a 
organizat o linie tehnologică în vederea 
realizării, pendu prima dată în această 
fabrică, a conservelor de legume. în 
urma măsurilor luate, fabrica de con
serve din Rîureni va realiza anul acesta 
o producție mult sporită de produse, de 
calitate superioară,

față de indicele planificat, la laminorul de tablă cu 11,5 la sută, iar la cel de benzi și profile cu 6,6 la sută. Depășirea sistematică a indicilor de utilizare a agregatelor a permis laminatorilor noștri să dea peste prevederile planului, de la începutul anului și pînă acum, mai bine de 3 000 tone laminate finite.
Aure! ARDELEAN
inginer șef al Uzinei „Oțelul 
roșu“

LICHIDAREA
„LOCURILOR ÎNGUSTE"La noi, la Reșița, laminăm un mare număr de sortimente cu profile pretențioase și din oțeluri diferite. Pentru a face față sarcinilor mereu sporite, ne-am îndreptat eforturile spre găsirea unor metode și mijloace care să ducă la obținerea unui randament superior, în fiecare din sectoarele principale de lucru de la laminare.A existat o perioadă cînd sectorul de încălzire reprezenta un punct de strangulare în procesul de producție. Ne-am dat seama că prin înlăturarea acestui neajuns noi putem spori indicii intensivi de utilizare a agregatelor. Ce am făcut pentru aceasta? în timpul unei reparații capitale am adus unele modificări la bateria nr. 2 de la cuptoarele adînci. A fost trecut pe „tri- gaz“ cuptorul nr. 1 de la linia mijlocie. Prin aceasta s-a mărit capacitatea de încălzire și s-a asigurat o aprovizionare mai ritmică a laminoarelor cu țagle calde.Organizarea temeinică a muncii și a producției are un cuvînt greu de spus în folosirea mai bună a utilajelor și a capacităților de producție. De pildă, prin mărirea turației la linia fină pentru sortimentul „fier lat“ producția a crescut cu 5,6 la
SCRISORI ___

La fabricarea săpunului, lacurilor 
și vopselelor se folosesc cantități în
semnate de ulei vegetal. După cum 
se știe, producția de ulei a crescut 
în urma introducerii în cultură a 
unor noi linii și soiuri de floarea- 
soarelui cu un conținut mai bogat de 
ulei. Fiind un produs alimentar va
loros uleiul de floarea-soarelui se 
folosește în primul rînd pentru a- 
provizionarea populației. De aceea, 
pentru a se reduce consumul de ulei 
de floarea-soarelui în industrie, spe
cialiștii caută să utilizeze alte sur
se de obținere a uleiurilor vegetale. 
O astfel de sursă o constituie deșeu- 
rile rezultate la decorticarea orezu
lui, care conțin 18—20 la sută ulei. 
Aceste deșeuri sînt folosite de obicei 
în hrana animalelor. Dar ele nu pot 
fi păstrate timp mai îndelungat, de
oarece, avînd un conținut ridicat de 
ulei, se încing și se degradează.

Un colectiv de ingineri și tehni
cieni de la întreprinderea „Prutul“-

Vehicule de toate tipurile străbat zi și noapte șoselele țării. înainte de cursă șoferul obișnuiește să se gîn- dească și la o eventuală pană de cauciuc. Dacă n-a avut nici una, omul de la volan se simte obligat — e un reflex profesional — să spună simplu, cu glas sau numai în gînd : „bune cauciucuri". E lauda șoferească cea mai prețioasă pentru cei care fabrică anvelope. Nu-i cunoaște, dar ei sînt... Ilie Dumitru, Cornel Ioraș, Sineta Marinescu, Maria Savin, Gheorghe Miu și mulți încă. Pe acești oameni îi putem în- tîlni zilnic la Uzinele de anvelope „Danubiana" — construită în marginea Capitalei.Intîiul născut a fost sărbătorit după toate datinile la 1 iulie 1962. Ds a- tunci și pînă acum pe porțile întreprinderii ies zilnic sute și sute de anvelope pentru camioane, autobuze, troleibuze, tractoare și, din acest an, pentru turisme. Cît produce uzina? Capacitatea la care a fost proiectată este de un milion anvelope. în anii viitori se prevede o sporire a acestei cifre. Un amănunt : în 1940 numărul anvelopelor confecționate în Romînia nu depășea 4 la sută din ceea ce s-a realizat anul trecut la „Danubiana". Tot atît de important este și faptul că majoritatea materiilor prime necesare producției de anvelope, care pe vremuri se procurau din import, provin azi din uzine ale industriei noastre chimice : mai multe sortuji de negru de fum, cauciucul sintetic „Carom" 30R, fabricat de petrochimiștii din Onești și alte materiale. în anul viitor și cordul de calitate superioară va fi realizat la instalațiile de prelucrare a celulozei din cadrul combinatului de la Brăila.Uzinele „Danubiana" se înscriu ca o înfăptuire importantă,>ă prevederilor Directivelor celui de-al IlI-lea Congres al partiduluî^Peste 1 400 de vagoane cu utilaj modern s-au adus aici și s-au montat în hale. </,în hala principală cel mai înalt punct de lucru este platforma pe care lucrează maistrul Dumitru But- mălai — unul din pionierii uzinei. în perioada cînd se lucra intens pentru punerea la punct a sistemului de dozare automată, maistrul a petrecut zile și nopți în fabrică. Dacă privești din acest loc hala principală vezi o „dantelă" de conveiere și macarale în continuă mișcare, liniile de producție deservite de benzi transportoare rînduite într-o aliniere per- 
sută, iar prin asigurarea pieselor de rezervă pentru utilajele mai solicitate și pregătirea judicioasă a reparațiilor s-a redus simțitor timpul de staționare a agregatelor.Asemenea măsuri au asigurat o folosire mai rațională a laminoarelor și a celorlalte utilaje, depășirea indicilor intensivi de exploatare. La linia reversibilă de laminare, indicele de utilizare a crescut cu 6,2 la sută față de plan, iar la cea de laminare fină cu 5,6 la sută. Indici superiori am realizat și la linia de tablă. Folosirea din plin a utilajelor- și a agregatelor a permis cape graficul întrecerii socialiste să înscriem, după 4 luni din acest an, 4 700 tone laminate peste prevederile planului.Desigur, nu am epuizat toate rezervele interne. în prezent ne preocupăm să găsim noi posibilități pentru sporirea vitezei de laminare care, fără să dăuneze calității fabricatelor, contribuie direct la creșterea producției. Cu prilejul reparațiilor efectuate unor utilaje, vom aduce noi perfecționări în funcționarea acestora. Ne vom ocupa în continuare de răspîndirea experienței înaintate dobîndite de muncitorii fruntași în întrecerea socialistă, de îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale întregului colectiv.

Ing. Ioan MOLDOVAN 
adjunct al șefului 
secției laminoare 
de la Combinatul siderurgic 
Reșița

APLICAREA OPERATIVĂ
A NOI SOLUȚII TEHNICESecția de laminoare a uzinei noastre este mult mai mică. Aici laminăm numai tablă sub 4 milimetri. Cu cîțiva ani în urmă producția de tablă realizată la, noi abia satisfăcea cerințele interne ale uzinei. Datorită investițiilor alocate și acțiunilor întreprinse de colectivul de laminatori pentru mecanizarea unor lucrări (printre care și transportul materiei prime de la cuptoarele de încălzit pînă la caja de laminare),
(Continuare în pag. ,V-a)

Galați, a făcut studii privind extra
gerea uleiului din deșeurile rezultate 
la decorticarea orezului. Uleiul con
ținut are compoziția organică asemă
nătoare celui de soia, bumbac, ger
meni de porumb.

In țara noastră cresc, an de an, su
prafețele cultivate cu orez. Prin va
lorificarea deșeurilor rezultate la 
decorticare s-ar putea obține, pe de 
o parte cantități însemnate de ulei, 
iar pe de altă parte, șroturi degresa- 
te pentru hrana animalelor. Potrivit 
calculelor făcute, numai în regiunea 
Galați rezultă anual deșeuri de orez 
din care se pot obține circa 450 
tone ulei bun de folosit în fabricile 
de săpun, lacuri, vopsele. In felul a- 
cesta o însemnată cantitate de ulei 
de floarea-soarelui, care se foloseș
te în industrie, va putea fi destina
tă consumului populației.

Marla 1ONESCU 
inginer

© î ntr-un minut 2«3 
electronic • Un „fectă. Totul pare coordonat dintr-un singur punct. Gradul înalt de mecanizare și automatizare a producției permite ca în fiecare minut în magazia de produse finite să intre două-trei anvelope gata.Procesul de fabricație începe în secția de amestecare. Materiile de bază : cauciucul natural și sintetic, diferitele tipuri de negru de fum, plastifianții, intră în malaxoare conform rețetei stabilite dinainte. Dozarea lor se face cu ajutorul cartelelor perforate introduse în „memoria" mașinilor electronice, care aici au un rol de dispecer. Cîntare automate țin socoteala cantităților de amestec, iar ceasurile marchează timpul de malaxate a materiilor prime. Nici mai puțin, nici mai mult, din toate cît e nevoie și cînd trebuie.După ce a trecut prin bateriile de valțuri. amestecul definitiv este „îmbarcat" pe benzi transportoare cu adresa : secția de profilare sau secția de calandrate. Este introdus în mașini de extrudere sau în calandre care dau cauciucului forma și dimensiunile necesare. Mai subțire, cînd este destinat gumării cordului sau pentru camerele de aer, ori mai gros — de cîțiva centimetri — cînd urmează să fie folosit ca bandă de rulare — partea anvelopei care „calcă" șoseaua. Agregatele din hală îți sugerează imaginea a mii de brațe încleștate într-un efort continuu și ritmic — efort dirijat de oameni ce apasă pe manete și butoane colorate, urmăresc semnalele luminoase ale beculețelor care indică mersul normal al producției. Iată un tablou de comandă. Operatorul pune linia de calandrare în „lucru". A început gumarea—fixarea pe cord a unei pelicule de amestec de cauciuc. Apropierea sau depărtarea automată a rolelor prin care trece pelicula de cauciuc se reglează de un dispozitiv cu radioizotopi ce folosește pentru acest scop razele beta emise de o sursă de stronțiu 90. La mași Sever UTAN
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Secția de vulcanizare a uzinei „Danubiana"
Foto : Agerpres

Kfi

Primirea de către președintele Consiliului de Stat
Gheorghe Gheorghiu-OejIn ziua de 13 mai Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, a primit în vizită protocolară, de rămas bun, în legătură cu plecarea definitivă din țara noastră, pe Pierre Paul Bouffanais, ambasador
l?o g'lofe ml 24 de ore

La Assuan a început zăgăzuirea apelor Nilului. Cu aceasta se încheie prima parte a lucrărilor de la baraj. (Alte amănunte in 
pag. Vl-a).

în Cipru, un purtător de cuvînt al O.N.U. a declarat că situația în portul Famagusta pare să se liniștească. La Nicosia au avut loc cîteva schimburi de focuri. Ca urmare a uciderii celor doi ofițeri greci la Famagusta, în Grecia au fost luate măsuri de întărire a potențialului militar.
La Haga a avut loc o demonstrație pentru pace și dezarmare a reprezentantelor femeilor din țările membre ale N.A.T.O. Demonstrația s-a desfășurat în fața clădirii unde se țin lucrările sesiunii Consiliului alianței atlantice.
Grevele din Spania au luat o nouă extindere prin alăturarea la mișcarea revendicativă a minerilor din Asturia a metalurgiștilor din Gijon. Incercînd să-i intimideze pe greviști și să-i silească să reia lucrul, direcțiile unor întreprinderi au anunțat că au a- doptat măsuri de concediere.

anvelope © Dispecerul 
examen de admitere“nile de tăiat în diagonală, unde s® fac pliurile pentru carcase, dirijat de celule fotoelectrice cuțitul taie cu o precizie de sutimi de milimetru. La fel, operațiunile de introducere-scoa- tere a anvelopelor din prese, ca și întregul procedeu de vulcanizare — sînt conduse tot de la tablouri de comandă. Pentru ca timpul de vulcanizare stabilit să iie respectat, fiecare presă este sub controlul unui ceas temporizator, care cronometrează și „obligă" presa să se deschidă automat cînd procesul de vulcanizare ia sfîrșit.într-un colț al halei se află un mia bazin. El a fost construit aici pentru verificarea calității camerelor de aer. Bazinul e... C.T.G.-ul cel mai exigent. Camerele trec lent prin fața unei „ferestre" de unde se observă ușor cea mai mică neetanșeitate.De-a lungul procesului de fabricație specialiștii de la „Danubiana" urmăresc în permanență comportarea viitoarei anvelope. In laboratoarele secțiilor de amestecare și calandrare, ca și în laboratoarele centrale ale uzinei, se fac zilnic nenumărate analize minuțioase. Totodată aici se dau și „examene de admitere*. Can- didații ? — anvelopele din flecare cap de serie, precum și altele luate prin sondaj. Examenul are loc în. stația de încercări la rulaj iorțat. Cauciucul viitoarelor vehicule merge pînă... se rupe. Străbate „șosele* o- bișnuite, suferă șocuri, trece pe drumuri denivelate, primește izbituri, transportă greutăți pe mii de kilometri... Și toți aceștia sînt străbătuți..< stînd pe loc. Căci „șoselele" și „drumurile" sînt circulare și cam de mărimea cauciucului. „Ochiul" unor cadrane speciale urmărește cu severitate comportarea lor la probe. încerci un sentiment plăcut, de stimă pentru tînărul colectiv al întreprinderii cînd vezi că „examenul de admitere" este trecut cu bine de toată clasa de anvelope.

a ambasadorului Franței
?extraordinar și plenipotențiar al Franței la București, cu care s-a întreținut cordial.La primire a participat și Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat. (Agerpres)

Peste 700 de juriști din Nor
vegia au semnat un apel adresat opiniei publice în care protestează împotriva politicii de apartheid din Republica Sud-Airicană. Autorii apelului arată că guvernul rasist Verwoerd încalcă drepturile fundamentale ale omului și că autoritățile rasiste condamnă în med arbitrar, la moarte și la închisoare pe diferite termene pe toți cei care se pronunță împotriva politicii de apartheid.

Comisia specială pentru cerce
tarea împrejurărilor asasinării 
președintelui Kennedy a anunțat că va audia pe Edgar Hoover, directorul Biroului Federal de Investigații și pe John McCone, directorul Agenției Centrale de Investigații.

Autoritățile sud-coreene au arestat pe redactorul-șef și alți trei redactori ai ziarului „Kyung- hyang Sinmun" sub acuzația de a fi publicat părerea unui muncitor care s-a pronunțat pentru relații pașnice între R.P.D, Coreeană și Coreea de sud.
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cotidiană

Ampla discufie ca se poartă în jurul 
artelor decorative răspunde necesității 
contemporane de a înfrumuseța și îmbo
găți spațiul- în care trăim, lucrurile de 
care ne înconjurăm, dovedește nevoia de 
a ridica obiectul utilitar la rangul de 
obiect frumos și, unde e posibil, la cel de 
obiect de artă. Discuția despre arfele de- 

.corative capătă un caracter tot mai larg, 

.pentru că făurirea acestui frumos cotidian 
corespunde dezvoltării noastre, cerințelor 
omului contemporan, ale epocii noastre 
socialiste.

Din numeroasele obiecte ce ne încon
joară, vreau să mă opresc aici la țesătu
rile decorative din lînă — de tipul co- 
voarelor, scoarțelor, tapiseriei. Mă voi 
referi, pentru început, la o problemă care 
îi preocupă îndeaproape pe creatorii de 

■tapiserii, și anume aceea a continuării 
.-bogatelor tradiții ale scoarțelor romînești. 
'.Fapt este că în centrele de țesătorie, în 
atelierele diferitelor cooperative, prelu
crarea și dezvoltarea acestor tradiții nu 
se ridică întotdeauna la nivelul posibili
tăților existente, la înălțimea exigențelor 
“estetice actuale. în pofida execuției care 
’este, de regulă, ireproșabilă, unele co
voare par doar niște replici hibride, lip
site de emoție, ale frumoaselor covoare 
-oltenești. Repetarea cu insistență a unor 
modele arbitrar alese din scoarțele olte
nești (din păcate, nu se repetă exem- 

cplare de certă valoare artistică, prezente 
•'■în colecțiile de stat), faptul că de multe

Mimi PODEANU : Fîntînl cu cum
pănă (covor)

HORIA LOVINESCU

„MOARTEA UN Ol ARTIST“
------- — la îeairal Național din Sucareșli —Unind Intr-o confruntare dramatică originală problema atitudinii o- mului în fața morții și aceea a concepției artistului despre creația sa, Horia Lovinescu se situează în .miezul unei dezbateri de cea mai mare actualitate și acuitate în teatrul modern. Teama de moarte și de singurătate a devenit în ultimele decenii argumentul esențial al unei ,ârte a disperării, care pretinde a spune ultimul cuvînt al omului pe a- cest pămînt : groază și zădărnicie. Obsesia dispariției iizice pare a îăpi orice sens existenței, a o reduce .la absurd. Și astfel, opera de artă încetează uneori de a mai fi creație ce înnobilează viața, se transformă într-o penibilă consemnare a în- frîngerii, a unei disoluții care nu e -nici măcar tragică, așa cum nu e tragică pieirea unui vierme.Eroul lui Lovinescu crede însă într-o artă care înseamnă „biruința omului asupra haosului", o artă a cărei funcție este „să afirme și să ordoneze, nu să nege și să dizolve" — și în lumina acestei credințe respinge bîjbîiala diletantă a fiului 'Bău, Vlad. Dar, de fapt, nu în pole- -mica dintre tată și fiu stă semniii- .-:cația adîncă- a piesei, ci în lupta ■ interioară a sculptorului Manole .Grudu cu tenebrele care amenință să-1 . cuprindă. Temperament echilibrat și plin de vitalitate, mereu răsfățat de soartă, obișnuit cu certitudinea pe care o dă succesul și .conștiința propriei forțe, Manole e acum ostenit, îmbătrînit și bolnav ; are nevoie să se sprijine ferm pe ceva care să-i dea senzația de viață, de siguranță. Afecțiunea devotată și odihnitoare a frumoasei Claudia — vechea prietenă gata oricînd să-i jertfească totul—, respectul și atașamentul celor doi feciori sau, în fine, dragostea fetei de 17 ani în brațele căreia și-ar ii regăsit tinerețea — oricare dintre aceste variante i-ar fi oferit liniștea unui apus ferit de frămîntare. Dar autorul i le refuză rînd pe rînd : fiii nu-1 înțeleg, cu Claudia nu-și mai descoperă nimic comun, în vreme ce Cristina, fetișcana ce-i zburdă în preajmă, îl înconjoară cu adorația cea mai sinceră, dar nu-1 poate iubi. Piesa ocolește melodrama, soluțiile duioase sînt respinse cu vehemență, 

ori munca la aceste țesături nu e urmărită 
sau îndrumată de persoanele cele mai 
competente, asocierea arbitrară a tonu
rilor, denaturarea lor, stridențele fac 
ca aceste covoare, deși se pretind a fi „în 
stil popular", să rămînă cu mult în urma 
modelelor autentice. în ce privește culori
le, s-ar cere să fie mai judicios suprave
gheat procesul vopsirii linurilor ; culorile 
nu pot fi aceleași pentru orice covor, indi
ferent de motivul de inspirație. Ele ar 
putea sugera tonurile vegetale, proprii 
vechilor noastre scoarțe, iar folosirea lor 
ar fi indicată într-un fel pentru covoarele 
de inspirație oltenească și în alt fel pen
tru cele de inspirație moldovenească, 
maramureșeană (deși ultimele sînt foarte 
rar reproduse, și pe nedrept).

Un rol important în dezvoltarea tradi
țiilor folclorice îl are creația unor modele 
noi de covoare, concepute în spiritul ar
tei populare, însă purtînd amprenta unși 
interpretări personale, a individualității 
unui artist cult. Astfel de modele există 
și ele ar putea fi puse la dispoziția țesă
toarelor de către cei mai reprezentativ' 
creatori ai genului, artiști ca Aurelia 
Ghiață, Mimi Podeanu, Ileana Vremir și 
alții. Ar crește astfel aportul contempo
ran la tezaurul moștenirii artistice, în țe
sătorie.

