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RĂSPlNDIREA EXPERIENȚEI 
GOSPODĂRIILOR COLECTIVE 
FRUNTAȘE
• METODE ȘTIINȚIFICE ÎN PRODUCȚIA DE CEREALE
® SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ Șl DEMONSTRAȚII PRACTICE
@ CONCURSURI CU O LARGĂ PARTICIPARE

lng. Vasile VEDEANU 
președintele Consiliului agricol 

regional București

Sporirea produc
ției agricole este 
de cea mai mare 
însemnătate pen
tru activitatea 
gospodăriilor co
lective. în această direcție, ele pri
mesc un important sprijin din partea 
statului în tractoare și mașini agri
cole, semințe din soiuri productive, 
îndrumare tehnică din partea specia
liștilor. Pentru ca în toate gospodă
riile colective să se obțină recolte 
mari la cereale și la celelalte culturi 
și producții sporite în sectorul zoo
tehnic, este necesar ca experiența 
înaintată a unităților fruntașe să fie 
larg răspîndită. Constituirea consi
liilor agricole, care asigură agricul
turii o conducere științifică, compe
tentă, a creat condiții optime pentru 
cunoașterea și organizarea aplicării 
pe scară largă a acestei experiențe.

în regiunea București s-au obținut 
realizări importante în răspîndirea 
și generalizarea în producție 
a metodelor agrozootehnice înaintate 
izvorîte din rezultatele cercetări
lor științifice și din practica gos
podăriilor fruntașe. An de an, 
numeroase gospodării colective ob
țin rezultate tot mai bune în ce pri
vește folosirea rațională a pămîntu- 
lui, sporirea recoltelor, dezvoltarea 
fermelor de animale și creșterea pro
ducției de carne și lapte, realizează 
indici ridicați la suta de hectare în 
ce privește producția agricolă mar
fă și veniturile. în 1963 recol
ta medie de grîu a crescut cu 370 kg 
la ha față de 1960; cea de porumb cu 
660 kg; de floarea-soarelui cu 300 kg, 

,-iar de orez cu 1 800 kg. Aceasta se 
reflectă și în sporirea producției de 
cereale-marfă la suta de hectare, 
care a crescut de la 15 700 kg în 
1960 la peste 65 000 kg în 1963. Rea
lizări importante au fost obținute și 
în creșterea efectivelor de animale și 
sporirea producției de carne, lapte, 
lînă și ouă. Anul trecut, față de 
1960 producția de lapte a crescut cu 
43 la sută, de lină cu 41 la sută, iar 
de carne cu 43 la sută. Cifrele de mai 
sus dovedesc roadele aplicării măsu
rilor agrozootehnice care își găsesc o 
largă aplicare în practică în urma 
acțiunilor întreprinse de către consi
liile agricole pentru generalizarea 
experienței înaintate. Măsurile în
treprinse fac parte din planul 
consiliului privind dezvoltarea a- 
griculturii regiunii și se reali
zează cu ajutorul schimburilor de 
experiență, consfătuirilor de produc
ție, la fața locului, în unitățile frun
tașe, la stațiunile experimentale etc. 
Aceste schimburi de experiență se 
încheie cu elaborarea unor planuri 
de lucru care prevăd introducerea 
în practică a metodelor noi în fie
care unitate de producție, ținîndu-se 
seama de condițiile concrete ale aces

Al Xl-lea 
de 
chirurgie

Prof, dr. Volnea MARINESCU 
ministrul sănătății și prevederilor 

sociale

Lucrările Congresului național de 
chirurgie, care vor începe joi la 
București, reflectă prin tematica a- 
bordată și prin valoarea comunică
rilor științifice cuprinse pe ordinea 
de zi nivelul ridicat la care se si
tuează această specialitate medica
lă în țara noastră.