în general vorbind, îmbunătățirea cola
borării unităților de confecționare a co- 
voarelor cu artiștii plastici și cu etnogra
fii, cercetători la Muzeul de artă popu
lară sau la Muzeul satului, ar elimina cu 
siguranță multe neajunsuri, iar noile pro
duse ar reuși în mult mai mare măsură 
să păstreze în țesătura lor acel farmec, 
acele calități ale covoarelor romînești, 
care le-au făcut apreciate atît în țară cît 
și peste hotare : „frumusețea cromatică 
— citez cuvintele unui cercetător com
petent — ritmul, simetria, alternanța, pu
ritatea formelor, dozarea ornamentelor 
discretă și neîncărcată, finețea compozi
ției covorului, adaptată materialului și 
tehnicii".

Transpuneri nepotrivite ne întîmpină și 
în covoarele de inspirație pur orientală, 
acelea țesute în punct înnodat (persan). 
S-a încercat uneori transpunerea motivu
lui romînesc, din scoarță, în tehnica 
punctului înnodat. Rezultatul a fost su
părător : vioiciunea și sinuozitatea mode
lului oltenesc sînt proprii țesăturii de tipul 
scoarței și cu totul neadecvate celei de tip 
persan. Țesăturile în punct înnodat (per
san), manuale sau mecanice, ar trebui 
adaptate unor modele noi și originale, 
create de artiști pentru interioarele con
temporane și în spiritul simplității către 
care tind toate piesele de inferior mo
dern.

Ar trebui mai multă perseverență în 
valorificarea tradiției covoarelor de tipul 
cergă — un gen de țesătură foarte po
trivit interioarelor moderne. Cele cîteva 
exemplare expuse la diferite expoziții de 
mostre sau în magazinele de artă popu
lară au scos în evidență frumusețea a- 
cesfui gen de covor potrivit interioarelor 
moderne, lată însă că în cooperativele 
din jurul Sibiului se lucrează covoare ol
tenești, deși țăranii din regiunea Făgă

pentru ca încercarea capitală în fața căreia se află sculptorul să fie formulată în termenii cei mai categorici. Dacă apropierea morții îl va transforma într-un animal fugărit, insigniiiant, cu fruntea în țărînă, zbătîndu-se deplorabil într-o cursă fără scăpare, toate valorile de claritate și armonie ale artei sale de-o viață se prăbușesc. Lipsindu-și e- roul de orice sprijin exterior, dramaturgul se ridică deasupra cazului, a circumstanței întîmplătoare, și merge spre esență : însăși condiția 
de om nu-ți dă voie să cedezi. Prin oscilații și îndoieli mistuitoare, Manole Crudu găsește suportul fundamental nu într-o oarecare împrejurare fericită, ci în conștiința umanității sale, care-i acordă demnitate și-1 încarcă de răspundere. „In i- mensitatea unui univers ostil sau indiferent, spune el, unica soluție pentru om e de a rămîne cu înverșunare fidel lui însuși, de a rezista fricii de abis, de a se bate împotriva necunoscutului și de a cîștiga teren pentru ordinea lui umană". Supremul efort al lui Manole de a da formă panicii și neliniștilor sale, întruchipîndu-le într-o statuie pe care apoi o sparge, e o metaforă a bătăliei dintre uman și inuman, a victoriei repurtate în cele din urmă de rațiune asupra monstruozității.„Moartea unui artist’ e străbătută de autentic tragism pentru că nu înfățișează precarul „sfîrșit de partidă" al unui învins, ci afirmarea mîndră a creatorului care nu se süpune disperării, isteriei, iraționalului. Hofărîrea lui Manole Crudu de a distruge monstrul de piatră menit să semene spaimă și deznădejde apare ca un act de responsabilitate, de încredere în sine și în oameni. Nu este o seninătate care evită întrebările, ci una cîștigată în chinul măcinării și rezolvării lor. Piesa oglindește astfel atitudinea în fața morții a omului de azi, aflat în epoca în care se emancipează de reflexele ancestrale, încetează să mai fie robul instinctului de conservare și al egoismului sălbatic și, ieșind din preistorie, devine făuritorul lucid al propriei sale soarte. Pe linia unei continuități de preocupări în opera lui Horia Lovinescu, dar într-un alt context dramatic decît în 

rașului fac splendide cergi, care cu si
guranță ar fi solicitate atît în țară cît și 
peste hotare.

Nevoia unei colaborări mai susținute 
cu artiștii plastici se simte, cred, cel mai 
acut în sectorul industrial, care are în 
propagarea frumosului o răspundere cu 
atît mai însemnată cu cît aduce pe piață 
cantități din ce în ce mai mari de co
voare. Mi s-au părut îndreptățite criticii® 
făcute în presă la adresa lipsei de fante
zie care persistă în acest domeniu al in
dustriei textile, sugestiile privitoare la 
asigurarea unei mai mari varietăți de mo
dele și a unei largi diversități cromatice, 
Ia promovarea covoarelor cu desene sim
ple și culori discrete, a mochetelor — ți- 
nîndu-se seama tocmai, de cerințele noi
lor interioare. Cred, de asemenea, că în 
sectorul industrial se pot obține rezul
tate interesante prin folosirea fibrei sin
tetice, care are toate atributele pentru a 
înlocui cu succes lîna — un fir lung, stră
lucitor, rezistent, ușor la curățat și, în 
plus, cu mult mai ieftin. Această înlocbire 
s-a încercat, cu rezultate promițătoare.

După părerea mea, ar merita studiată 
posibilitatea înființării, pe lîngă Fondul 
plastic, a unui studio de creație, care să 
aibă ca scop elaborarea de modele pen
tru industrie ; participarea artiștilor deco
ratori, sugestiile și îndrumarea celor mai 
competenți creatori ar asigura proiectelor 
o înaltă ținută. Astfel de studiouri există 
în mai toate țările cu o înaintată tradiție 
în imprimeuri sau țesătorie, iar întreprin
derile își comandă și achiziționează de 
aici modelele necesare. Socof că un ase
menea studio ar fi util întrucît, în acest 
cadru, o temă ar fi tratată de mai mulfi 
artiști decîf în prezent, cînd pe lîngă 
fiecare întreprindere există doar doi, trei 
creatori — și aceștia, uneori, insuficient 
de informați asupra problemelor de crea
ție la ordinea zilei. Propun aceasta mai 
ales pentru că în întreprinderi unii spe
cialiști, șefi de sector bunăoară, care sînt 
tehnicieni excelenți, dar lipsiți de pre
gătirea artistică necesară, au un rol prea 
mare — după opinia mea — în defini
tivarea modelelor.

în ceea ce privește tapiseria, unica
tele ar avea dreptul — date fiind efor
turile artiștilor — la mai multă atenție 
din partea arhitecților proiectanți, a fo
rurilor de specialitate. CaHfatea materia
lului (lîna), moliciunea, matitatea lui, 
impresia de discretă feerie pe care o 
poate produce tapiseria, „îmoătrînirea* 
atît de frumoasă a linii odată cu trecerea 
timpului, cît și posibilitatea de a reflecta, 
cu ajutorul acestui material și a acestei 
tehnici, orice teme, cît de ample — iată 
doar unele din calitățile ce ar recomanda 
tapiseria ca formă de artă monumentală 
egală cu celelalte genuri murale, ca mo
zaicul, fresca etc. Se adaugă în plus și 
posibilitatea pe care o are tapiseria de a 
fi mutată acolo unde spațiul o cere mai 
mult, Imbrăcarea unor pereți în panouri 
de tapiserie ar fi continuarea unei tra
diții existente pe meleagurile noastre 
din timpuri străvechi. Tapiseria modernă 
cere o interpretare contemporană, un 
aport creator care să depășească simpla

„Citadela sfărîmată' sau „Surorile Boga", libertatea spirituală se dovedește și aci posibilă nu ca expresie a evadării individualiste în arbitrar, ci doar ca rod al integrării individului în societatea eliberată, devenită conștientă de țelurile ei.Criza morală și filozofică a sculptorului Manole Crudu emoționează și invită la reflecție. Stăpîn pe mijloacele sale literare, dramaturgul posedă meșteșugul de a conduce discuția de idei prin intermediul unui conflict puternic, bine articulat, în care sînt angajate efectiv toate personajele principale. Se știe că în desemnarea caracterelor Horia Lovinescu mînuiește cu degajare un dialog intelectual dens, unde referirile livrești, numeroase, sînt la locul lor ; dar intuiția nemijlocită a vieții nu e mai puțin precisă, în vorbirea de esență populară a dadei Domnica, de pildă, ori în unele reacții pline de feminitate ale Claudiei. O anume discursivitate, care devine pe a- locuri afectare (puțin verosimilă pentru un om de formația lui, obișnuit să „simtă materia sub palme") se resimte în comportarea lui Manole Crudu. Poziția celui de-al doilea fiu al sculptorului, Toma, față de arta contemporană este prezentată superficial, needificator. Cred însă că asemenea cusururi sînt secundare, pe lîngă meritul important al piesei de a fi abordat frontal, îndrăzneț, fără edulcorări, o problematică atît de grea și atît de esențială și de a fi soluționat-o convingător, în spiritul umanismului socialist. Reușita remarcabilă a tragediei „Moartea u- nui artist" pe scena Teatrului Național din București constituie implicit o mănușă aruncată și altor autori, o chemare de a-și încerca puterile în tratarea celor mai dificile teme, la nivelul actual de maturizare a dramaturgiei noastre.Cu capacitatea sa de a ridica 1- maginea scenică la rangul unei metafore artistice de largă amploare, regizorul Horea Popescu a valorificat calitățile majore ale piesei, obținînd un succes binemeritat. Spectacolul pe care l-a realizat are forța necesară pentru a sugera marile înfruntări, răscolirile decisive, înalță disputa de idei la dimensiuni 

transpunere a motivului popular. Poezia 
vremurilor pe care le trăim, preocupările 
omului zilelor noastre s-ar împleti admi
rabil în țesătura meșteșugită a tapiseriei.

Noile mari construcții, hoteluri, agenții, 
mari magazine și restaurante, holuri: de 
săli de spectacole, interioare de institu
ții centrale, de universități sînt tot atîfea 
spații la a căror punere în valoare și în
frumusețare artiștii plastici decoratori ar 
putea să-și aducă o contribuție și prin 
această tehnică. Mă gîndesc că poate 
pentru viitorul Teatru Național s-ar pu
tea lucra o mare tapiserie, care să-i for
meze cortina. La noi s-au făcut în ultimii 
ani eforturi interesante pe tărîmul tapise
riei ; există, în țară la noi, multe mîini 
calificate, un simț al țesutului excepțio
nal, o veche tradiție, și e păcat ca aceste 
mîini harnice de țesătoare să reproducă 
la infinit acele palide replici de covoare 
persane sau denaturate scoarțe oltenești.

N-aș vrea să repet propunerile care 
s-au făcut în cadrul discuției de față cil 
privire la îmbunătățirea învățămîntului 
artistic mediu și superior. Pe lîngă înfiin
țarea unor școli medii de arfă sau a unor 
secții noi în institute, trebuie avută în 
vedere posibilitatea ca studenții să poată 
experimenta pe lîngă stațiile pilot ale în
treprinderilor, ceea ce ar asigura o mult 
mai amplă înțelegere a materialului cu 
care lucrează cît și a necesităților și ce
rințelor producției industriale. De fapt 
această propunere o socot de actualitate 
și pentru artiștii de-acum formați. Ar fi 
binevenită și organizarea unui muzeu al 
artelor decorative, care să adune reușite 
semnificative ale acestor arte, ilustrînd 
efortul către frumos al creatorilor, conti
nuarea tradiției artei vechi populare. Un 
asemenea muzeu ar constitui o adevărată 
școală pentru viitorii artiști, pentru crea
torii din industrie. In același sens, pentru 
moment se simte imperios nevoia ca cel 
puțin Muzeul de artă populară să-și lăr
gească sălile, să etaleze toate comorile 
cu care este înzestrat — iar acel muzeu 
de care vorbeam, al arfelor decorative, 
și-ar putea găsi, poate, un loc îrt una 
din ultimele săli ale Muzeului de artă 
populară.

Pentru ca discuția de față să dea roa
dele scontate este necesar ca ea să trea
că din paginile ziarului în cadrul colec
tivelor direct interesate, ca rezolvarea 
problemelor semnalate să devină o cau
ză comună a noastră, a acelora care — 
în ateliere de creație, în fabrici sau în 
birourile instituțiilor de resort — sînfem 
chemați a contribui la pătrunderea lot 
mai largă a frumosului în viața de fie
care zi.

Ion NICODIM

Eugenia Popovîci în „Moartea unul artist". Pe ecranul din fund se pro
filează silueta eroului principal al piesei, interpretat de Toma Dimitriuunde ciocnirea devine aproape fizică în violența ei. E o ciocnire bărbătească, unde nu încap menajamentele și unde rezistă cel care este tare moralmente, adică acela care, cum ar spune Manole Crudu, e „fătat, nu ouat". Reprezentația se înscrie astfel pe linia unei gravități, a unui stil monumental care șade bine primei noastre scene. Dar nu e nimic retoric aici, monumentalitatea se a- sociază cu tonul sobru, modern, la care contribuie și scenografia (decoruri : I. Oroveanu, costume : Gabriela Nazarie).îmbinarea firescului și a monumentalului e una dintre problemele complexe și anevoioase ale teatrului contemporan. Cum să realizăm autenticitatea cotidianului fără a pierde nimic din măreția gestului, nimic din grandoarea statuară a ținutei clasice ? în această privință, „Moartea unui artist" înregistrează o contribuție de valoare memorabilă : este creația Eugeniei Popovici. Nenumăratele detalii fine, minuțios studiate, ale plăsmuirii actoricești se topesc imperceptibil în imaginea de o uimitoare naturalețe și simplitate a dadei Domnica ; și totodată, fără a pierde nimic din adevărul ei palpabil, bătrîna dădacă — așa cum o interpretează Eugenia Popovici — este în cel mai bun sens al cuvîn- tului personaj de teatru, adică ficțiune inspirată, poezie, făptură cobo- rîtă parcă din legendă, ca păstrătoare a înțelepciunii populare, care dă femeii ajunse la 85 de ani bu

D I S C U
Urmărind, în continuare, să pre

zinte în condiții tehnice mereu mai 
bune recitale-medalion ale unor in- 
terpreți și formații valoroase, casa 
de discuri „Electrecord" se strădu
iește totodată să selecționeze și să 
facă cunoscute, prin intermediul im
primărilor, cele măi reușite inter
pretări care s-au impus atenției pu
blicului în sălile de concert și la ra
dio — în general, în viața noastră 
muzicală. Acestei preocupări con
stante îi datorăm cîteva discuri 
apărute recent, cu înregistrări din 
domeniul muzicii de cameră și sim
fonice și al muzicii corale.

' Un reușit disc este cel care cu
prinde recitalul de vioară al lui Ște
fan Ruha, acompaniat de Ferdinand 
Weiss (discul ECD-1054). Cei doi ar
tiști interpretează o serie de lucrări 
de mici dimensiuni din repertoriul 
violonistic de bravură : „Dans slav 
în sol major“ de Dvorak, „Rondinö 
pe o temă de Beethoven" de Fritz 
Kreisler, „Rapsodia nr. 1 pentru vi
oară și pian" de Béla Bartăk, „Ca
priciu basc" de Sarasate, „Capriciu 
în mi bemol major op. 1 nr. 14“ âe 
Paganini. Din repertoriul romînesc, 
Ștefan Ruha și Ferdinand Weiss au 
ales „Sonatina în la minor" de Paul 
Constantinescu, lucrare de o mare 
plasticitate și putere de emoționare. 
Discul este foarte fidel în redarea 
sunetului cald ăl viorii, cu modulări 
ce amintesc vecea omenească, în ex
punerea clară a pasajelor de virtuo
zitate. Dozajul intensității celor 
două instrumente este în general 
echilibrat, deși la una din piese („Ca
priciul“ de Paganini) se simte că su
netul a fost captat de microfon de la 
o altă distanță decît cea optimă.

Un alt disc — recitalul de orgă 
Horst Gehann (ECD-1055) — cuprin
de Toccata, Adagio și Fuga în do 
major de Bach și șase toccate de 
Johann Pachelbel, lucrări impre
sionante prin sonoritățile lor specta
culoase, prin dezvoltările polifonice. 
Spre deosebire de cele mai multe 
imprimări de muzică pentru orgă, 
discul de față nu prezintă alterări 
în pasajele masive, sunetul păstrîn- 
du-și deplina strălucire a tim
brelor. Horst Gehann se dovedește și 
de această dată un artist care înțe
lege și redă cu sensibilitate stilul 

curia să exclame : „Doajnne, ce frumoasă șl mare-i grădina vieții 1" In rolul principal al piesei, Toma Dimitriu, fără a avea vigoarea spirituală a personajului, a fost totuși foarte reținut, sobru, lipsit de grandilocvență, în stilul întregului spectacol, realizarea sa fiind rodul vădit al unei munci serioase a actorului în colaborare cu regizorul. Elvira Go- deanu a subliniat tactul și umorul rafinat al Claudiei, în vreme ce Tanți Cocea a știut să releve subtil tocmai lipsa de tact a Aglaiei. Ținem să insistăm asupra excelentei compoziții a lui Matei Gheorghiu (Vlad) pentru a arăta că o concepție regizorală îndrăzneață poate descoperi într-un actor tînăr valențe care nu așteptau decît încredere și un cîmp propice pentru a se manifesta. Florin Piersic și Gh. Popovici-Poenaru, în două roluri care nu le ofereau prea mult (Toma și, respectiv, Reporterul), își dovedesc încă o dată înzestrarea deosebită, pe care ne-ar plăcea s-o vedem mai multilateral valorificată. IlinCa Tomoroveanu (Cristina) își face, la Național, un debut pe căre-1 socotesc deosebit de încurajator, deoarece prospețimea, grația, n-au rămas în jocul ei simple atribute agreabile ale tinereții, ci au devenit mijloace de a reliefa, cu sensibilitate artistică, Una din laturile conflictului tragic al piesei.
Andrei BÄLEANU

R I NOI
lucrărilor căutate, într-o tehnică in
strumentală bună.

Orchestrația simfonică a Radiote- 
leviziunii, sub bagheta dirijorului el
vețian Richard Schumacher, prezintă 
pe un alt disc (ECD-1048) două lu
crări care oferă mari satisfacții iu
bitorilor muzicii vechilor maeștri. 
Este vorba de „Suita pentru doi 
corni, doi oboi și orchestră de coar
de“ de Georg Philipp Telemann și 
de „Concerto grosso pentru patru 
orchestre" de Gottfried Heinrich 
Stölzel. Muzica celor doi compozi
tori este interpretată cu acuratețe, cu 
grijă de a reliefa — în special în 
concertul lui Stölzel — monumenta
lul, rigoarea, ce anunță sărbătorile 
muzicale ale lui Haendel. Remarca
bil îndeosebi, în acest disc cu mul
tiple calități, este sunetul clar, exact, 
al suflătorilor, pe care înregistrarea 
l-a pus în valoare cu multă preg
nanță.

Repertoriul „Electrecord" s-a îm
bogățit, în domeniul muzicii corale, 
cu două înregistrări realizate cu 
concursul Corului Radioteleviziunii 
condus de D. D. Botez, Victor Giu- 
leanu, Gh. Danga, Ion Romînu și 
Alexandru Șumsiti și al corului An
samblului U.T.M. dirijat de Marin 
Constantin. Nu este necesar să mai 
insistăm asupra valorii și Utilității 
unor astfel de culegeri, dat fiind in
teresul pentru acest gen al miilor de 
formații corale, profesioniste și de 
amatori, al publicului larg. Primul 
disc (EXD-1058) cuprinde piese de 
compozitorii romîni înaintași Gh. 
Dima, Gh. Cucu, D. Chiriac și I. 
Vidu. Interpretările sînt îngrijite, e- 
chilibrul judicios al compartimente
lor reliefează bine contrastele. Din 
păcate însă tonul în general este 
închis, ceea ce lipsește de strălucire 
unele pasaje. Cel de-al doilea disc 
(ECD-1060) reunește creații ale unor 
compozitori romîni de ieri și de azi 
— de la T. Flondor șl Mezetti la Gh. 
Danga și Marin Constantin. In pro
gramul discului au fost incluse și 
patru cîntece de mase inspirate din 
viața nouă a patriei noastre. Corul 
Ansamblului U.T.M. dovedește aici 
încă o dată marile sale calități, puse 
în valoare printr-o înregistrare foar
te fidelă.

Mircea SIMIONESCU

„Douăzeci de trepte“
Sub acest titlu revista „Tribuna’ a 

început să publice, in ultimele sale 
numere, un șir de interesante reportaje 
închinate „istoriei celor două dece
nii de muncă și creație liberă, 
desfășurată sub conducerea partidu
lui“. Pornind de la ideea că realizările 
cotidiene ale poporului s-au convertit 
de pe acum în istorie, redacția își pro
pune ca, prin acest ciclu de reportaje, 
să urmărească cronologic istoria ulti
milor 20 de ani, înfățișînd locuri și 
momente din cele mai semnificative

O rubrică interesantă
O rubrică apreciată de cititorii re

vistei „Muzica" pentru regularitatea 
apariției (a rubricii, tiu a revistei I), 
pentru seriozitatea și competența cu 
care este alcătuită, este aceea în care 
sînt prezentate și analizate creațiile 
compozitorilor noștri contemporani. In 
ultimul număr al revistei (nr. 2-1964), 
muzicologul Vasile Tomescu, făcînd un 
portret al regretatului compozitor 
Paul Constantinescu, insistă asupra 
concepțiilor estetice ale artistului, ur
mărind cronologic întruchiparea și 
dezvoltarea In creație a acestora, de 
la caricaturile „Din cătănie”, piesa 
„Burlesca" și comedia ,,O noapte fur
tunoasă", plnă la cele „Șapte cîntece 
din „Ulița noastră" șl impresionantul 
„Triplu concert pentru vioară, violon
cel, pian și orchestră“. Autorul arti
colului caută să distingă trăsăturile 
populare, tradiționale, aflate la teme
lia valoroasei opere a lui Paul 
Constantinescu, și aspectele inova
toare care conferă operei sale o pu
ternică originalitate.

Același număr al revistei, sub sem
nătura compozitorului Wilhelm Ber
ger, analizează o recentă lucrare a lui 
Pascal Benfoiu, „Concertul pentru 
vioară și orchestră", piesă simfonică 
de amploare, primită cu interes de 
public pentru calitățile sale. W. Ber

pentru confruntarea trecutului cu pre
zentul.

Reportajele apărute pîriă acum : 
„In Valea Fericirii" de Mikö Ervin, 
„Pămînt” de Ion Arcaș, „Tractor 
romînesc" de Negoifă Irimie, „De
fileul" de Romulus Rusan, „Satul 
nou" de Miron Scorobete oglindesc 
aspecte din cîteva domenii ale con
strucției vieții noi, scot în relief reali
zări obținute de poporul nostru in 
cele două decenii de după Eliberare.

ger, argumentîndu-șl analiza cu nu
meroase citate din partitură și com- 
parînd această creație cu alte reali
zări ale genului, subliniază ingeniozi
tatea tratării temelor, caracterul can
tabil, emoționant, al discursului mu
zical, echilibrul dintre partea solistică 
și cea orchestrală.

In cadrul aceleiași rubrici („Crea
ții romînești"), compozitorul Andrei 
Porfetye analizează „Simfonia l-a" de 
Doru Popovici și „Slmfonietta a ll-a" 
de Dumitru Bughici — două interesante 
lucrări care vin să îmbogățească re
pertoriul orchestrelor noastre simfo
nice. Articolele publicate scot In evi
dență preocuparea compozitorilor de 
a aborda In lucrările lor teme majore 
inspirate din viața poporului nostru, 
de a oglindi ginduri și sentimente 
ale omului contemporan șl analizează 
mijloacele de expresie folosite în 
acest scop.

Analiza temeinică a fenomenului, 
viu al creafiei, „pe text", este o preo-' 
cupare meritorie a revistei „Muzica". 
Cititorul ar dori însă ca, alături de 
descrierea și explicarea noilor lucrări, 
să afle, în articolele de analiză, mai 
accentuate și mal clare aprecieri de 
valoare asupra compozițiilor, dezvă
luirea cu mal puțină timiditate a as
pectelor nerealizate.
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Dintre factorii care contri
buie la sporirea producției 
agricole, irigarea culturilor 
are un rol deosebit de im
portant. în toate cazurile 
cînd, alături de alte metode 
agrotehnice, irigația se apli
că la timp și corect, se obțin 
producții mari și la un preț 
de cost scăzut. în acest an, 
gospodăriile de stat și co
lective extind suprafețele 
irigate îndeosebi la po
rumb, lucernă și alte culturi 
cu o mare valoare economi
că. Obținerea unor rezultate 
bune este hotărîtă de felul 
cum se lucrează începînd de 
la semănat și pînă la recol
tat. Seceta din a doua jumă
tate a anului trecut, urmată 
de iarna cu precipitații pu
ține, a făcut ca la desprimă- 
vărare rezerva de apă din sol 
să fie mică. Ploile căzute în 
ultimul timp au mai îmbo
gățit solul în umiditate. în 
condițiile acestea, folosirea 
rațională a irigațiilor pre
zintă o mare importanță. 
Regiunea Galați este una 
dj.it regiunile cu o suprafață 
întinsă amenajată pentru 
irigații : peste 30 000 hec
tare. In legătură cu stadiul 
pregătirilor, cu problemele 
care se ridică în unități 
privind irigațiile, redac
ția ziarului ,,Scînteia“, cu 
sprijinul consiliului agricol 
regional, a organizat o dis
cuție la care au participat 
specialiști de la consiliile a- 
gricole, cadre de conducere 
și ingineri din gospodării 
de stat și colective din re
giune, reprezentanți ai Con
siliului Superior al Agricul- 
turii și Comitetului de Stat 
al Apelor. Redăm cîteva 
probleme reieșite din dis
cuții.

Stația de pompare plutitoare de pe Dunăre, cu ajutorul căreia se alimentează cu apă mai multe unități 
agricole socialiste

APĂ ȘlIn zonele secetoase, irigarea culturilor și aplicarea la un nivel a- grotehnic înalt a celorlalte lucrări de îngrijire asigură obținerea unor mari sporuri de recoltă. Experiențele întreprinse la stațiunea noastră au demonstrat că efectul diferitelor măsuri agrotehnice este maxim a- tunci cînd apa din sol satisface cerințele fiziologice ale plantelor. A- cest lucru a fost demonstrat și de rezultatele în producție ale numeroaselor unități agricole socialiste. In ultimii ani, la stațiunea experimentală Brăila hibrizii de porumb de mare producție au dat recolte de 10 000—11 000 kg de boabe la hectar. Uneori sporurile de producție pe terenurile irigate au fost de 5 000—7 000 kg la hectar, o recoltă dublă față de terenurile neirigate. La sfecla de zahăr s-au recoltat în medie la hectar cîte 55 000—60 000 kg rădăcini ; la porumbul pentru siloz — 70 000—90 000 kg masă verde iar lucerna irigată, pe lîngă faptul că contribuie la îmbunătățirea structurii solului, dă 80 000—100 000 kg nutreț verde la ha.In unele unități agricole, la culturile irigate se obțin recolte cu mult sub posibilități. Aceasta se dato- rește mai multor cauze : neexecută- rii udărilor la timp și cu cantități de apă corespunzătoare, lipsei de experiență în folosirea lor, neconcordan- ței între aplicarea udărilor și nevoia de apă a plantelor. Avînd la dispoziție apa care se asigură prin irigare, ceilalți factori de care depinde obținerea unor recolte mari îi putem mînui cu mai multă ușurință. Este necesar însă să se asigure o udare rațională și aplicarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de îngrijire a culturilor. In această privință trebuie să se țină seama de mai multe lucruri. în primul rînd executarea sistemelor de irigație să se facă după cele mai potrivite principii. Sistemele trebuie astfel concepute încît să funcționeze ca un ceasornic, asigurîndu-se atît iriga-

AG ROTrea culturilor cît și evacuarea apelor. Aceste probleme prezintă aspecte multiple. Unul dintre ele este evitarea risipei de apă pe canale prin infiltrare. La stațiune s-a făcut impermeabilizarea canalelor cu folii de polietilenă obținîndu-se rezultate foarte bune. în felul acesta întreaga cantitate de apă ajunge la plante. Pentru a proteja polietilena împotriva dăunătorilor care o perforează, înainte de așezarea ei, canalele au fost prăfuite cu liexa- cloran.Pierderea apei prin infiltrare, care uneori se ridică la 40—50 la sută, pe lingă faptul că reduce randamentul sistemului de irigații, contribuie la ridicarea pînzei de apă freatică și deci la înmlăștinarea suprafețelor mai joase și apariția să- răturilor. De aceea se impune ca
Gospodăria de stat Brateș are 1 680 ha irigate. Anul trecut, noi am irigat porumb pentru boabe, floa- rea-soarelui, lucernă, legume, precum și porumb pentru siloz. Datorită faptului că pe lîngă asigurarea apei în cantități suficiente și la timp s-a aplicat întregul complex de măsuri agrotehnice, am obținut recolte bune. Fiecare hectar din cele 1371 cultivate cu porumb a dat aproape 4 500 kg.Pentru ca în acest an să avem rezultate și mai bune, am acordat o mare atenție executării tuturor lucrărilor la un nivel agrotehnic înalt. Prima noastră grijă a fost amplasarea culturilor. Astfel, pe terenurile amenajate a fi irigate prin asper- soare cu jet lung s-a amplasat porumbul pentru boabe iar pe cele cu jet mediu —• lucerna, porumbul pentru siloz și alte culturi. Dih toamnă, concomitent cu executarea arăturilor s-au încorporat în sol îngrășăminte fosfatice care au fost date pe baza analizei solului, în funcție de

Recolte mari
eficiența economică ridicată

CADRE BINE PREGĂTITE

EHNICÄpeste tot canalele să fie bine executate și întreținute pentru a se e- vita pierderea apei. Datorită faptului că în unele sisteme de irigații din regiunea Galați nu s-a făcut și o rețea de canale pentru evacuarea apelor, o parte din terenuri au fost sărăturate. Așa este cazul cu unele suprafețe din incintele îndiguite Nămoloasa—Măxineni și Latinu—Vă- deni. La Brateș, deși s-au făcut îndiguiri cu mulți ani în urmă, abia în 1964 se execută lucrările de desecare. Acestei probleme trebuie să i se acorde o atenție mai mare. Prin aplicarea întregului complex de măsuri, irigarea va contribui la obținerea unor recolte mari.
Ing. Ștefan RENEA
Stațiunea experimentală 
agricolă Brăila

cerințele plantei și de culturile premergătoare. Primăvara, la porumb, floarea-soarelui și lucernă s-au încorporat în sol îngrășăminte azotate care au fost îngropate cu ajutorul discuitorului. La semănat, la porumb s-au asigurat 61 000 plante la hectar. Intrucît anul trecut, pe unele suprafețe, producțiile au fost diminuate datorită densității mai mici de plante cauzate de atacul dăunătorilor, în această primăvară am procurat întreaga cantitate necesară de insecticide. Pe o suprafață de 200 ha unde porumbul a răsărit s-au și făcut tratamentele necesare pentru combaterea dăunătorilor.Intrucît lucrările de întreținere a culturilor au o mare însemnătate pentru obținerea unor recolte mari, am stabilit ca prășitul să se facă nu numai de 3 ori, ci ori de cîte ori va fi nevoie. O atenție deosebită vom acorda și lucrărilor de rărit, în așa fel ca densitatea plantelor să nu scadă. Concomitent cu lucrările de întreținere, noi ne-am pregătit și pentru irigatul culturilor. Și în această direcție utilajul este asigurat,. reparat, instalat. în prezent, lucrează 15 agregate.Consider că măsurile care s-au întreprins, precum șl cele care se vor lua în continuare vor contribui la obținerea unor producții tot mai mari la hectar.
Nicolae BRĂTULESCU

4 inginer șef G.A.S. Brateș

Rezultatele stațiunii experimentale Brăila și ale multor unități agricole arată că prin folosirea rațională a terenurilor amenajate pentru irigații se pot obține recolte duble și chiar triple. Fiecare hectar din cele 230 ha cultivate la gospodăria de stat Pisc a dat cîte 7 356 kg porumb boabe. Producții asemănătoare au realizat și gospodăriile de stat Dunărea, Vădeni și altele.' Gospodăria colectivă din Măxineni a cules cu 1 500 kg la hectar mai mult porumb decît de pe terenurile neirigate, gospodăria colectivă Tudor Vladimirescu cu 9 000 kg mai mult la sfecla de zahăr și cu 1 000 kg la floarea-soarelui. Recolta medie de orez în gospodăriile colective din raionul Brăila a fost de 3 713 kg la hectar. Pe lîngă obținerea unor importante sporuri de recoltă, prețul de cost a fost redus simțitor. La G.A.S. Vădeni diferența între prețul de cost la porumbul irigat este cu peste 100 lei la tonă față de cel neirigat. Iată de ce se poate spune cu toată convingerea că rezultatele obținute justifică din punct de vedere economic investițiile făcute cu amenajarea terenului. Tocmai de aceea irigațiile se extind tot mai mult. Gospodăria colectivă din Tichilești a mărit în acest an suprafața irigată cu 50 de hectare.Irigarea aduce și alte avantaje : se pot obține două sau trei recolte de pe aceeași suprafață. Multe unități, după recoltatul orzului și griului, au semănat porumb masă verde, realizînd cîte 70 000 kg la hectar. Pînă în iarnă, animalele au fost furajate cu aceste furaje verzi, eco- nomisindu-se mari cantități de fî- nuri. Și în legumicultura se obțin mai multe recolte de pe aceeași suprafață. Gospodăriile colective Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni, Oancea și altele obișnuiesc să cultive după roșii timpurii varză și castraveți de toamnă ; după cartofi timpurii, varză timpurie etc.

Nu întâmplător aceste gospodării au realizat venituri bănești mari la fiecare hectar cultivat în regim irigat.Experiența dovedește că irigarea culturilor sporește considerabil recolta numai dacă acest mijloc este bine folosit. Recoltele mari obținute prin irigarea culturilor de către gospodăriile fruntașe nu se datoresc numai faptului că plantele au primit o cantitate suplimentară de apă. Desigur, a avea posibilitatea ca în orice moment să dăm plantelor acest plus de apă este un lucru principal. Dar dacă nu se udă la timpul potrivit, dacă nu se dă cantitatea de apă corespunzătoare solului și plantei ce se cultivă, dacă nu se aplică agrotehnica potrivită, nu numai că nu avem un cîștig mare, dar ne putem trezi chiar în pagubă..Iată cîteva fapte. La G.A.C. Tichilești s-a urmărit ca udările să se facă în mod rațional. La roșiile de vară s-a realizat o producție de 48 000 kg la ha. De pe un lot în suprafață de 2,5 ha, unde s-a aplicat cu strictețe întregul complex de măsuri agrotehnice și s-au dat 14 udări, s-a obținut o producție de 160 416 kg. Primul udat s-a dat la o săptămînă de la plantare cu norma de udare de 300 mc. Al doilea udat s-a aplicat în timpul înfloritului plantelor, adică după 10 zile de la primul, cu o cantitate de apă de circa 400 mc la ha. Următoarele udări s-au făcut mai des, adică la 8—10 zile interval. A- ceasta pentru că în perioada respectivă timpul e mai călduros și deci apa din sol se pierde cu mai multă ușurință. Totodată acum este perioada de creștere a fructelor și deci plantele consumă o cantitate mai mare de apă. Cînd cea mai mare parte a fructelor s-au copt, cantitatea de apă dată prin irigare s-a micșorat prin udări mai rare și cu apă mai puțină, pentru ca fructele să nu crape.

In alte unități însă producțiile obținute nu justifică în suficientă, măsură cheltuielile făcute cu amenajările. Majoritatea suprafețelor irigate în lunca Șiretului și Buzăului sînt în parte sărăturate sau înmlăș- tinite din cauza folosirii lor neraționale și a proiectelor defectuos întocmite, care n-au prevăzut rețea de desecare.Ținînd seama de deficiențele care au existat în anii trecuți în amenajarea suprafețelor pentru irigații, în acest an, cu sprijinul consiliului a- gricol regional și al Districtului de Gospodărire a Apelor, s-au luat din timp măsuri ca amenajările pe suprafețele noi să se execute numai pe bază de proiecte raționale, dîn- du-se atenție deosebită executării rețelei de desecare. Aceasta pentru a evita sărăturarea secundară și înmlăștinarea suprafețelor din împrejurimi.Este o realitate că sînt suprafețe mari sărăturate și înmlăștinite în comunele din luncile Buzăului și Șiretului, unde nu se poate vorbi de recolte mari, de eficiență economică. Este absolut necesar sprijinul Comitetului de Stat al Apelor pentru ca în comunele Măxineni, Corbu, La-, ținu să putem ameliora solurile sărăturate și deseca terenurile înmlăștinite.Prin luarea acestor măsuri sînt’ posibilități de extindere a suprafețelor amenajate pentru irigații, în: special în lunca Șiretului. Și fiecare; unitate dorește acest lucru întrucît' irigațiile nu pot aduce decît cîștig Și

Aplicarea la timp a irigațiilor ast
fel ca acestea să corespundă cu ce
rințele fiziologice ale plantelor ne
cesită ca oamenii care lucrează, în 
acest sector să aibă o bună pregă
tire profesională. Atît cadrele de

un cîștig mare.
Ing. Marian BĂIEȘAN 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol raional Brăila
Ing. Titus ȘERBAN
G.A.C. Tichilești

irigate
Ing. Mircea ȚÂRANU
G.A.C. Tudor Vladimirescu

Colectiviștii din Tichilești lucrează de la plantatul roșiilor în cîmp. In urmă, apa se revarsă pe brazde ajutînd Ia creșterea plantelor

lor și mecanizatorilor care vor lucra 
în acest sector. In primul rînd s-a 
urmărit permanentizarea cadrelor 
de lucrători din sectorul culturilor 
irigate. In al doilea rînd, în cadrul 
învățămîntului agricol de masă ce a 

ingineri și tehnicieni cît.munci-, . fost organizat în gospodărie anul a- 
torii trebuie să stăpînească temeinic 
tehnica irigațiilor, să știe cînd și cum 
să fie făcute udările, ce cantitate de 
apă să fie dată la hectar.

Gospodăria de stat Latinu are 
1 600 ha culturi, irigate. încă de la 
începutul anului, consiliul gospodă
riei s-a preocupat de executarea tu
turor pregătirilor necesare. Toate 
cele 27 de agregate de aspersiune . și 21 de agregate de pompare au fost 
revizuite și reparate din timp. Ca
nalele de aducțiîme au fost despot- 
molite și curățate și s-a făcut repa
rarea tuturor construcțiilor hidro
tehnice de pe rețea. încă la 25 mar
tie, întregul sistem de irigații func
ționa cu întreaga capacitate.