Teoria și practica chirurgicală ro- 
mînească au la bază puternice tra
diții, rod al eforturilor depuse de 
numeroase generații de specialiști 
cu autoritate pe plan internațional, 
începuturile chirurgiei romînești, 
legate de numele lui Ludovic Russ, 
N. Turnescu, C. V. Severeanu 
și-au afirmat din plin valoarea și 
experiența originală încă din a doua 
jumătate a veacului trecut. în acea
stă perioadă și-a desfășurat activi
tatea G. Assaky, recunoscut ca unul 
dintre precursorii metodelor experi
mentale în medicină. Perfecționînd 
tehnica rahianesteziei superioare, 
consacrată în literatura medicală 
mondială ca o remarcabilă contri
buție romînească la dezvoltarea chi
rurgiei, Toma Ionescu este unul din
tre primii chirurgi ai lumii care s-a 
preocupat de intervențiile pe siste
mul nervos simpatic și a pus bazele 
tratamentului operator al tumorilor 
uterine. Mai aproape de noi, prof. 
E. Juvara, I. Iacobovici, Amza Jia- 
nu, ,N. Hortolomei, T. Nasta au con
tinuat și dezvoltat realizările școlii 
noastre de chirurgie prin rodnica 
lor activitate profesională, didactică 
și științifică. Experiența acestei pu
ternice școli a fost valorificată în 
practică de numeroși chirurgi din 

teia. Cum aufost 
organizate aceste 
acțiuni și la ce re
zultate s-a ajuns? 
Una dintre cele 
mai importante 

căi de cunoaștere a experienței îna
intate o constituie plenarele consilii
lor agricole regional și raionale. Cu 
acest prilej, membrii consiliilor — 
specialiști care lucrează direct în u- 
nități, președinți de gospodării co- 
lective — scot în evidență măsurile 
biine care au contribuit la sporirea 
recoltelor, analizează cauzele care fac 
ca în unele locuri rezultatele să nu 
fie pe măsura posibilităților și adap
tează recomandările institutelor de 
cercetări la condițiile specifice lo
cale.

De mare folos sînt consfătuirile și 
schimburile de experiență organi
zate pe diferite probleme în unită
țile fruntașe sau în stațiunile expe
rimentale, care ajută la aprofunda
rea unor metode științifice și 
stabilirea de măsuri practice privind 
aplicarea acestora. Un rodnic schimb 
de experiență a avut loc la 
G. A. C. Miloșești, raionul Slo
bozia, care a obținut an de an pro
ducții mari de porumb. S-au dis
cutat problemele legate de respecta
rea epocii optime de semănat, asigu
rarea densității normale și mecani
zarea lucrărilor de întreținere. Par- 
ticipanții — membri ai consiliilor a- 
gricole din mai multe raioane — au 
organizat, la rîndul lor, asemenea 
schimburi de experiență în raioanele 
respective, la care au participat ca
dre de conducere și ingineri agro
nomi din toate gospodăriile colecti
ve. Ca rezultat, s-a reușit să se a- 
sigure o densitate oplimă în func
ție de soiuri și de tarlale.

în toamna anului trecut, înainte 
de începerea lucrărilor de semănat, 
la Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fundu- 
lea s-a organizat o consfătuire la 
care au participat vicepreședinții 
consiliilor agricole raionale și ingi
neri mecanizatori din S.M.T. Cu a- 
cest prilej, s-au stabilit măsuri pri
vind pregătirea exemplară a terenu
lui, condiționarea semințelor și res
pectarea epocii optime de semănat.

Demonstrațiile practice și schim
burile de experiență au avut un 
efect deosebit pentru însușirea me
todelor fruntașilor în producție. La 
gospodăriile colective Sălcioara, Dor- 
Mărunt, Miloșești, Gh. Doja, Chir- 
nogi și altele, la stațiunile de ma
șini și tractoare Călugăreni, Balaciu, 
Urziceni etc, colectiviștii, șefii de 
echipă, brigadierii, alături de me
canizatori, și-au putut însuși tehni
ca nouă în pregătirea terenului, fo- 
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Congres național

Intervenție chirurgicală la Spitalul de urgență din București

țara noastră, care au muncit cu 
conștiinciozitate și abnegație în con
dițiile dificile din trecut. Lipsiți a- 
desea de mijloacele cele mai ele
mentare pe care le presupune prac
ticarea unei intervenții chirurgicale, 
nevoiți să execute operații de ur
gență la domiciliul bolnavului și la 
lumina unei lămpi cu gaz, mulți 
chirurgi și-au găsit încurajarea în 
satisfacția datoriei împlinite.