Pentru ca irigațiile să se poată 
face la timp și la un nivel înalt, 
consiliul gospodăriei s-a ocupat în
deaproape de pregătirea muncitori------------ —Gospodăria de stat Dunărea a ob- 

. ținut, bune rezultate în irigarea cul
turilor, recoltele sporind de la un 
dn' la altul. ' Specialiștii gospodăriei 
au- asigurat o rotație bună a cultu
rilor evitînd degradarea solului. Ast
fel, o parte din teren se cultivă cu 

, grîu irigat, care a dat în medie 4 600 
kg la hectar. După el urmează po
rumb, care a dat, de asemenea, 
6 500—8 500 kg la hectar. Rezultatele 
gospodăriei noastre ar fi mult mai 
bune dacă am avea un număr sufi
cient de cadre cu o bună pregătire 

■ în domeniul irigațiilor. Un inginer 
‘hidroameliorator la peste 1 000 ha 
de culturi irigate nu poate face față 
multiplelor sarcini pe care le are. Ar 
fi necesar- ca în sectorul culturilor 

să existe-șefi de echipă per-

cesta au fost incluși în cercuri toți 
muncitorii și mecanizatorii. La lec
țiile predate s-a insistat asupra pro
blemelor teoretice și practice în 
scopul acumulării cunoștințelor ne
cesare pentru exploatarea in bune 
condiții' a utilajelor de aspersiune și 
pompare. La examinarea făcută la 
terminarea cursurilor, marea majo
ritate a cursanților s-au dovedit a fi 
bine pregătiți, cu multă îndemînare. 
Tot în acest an, la cursurile organi
zate de către Trustul Central Gostat 
București au fost pregătiți brigadie
rii orezari.

Avînd cadre bine pregătite și 
utilajul pus la punct, sîntem con
vinși că în acest an irigațiile vor fi 
aplicate așa cum trebuie.

Ing. Gheorghe DRAGOMIR 
hidroameliorator, G.A.S. Latinu

manențî. Cursurile ținute în gospo
dărie au remediat în oarecare măsu
ră această deficiență, dar mai avem 
multe de făcut în această direcție.

Ing. Serglu CUȘ
G.A.S. Dunărea

zilnic 
func- 
celor

de stat Pisc, 
de aspersiune 

ționează din plin la udatul 
234 ha de lucernă

STABHJJL ACTUAL ALDupă cum se știe, irigarea culturilor, îmbinată cu o agrotehnică corespunzătoare, ridicată, chiar țiile climatice rabile. Pentru cesar ca toate cute la timp.Gospodăriile
asigură o producție și atunci cînd condi- sînt mai puțin favo- aceasta este însă ne- pregătirile să fie fă-Gospodăriile de stat din trustul Brăila situate în luncile Dunării, Șiretului, Buzăului au 16 350 ha terenuri amenajate pentru irigat. Cea mai mare suprafață este ocupată cu porumb — aproape 7 000 ha — urmată de legume, lucernă, orez și altele. în scopul obținerii unor recolte mari la hectar, în toamna anului trecut s-au efectuat arături adinei pe toată suprafața și s-au aplicat lucrări de fertilizare. Pentru fiecare cultură s-a asigurat să- mînță din soiurile cele mai productive și corespunzătoare zonei noastre. La cultura porumbului, din suprafața ce se cultivă în condiții de irigare, pe o suprafață de 1 004 ha se realizează loturi de hibridare. In aceste zile în unități se lucrează din plin la irigarea culturilor. La gospodăria de stat Bejani se irigă în schimburi prelungite. La gospodăria Pisc, zilnic funcționează șapte aspersoare la udatul celor 234 ha de lucernă.Pentru asigurarea apei necesare la nivelul suprafeței planificate, gospodăriile de stat dispun de 14 stații de pompare din care 7 plutitoare și 7 fixe. Pe întregul sistem sînt instalate 8 stații de Gospodăriile sînt dotate măr de 347 agregate de iar pentru anul acesta prin dotație încă 108 agregate complete de aspersiune cu jet mediu.Unele deficiențe se semnalează în

repompare. cu un nu- aspersiune, vom primi

ce privește punerea în stare funcționare a utilajului pentru gat. La data de 4 mai din cele de agregate cu jet mediu pe care le au în dotație gospodăriile de stat din trustul Brăila numai 97 erau în stare de funcționare. Pentru celelalte lipsesc o serie de piese ca : garnituri de cauciuc, conducte etc. Timpul este destul de înaintat. La multe culturi s-a trecut la udat. Este necesar să se ia măsuri pentru ca aspersoarele și piesele de schimb să ajungă cît mai repede în unități.Anul acesta, ținîndu-se seama de rezultatele bune obținute la cultura orezului, s-a trecut la extinderea suprafețelor amenajate cu încă 657 ha. Aceste lucrări au fost executate de unitățile Comitetului de Stat al Apelor și date la termen în folosință.Unele gospodării de stat și-au mărit mult suprafața ocupată cu porumb. Pentru aceasta este necesar să se redimensioneze canalele în scopul asigurării unui debit mai mare de apă. Anul acesta se vor executa asemenea lucrări la 4 gospodării de stat : Latinu, Nazîru, Baldovinești și Vădeni, urmînd ca în restul unităților să se execute în anul viitor. Lucrările sînt însă rămase în urmă. Primim un sprijin insuficient din partea întreprinderilor aparținînd Comitetului de Stat al
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PROPUNERI
® In regiunea Galați sînt supra

fețe importante scoase din regimul 
irigat din cauza sărăturării. Pentru 
ameliorarea acestor terenuri sînt ne
cesare lucrări hidroameliorative. 
Există un studiu care trebuia să fie 
aplicat în acest an. Comitetul de 
Stat al Apelor ar trebui să ia mă
suri care să ducă la urgentarea a- 
ceslor lucrări.
o Pentru amenajarea terenurilor 

în vederea irigării este necesar să 
se construiască un nivelator cu o 
putere mai mare de pătrundere în- 
trucît cel de tip Chiscani nu mai co
respunde.

® Pentru îndrumarea competentă 
a lucrărilor de irigații este bine ca în 
unități să existe instrumente și apa
rate strict necesare cu care să se 
poată determina umiditatea solului 
și stabili normele de udare.

o Cu toate că timpul este destul
de înaintat, repararea utilajelor de 
irigat întîrzie din lipsa pieselor de 
schimb. Este necesar să se ia mă
suri urgente pentru asigurarea uni
tăților cu utilajul nou necesar pen
tru irigații, precum șî a pieselor de 
schimb pentru agregatele existente.

® în aplicarea irigațiilor este ne
voie ca gospodăriile colective să pri
mească un ajutor mai substanțial din 
partea unităților aparținînd Comite
tului de Stat al Apelor, a stațiu
nilor experimentale și institutelor 
agronomice.

'Apelor. Ritmul de lucru este foarte încet. Și nu numai atît. Deși proiectul pentru redimensionare a fost terminat în numai 25 de zile, deci la 10 aprilie, aprobarea documentației și avizarea lui s-au făcut cu multă întîrziere. Acest lucru a avut repercusiuni asupra deschiderii finanțării lucrărilor și începerii lor.Unele greutăți sînt întîmpinate și în ce privește aprovizionarea cu materiale și îndeosebi cu balast. La gostat Latinu se execută dalarea celor două canale cu dale de beton — adică 31 000 m p. Sînt necesare pentru aceasta cantități importante de balast. Dar acest material se aduce din alte regiuni, ceea ce face ca prețul de cost să crească de la 65 lei mc la 140 lei.Intrucît anul acesta rezerva de apă în sol este mai redusă, noi vom lua în continuare măsuri ca toate agregatele să funcționeze în bune condiții. Cu sprijinul întreprinderilor aparținînd Comitetului de Stat al Apelor, al Consiliului Superior al Agriculturii vom reuși să înlăturăm toate deficiențele. In acest fel se va asigura o irigare rațională, care să ducă la recolte mari.
Ing. Ion TOPOR
Trustul G.A.S. Brăila
Ing. Paul PETRESCU
G.A.S. Bejani

Pagină realizată de Teodor MARIAN și Gheorghe BALTĂ
Fotografii de R. COSUN
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Ne scriu cadrele didactice

IN PRAGUL EXAMENULUI DE MATURITATE
După cum s-a mai anunțat, exa

menul de maturitațe va începe l<£ 
15 iunie. In școli se iau numeroase 
măsuri pentru a se asigura o cit 
mai bună pregătire a celor care se 
prezintă în fața comisiilor de exa

Lecții de recapitulare și sistematizareExamenul de maturitate din anul acesta are pentru noi o semnificație deosebită : în curînd vă absolvi cea mai mare promoție pe care a dat-o școala noastră. Ca și îri anii trecuți, în pragul examenului de maturitate, care supune unei exigente verificări cunoștințele însușite de elevi îri tirnpul școlii medii, ne străduim să fim cît mai de folds tinerilor. Măsuri pentru ca acest important examen să se desfășoare bine au fost luate încă dih primul trimestru al acestui an școlar. S-aU adus la cunoștința elevilor din clasa ă Xl-a disciplinele incluse în programul examenului de maturitate, atrăgîn- dU“li-se atenția că buna pregătire in timpul ultimelor trimestre este hotărîtoare pentru susținerea cu succes a examenului. In cadrul uriui consiliu pedagogic am hotărît ca elevii claselor a Xl-a să fie scutiți de orice activități în afară de clasă și extrașcolare, ca să poată studia cu continuitatea cerută. Cadrele didactice și-au întocmit programe de consultații, în timpul cărora elevii primesc lămuriri su- plirnéhtafë asupra capitolelor mai dificile, îndrumări metodice privind studiul ordoriat al unei discipline, indicații bibliografice etc. Am reușit astfel ca fiecare elev să-și fixeze de la începutul anului sarcinile principale în vederea examenului de maturitate. în această acțiune am primit Un sprijin prețios din partea organizației de partid și à organizației de tineret café, prin pregătirea unor adunări de U.T.M., întîlniri cu profesori, cu absolvenți din anii anteriori ai școlii noastre, au contribuit la crearea unei atmosfere de studiu intens.O dată cu încăperea trimestrului al Hi-lea, pregătirea în vederea examenului de absolvire a elevilor din clasa a Xl-a s-a intensificat, în cadrul comisiilor metodice și al unui consiliu pedagogic ținut recent s-au analizat rezultatele obținute la învățătură pe primele două trimestre și, pe baza concluziilor desprinse, elevii cu rezultate ihai slabe sînt sprijiniți în mod deosebit. Totodată, s-au definitivat pla-

Pînă la examenul de maturitate a rămas doar o lună

PODUL VIEȚII
Trenul intra șuierînd în stafie. Era noap

te. Deodată frînele scrișniră violent și 
sub rofi șinele păreau că se topesc...

...„Mă numesc Lovin Speranfiu. Oame
nii îmi spun Spiru Lovin. Am 6 copii și 
38 de ani. In ziua de 14 august 1963 mă 
atlam în comuna Ivești, regiunea Galafi. 
Lucrez în cooperafia de consum. Mă gă
seam pe teren și tocmai voiam să mă în
torc acasă. Nu știu cum s-a întimplat, am 
încercat să trec peste una din linii și toc
mai atunci trenul intra în stafie.

Am auzit respirația îngrozitoare a loco
motivei șl înainte de a putea să feresc în 
lături, dihtr-o parlé am simțit o izbitură 
de neînchipuit, trupul mi-a zburat în aer 
și încă în aer mi-am pierdut cunoștința”.

★

Unui om i s-a îritîmplat o nenorocire. 
/Moartea îl pîndește. E zdrobit. Oasele 
coapsei drepte aii explodat în adînc, 
gambele îi sînt frînte, o claviculă ruptă, 
maxilarul inferior sfărîmat, are numeroa
se cörifüzii, pierde sînge.

Dar, în aceleași clipe, un pod viu este 
aruncat de oamenii din jur deasupra mor- 
fii care-i dă tîrcoale. Un pod care duce 
spre viață.

M-am trezit după 8 zile. M-am Uitat 
nedumerit în jurul meu. Mă aflam la Spi
talul din Tecuci. Țin minte ca astăzi, era 
dimineață. Doctorul loan Gheorghiu, di
rectorul spitalului, mă cerceta atent cu 
privirea. Lîngă mine era soția mea și 
m-am mirat S-o văd. Apoi am auzit glasul 
doctorului : — Ei, măi băiete, de-acum 
nu mai mori ! — Da' ce-i cu mine ? 
Lasă că-ți spun altă dată...

A trecut aproape un an de atunci, dar 
fiecare zi este întipărită în memoria mea. 
Despre primele opt zile de după acci
dent mi s-a povestit mai fîrziu. Șirul de 
oameni cărora le datorez viața începe în 
stafia Ivești în minutele ce au urmat acci
dentului. Fără să-și piardă cumpătul, mi
lițianul I. Rusu și felcerul G. Pătrașcu 

minare, pentru desfășurarea în 
condiții corespunzătoare a exame
nului. Publicăm azi două articole 
care prezintă cîteva aspecte ale 
pregătirilor ce se fac în prezent.

nurile lecțiilor de recapitulare și sistematizare. Pe lîngă lecțiile de recapitulare a materiei predate în ultimul trimestru saU an școlar, cadrele didactice organizează sistematizarea tuturor cunoștințelor obținute de elevi în cadrul unei discipline, ca de pildă : Eminescu și poezia socială, LUpta țărănimii pentru pămînt și libertate oglindită în literatura romînă, Industrializarea socialistă în etapa desăvîrșirii construcției socialiste în țara noastră, Lupta Țărilor Romîne pentru eliberarea de sub jügul otoman,
Pregătirea la matematicăîntre disciplinele exameriultii de maturitate, matematica are o pondere însemnată. De-a lungul anilor de școală elevii au achinulat un voltim mare de Cunoștințe ; în timpul scurt pe care-1 au la dispoziție, ei nu au posibilitatea să le revadă pe toate, ci numai pe cele esențiale. Este deci firească atenția deosebită pe café noi, profesorii, și la rîndul lor elevii, o acordăm pregătirii la această disciplină.Predau matematica la trei clase a Xî-a. Preocuparea mea principală în această perioadă estë să explic toate temele prevăzute în program pentru acest an de învățămînt. Paralel, mă îngrijesc de recapitularea materiei din anii anteriori. în privința recapitulării mă ghidez diipă principiul Că în orele rezervate pentrii recapitulare nu este nevoie să înghesui multe cunoștințe și Capitole hürtiai de dragul de a repeta un volum cît mai mare de tUnoștințe. Experiența mea îndelungată arată că dau mai bune rezultate lecțiile de recapitulare care Urmăresc generalizările; clasificările și apiicâțiile cu caracter de ansamblu. Țhtodată, păstrez echilibrul necesar între repetarea temelor teoretice și rezolvarea dé exerciții și probleme sintetice. Astfel elevii se pot pregăti bine atît pentru lucrarea scrisă, cît și pentru proba orală. în ce privește algebra de clasa a X-a, nu vom da aceeași amploare demonstrațiilor

au luat măsuri să fiu urgent transportat 
cu o mașină la spitalul din Tecuci. Era o 
întrecere cu secundele. Chemat de acasă, 
medicul chirurg loan Gheorghiu, împre
ună cu medicul de gardă Cristea Victor 
au început o luptă care a durat 200 de 
ore ca să mă scoată din comă. Ei au fost 
ajutați de surorile Florica Suciu, llinca 
Tecută, Elena Anton.

Timp de 94 de zile acești oameni mi
nunați m-au îngrijit. Ceea ce părea a- 
proape de necrezut s-a întîmplat : în a- 
cesfe 3 luni mi s-au Sudat oasele coapsei, 
claviculei, maxilarului, mi s-au vindecat 
contuziile. Evolua bine și fractura gambei 
stingi. Numai piciorul drept continua să 
mă îngrijoreze,

In ziua de 15 octombrie am fost adus 
în comuna Barcea, unde locuiesc. Tre
buia să stau în repaus complet pentru ca 
oasele să se fortifice. Nemișcarea înde
lungă a adus cu sine descurajarea. E 
drept, viața îmi fusese salvată. Nu le pu
team cere mai mult medicilor de la spi
tal. Dar mă gîndeam ce voi face cu a- 
ceastă viață, cum am să muncesc ? Mă 
chinuia gîndul că nu-mi voi mai putea re
lua lucrul, că nu voi mai putea fi util so
cietății.

Cum spuneam, eram cam demoralizat; 
ca să fiu sincer, eram foarte demorali
zat ! Zăceam. Fratele meu venea deseori 
să mă vadă. După două săptămîni de la 
întoarcerea de la spital mi-a spus : „Ce-i 
cu tine, de ce stai așa ?" Și văzîndu-mă 
atît de descurajat, m-a sfătuit să-l chem 
pe medicul din comună. — E un băiat 
fînăr. dar inimos, și oamenii spun că-' 
priceput.

lată-l pe tînărul doctor V. lancu în 
casă la noi. Se uită la mine încurajator 
și-mi „ordonă" : — Dă-te jos din pat. — 
Nu pot, tovarășe doctor, i-am răspuns eu 
cu amărăciune. Acum înțeleg că de fapt 
el mi-a cerut să mă dau jos din pat ca 
să vadă în ce stare de spirit sînt. Pe 

Diferite categorii de funcții matematice, Reacțiile Caracteristice hidrocarburilor ș. a.Din experiența anilor precedenți am putut constata că sînt deosebit de folositoare pentru tineri acele lecții de recapitulare și sistemati“- zare care ajută pe elevi să facă legătură între noțiunile învățate la diverse discipline. Tocmai de aceea conducerea școlii a coordonat planurile de recapitulare.Utile bunei pregătiri a elevilor în vederea examenului de maturitate s-au dovedit orele de dirigenție care au prilejuit un schimb de păreri și experiență cu privire la cele mai indicate metode de învățătură, de organizare a timpului de studiu.
Prof. Constantin CIUREA 
directorul Școlii medii nr. 2 
din București

ca în orele de curs, ci ne vom opri numai asupra elementelor esențiale ale acestora. La fel vom proceda și la demonstrațiile dé geometrie in spațiu și trigonometrie. Din materia clasei a Xl-a este indicat, după părerea mea, să se insiste în special asupra părții de teorie care privește noțiunea de funcție. Calculul prin care se stabilește derivata îhtr-un punct ăl funcției logarit- mice și exponențiale este foarte instructiv și concludent pentru elevi ; àrtificiilè de calcul ce se îri- tîlnesc acolo dau sugestii folositoare' pentru rezolvarea unor exerciții specifice. Geometria analitică are Și ea teoreme esențiale care trebiiie consolidate Ca, de pildă, lociil georhetric al punctelor din plan, de unde se pot duce tangente perpendiculare la cerc, la elipsă; la hiperbolă, la parabolă.Sînt cohviris că îri timpul care a mai rămas pînă la examen, urmărind cu țoată grija desfășurarea procesului instructiv-educativ la clasele a XÎ-a, repetareâ judicioasă à demonstrațiilor teoretice și a problemelor aplicative, îndrumarea elevilor îri folosirea chibzuită a timpului dé studiu, îi vom ajuta pe elevi să susțină cu succes examenul de maturitate.
Lucian MĂNESCU 
profesor emerit 
Școala medie „N. Bălcescu“ 
din Rîmnicu Vîlcea

semne că nu i-a prea plăcut, a clătinat 
din cap și m-a consultat. Eu eram nümai 
ochi. Doctorul nostru a zis bucuros : — 
Nu ai focar de infecție, asta-i foarte bine.

între 20 decembrie și 5 ianuarie 1964 
am urmat primul tratament indicat de dr. 
lancu : injecții, pastile administrate la 
domiciliu. Mă întărisem. îmi mai venise 
inima la loc. Pe 26 ianuarie doctorul a 
venit din nou să mă vadă. Mi-a examinat 
picioarele. A luat o riglă a unuia din co
piii mei, elev de școală, și pe neașteptate 
m-a lovii cu ea sub genunchiul picioru
lui drept. Slab, piciorul a zvîcnit înainte. 
Doctorul m-a privit satisfăcut și a zis : — 
Gata, ești în afară de orice pericol. Dina, 
nevastă-mea, s-a întors cu fața la perete 
și a început să plîngă. Timp de 17 zile am 
urmat un al doilea tratament, apoi, în 
primele zile ale lui martie, cînd docto
rul a intra* în casă, eu tocmai încercam 
să mă ridic ținîndu-mă de spătarul scau
nului : — la mina de pe scaun, mi-a zis 
doctorul. — Nu pot. — Poți, da' n-ai cu
raj. De acum încolo totul depinde de 
dumneata.

Și mi-a explicat îndelung tot ce am de 
făcut. Nu mi-a ascuns că va fi greu, că 
voi avea dureri. Simțeam că are încre
dere în mine și asta îmi dădea curaj.