Preocuparea susținută a statului 
nostru democrat-popular pentru îm
bunătățirea continuă a ocrotirii să
nătății populației a permis — în cei 
20 de ani care au trecut de la elibe
rarea țării — o schimbare radicală 
a condițiilor de dezvoltare a chirur
giei romînești, înregistrîndu-se suc
cese deosebite în diferitele ei ra
muri : chirurgia pulmonară, cardio
vasculară, urologia, neurochirurgia, 
traumatologia etc. Față de anul 1938, 
cînd numărul total al medicilor era 
de 8 234, din care 867 chirurgi, astăzi 
numărul medicilor este de 26 900, iar

Din toata tara
Ieri la Hunedoara Cifre I*  O t U H d G

Ce s-a întîmplat ieri la Hunedoara ? 
Bați la una din porțile orașului. Venind 
dinspre Deva, pe partea stingă a dru
mului, printre 9 blocuri semețe, zărim 
aproape de șosea mustățile de fier-beton 
ale celui de-al 10-lea bloc-turn care se 
ridică aici, prin metoda cofrajelor gli
sante. El va însuma, la fel ca fiecare 
din celelalte 9 blocuri, 100 de aparta
mente. Brigada complexă condusă de 
Ioan Munteanu a încheiat de curînd lu
crările celui de-al 9-lea bloc glisat și de 
ieri dimineață a sosit la noul loc de 
muncă. Glisarea celui de-al 10-lea bloc- 
turn a început. In timp ce fierar-beto- 
niștii din această brigadă turnau 
primii metri cubi de betoane în 
scheletul celui mai tînăr bloc din 
Hunedoara, în vecinătate, comisia de re

O nouă instalație pentru obținerea 
plumbului și zincului

Pentru sporirea producției de zinc 
pînă în 1965 de 2,4 ori și îmbunătă
țirea randamentului de extracție, 
ia Uzina chimico-metalurgică Copșa

Șantierul secției de preincâlzire a 
cocsului

al celor ce practică specialitatea 
chirurgicală de 2 039. Numărul mare 
de specialiști repartizați în spitalele 
și policlinicile de pe întreg cuprin
sul țării reflectă nu numai posibili
tățile sporite de asistență medicală 
create populației, dar permite tot
odată depistarea precoce a bolilor 
chirurgicale și, prin urmare, crește
rea eficienței actului operator. Un 
important progres a fost realizat în 
ce privește condițiile de spitalizare 
și tratament ale bolnavilor. A cres
cut numărul paturilor din serviciile 
de chirurgie — de la 5 872 în 1938 la 
17 735 în 1963 — s-a îmbunătățit în
zestrarea unităților chirurgicale cu 
instrumentar și aparatură la nivelul 
cerințelor tehnicii chirurgicale mo
derne.

Ceea ce caracterizează activitatea 
chirurgilor din țara noastră este spi
ritul riguros științific, întemeiat pe 
un solid fundament fiziologic și fi- 
ziopatologic, care urmărește restabi
lirea funcționalității organelor în

în ziarul de czi

® Ing. À- Prodan — Tn două în
treprinderi clujene : Cum sîni 
folosite mațlnile-unelte (pag. 
2-a).

• Gh, Graure — Mal frece o zl 
ți înc-o zl... (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).

» Ă. Pop — Budapesta în mal 
(pag, 3-a).

cepție prelua blocțil-turn K 5, tnsumînd 
și el 100 de apartamente. Mîine, loca
tarii vor primi cheile noilor locuințe 
confortabile. In afara apartamentelor 
din blocul K 5, constructorii șan
tierului nr. 4 din Hunedoara au pre
dat siderurgiștilor, în răstimpul care a 
trecut din acest an, alte 300 de aparta
mente.

Două fapte petrecute pe același șan
tier, în același timp. Un alt fapt venea 
ieri să se adauge acestora. Oțelarii au 
evacuat din unul din cuptoare cea de-a 
10 000-a tonă de oțel, elaborat peste 
sarcinile de plan din luna mai. Sînt ci
fre rotunde. Unele dintre ele se referă 
la munca avîntată a făurarilor metalu
lui, altele la. ceea ce se face, ceea ce se 
ridică în Hunedoara de azi.

Mică se construiește o instalație 
modernă de obținere a zincului 
și plumbului în cuptoare înalte. In 
halele noi ridicate se desfășoară 
montarea utilajelor și mașinilor de 
mare productivitate, realizate la 
nivelul tehnicii actuale. Instalația 
de obținere a zincului și plumbului 
în cuptoare înalte va avea o capa
citate de 50 000 tone de metal și 
100 000 tone de acid sulfuric rezul
tat prin valorificarea sulfului din 
minereu.

Ultima zi de școală 
a elevilor dm clasa a Xl-a

1n ziua de 26'mar, elevii claselor a 
Xl-a din școlile de cultură generală 
din întreaga țară au participat la ul
timele ore de cursuri. De data aceas
ta, noua promoție nu intră într-o va
canță obișnuită. Pînă la 15 iunie, ei 
se vor pregăti pentru examenul de 
maturitate. Ieri, la ieșirea de la 
cursuri, noii absolvenți au fost întîm- 
pinați cu flori de colegii lor cei mai 
mici — elevii din clasa I. In toamna 
anului trecut, ei le-au întins acestora 
din urmă mina și i-au condus pentru 
întîia dată în sălile de cursuri. La 
rîndul lor, micii școlari i-au felicitat 
printre primii, urîndu-le spor la în
vățătură șl succes în viață. Absol
venții au mulțumit diriginților și ce
lorlalți profesori pentru strădania de
pusă de-a lungul anilor spre a le asi
gura o pregătire cit mai bună.

cele mai bune condiții, chiar dacă 
actul operator necesită, în multe ca
zuri, exereza sau extirparea.

Practica a arătat că este foarte 
greu ca un chirurg să cuprindă 
astăzi întregul domeniu al patolo
giei chirurgicale— și astfel a devenit 
necesară formarea de cadre profi
late în domeniul neurochirurgiei, 
traumatologiei, chirurgiei pulmona
re, cardiovasculare, urologiei, chi
rurgiei plastice etc. Formarea de 
specialiști în diversele discipline 
biologice care contribuie la succesul 
actului operator — anesteziști-rea- 
nimatori, specialiști în explorări 
funcționale, biochimiști. etc. — este 
și mai necesară datorită complexi
tății intervențiilor pe organe de în
semnătate vitală (creier, inimă, plă- 
mîni, rinichi), care reprezintă o par
te însemnată din cele peste 400 000 
de intervenții chirurgicale efectuate 
anual în țara noastră.

S-a ajuns ca în serviciile noastre 
de specialitate să se practice operații 
denumite supraradicale pe tubul di
gestiv, plămîn, pe inima deschisă și 
oprită, la temperaturi joase, înlocuiri 
de artere cu tuburi din material 
plastic etc. Pentru acest gen de in
tervenții, munca în echipe medico- 
chirurgicale complexe reprezintă o 
condiție importantă a progresului în 
chirurgia modernă.

O confirmare a importanței aces
tui mod de a concepe și organiza 
activitatea chirurgicală o constituie 
dezvoltarea, chirurgiei cardiovascula
re, ale cărei realizări din ultimele 
decenii sînt caracterizate printr-o 
evoluție rapidă, strîns legată de fo
losirea ultimelor cuceriri ale științei 
și tehnicii. într-adevăr, stabilirea 
diagnosticului precis al unei boli 
cardiace presupune mijloace de in
vestigații foarte complexe (electro- 
fiziologice, introducerea de sonde în 
inimă, roentgen-cinematografia cor
dului umplut cu substanțe de 
contrast). Executarea intervențiilor 
pe inimă necesită de asemenea un 
instrumentar special și o aparatură 
complexă : aparate cunoscute sub 
denumirea de cord-pulmon artificial, 
aparatură pentru urmărirea activită
ții sistemului nervos și a inimii în 
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RUGI PRESEDINTELIII RMBUCII ffiBE YEMIN 
ABDULLAH AL-SALLAL

Foto : Agerpres

Marți dimineața a părăsit Bucu- 
reștiul mareșalul Abdullah al- 
Sallal, președintele Republicii Ara
be Yemen, care la invitația 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a făcut o vizită în țara noas
tră.

înaltul oaspete a. fost însoțit de 
general-maior Mohamed al Rainy 
și Abdul Rahman al-Eryani, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
general-maior Hadi Esa, adjunct al 
ministrului apărării, Abdul Gani 
Motahhar, ministru de stat, Moha
med Gaid Saif, ministru de stat cu 
problemele președinției, colonel 
Abdullah al-Depy, consilier al pre
ședinției, Hassan Makki, consi
lier al președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ahmed Fuad Abuliuni, 
consilier juridic, locotenent-colonel 
Mojahed Hassan, director al Cabi
netului președintelui, și Aly Abdul
lah al-Matari, secretar general al 
președinției republicii.