— în mod practic despre ce e vorba ?
— Doctorul îi spune ;,kino-terapie ad- 

hoc”, la, dă fuga, măi băiete, și adu ,,a- 
paratul" !.,.

într-o clipă cel mai mic dintre copiii 
lui Spiru Lovin se înapoiază. Ține în 
mînă o construcție ingenioasă : două scîn- 
duri între care sînt fixate niște arcuri de 
somieră.

— Pare o jucărie, spune omul, dar cu 
ajutorul ei am reușit să fac primele miș
cări cu piciorul drept. La început abia o 
atingeam. Era dureros. Cu vremea picio
rul s-a mai lăsat, mișcările au devenit 
mai complexe. Tot îndemnat de doctor 
încercam să lovesc cu piciorul mingea 
azvîrlită de copiii mei. Toate astea mi-au
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Brașov. Noua stafie de salvare

RĂSPUNDEM cititorilor TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNENICOLAE LĂCATUȘU — Baia Mare. Cu privire la durata concediului anual de odihnă al muncitorilor subterani din sectorul metalurgic și chimic vă comunicăm următoarele : In aiară concediului de bază de 12 zile lucrătoare, această categorie de muncitori beneficiază de concediul suplimentar de 12 zile lucrătoare, în raport cu timpul lucrat în profesia respectivă pînă la data obținerii concediului. De asemenea se adaugă și concediul suplimentar de 3-5 zile lucrătoare, corespunzător vechimii neîntrerupte în muncă. Concediul de bază și concediile suplimentare se acordă în aceiași timp, chiar în cazurile în care dreptul la concediul de bază și la concediile suplimentare se nasc la date diferite în cursul anului pentru care se acordă concediul.MARIN RADULESCU — Drăgă- șani. Absolvenții școlilor pedagogice sînt pregătiți pentru a preda ca învățători la ciasele I—IV. Cei care doresc să-și continue studiile se pot înscrie la cursurile fără frecvență, la institutele de învăță- mînt superior pregătitoare de cadre didactice.ȘTEFAN DASCALU — Bacău. !n- trucît ați fost detașat în altă loca“ litafe, în interesul serviciului, vă interesează în ce condiții vi se poate păstra dreptul la spațiul locativ ocupat în prezent. Cei plecați în alte localități îri interes de serviciu își păstrează dreptul la suprafața locuibilă timp de 6 luni de zile. Prelungirea acestui termen se face pe baza cererii instituției care a dispus detașarea sau deplasarea adresată comitetului executiv al sfatului popular respectiv.ELENA CHELARU — Mizil. ■ Sfatul popular al regiunii Ploiești ne face cunoscut că, în urma sesizării dv., activitatea circumscripției sanitare din comuna Năeni s-a îmbunătățit. A fost încadrat un nou medic care îndrumă șl supraveghează de aproape munca personalului medical și de îngrijire.CONSTANTIN IVAN — Piatra Neamț. Ținînd seama de sesizarea dv cu privire la unele deficiențe în iluminatul public al cartierului Mărăței, Sfatul popular al orașului Piatra Neamț ne-a răspuns că va construi în acest an un post de transformare. Astfel, în acest cartier se va îmbunătăți alimentarea cu energie electrică.MIHAI COSTEA — Muscel. Pentru a vă califică în meseria de os
redat mobilitatea articulațiilor. în ziua de 
20 martie am început să merg în cîrje. 
Mă mișc mult prin casă, prin curte, tot 
mai sigur pe picioarele mele.

...Omul este înalt, bine legat. Ochii 
intens albaștri seînteiază pe fața slăbită. 
In ei citești voință, dîrzenie, încrederea 
în sine recîștigată.

— Mi-e dor să-mi reîncep munca. Sper 
să se întîmple în scurtă vreme. Cîf mi-a 
stat în puteri am căutat să fiu de folos 
și de acasă celor din comună. De curînd 
a venit pe la mine Gheorghe Comah, 
președintele gospodăriei colective : — 
Ce faci, măi Spiruie 1 — Uite am ieșit și 
eu afară să mă bucur de primăvara asta. 
— Știi de ce am venit la fine ?

— Dacă mi-ai spune... Spiru Lovin 
caută cu ochii prin odaie. Îmi întinde 
două caiete groase a cîte 200 de file fie
care. Ele cuprind zeci de scheme, calcule; 
frumos desenate și frumos scrise. — Am 
lucrat mult la caietele astea și la altele. 
Uitam astfel necazurile mele, puneam ia 
inimă treburile gospodăriei, mă simțeam 
necesar, folositor chiar în starea în care 
mă aflam.

în curte, la despărțire, Spiru Lovin 
mi-a mărturisit că în timpul imobilității 
sale, a încercat să scrie și versuri :

„Ghiocel floare frumoasă
Ce crești îri comuna noastră 
Tu ne vestești primăvara 
Diminéfile și seara..."

* '
Din totdeauna oamenii de prin părțile 

noastre sînt cuhoscuți ca săritori la hé- 
voie, sprijin de nădejde. Cü atît mai a- 
dînc se verifică acest adevăr în anii 
noștri, cînd öatnenil care-ți vin îri ajb- 
ior aü la îhdemîriă mijloace mült'ple; 
eficace. Podul viu pe care SpirU Lovin a 
pășit spre viață ilustrează felul cum în 
țara noastră apare și se impune o adevă
rată și caldă omenie, întrajutorare tovă
rășească. Mul(umindu-le tuturor celor 
care l-au redat vieții, în scrisoarea emo
ționantă adresată ziarului nostru, SpirU 
Lovin mulțumește în primul rînd partidu
lui, constructor al noii solidarități intre 
oamenii al noii omenii.

Ilie CONSTANTIN 

pătar trebuie să urmați cursurile unei școli organizate de Ministerul Comerțului Interior. Durată școlii este de doi ani. Pot urma aceste cursuri tineri între 14 și 17 ani. Jn cazul cînd dv. depășiți a- cedstă vîrstă și doriți să vă calificați în meseria de ospătar vă puteți înscrie la cursurile de calificare profesională care se organizează pe lîngă fiecare O.C.L.MIHAI VIRNA — Huși. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor ne răspunde că încêpînd cu 31 mai a.c. trenul rapid nr. 61 va opri și în stația Crasna.M. DANIELESCU — Constanța. Consiliul Agricol al regiunii Dobrogea ne-a răspuns că a organizat practică elevilor anilor II și III conform programei de învățămînt. Conducerea S.M.T. a luat măsuri de asigurare a hranei și cazării. Elevii care fac practică la brigăzile dé traëtôare au fost astfel repartizați, îneît să poată lucra în comuna sau satul unde locuiesc părinții. Celor care iau masa la părinți li se achită lunar contravaloarea ei.RADULESCU C. PETRE — Valea Călugărească. Ne întrebați dacă stagiul militar pe care urmează să-1 satisfaceți în curînd va constitui o întrerupere a vechimii în muncă. Perioada stagiului militar se consideră vechime în muncă dacă la data încorporării sau cel mult cu 90 zile înaintea ei aveți calitatea de angajat.MARIN POPESCU — Costești. După cum ne informează Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor pot beneficia de permise gratuite pe C.F.R. și foștii salariați permanenți, pensionați de C.F.R. sau cei care au lucrat 25 de ani la C.F.R., după care au fost transferați în alte întreprinderi de unde au fost pensionați.TEODOR HODODEA — Aleșd. întreprinderea cinematografică de stat a regiunii Crișana ne răspunde că începînd cu luna mai satul Ortiteag, comuna MăgeȘti, va fi cuprins în itinerarul caravanei cinematografice care deservește raionul Aleșd. In felul acesta locuitorii satului Ortiteag vor avea posibilitatea să vizioneze mai des filme.
Reparațiile 
de 
încălțăminte în Capitală s-a lărgit numărul unităților cooperației meșteșugărești specializate în reparații de încălțăminte ; 210 centre, amplasate în diferite cartiere, stau la dispoziția cetățenilor. S-au organizat ateliere centralizate de reparații, se lucrează mai operativ și în condiții mai bune, se asigură un control tehnic de calitate. Aprovizionarea unităților cu materialele necesare — talpă, cauciuc etc. — esté satisfăcătoare. La centrul de reparații urgente din Calea Victoriei 91 se execută reparații în prezența Clientului. Ün atelier de acelăși gen este în curs de amenajare și pe bulevardul 1 Mai.în aceste unități lucrează mulți meseriași pricepuți Și conștiincioși; Există, prin urmare, condiții ca toate centrele de reparat încălțăminte să-și desfășoare activitatea în bune condiții. Sînt mulțumiți Cetățenii de serviciile prestate ?Lucrătorilor de la aceste ateliere li se cere, în primul rînd, să res- pecte întocmai termenele de predare. Tergiversările; amînările sub diferite pretextă; punerea cetățeanului pe drumuri; sînt o dovădă de desconsiderare à intereselor lui. Respectarea angäjamentülüi luat față de client ridică prestigiul unității respective și al lucrătorilor săi. Centrul nr. 1 al cooperativei „Stăruința“ de pe str. Bărăției nr. 34 și-a cîștigat un bun renume datorită faptului că fixează, la primirea comenzii, termene potrivite, pe care le respectă cu punctualitate. Datorită planificării chibzuite, reparațiile sînt de bună calitate și făcute la timp. La centrul nr. 44 de pe str. Lînăriei, reparațiile sînt însă tărăgănate la

TEATRE : Teatrul âe Operă. și Balet 
al R. P. Romîne ; Romeo și Julieta — 
Îorele 19,30). Teatrul dé stat, de operetă: 
■rlnțesa circului — (Orele 19,30). Teatrul 

Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : Ștafeta nevăzută — (orele 15), Or- 
f«u în infern — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio) : Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara“. (Sala din bd. Ma- 
gheru) : Antoniu și Cleopatra — (orele
19,30) ; (Sala Studio) : Scandaloasa legă
tură dintre domnul Kettle și doamna 
Möön — (orelè 2Q).. Teâtrtil „Lucia 
Sturdza-Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Portretul — (orele
19,30) ; (Sala Studio, din sfr. Alex. Săbia 
nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța — (orele
19,30).  Teatrul de Comedie : Șeful secto
rului sîîfiete — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Gaițele — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii și tine
ret (Sala din str. C. Miile) : Himera — 
(orele 20) ; (lä Sala pentru copii, din str. 
Eremia Grigorescu, nr. 24) : Nu prea 
Albă ca Zăpada și Motanul descălțat — 
(orele 16). Institutul de artă teatrală șl 
cinematografică „I. L. . Caragiale“ : în 
lumea apelor — (orele 20). Teatrul sati- 
ric-muzical. „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Șapte păcate — (orele 17), Revista de 
altădată (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică“ (Sala din str. Academiei) : Năzbî- 
tiilë lui Țăndărică — (orele 16), Eu și 
materia moartă — (orele 20,30). Circul 
de stat : Berliner atraction — (orele
19,30).

CINEMATOGRAFE : Aventurile unui 
tlnăr — cinemascop : Patria (9; 12; 15; 
18; 21), Festival (9; 12; 15; 18; 21), Gnvlța 
(9; 12; 15; 18; 21). Liturghia de la miezul 
nopții _ cinemascop : Republica (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Flamura (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,301. Uh om care nu există : Car- 
pați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), București 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Modern (10; 12; 14; 
16: 18,30r, 20,30). Anaconda : Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Excelsior (10;
12; 1.4; 16,15; 18,30; 20,45), Melodia (10; 12; 
14,3% 16,45; 19; 21), Adesgo (15; 17; 19; 21). 
Nu pleca : Victoria (iO; 12; 14; 16; 18,15; 
2<X30). Rüde de sînge : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Volga (16; 
18,15; 20,30). Dragoste lungă dc-o seară: 
Lumina (de la orele 10 la orele 14 ru
lează în continuare; 16; 18,15; 20,30), Glu- 
lești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15), Lucea
fărul (16; 18,15; 20,30). Program de filme 
documentare : Timpuri Noi (de la orele 
10 la orele 21 rulează în continuare). 
Cum stăm, tinere 7 : înfrățirea între po
poare (14; 16; 18; 20), Munca (15; 17; 19; 
21). Totul despre, Eva : Cultural (10; 
14,30; 17,30; 20,30), Arta (15; 17,45; 20,30), 
Cotroceni (15; 18; 20,45). Kalolan : Fero
viar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Li
muzina neagră — cinemascop : Buzești 
(16; 18,15; 20,30). Dezrădăcinați! : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Privește înapoi cu mi

La centrul de reparații urgente de pe Calea Victoriei nr. Sinesfîrșit, calitatea lasă de dorit. Ar fi necesar să se controleze aici dacă se asigură 0 evidență precisă a comenzilor, dacă și cum se urmărește respectarea graficului de lucru. Lucrătorii centrului nr. 45 de pe Calea Dridești lucrează și ei de mîntuială. Au predat unei cliente o pereche de pantofi ale căror tocuri erau neegale.Și în legăthră cu activitatea atei ierului cooperativei „Tehnica încălțămintei“ din bulevardul Ghencea ekis- tă unele nemulțumiri. Ele se referi nu numâi lä nerespëctàrëâ termerélor și la slaba calitate a lucrărilor, ți și ia faptiil că se adaUgă unele reparații de prisos numai pentru a îndreptăți încărcarea bphului de plată. La unele unități Sînt înSctise pe bon o serie de operații, ctitn ar fi îhtă- rirea ramei, îndrcptatul tocurilor etc care sînt, de fàpt, iriclüSë ahto- mat în reparația principală. Pe bonul de plată este nevtiie să se specifice clar ce reparații anume Æ execută și să sé indice prețul o'11* form tarifului stabilit.Deservirea conștiincioasă, lucrul de calitate sînt principalei? cerințe püsé în fâța cooperatorii^. De a-

ll le : 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 copii : Doina 
(orele 10). Un surîs în plină vară : Doi
na (11,30; 14,30; 16,30; Î8,30; 20,30), Vitan 
(16; 18,15; 20,30). Nu se poate fără dra
goste : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Îndrăgostitul : Popular . (15; 17; 19; 21), 
Cosmos (16; 18; 20). Douăsprezece scaune: 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Germanie, stelu
țele tale ! : Colentina (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18: 20). Frații corsicani — ci
nemascop : Volga (9,30; 11,30; 13,30), Flo- 
reasca (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 : Progresul (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 16,45 — 
Transmisie de la Stadionul Dihamo t 
Aspecte de la Concursul internațional 
de motociclism pe zgură — Dirt-track. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pe
ria de dinți. 19,30 — Clubul tinereții.
20,30 — Sfatul medicului : Despre gre
șeli în alimentație, de prof. dr. lancu 
Gorițea. 20,45 — Filmul „Parașutiștii". In 
încheiere : Poșta televiziunii, buletin de 
știri și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cerul variabil. Innourări 
mai accentuate s-au semnalat după-a- 
miaza în Muntenia și Dobrogea, unde 
cu totul local au căzut averse dé ploaie 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul a 
suflat slab, cu intensificări' temporare 
dih sectorul ndrd-vest. Temperatură ae
rului la ora 14 oscila între 25 grade la 
Drencoya șl 14 grade la Sulina. în Bucu
rești : Vremea a fost ușor instabilă, cu 
cerul temporar noros. Au căzut averse 
de ploaie. Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 23 grade.

Timpul probabil pentru ziiele de 15, 16 
și 17 mal. In țară : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi izolate, mai frecvente în nord-ves- 
tul țării. Vîntul va sufla slab, pînă la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă. Mi
nimele vor fi cuprinse între 6 șl Î6 gra
de, iar maximele între 18 șl 28 grade. Iii 
București: Vreme frumoasă, dar ușor 
instabilă, mai ales după-âmiaza cînd 
devine favorabilă averselor trecătoare de 
ploaie. Vînt slab. Temperatura ușor va
riabilă.

ceéa, esté necesar ca aceste probleme să fie permanent în atenția consiliilor de conducere ale cooperativelor din Capitală care coordonează reparațiile de încălțăminte. Dezvoltarea unei atitudini înaintare față de murită, cultivarea dragostei pentru mesel’ie, a exigenței față de tot cc iese din rriîna lor vor contribui là lichidarea deprinderilor înapoiate care se mai manifestă la unii cooperatori.Cîteva ciivinte și despre amplasarea Unităților de reparații. Ni s-a semnalat uh șir întreg de anomalii. Pe unele străzi găsești ateliere la fiecare cîteva sute de metri, în timp ce în cârtierele FÎoreasca, Giulești, Grivlța Roșie nu întîlhești nici unul, în raioanele „Griviță Roșie“ și „30 Decembrie“, numărul lor este foarte retfus și cu totul necorespunzător feftă de nevoile populației. Este cazul ca UCECOM, avînd sprijinul Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, să studieze și să revizuiască amplasarea unităților, creînd centre de reparat încălțăminte și îri aceste cartiere.
M. SÄVEANU
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AL UNOR VECHI ORAȘE
In fiecare dinfre cele 12 orașe raionale 

ale regiunii Cluj au loc importante trans
formări urbanistice. Construcțiile moder
ne schimbă fața localităților, dau un as
pect nou întregii regiuni.

Zeci de blocuri moderne
Cîmpia Turzii, orășel al metalurgiștilor, 

se dezvoltă de la an la an. Pe un teren 
viran de la capătul străzii Aurel Vlaicu 
s-a clădit un întreg cartier — circa 20 de 
blocuri cu mai multe etaje. In jurul lor 
s-au creat spații verzi. Tot aici s-a dat nu 
de mult în folosință un complex comercial, 
alcătuit din 5 unități specializate, In pre
zent, constructorii de locuințe și-au mu
tat activitatea în piața Mihai Viteazu, 
unde se ridică alte blocuri (aproape 100 
de apartamente), dinfre care unele sînt 
terminate. S-au construit două școli cu 
cîfe 16 săli de clasă și laboratoare. S-au 
luat măsuri pentru o mai bună aprovizio
nare cu apă a orașului. A crescut numărul 
circumscripțiilor medicale. Se amenajează 
un cinematograf în aer liber, spații verzi, 
se modernizează străzi.

Printre promianți
La Năsăud, alături de vechile construc

ții — clădirea fostei cazărmi grănice
rești, în vîrstă de două secole, liceul, 
printre ai cărui elevi s-au numărat cînd- 
va și George Coșbuc și Liviu Rebreanu — 
s-au ridicat blocuri noi. Străzile au fost 
asfaltate, în centru s-a amenajat un parc. 
Un complex de deservire cu restaurant, 
magazine, cofetărie etc. a completat -re
țeaua comercială. Este în stadiu de fini
sare construcția unei case de cultură cu o 
sală de spectacole care numără 400 de 
locuri, se construiește un cinematograf. 
Năsăudenii participă cu dragă inimă la 
înfrumusețarea orașului lor. In ulti

mul an, ei și-au adus contribuția la lu
crările de alimentare cu apă, la construi
rea de trotuare și străzi, ia amenajarea 
parcului din jurul clubului orășenesc, a 
stadionului și a bazei sportive de la școa
la medie nr. 1 etc. Năsăudul a cîștigat lo
cul I pe regiune în întrecerea pentru gos
podărirea și înfrumusețarea orașelor.

într-o fostă cetate
Privit de pe vîrful Mezeșului, Zalăul 

pare macheta unei cetăți medievale. Clă
dirile în stil vechi ocupă mai ales mijlo
cul orașului. Fostele sedii ale vestitelor 
bresle de olari, pielari și tăbăcari s-au 
transformat în frumoase magazine, ilumi
nate cu neon. Din loc în loc, apar clădiri 
moderne, școli noi. S-aU extins spa
țiile verzi, iar fîntîni arteziene înfrumuse
țează peisajul orașului, Piața centrală, 
străzile sînt curate, birte întreținute. Ora
șul e înconjurat de vii și livezi, In pre
zent, gospodarii Zalăului vor să-l trans
forme într-un oraș al florilor. Se plan
tează butași de trandafiri, arbori deco
rativii zeci de mii de fiori.

In oraș, privirea îți este atrasă și de 
numeroase afișe turistice. Localnicilor le 
place să facă excursii la Cluj, ca și în 
alte orașe, sau să-și petreacă ziua de o- 
dihnă la cabana de pe Mezeș. Alte afi
șe vestesc turnee la Zalău ale diferitelor 
formații artistice. Au plăcut mult publicu
lui spectacolele date aici de Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale” și de Teatrul 
Tineretului din Capitală, cele ale O- 
perei romîne și maghiare din Cluj. 
Tabloul vieții culturale a orașului se 
întregește cu activitatea formațiilor locale 
de amatori ale casei raionale de cultură 
și ale întreprinderilor.

Alexandru MUREȘÂN 
coresp. „Scînteii“

PRIMIREA DE CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE AL R. P. ROMÎNE 
A TRIMISULUI EXTRAORDINAR 

ȘI MINISTRULUI 
PLENIPOTENȚIAR AL OLANDEIMiercuri, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al Olandei la București, Joost Bernard Haverkorn van Rijsewijk, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

★Miercuri dimineața au plecat în Rhodesia de sud Marin Stancu, pre

ședintele Comitetului Național al R. P. Romîne pentru irigații și desecări, și Nicolae Hulpoi, specialist de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundu- lea, pentru a participa la cea de-a15-a sesiune a Consiliuluial Comitetului internațional de irigații și desecări.
*Cunoscutul pianist american Shura Cherkassky, pentru întîia oară oaspetele țării noastre, a susținut miercuri seara în studioul de concerte al Radioteleviziunîi un recital.Programul a cuprins lucrări de Bach-Busoni, Beethoven, Rahmani- nov, Bartok, Ceaikovski, Musorgski. (Agerpres)

Lucrările Conferinței sindicale internaționale 
cu privire ia problemele femeilor muncitoareMiercuri au continuat lucrările celei de-a II-a Conferințe sindicale internaționale cu privire la problemele femeilor muncitoare.în ședința de dimineață, în cadrul discuțiilor pe marginea rapoartelor, au luat cuvîntul delegate din Cuba, Indonezia, Norvegia, R. P. Polonă, Guineea, Izrael, precum și Hélène Mabille, reprezentanta Uniunii internaționale a sindicatelor lucrătorilor din comerț.în aplauzele asistenței, un grup de pionieri din Capitală a adus conferinței un călduros salut.în ședința de după-amiază, Stana Drăgoi, secretar al Federației Sindicale Mondiale, a prezentat o in

formare asupra componenței rinței. Relevînd caracterul ei reprezentativ, vorbitoarea a arătat că la lucrările conferinței participă 295 de delegați, invitați și observatori din 52 de țări, de pe toate continentele, reprezentînd sindicate afiliate la Federația Sindicală Mondială, la Confederația Internațională a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.), precum și organizații sindicale autonome.La discuții pe marginea rapoartelor au luat parte în continuare delegate din Italia, R. P. Chineză, Austria, Brazilia, India, precum și Elisabeth Johnstonn, reprezentanta Biroului Internațional al Muncii.Louis Saillant, secretar general al

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Cărbune

DER SPIEGEL
Sub titlul de mai' sus, revista vest-ger- 

mană „DER SPIEGEL“ înserează următorul 
articol :

Cu rîvnă și ambiție, Dino Del Bo, spe
cialist în drept internațional din Milano 
și președintele Uniunii europene a cărbu
nelui și oțelului, cu sediul la Luxemburg, 
s-a străduit să realizeze ceva imposibil. 
In decursul unei călătorii întreprinse în 
capitalele „micii Europe" (țările membre 
ale Pieței comune — n.r.) el a făcut a- 
gitație pentru un proiect potrivit căruia 
cele șase țări-membre ale uniunii ur
mează să elaboreze, încă în anul acesta, 
o politică energetică comună.

Jelui lui Del Bo a fost urmărit și de 
predecesorii săi. Ei n-au avut succes. 
Franță, Germania occidentală și Belgia nu 
sînt de acord să reducă extracția lor de 
cărbune în favoarea unor surse de ener
gie ieftine, cum ar fi cărbunele american, 
păcura sau gazele naturale ; Franța in
tenționează să vîndă prietenilor săi eu
ropeni petrol și gaze naturale din Sahara, 
iar Olanda — gaze naturale din provin
cia Groningen ; Italia insistă asupra liber
tății ei de a-și procura în continuare car
buranții la prețul cel mai convenabil cerut 
pe piața mondială.

Italianul Del Bo și-a lansat atacul îm
potriva poziției celei mai întărite : pro- 
tecționismul cărbunelui. Funcționarii săi 
din Luxemburg au calculat că, dacă toate

C © fil U il 
tarifele vamale profecționisfe și subven
țiile ar fi anulate, în cel mai fericit caz 
s-ar putea desface la prețuri avantajoase 
120 milioane tone de huilă, extrase în 
țările „micii Europe". In prezent, însă, în 
țările membre ale Uniunii cărbunelui și 
oțelului se extrag anual circa 230 mi
lioane tone. Fiecare tonă de cărbune ex
trasă pe deasupra celor 120 milioane, 
cere — după cum au calculat experții lui 
De! Bo — subvenții de circa Î0 mărci 
vest-germane.

Intr-o scrisoare adresată primului mi
nistru al Franței, Pompidou, Del Bo a ară
tat că, în perioada 1960—1963, din viste- 
ria franceză s-a scurs o sumă echivalen
ta cu aproximativ 875 milioane mărci sub 
formă de subvenții pentru raționalizarea 
minelor de cărbune. Bugetul pe 1964 
prevede o sumă echivalentă cu 595 
milioane mărci pentru subvenționarea a- 
cestor mine. Guvernului R. F. Germane 
Del Bo i-a amintit că în cursul anului tre
cut el a plătit 1,75 miliarde mărci pen
tru subvenționarea aceluiași produs.

Deocamdată juriștii din Luxemburg 
refuză să sancționeze „Legea privitoare 
la raționalizarea minelor de cărbune”, 
elaborată de Bonn, care prevede noi 
subvenții sub forma unor reduceri de im
pozite. în mod formal, ei sînt îndreptă
țiți s-o facă, deoarece articolul 4 al a- 
cordului privitor la Uniunea europeană 
a cărbunelui și oțelului interzice catego
ric orice subvenții ale statului pentru 
industria extractivă care aparține acestei 
uniuni.

In timpul călătoriei sale prin capitalele 
țărilor-membre ale uniunii, Del Bo a pre
zentat un nou plan privind Cărbunele.

Programele naționale de subvenționară 
să fie abandonate în favoarea unei ac
țiuni pe întreaga uniune. In viitor, în a- 
fara celor 120 milioane tone de cărbune, 
se va putea extrage doar atît cît va fi 
considerat necesar, potrivit unei hotărîri 
adoptate în comun. Acest cărbune supli
mentar urmează să fie extras din minele 
care necesită pentru aceasta doar sub
venții mai mici.

Se pare că Bonnul nu este împotriva 
acestui plan. Deoarece Ruhr-ul dispune 
de minele relativ cele mai rentabile din 
Uniunea europeană a cărbunelui și oțe
lului, potrivit schemei lui Del Bo, Ger
mania occidentală va fi aceea care va 
putea livra în viitor partea leului din 
cărbunele uniunii și, în acest fel, își va 
putea'menține actuala ei producție anua
lă de circa 140 milioane tone. Și încă un 
avantaj suplimentar pentru Bonn : în a- 
cest caz la finanțarea subvențiilor vor 
contribui și celelalte țări-membre.

Se înțelege că ministrul industriei al 
Franței, Bokanowski, a fost mai puțin en
tuziasmat, Societatea de stat franceză 
— care grupează societățile din industria 
extractivă — „Charbonnage de France", 
trebuie să contribuie, la fiecare tonă de 
cărbune extras, în medie cu 6,23 mărci. 
Așadar majoritatea minelor franceze ar 
trebui să cadă victimă acestei raționa
lizări a lui Del Bo.

împotriva reticențelor franceze, Del 
Bo vrea să mobilizeze propriul său gu
vern. Potrivit concepției sale, Roma tre
buie să se dedare de acord cu contopi
rea preconizată a C.E.E., Uniunii euro
pene a cărbunelui și oțelului și Eurato- 
mului numai în cazul cînd cele șase gu
verne vor cădea, în prealabil, de acord 
asupra principiilor politicii energetice 
preconizate de el.

După vizita delegația
de energetideni romîni în S. U. A. 
DECLARAȚIILE TOV. NICOLAE GHEORGHIU, ADJUNCT AL MINISTRULUI 
MINELOR Și ENERGIEI ELECTRICERecent s-a înapoiat în țară delegația de energeticieni romîni, condusă de Nicolae Gheorghiu, adjunct al ministrului minelor și energiei e- lectrice, care a făcut o vizită de aproape o lună de zile în S.U.A.într-0 convorbire avută cu reprezentanți ai Agenției romîne de presă „Agerpres“ conducătorul delegației a declarat prihtre altele : Vizita a fost făcută în cadrul Acordului pricind schimburile în diferite domenii de activitate pe anul 1964, semnat între guvernele R.P.R. și S.U.A., acord care prevede și un schimb de delegații de energeticieni între cele două țări. Vizita de răspuns a energeticienilor americani urmează să aibă loc în toamna acestui an. Scopul celor două vizite este de a se efectua un schimb de experiența în domeniul energeticii între specialiștii din cele două țăti.Programul călătoriei a fost astfel întocmit incit să permită cunoașterea la fața locului a stadiului actual și a tendințelor existente în S.U.A. în privința concepției și a metodelor folosite în prbiectarea, construcția, montajul și exploatarea instalațiilor de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice.Programul stabilit a cuprins vizitarea unor companii de electricitate și a unor instituții centrale în statele New York, Pennsylvania, Michigan, Oregon, Washington, California, Arizona, Louisiana, Missouri, Tennessee și Districtul Columbia, ne- cesitînd străbaterea a peste 10 000 mile pe teritoriul Statelor Unite.Datorită amabilității gazdelor am vizitat un număr mare de întreprinderi unde am văzut centrale termo ș hidroelectrice, precum și unele centrale nucleare, stații de transformare și rețele de transport și distribuție în mediu urban și rural. Delegația romînă a vizitat două din centralele nucleare americane : „Indian Point“ în statul New York și „Enrico Fermi“ în statul Michigan.Dintre centralele hidroelectrice în »xploatare și în execuție am vizitat : „Grand Coulee“, „Rocky Reach“ și „John Day“ pe fluviul Columbia și „Glenn Canion“ pe rîul Colorado. La aceste întreprinderi am stat de vorbă cu constructorii, ne-am interesat de metodele de lucru întrebuințate pentru montarea grupurilor energetice.Am examinat, de asemenea, cu a- tenție funcționarea sistemelor energetice și a distribuției energiei electrice în marile orașe printre care :

Los Angeles, New York, și în mediul rural.Sistemele energetice existente în S.U.A. sînt exploatate de marile companii producătoare de energie e- lectrică. Unele dintre acestea sînt foarte importante (avînd puteri instalate de circa 6—7 milioane kilowați) și distribuie energie electrică la un număr de abonați care deseori se ridică la cîteva milioane. Multe din companiile americane lucrează interconectat cu altele din străinătate, de exemplu cu cele din Canada.In prezent, companiile de electricitate din totalitatea teritoriului cuprins între Munții Stîncoși și Oceanul Atlanic, pe de o parte, și între Canada și Golful Mexic, pe de altă parte, sînt interconectate, într-un sistem energetic unic avînd o putere instalată de circa 154 milioane kW.O altă problemă care a prezentat interes pentru noi și pe care am studiat-o atent a fost electrificarea fermelor. în acest domeniu specialiștii americani au găsit soluții tehnice foarte interesante și ieftine.încă din momentul alcătuirii programului vizitei noastre, partea americană a manifestat năzuința de a face ca programul să fie cît mai a- propiat de dorința noastră, de temele pe care doream să le studiem. în general am fost primiți foarte bine, prietenește, cu multă ospitalitate. Peste tot marile companii producătoare de energie ne-au acordat atenție ; am fost primiți de către conducerile companiilor, fie de stat, fie particulare. Pentru desfășurarea în cît mai bune condiții a vizitei, delegația noastră a lucrat împărțită în .mai multe grupe de probleme.La capătul călătoriei noastre prin întreprinderile din Statele Unite, delegația a fost primită de o serie de personalități marcante ale vieții e- conomice și politice americane. La Washington am fost primiți de Swidler, președintele Agenției federale de energie, oare ne-a făcut o expunere despre sarcinile, rolul, stadiul și perspectivele muncii acesteia.în capitala Statelor Unite am fost primiți de Stewart Udall, secretarul Departamentului dé interne. împreună am trecut în revistă rezultatele vizitei noastre. Am discutat apoi o serie de probleme care interesează pe specialiștii americani. De exemplu. ei s-au interesat despre principiile care stau la baza acordului semnat între țara noastră și Iugo

slavia privitor la construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier, în- trucît Statele Unite au probleme a- semănătoare în relațiile cu Canada și Mexicul. La Departamentul de stat am luat contact cu Davies, asistentul locțiitorului secretarului de stat pentru țările din Europa.în încheierea declarației sale, conducătorul delegației a spus : în general am fost foarte plăcut impresionați de seriozitatea și competența cu care s-au discutat problemele care ne preocupau. Adaug faptul că interesul pentru problemele discutate era reciproc. Astfel, tehnicienii americani ne-au rugat să le trimitem documentația noastră folosită la construirea coșului de fum de la Termocentrala Craiova. în schimb, ei ne-au oferit documentația lor proprie pentru coșul de mare înălțime construit la centrala Bull Run.în aproape toate întreprinderile vizitate am fost solicitați să dăm relații privind condițiile de lucru de la noi din țară, despre energetica romînească, despre viața din Romî- nia. Cei cu care am stat de vorbă au fost impresionați de ritmul de dezvoltare din țara noastră în acest domeniu și s-au interesat despre felul în care noi l-am putut realiza. Am arătat de fiecare dată că aceste realizări constituie expresia politicii de industrializare a țării. Relatările noastre au fost reținute cu deosebit interes.Presa și radioul, ca și autoritățile au acordat atenție vizitei delegației noastre. în ziare au apărut relatări privind vizitele, presa și televiziunea ne-au solicitat interviuri.Vizita delegației de energeticieni romîni ne-a permis să cunoaștem mai bine realizările specialiștilor americani, a prilejuit o mai bună cunoaștere reciprocă, a reprezentat un nou pas în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

Federației Sindicale Mondiale, a dat citire mesajului de salut transmis conferinței de Federația Sindicatelor din Vietnam.Lucrările conferinței continuă.(Agerpres)
Cursuri
de perfecționare 
a cadrelor didacticeîn perioada vacanței de vară vor avea loc, prin grija Ministerului în- vățămîntului, diferite cursuri de perfecționare a cadrelor didactice de la școlile de cultură generală. Astfel de cursuri se vor desfășura la institutele de perfecționare a cadrelor didactice din București, Timișoara, Cluj, Iași și Brașov și pe lingă secțiile de învățămînt ale sfaturilor populare regionale. Pentru profesorii de limba și literatura romînă și de limbi străine se vor organiza cursuri centrale menite să contribuie la extinderea metodelor moderne de predare. La cursuri vor participa peste 18 000 de cadre didactice. O atenție deosebită se va acorda cursurilor, organizate în toate regiunile, pentru 7 000 de profesori care în anul școlar 1964—1965 vor preda obiectul „Agricultura“ în școlile de 8 ani de la sate.Cursanții vor avea la dispoziție laboratoare dotate cu aparatură modernă, vor participa la excursii și vizite documentare. Tot în această perioadă se vor organiza consultații și cursuri de informare științifică pe specialități pentru 8 000 de învățători și profesori care se vor prezenta la examenele de obținere a gradelor didactice. Cursurile se vor desfășura în perioada iunie-iulie și vor avea o durată de 14—21 de zile.

Producție sporită,
(Urmare din pag. I-a)pentru introducerea unor soluții tehnice noi în funcționarea utilajelor și instalațiilor, noi am reușit să ridicăm neîncetat indicii de utilizare ai agregatelor și să dăm însemnate cantități de tablă peste plan. Indicele intensiv de laminare, dc- pildă, a crescut în primele 4 luni ale anului în curs cu 2,5 la sută față de pian. Printre soluțiile tehnice noi care au influențat în bine asupra folosirii capacităților de producție amintim: modificarea sistemului de încălzire a cuptoarelor de platine și a celor de pachete, folosirea cilindrilor cu colț inelar la toate cajele, extinderea metodei de laminare a tablelor la dimensiun. multiple și altele.Ținînd cont că cerințele de tablă sub 4 mm sînt din ce în ce măi mari, creșterea indicilor de utilizare continua să fie o preocupare de seamă a colectivului nostru. De aceea, din rîndul tehnicienilor și inginerilor uzinei a fost format un colectiv care a studiat noi posibilități defo-

calitate superioarălosire mai rațională a laminorului. Pe baza studiului întocmit, într-un viitor apropiat vom trece la mecanizarea transportului platinelor de la cuptoare la caja degresoare și de la foarfecă la cuptoare, vom construi o masă de ridicat materialul la caja nr. 1 etc. Ne-am propus să organizăm unele vizite la Uzina „Oțelul roșu“ pentru a cunoaște experiența și inițiativa colectivului de aici în sporirea indicilor de utilizare. Măsurilor stabilite pînă acum li se vor adăuga mereu altele, iz- vorîte din preocuparea întregului colectiv de a găsi cele mai bune soluții tehnice în exploatarea utilajelor. Hotărîrea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor noștri este ca în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei să obținem noi succese în realizarea sarcinilor de plan și angajamentelor luate în întrecerea socialistă, livrînd patriei cantități sporite de tablă.
Iile VÔINÊA
prim-maîstru laminator, 
Uzina „Ciocanul“-Nădrag

Cursa pentru petrolu 
din Marea Nordului

Sfye jfork
Referindu-se la eforturile depuse de 

unele state occidentale pentru descoperi
rea și valorificarea de noi baze de resurse 
energetice îti nordul Europei centrale, zia
rul „New York Times“ publică, sub titlul 
de mai sus, o corespondență din Ham
burg în care se relatează, printre altele : 

în Germania occidentală a început o 
cursă a petrolului. Un grup internațional 
va începe curînd forajul în largul Mării 
Nordului, operație în urma căreia geologii 
consideră că vor descoperi mari zăcămin
te de gaze și petrol. Prospectările se 
concentrează asupra gazelor și, potrivit 
unora dintre evaluări, zăcămintele pot în
suma 4 miliarde de mc. Optimismul se 
bazează în mare măsură pe faptul că în

urmă cu cîțiva ani au fost descoperite 
în Olanda mari cîmpuri de gaze în ime
diata apropiere a coastei. Există indicații 
că acestea se întind înir-o zonă vastă si
tuată sub apă. Previziunile optimiste au 
încurajat pe cumpărătorii de acțiuni. Ac
țiunile unor companii amestecate în a- 
ceasfă operație au crescut în ultimele pa
tru luni cu peste 50 la sută. Grupui for
mat din 10 companii care a obținut o 
„aprobare condiționată" a explorării în 
largul mării include concerne vest-ger- 
mane, precum și filiale ale companiilor 
„Shell”, „Jersey Standard“, „Socony“ și 
„Standard Oil of Indiana“. Alte compa
nii americane, franceze, italiene și en
gleze — în număr de peste 50 — ur
măresc să obțină concesiuni petroliere 
vest-germane.

Prospectarea Mării Nordului urmează 
să înceapă luna aceasta cu ajutorul a două 
platforme de forare situate în apropierea 
insulelor Borkum și Juist. Una din ele se

află la fața locului din toamna trecută și 
a făcut probele pregătitoare. Cealaltă 
platformă de 6 200 tone a străbătut O- 
ceanul Atlantic în 2 luni și a ancorat la 
Bremerhaven. Pentru o perioadă s-a 
crezut că această platformă va fi concu
rată de un alt gigant al forajului în lar
gul mării angajat de grupul american 
„Caltex“. Cînd s-a anunțat însă că a- 
ceasta urmează să înceapă forajul în 
largul coastelor vest-germane, deși . nu 
posedă vreo concesiune, guvernul de la 
Bonn a fost determinat să anunțe 
că va lua „măsurile corespunzătoare“ îm
potriva operațiunilor neautorizate. In cele 
din urmă „Caltex" a renunțat la proiectul 
său.

Dincolo de apele teritoriale nu există 
un acord definitiv între statele limitrofe 
cu Marea Nordului în privința modului 
cum urmează să împartă între ele pra
gul continental. Germania occidentală se 
opune planului care prevede ca ea să 
obțină mai puțin de a douăzecea parte 
din zona aflată sub ape, care are o su
prafață de 575 000 km p. Vest-germanii 
încearcă să-și ridice cota lor pînă la 
aproximativ O optime din această supra
față. Tratativele dintre olandezi și vest- 
germanî în această problemă aU ajuns, 
după cum se anunță, la un impas.

Sesiunea Comitetului 
administrativ al E.D.Ä.ATENA 13 (Agerpres). — Ziarul „Avghi“ anunță că la sesiunea Comitetului administrativ al partidului E.D.A. au fost aprobate în unanimitate raportul Comitetului executiv și programul de democratizare a vieții în țară precum și hotă- rîrea de a se prezenta parlamentului pentru examinare scrisoarea C.C. al P.C. din Grecia adresată primului ministru Papandreu, Parlamentului și liderilor partidelor politice din Grecia. în scrisoare se propune abolirea legilor anticonstituționale, legalizarea P. C. din Grecia, acordarea amnistiei politice generale și alte asemenea măsuri.

„GRIVIȚA ROȘIE" IN 
„CUPEI CAMPIONILOR

HANNOVER 13 (Agerpres). — Cîști- 
gînd cu 17-6 (3-3) meciul susținut ieri la 
Hannover cU formația locală Viktoria, 
echipa de rugbi Grivița Roșie București 
s-a calificat în finala „Cupei campionilor 
europeni". Rugbiștii romîni au dominat 
categoric în partea a doua a întîlnirii, re- 
purtînd o meritată victorie. în prima par
te, jocul a fost echilibrat. Gazdele au a- 
tacat reușind să deschidă scorul în mi
nutul 13 prin Müller (3-0). In minutul 33, 
Wusek a obținut egalarea (3-3). După 
pauză, echipa romînă a. inițiat numeroase 
șarje spectaculoase spre buturile adver
se. Irimescu a modificat scorul în minu
tul 46, dar imediat Leutz a egalat (6-6). 
In continuare, rugbiștii romîni, mai ener- 

„CURSA PĂCII"
Participanții la marea competiție 

ciclistă „Cursa Păcii“ Varșovia-Ber- 
lin-Praga au petrecut ieri la Poznan 
o zi de repaus, după ce au parcurs 
pe șoselele poloneze 552 km în patru 
etape.

Trena deosebit de rapidă în care 
s-au desfășurat etapele de pînă 
acum este ilustrată și de mediile 
orare excelente, care au fost de 
peste 42 km pe oră. în acest iureș 
cu care a debutat cursa, cicliștii ro
mîni s-au situat printre protagoniș
tii întrecerii.

Pînă la sfîrșitul întrecerii mai 
sînt 10 etape, insumînd 1 677 km. 
Diferențele în clasamentul indivi
dual sînt încă foarte mici. Primul cla
sat este despărțit de cel de-al 34-lea 
clasat de numai 1’54”. înaintea eta
pei a 5-a, care se desfășoară astăzi 
pe ruta Swiebodzin-Berlin (164 
km), clasamentele generale se pre
zintă astfel : — individual : 1. Smo- 
lik (R.S.C.) ; 2. G. Moiceanu (R.P.R.) 
la 18” ; 3. Zielinski (R.P.P.) la 38” ; 
4. Hoffmann (R.D.G.) la 1’06" ; 5.
Mickein (R.D.G.) la 1’14” ; 6. Dolezal

FINALA
EUROPENI" LA RUGBI
gici și rapizi, au controlat jocul. Demian, 
în minutul 61, a ridicat scorul la 9-6, 
fiind imitat după cîteva minute de Wusek 
(12-6). Rezultatul final a fost stabilit în 
minutul 76. Moraru a obținut o încercare 
(15-6), care a fost impecabil transforma
tă de Irimescu (17-6). Intîlnirea a fost 
condusă de francezul Capelle. Grivița 
Roșie a aliniat următoarea formație : 
Irimescu, Teodorescu, Wusek, Țibuleac, 
Oblemenco, Stănescu, Balcan, Demian, 
Iliescu, Moraru, StoenescU, RuSu, Dinu, 
Manole, Grigoriu. In finala competiției, 
care se va juca la 7 iunie pe un teren 
care urmează să fie stabilit, Grivița Ro
șie va întîlni pe R.C. Agen, campioana 
Franței.

Azi etapa a V-a
(R.S.C.) la 1’19”; 7. Jusko (R.P.U.)
la 1’19”; ,8. Palka (R.P.P.) la 
1’19” ; 9. Boltezar (Iugoslavia) la 
1’19”; 10. Gazda (R.P.P.) la 1'24” ; — pe echipe : 1. R. D. Germană ; 2. 
R. S. Cehoslovacă la 2’20” ; 3. R. P. 
Romînă la 3’23” ; 4. R. P. Polonă la 
3'54”; 5. R. P. Ungară la 4’38”; 6. 
R. P. Bulgaria la 8’41” ; 7. U.R.S.S. 
la 11’41” ; 8. Franța la 16’08" ; 9. Iu
goslavia la 18’44” ; 10. Danemarca 
la 27'07” etc.

ÎN CÎTEVA R
© Miercuri, pe stadionul Republicii, lotul 

olimpic de fotbal al tării noastre, Oare se 
pregătește în vederea meciului retur cu 
echipa olimpică a R.P. Bulgaria, a susținut 
un. joc de antrenament cu echipa Rapid. 
Selecționabilii au obținut victoria cu Scorul 
de 2—1 prin punctele marcate de Ion Io- 
uescu și Jenei. Pentfu Rapid a înscris 
Oblemenco.

© In campionatul orașului București la 
haltere pe echipe au avut loc două noi întâl
niri. în cadrul categoriei A, Dinamo a în
vins pe Rapid cu 4—3, iar în categoria B, 
Progresul a dispus de Grivița Roșie cu 
6—1. Pe primul loc în oategoria A se află

ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE 
IN CAPITALĂ

TENIS, •— Pe terenurile clubului Progresul din Capitală au continuat miercuri întrecerile dintre echipele de tenis (tineret) ale R. P. Romîne și R. P. Ungare. Iată rezultatele înregistrate : R. P. R. I—R. P. Ungară II 2—2 ; Năstase—Cziraghi 6—4 ; 6—4 ; Gadi—Dron 6—3 ; 4—6 ; 7—5 ; Dron, Năstase—Varga, Gadi 6—2 ; 6—3 ; 2—6 ; 5—7 ; întrerupt ; R. P. Ungară I—R. P. Romînă II 3—2 ; Varga—Boaghe 6—1 ; 6—2 ; Popo- vici—Kovacs 6—2 ; 6—3 ; Kovacs— Cziraki—Popovici Boaghe 6—4 ; 6—0 ; 6—4.
SCRIMA. — In sala Dinamo a început miercuri meciul internațional de floretă dintre echipele masculine ale R. P. Romîne și Italiei. Proba individuală a fost cîștigată de reprezentantul nostru Drîmbă cu 6 victorii.
DIRTTRACK. — Astăzi de la ora 16,45 pe noua pistă special amenajată în parcul sportiv Dinămo va avea loc concursul internațional de motociclism (dirttrack) cu participarea celor mai valoroși alergători din U.R.S.S., R.P. Bulgaria și R.P. Romînă.

ÎNDURI
Steaua cu 4 puncte, iar în categoria se
cundă conduce echipa Mătasea populară.

© Jocurile programate sîmbătă în Capi
tală din cadrul campionatului categoriei A 
de fotbal se vor desfășura pe stadionul Re
publicii și nu pe Stadionul „23 August”, 
cum s-a anunțat anterior. întîlnirile se vor 
disputa după cum urmează : Dinamo Bucu
rești—Crișul Oradea (orele 15,15); Steaua— 
Petrolul Ploiești (orele 17).

© Ieri, la Stockholm, într-un meci con- 
tînd pentru „Cupă Europei“ interțări, la 
fotbal, Suedia a terminat la egalitate : 1—1 
(0—0). cu U.R.S.S. Returul se va disputa la 
27 mai la Moscova.

Batiscaful francez „Ärhimede", care a coborît zilele trecute la o adînci-
me de peste 5 000 de metri în Atlantic

DUPĂ APROAPE 3 000 DE ANI...

După aproape 3 000 de ani de la 
moarte, una din slujitoarele celebru
lui templu din Teba va fi supusă 
unui „examen medical“ în cursul zi
lelor următoare. Profesorul C. E. 
Dent, de la Facultatea de medicină 
din Londra, intenționează să stabi
lească boala care a pus capăt vieții a- 
cestei femei acum 2 800 de ani. Po
trivit unor păreri, moartea s-ar fi da
torat unei boli foarte rare, denumită 
alkaptonuria, care afectează ligamen
tele și cartilagiile corpului uman.

ORAȘ AMENINȚAT DE LAVA 
VULCANICĂ

După o nouă erupție a vulcanului 
Etna, care a avut loc marți seara, se 
revarsă din crater un val de lavă de 
500 metri lărgime în direcția orașului 
Bronte, cu 20 000 locuitori, situat la 
poalele vulcanului. Valurile de lavă 
au și pătruns pe o distanță de peste 
350 de metri intr-o pădure de pini 
care separă craterul dé Bronte. Daca 
erupția continuă există pericolul ca 
valul de lavă fierbinte să pătrundă în 
oraș.

OCOLUL LUMII ÎN AVION

Joan Merriam, Care ia 17 martie a 
decolat pe bordul unui avion de spoit 
bimotor pentru a face ocolul lumii, 
a aterizat la 12 mai pe aeroportul 
din Oakland, California, realizîndu-și 
scopul propus. în ultima etapă a tu
rului ei, aviatoarea americană a tre
buit să fie escortată de două avioane 
ale serviciului de coastă american, 
deoarece suferise o pană de motor.

în cele opt săptămîni, Joan Merriam 
a parcurs 27 750 de mile, făcînd 34 
de escale. Ea a fost nevoită să facă 
șase aterizări forțate din cauza con
dițiilor atmosferice. Joan Merriam a 
pornit pe aceeași rută pe care a ales-o 
în 1937 Amelia ' Earhart, o altă avia
toare americană, care însă nu s-a mai 
întors, pierzîndu-se în imensitatea Pa
cificului. Joan Merriam hu este prima 
femèié care a reușit să facă ocolul lu
mii în avion. O zi düpa ce a decolat, 
o altă femeie, Jerrie Mock, din Ohio, 
a pornit să facă turul lumii pe bordul 
unui avion cü un singur motor. Ea 
și-a încheiat turul la 16 aprilie ; este 
drept însă că traseüî ei a fost cU cî- 
teva mii de kilometri inai scurt decît 
al lui Joan Merriam.

„OPT SECOLE DE SCULPTURĂ 
FRANCEZĂ"

La Louvre s-a deschis o expoziție 
intitulată ,,Opt Sécolê dé Sculptură 
franceză“. Numeroase muzee din în
treaga Franță aU împrumutat pentru 
aceasta expoziție sculpturile lor celé 
mai vàloroâsë, ceêâ ce va permite 
publicului parizian să admiré operele 
realizate de sculptorii francezi, de-a 
lüngül a aproape Un mileniu.

REVĂRSAREA LACULUI 
TANGANICA

Șeful guvernului provincial din 
Katanga dé nord, Sendwe, a anunțat 
că apele iäcului Tangänica s-äü re
vărsat, inündind arterele comerciale 
ale orașului Albertville. Crocodilii a- 
duși de ape ataca persoanele care le 
ies în cale. Doi copii au fost uciși de 
crocodili.
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Manifestare pentru pace 
a reprezentantelor 
femeilor din țările 
N.A.T.O.HAGA 13 (Agerpres).— Paralel cu lucrările sesiunii Consiliului N.A.T.O., la Haga s-a deschis Conferința femeilor din 15 țări membre aleN.A.T.O., inițiată de un grup de femei americane din organizația „Femei, luptați pentru pace“ care au sosit la Haga pentru a protesta împotriva creării forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. Organizația „Femei, luptați pentru pace“ a propus organizațiilor de femei din țările membre ale N.A.T.O. să-și trimită o delegație la Haga pentru a demonstra voința de pace a milioane de femei, hotărîrea lor de a lupta împotriva pericolului unui război nuclear și a atrage atenția opiniei publice asupra pericolului răspîndirii armelor nucleare. „Scopul- nostru final, a declarat conducătoarea delegației femeilor americane, este dezarmarea generală sub un control internațional eficient“.La demonstrația organizată în fața clădirii în care se desfășoară lucrările sesiunii N.A.T.O. au participat circa 600 de femei din cele 15 țări membre ale N.A.T.O. Participantele la demonstrație au adresat sesiunii Consiliului N.A.T.O. o petiție în care se protestează împotriva forțelor nucleare multilaterale ale N.A.T.O. și se cere încheierea unui acord care să îngrădească răspîndirea armelor nucleare. Participantele la conferință intenționează să facă vizite miniștrilor de externe ai țărilor N.A.T.O. prezenți la Haga.
Cambodgia a cerut 
convocarea Consiliului 
de SecuritateNEW YORK 13 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Organizației Națiunilor Unite a anunțat că șeful statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk, a cerut într-o telegramă adresată secretarului general al O.N.U. convocarea Consiliului de Securitate pentru a examina încălcarea teritoriului Cambodgiei de către trupe sud-vietnameze.Recent, într-un memorandum, publicat ca document oficial al Consiliului de Securitate, guvernul Cambodgiei atrăgea atenția asupra încălcărilor repetate ale spațiului aerian, apelor teritoriale și frontierelor de stat cambodgiene de către trupe sud-vietnameze, calificîndu-le drept o amenințare serioasă la adresa păcii în Asia de sud-est.
PRESA INTERNAȚIONALĂ
despre evenimente la ordinea zilei

I
După alegerile 
de la Friuli-Veneția- 
Giulia

Referlndu-se la alegerile pentru 
desemnarea membrilor primei adu
nări a regiunii autonome Friuli-Ve- 
neția-Giulia, comentatorul agenției 
U.P.I., Ernest Sakler, transmite :„Premierul Aldo Moro, guvernul său de coaliție copleșit de probleme economice și murmure de nemulțumire, se ailă astăzi în fața unei noi încurcături ca urmare a alegerilor regionale în care partenerii săi socialiști și coaliția guvernamentală au avut pierderi grele.Cea mai mare parte a ziarelor italiene, îngrijorate de orice criză politică în momentul în care o inflație poate fi iminentă, minimalizează rezultatul alegerilor regionale de duminică și luni care au avut loc în Friuli-Veneția-Giulia. Este aproape neîndoielnic că rezultatele dau de gîndit socialiștilor vicepremierului Pietro Nenni, care au pierdut o cincime din voturi — o scădere de la 13,6% la 10,7%. Noul partid socialist al unității proletare (P.S.I.U.P.), care s-a scindat din partidul lui Nenni în acest an, nu a obținut decît o parte din voturile pierdute de socialiști. Numărul total de voturi

Timp de zece zile, în regiunea muntoasă Radfan de pe teritoriul Federa
ției Arabiei de sud au avut Ioc lupte între răsculați și trupele engleze. 
Pentru a reprima răscoala, acestea au făcut uz de avioane, tunuri și 

tancuri. In fotografie : Parașutiști englezi în regiunea luptelor

DUPĂ INCIDENTELE DE LA FAMAGUSTA
• FORȚELE O.N.U. AU PRELUAT CONTROLUL ASUPRA ORAȘULUI 
© MĂSURI ADOPTATE DE GUVERNUL GRECNICOSIA 13 (Agerpres). — După incidentele din ultimele zile din Famagusta, mediatorul O.N.U., Tuomioja, a avut întrevederi cu ministrul de externe cipriot, Ki- prianu, iar consilierul politic al generalului Gyani, Flores, a fost primit. în audiență de președintele Makarios. Vicepreședintele Ciprului, Kuciuk, a adresat note secretarului general al O.N.U., președintelui ■ Consiliului de Securitate și secretarului general al N.A.T.O. în care afirmă că vina pentru cele petrecute la Famagusta revine ciprio- ților greci.într-o declarație făcută corespondenților de presă la Nicosia, după întoarcerea sa din vizita făcută la Famagusta, generalul Gyani, comandantul forțelor din Cipru, a subliniat că forțele O.N.U. au preluat controlul asupra orașului Famagusta. Gyani a menționat că în timpul vizitei sale, a avut o serie de discuții cu șefii poliției ciprioților greci și turci în legătură cu normalizarea situației în oraș. El a precizat că datorită prezenței contingentului irlandez lucrul în portul Famagusta va putea, fi reluat începînd de joi atît de ciprioții greci cît și de cei turci.Delegația Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru (A.K.E.L.) în frunte cu Papaioannu, secretar general al A.K.E.L., a avut o întrevedere cu președintele Makarios. In timpul acestei întîlniri au fost abordate probleme legate de întărirea unității întregului popor cipriot în lupta pentru libertatea
Situația din Laos
® MESAJUL PRINȚULUI SUFANUVONG ® MANEVRELE FORȚELOR 

DE DREAPTAVIENTIANE 13 (Agerpres). — Prințul Sufanuvong, președintele partidului Neo Lao Haksat și vice- premier în guvernul laoțian, a adresat ambasadorilor sovietic și englez în Laos, precum și membrilor Comisiei internaționale de supraveghere și control invitația de a veni la Khang Khai pentru a discuta situația actuală din Laos și pentru a găsi o cale de soluționare a crizei. Un purtător de cuvînt al partidului Neo Lao Haksat a declarat că oficialitățile invitate au stabilit că vineri vor veni la Khang Khai.Prințul Sufanuvong a adresat, în același timp, prințului Suvanna Fumma un mesaj în care îi reamin

al celor trei partide socialiste a scăzut de la 23,7 la sută, la 22,6 la sută.în contrast, votul pentru comuniști a crescut de la 18,3% la 18,5%.Observatorii sînt de părere că fricțiunea din interiorul coaliției va crește.’
I Luptele din Federația 
I Ärabiei de sud
In legătură cu evenimentele din 

Federația Arabiei de sud, ziarul 
englez „NEW STATESMAN" scrie :„Populația din Arabia de sud dorește hrană, libertate, știință de carte, precum și posibilitatea de a crea și a se bucura de propria sa bogăție... Pînă nu se produce această schimbare, politica noastră în Orientul Mijlociu va continua să fie considerată de restul lumii ca fiind lipsită de orice speranțe, iar soldații britanici vor continua să moară pentru o cauză pe cît de sordidă, pe atît de lipsită de sens". Referin- du-se la politica autorităților britanice de sprijinire a unor șefi de triburi repudiați de populație, ziarul arată că „este surprinzător faptul că oficialitățile britanice i-au putut favoriza pe acești tirani ultrareac- ționari în dauna unor elemente mai democratice". 

națională și independența Ciprului. Delegația a dat asigurări președintelui că sprijină întru totul guvernul cipriot.Din Atena se anunță că în urma uciderii la Famagusta a doi ofițeri greci au fost luate o serie de măsuri menite să întărească potențialul militar al Greciei. în cadrul dezbaterilor din parlamentul grec, primul ministru Papandreu a făcut declarații în legătură cu situația din Cipru. El a apreciat că tratatele de la Londra și Zürich s-au dovedit inaplicabile și de aceea a fost necesară intervenția O.N.U. Premierul grec a spus că guvernul cipriot a acceptat măsurile luate de forța O.N.U., pro- cedînd la înlăturarea fortificațiilor și proclamînd amnistia. „Datoria forței internaționale, a declarat Papandreu, este să proclame că orice tentativă sau amenințare de atac sau debarcare din partea oricătui stat este un act ostil împotrivaO.N.U., act căruia forța internațională are dreptul să-i răspundă cu armele“.Din Ankara s-a anunțat că Ministerul de Interne al Turciei a ho- tărît expulzarea altor 14 cetățeni greci din Istanbul.NEW YORK 13 (Agerpres). — La sediul O.N.U. s-a anunțat că Gallo Plaza Lasso, fost reprezentant al Ecuadorului la O.N.U., care a fost numit reprezentant special al secretarului general al O.N.U., U Thant, în Cipru și consilier politic special al generalului Gyani, comandantul forței O.N.U. din Cipru, a plecat miercuri spre Nicosia.

tește că partidul său se opune oricăror schimbări în coaliția guvernamentală. De aceea, el îi propune organizarea unei noi întîlniri a șefilor celor trei grupări politice din Laos.
★La 13 mai s-a anunțat componența comandamentului „unificat“ al trupelor de dreapta și neutraliste din Laos. Se știe că hotărîrea de a contopi cele două armate a fost luată în urmă cu cîteva zile la Vientiane. Este semnificativ că din cei 12 membri ai noului comandament 11 sînt generali de dreapta care au organizat lovitura de stat împotriva guvernului național de coaliție.

PRELUNGIREA CONVENȚIEI
COMERCIALE CUBANO-SUEDEZEHAVANA 13 (Agerpres). t- Agenția Prensa Latina anunță că guvernele Cubei și Suediei au căzut de a- cord asupra prelungirii, pe o perioadă de trei ani, a convenției comerciale încheiate între cele două țări. Un protocol în acest sens, semnat de ministrul afacerilor externe al Cubei, Râul Roa, și de ambasadorul Suediei la Havana, Tord Goransson, prevede continuarea relațiilor prietenești existente între cele două state, îndeosebi cele cu caracter economic și comercial.
SESIUNEA MINISTERIALĂ
DE LA HAGAHAGA 13 (Agerpres). — Ziua 2-a a lucrărilor Consiliului ministerial al N.A.T.O. a fost consacrată celui de-al doilea punct al ordinei de zi privind analiza situației din cadrul alianței atlantice.Atît în ședința de dimineață, cît și în cea de după-amiază, care s-au desfășurat cu ușile închise, au luat parte doar cîte trei membri ai fiecărei delegații. Primul vorbitor de miercuri a fost secretarul general al N.A.T.O., Stikker, care s-a pronunțat, potrivit agenției France Presse, pentru transferarea sediului grupului permanent al N.A.T.O. de la Washington la Paris. Ministrul afacerilor externe al Belgiei, Spaak, a reproșat Angliei, S.U.A. și Franței că nu respectă procedura consultărilor cu ceilalți membri ai alianței asupra problemelor importante. în legătură cu proiectele de modificare a N.A.T.O. Spaak a menționat că „aceste proiecte trebuie să fie efectuate ținînd cont de viitorul alianței“.Ministrul afacerilor externe al Turciei, Feridun Erkin, care a urmat la cuvînt, și-a consacrat cea mai mare parte a intervenției sale problemei Ciprului. El a relevat că Turcia este dispusă să accepte medierea N.A.T.O., sau a oricărui membru al alianței atlantice pentru a rezolva criza cipriotă, cu condiția încetării imediate a focului.Ultimul a luat cuvîntul ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville.S-a anunțat în mod oficial că în cadrul unei sesiuni secrete, Consiliul N.A.T.O. a numit în funcția de secretar general al Organizației blocului nord-atlantic pe Manlio Brosio, ambasadorul Italiei la Paris.

„Zilele romînești“ Ia BruxellesBRUXELLES 13 (Agerpres). — „Zilele romînești“ — importantă manifestare culturală — care s-au desfășurat la Bruxelles între 28 aprilie și 9 mai s-au bucurat de un deosebit succes. în cadrul acestor manifestări au fost deschise în capitala Belgiei expoziția de pictură cuprin- zînd o parte din lucrările pictorului Corneliu Baba și o expoziție de artă folclorică și de artizanat romînesc. De asemenea, a fost organizat un spectacol de gală cu filmul „Codin“. Publicul din capitala Belgiei a făcut o primire călduroasă baritonului Dan Iordăchescu, care a apărut într-o serie de concerte radiotelevizate, actorilor Alexandru Virgil Platon și Grațiela Albini, doi din interpreții filmului „Codin“ și formației de muzică populară romî-
Ultimul spectacol 
al „Rapsodiei twine" 
la ParisPARIS 13 Corespondentul Agerpres, George Dascal, .transmite : în fața unei săli arhipline și entuziaste ansamblul folcloric romîn „Rapsodia romînă“ a prezentat marți seara la Teatrul Alhambra din Paris ultimul său spectacol în cursul turneului de trei săptămîni întreprins în Franța. Dansatorii, soliștii, orchestra și dirijorul Ionel Budișteanu au fost aplaudați la scenă deschisă și rechemați de mai multe ori la rampă. La încheierea spectacolului, timp de cîteva minute în șir, publicul a ovaționat pe artiștii romîni adunați în scenă.După spectacol am solicitat părerea mai multor spectatori. „Nu se poate uita un asemenea spectacol. Ce antren, ce dinamism, ce bucurie de a trăi exprimă danșurile populare !", a declarat arhitectul Paul Rollin. „în general nu sînt prea mare amator de folclor, a spus Georges Malve, director comercial al unei societăți, dar ansamblul romînesc m-a cucerit“.După spectacol, Agenția literară și artistică franceză a oferit o recepție în cinstea ansamblului „Rapsodia romînă“.După turneul de trei săptămîni întreprins în Franța, Ansamblul folcloric „Rapsodia romînă'1 va prezenta spectacole în Belgia și Olanda“.
Reuniunea 
parlamentarilor 
din țările Pieței 
comuneSTRASBOURG 13 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, reprezentanții parlamentari ai celor șase țări membre ale Pieței comune — Franța, R.F.G., Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg au menționat că datorită actualei structuri a organelor suprastatale, cheltuielile din ce în ce mai importante scapă controlului parlamentelor naționale ale „celor șase“. De aceea, parlamentarii au cerut ca în legătură cu bugetul „celor șase“, Consiliul ministerial să țină seama de modificările implicate de evoluția acestor structuri. în timpul dezbaterilor s-a amintit, de altfel, că această problemă este actualmente în studiul „celor șase“ la Bruxelles, în legătură cu discuțiile asupra fuzionării executivelor celor trei organisme — Piața comună, Euratomul și Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.).

LONDRA. La Edinburgh s-au des
fășurat lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al marilor baraje. La Con
gres. a participat și o delegația de 
specialiști din R. R. Romînă. în 
cursul dezbaterilor, ing. R. Prișcu a 
vorbit despre măsurătorile efectuate 
pe barajele Bicaz, Negovanu și aspec
tele noi pe care le ridică aceste mă
surători pentru calculul barajelor. 
Ing. A. Diaconu a vorbit despre re
zultatele obținute la betonarea bara
jelor construite în țara noastră în ul
timii ani. Intervențiile delegâților ro
mîni au fost urmărite cu viu interes.

TUNIS. Președintele Burghiba a 
ratificat la 12 mai legea cu privire la 
recuperarea pămînturilor aparținînd 
unor persoane de origine străină, în 
cea mai mare parte francezi. Cere
monia a avut loc după adoptarea 
legii de către Adunarea Națională 
Tunisiană. în discursul rostit cu a- 
cest prilej, președintele Burghiba a 
anunțat că vor fi adoptate o serie de 
legi suplimentare cu privire la pre
luarea pămînturilor.

PARIS. După o ședință a guvernu
lui francez, ministrul informațiilor, 
Alain Peirefitte, a anunțat că a fost 
adoptată hotărîrea de a se anula aju
torul financiar acordat Tunisiei de 
Franța. El a insistat asupra faptului 
că acest ajutor a fost anulat și nu sus
pendat cum fusese anunțat anterior.

BERLIN. Agenția A.D.N. anunță 
că guvernul R. D. Germane, răspun- 
zînd la memorandumul guvernului 
R. P. Polone cu privire la înghețarea 
înarmărilor nucleare în Europa cen
trală, a declarat că este gata să par
ticipe la crearea zonei de înghețare a 

nească condusă de Nicu Stănescu. într-o cronică dedicată expoziției de artă folclorică și de artizanat romînesc, ziarul „Le Soir“ scria: „Această remarcabilă manifestare culturală pune în valoare frumusețea costumelor folclorice, a țesăturilor, ceramicii, sculpturilor realizate de artizanii din Romînia“. La rîndul său ziarul „La dernière heure“ sublinia că expoziția romînească constituie „un mijloc de a contribui la apropierea oamenilor".Ziarul „Le Drapeau Rouge“ într-o cronică despre operele pictorului Corneliu Baba expuse la Bruxelles, remarca talentul, puterea de expresie și de observație a artistului romîn în redarea unor aspecte de viață. Același ziar a publicat o cronică consacrată filmului „Codin“, amintind cu acest prilej despre opera literară a lui Panait Istrati și despre calitățile filmului care a obținut marele premiu pentru scenariu la festivalul de la Cannes. „Filmul „Codin“ — scrie ziarul — este o cronică socială care dezvăluie cu sobrietate și realism lucid condițiile vieții mizerabile a poporului în Romînia semifeudală a anilor 1900“.în general presa belgiană a acordat un spațiu larg „Zilelor romînești“ apreciindu-le ca o nouă manifestare menită să contribuie la o mai bună cunoaștere a valorilor culturii romînești în Belgia, la întărirea legăturilor dintre popoarele belgian și romîn.

MADRID 13 (Agerpres). — Refe- rindu-se la greva minerilor din As- turia, care se află în cea de-a 22-a zi, corespondentul la Madrid al agenției France Presse relatează că numărul muncitorilor greviști a crescut în prezent la 50 000. Celor aproximativ 40 000 de mineri greviști din Asturia li s-au alăturat marți meta- lurgiștii din Gijon.Potrivit corespondentului, autoritățile spaniole se tem de extinderea grevei în ansamblul sectorului industrial din regiunea respectivă. Citind surse bine informate, France' Presse relevă că agitația se conturează și în rîndul muncitorilor de la minele de cărbune din provincia Leon. în cercurile spaniole se apreciază în general că „mișcarea grevistă ar putea să se extindă în afara Asturiilor și, în special, în Țara
înarmărilor nucleare și să-și asume 
obligațiile necesare în cadrul unor a- 
corduri corespunzătoare.

STOCKHOLM. în capitala Sue
diei s-a deschis un birou de informa
ții pentru țările "nordice al Oficiului 
Național ele Turism „Carpați". A 
luat cuvîntul dr. Petru Manu, amba
sadorul R. P. Romîne în Suedia. La 
festivitate au participat directori ai 
oficiilor de turism suedeze și nume
roși ziariști.

BERLIN. La 13- mai a sosit la Ber
lin într-o vizită oficială delegația 
Skupștinei .Federative a R.S.F. Iugo
slavia, condusă de E. Kardeli. La so
sire oaspeții au fost întîmpinați de 
Johannes Dieckman, președintele Ca
merei Populare a R. D. Germane, și 
de alte persoane oficiale. J. Dieckman 
și E. Kardeli au rostit cuvîntări.

NEW YORK. La baza de rachete 
White Sands din New Mexico a fost 
lansată o rachetă „Little Joe“ purtînd 
o capsulă care conținea aparatele de 
salvare ce vor fi instalate pe racheta 
„Apollo“, destinată explorării Lunei. 
Administrația națională pentru pro
blemele de aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic a anunțat că lansa
rea a reușit și la altitudinea de 7 000 
metri aparatele de salvare s-au des
prins de rachetă începînd să coboare 
încet cu trei parașute. Una din pa
rașute s-a defectat, dar acest lucru nu 
a dus la eșecul experienței.

I
CIUDAD DE PANAMA. Consiliul 

electoral din Panama a anunțat 
miercuri că Marco Robles, candidat 
din partea partidelor de guvernămînt, 
a obținut victoria în alegerile prezi

De la trimisul nostru special

Ä ÎNCEPUT ZĂGĂZUIREA NILULUI
Assuanul trăiește zile de sărbă

toare. La 7 km de oraș, în apropierea 
primei cataracte a Nilului, unde flu
viul are o lățime de 600 metri, s-a 
muncit in schimburi, zi și noapte, 
pentru încheierea la timp a lucră
rilor primei părți a barajului, im
portantă lucrare hidrotehnică înfăp
tuită de poporul egiptean, cu ajuto
rul U.R.S.S. Au fost clipe de încor
dare pentru cei aproape 30 000 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. Pe 
șantier se află acum 400 de ziariști 
străini veniți să urmărească lucră
rile de zăgăzuire a apelor Nilului. 
De la 13 mai va fi acoperit cu piatră, 
culoarul de 100 de metri care a mai 
rămas nestăvilit din lățimea de 600 
metri a fluviului. Se prevede ca 
spre miezul nopții de vineri să fie 
aruncați ultimii metri cubi de rocă 
pentru închiderea definitivă a ve
chiului curs al Nilului.

Zilele acestea în clădirea direcției, 
situată pe malul sting al Nilului, a 
fost o forfotă continuă ; dintr-un 
sector sau altul al șantierului soseau 
vești prin care constructorii anun
țau terminarea lucrărilor proiectate. 
Au fost terminate unele lucrări la 
clădirea din beton a hidrocentralei 
și părțile subacvatice ale barajului. 
Simbătă s-au turnat ultimii metri 
cubi de beton la cele șase tunele 
prin care apa Nilului se va năpusti

Assuan : vedere generală a construcției clădirii hidrocentralei

Bascilor, și pentru moment nu se întrevede o soluție rapidă de rezolvare a conflictului“.Direcția întreprinderii „Moreda" din Gijon a concediat pe timp de 20 de zile pe toți metalurgiștii care au intrat în grevă marți. Măsuri asemănătoare au fost adoptate și de Direcția întreprinderii „Duro Fel- guera“, care a prelungit cu încă 10 zile durata concedierii greviștilor.Pe de altă parte, France Presse menționează că marți s-a întors la Madrid generalul Camilo Alonso Vega, ministrul, de interne spaniol, care plecase la Oviedo, pentru a se informa în legătură cu evoluția situației greviste din . Asturia. îngrijorate de posibilitatea extinderii conflictului autoritățile spaniole evită pentru moment să adopte măsuri directe împotriva greviștilor, menționează agenția France Presse,
dențiale care au avut loc duminica 
trecută în această țară.

LONDRA. In micul, dar gălăgiosul 
partid fascist din Anglia a izbucnit 
o ceartă violentă între lideri. „Lupta 
pentru putere în conducerea mișcării 
național-socialiste din Anglia conti
nuă“, transmite agenția Reuter. John 
Tyndall a anunțat că liderul partidu
lui, Colin Jordan, a fost exclus, după 
ce, cu o zi înainte, Jordan declarase 
că l-a îndepărtat pe Tyndall din pos
tul său din conducerea mișcării.

CAPETOWN. Continuînd politica 
rasistă, Ministerul de Interne, al E- 
ducației, Artelor și Științei din Repu
blica Sud-Africană a ordonat tuturor 
organismelor științifice să-și modifice 
în așa fel statutul de funcționare în- 
cît să excludă din cadrul lor orice 
membru de culoare.

LIMA. Trei țărani au fost uciși în 
urma unei ciocniri care a avut loc 
între țărani și poliție în satul Peru
vian Paruro, departamentul Cusco. 
Poliția a intervenit pentru a alunga 
pe țăranii care ocupaseră unele tere
nuri moșierești.

BEIRUT. Citînd surse ale Ligii 
arabe, agenția France Presse relatează 
că cea de-a doua conferință a șefilor 
de state arabe care trebuia să aibă 
loc la Alexandria în luna august a.c. 
a fost amînată pentru o dată ulte
rioară.

HANOI. După cum anunță Agenția 
vietnameză de presă, Comisia centra
lă electorală a dat publicității comu
nicatul cu privire la rezultatele ale
gerilor de deputați în Adunarea Na
țională a R. D. Vietnam. In comuni

spre cele douăsprezece turbine. Cen
trala electrică, cu o putere proiecta
tă de 2 100 000 kW, va fi dată par
țial în exploatare în 1967.

Miercuri au sosit la Assuan N. S. 
Hrușciov, împreună cu Gamal Abdel 
Nasser și As Sallal, președintele Re
publicii Yemen, pentru a participa la 
festivitățile organizate cu prilejul în
cheierii primei etape a lucrărilor de 
construcție a barajului. Tot miercuri 
a sosit aici președintele Irakului, 
Aref. La dispoziția dată de președin
tele Nasser a început ultima operație 
de stăvilire a apelor Nilului. Această 
operație va dura 70 de ore. Timp de 
trei zile aici vor lucra 3 000 de con
structori și mașinile necesare pentru 
a arunca zilnic în Nil cîte 1 000 mc 
de rocă. Au fost vizitate, apoi, cana
lele, galeriile marelui tunel și fun
dația clădirii hidrocentralei.

Pe cele două maluri, puternice 
basculante, într-un du-te-vino per
manent, transportă blocuri de granit, 
pe care le aruncă în trecerea îngustă 
pe unde bătrînul fluviu își mai poar
tă apele.

La sfîrșitul zilei, cînd noaptea a- 
fricană se lasă brusc deasupra As- 
suanului, orașul amuțește. Spre sud, 
însă, continuă să ardă văpaia șantie
rului.

Nicolae PLOPEÀNU j

PROCESUL PARTICIPANJILOR 
LA RĂSCOALA DE LA BEJALISABONA 13 (Agerpres). — La Tribunalul din Lisabona au. continuat marți audierile în procesul intentat de . autoritățile salazariste unui grup de persoane acuzate de a fi participat la răscoala antisalaza- ristă de la Beja (sudul Portugaliei) din ianuarie 1962.în legătură cu hotărîrea tribunalului de a interoga pe acuzați în grupuri mici evacuîndu-i apoi din sală, agenția France Presse relevă că apărarea a apreciat că „tribunalul nu are dreptul să interzică acu.- zaților să participe în ansamblu la interogare“. Unul dintre avocații a- părării a declarat că hotărîrea tribunalului constituie „o încălcare a principiilor fundamentale ale dreptului“.

cat se arată că la vot au participat 
8 578 534 alegători, adică 97,77 la sută 
din totalul celor înscriși pe liste. în 
Adunarea Națională au fost aleși 366 
de deputați.

ROMA. Primul ministru congolez, 
C. Adoula, și-a încheiat vizita în Ita
lia. La Roma a fost dat publicității 
un comunicat în care se precizează 
că între cele două țări a fost încheiat 
un acord de colaborare economică. 
Primul ministru Adoula, a cerut Ita
liei un împrumut pe termen scurt, 
pentru dezvoltarea Congoului, proble
mă în legătură cu care vor avea loc 
negocieri ulterioare.

TUNIS. Experți din 12 țări africane 
limitrofe cu Sahara s-au întîlnit 
miercuri la Tunis pentru a discuta 
metodele de exploatare rațională și în 
comun a resurselor de apă din aceas
tă regiune. Comitetul economic și so
cial al O.N.U. și U.N.E.S.C.O. au pre
zentat un raport cu privire la elabo
rarea unor hărți geologice și hidrolo
gice, precum și a unor programe de 
finanțare, a planurilor de exploatare 
a apelor Saharei. Concluziile confe
rinței vor fi supuse aprobării guver
nelor celor 12 țări africane.

OTTAWA. Opoziția conservatoare 
din Parlamentul canadian — anunță 
agenția U.P.I. — a cerut guvernului 
liberal să „degajeze“ Canada de an
gajamentele sale nucleare asumate în 
cadrul alianțelor sale. Aceste angaja
mente, a spus deputatul conservator 
Nugent, „nu au întărit capacitatea 
noastră de apărare, ci doar au com
plicat-o“. El a arătat că pentru a ob
ține încărcături nucleare pentru avioa
ne, Canada a trebuit să admită „o 
știrbire a suveranității“ sale.
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