La plecare, președintele Republi
cii Arabe Yemen a fost condus de 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Bîrlădeanu și Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofițeri 
superiori.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Numeroși bucureș.tepi, precum și 
studenți din țările arabe aflați la 
studii în țara noastră au salutat pe 
oaspeții yemeniți la plecare.

Pe clădirea aeroportului Băneasa 
erau arborate steagurile de stat ale 
celor două țări. în limbile arabă și 
romînă, pe frontispiciul aerogării, 
sub portretele președintelui R. A. 
Yemen și președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne era scrisă 
urarea : „Trăiască prietenia dintre 
poporul romîn și poporul yemenit!“.

La sosirea pe aeroport, comandan
tul gărzii de onoare a prezentat pre
ședintelui Republicii Arabe Yemen 
raportul. S-au intonat imnurile de 
stat ale celor două țări. în același 
timp, în semn de salut aufost trase 
21 de salve de artilerie. Mareșalul 
Abdullah al-Sallal, președintele Re
publicii Arabe Yemen, și președinte
le Consiliului de Stat, Gheorghe

VUITA UNEI DELEGAȚII
DE ACTIVIȘTI Ăl P. M. R. ÎN U. R. £ £

Marți dimineață a plecat la Mosco- 
va. delegația de activiști ai Partidu
lui Muncitoresc Romîn, condusă de 
tovarășul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., va face o vizită în Uniu
nea Sovietică pentru a studia expe
riența în domeniul conducerii de că
tre partid a economiei.

Din delegație fac parte tovarășii 
Cornel Onescu, membru al C.C. al 
P.M.R., adjunct al șefului Direcției 
organizatorice a C.C. al P.M.R., Ion 
Bucur, adjunct al șefului Direcției 
economice a C.C. al P.M.R., Constan
tin Drăgan, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional de partid Oltenia, Al- 
dea Militaru, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Brașov,- 
Ion Iliescu, adjunct al șefului Sec
ției învățămînt și sănătate a C.C. 
al P.M.R., Constantin Răchitan, se
cretar al Comitetului regional de 
partid Ploiești, Leonard Stoian, se

înainte de plecarea delegației

La plecare pe aeroportul Băneasa
Gheorghiu-Dej, au trecut în revistă 
garda de onoare.

înaltul oaspete și-a luat apoi ră
mas bun de la șefii misiunilor di
plomatice și de la persoanele oficiale.

Cuvintarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiiî'Oej

Excelență,
Stimați oaspeți,
în puținele clipe care au mai ră

mas pînă la plecarea Dumneavoastră 
doresc să vă exprim încă o dată bu
curia ce ne-a prilejuit-o nouă tu
turor vizita în Republica Populară 
Romînă a delegației yemenite, con
dusă de președintele Republicii Ara
be Yemen, mareșalul Abdullah al- 
Sallal.

Această vizită, deși scurtă, ne-a 
dat posibilitatea să ne cunoaștem 
mai bine, confir.rnînd, în același 
timp, dorința comună de a dezvolta 
mai departe relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Arabă 
Yemen.

Vizita dv. și a celorlalți oaspeți 
yemeniți a adus o contribuție impor
tantă la întărirea legăturilor priete
nești și colaborării rodnice multila
terale între țările și popoarele noas
tre.

Părăsind Republica Populară Ro
mînă, vă rog, domnule președinte, să 
duceți poporului yemenit, din partea 
poporului romîn, un mesaj de caldă 
simpatie și urări de ,noi succese în 
lupta pentru apărarea independenței 
și progresul continuu al patriei sale.

Drum bun, dragi oaspeți !

Președintele Republicii Arabe Ye
men și-a luat apoi rămas bun de la 
conducătorii statului nostru. Un grup 
de pionieri l-au înconjurat pe înal
tul oaspete și i-au oferit flori.

La ora 10, avionul cu care călăto- 
* *

De pe bordul avionului cu care a. părăsit Capitala, președintele Re
publicii Arabe Yemen, mareșalul Abdullah al-Sallal, a adresat preșe
dintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, următoarea telegramă :

Părăsesc țara poporului romîn prieten ducînd cu mine cele mai 
calde amintiri. Am primit saluturile cordiale și urările pentru mine și 
delegația care mă însoțește. Vizita noastră contribuie la înțelegerea co
mună și dezvoltarea relațiilor pe care sper să le consolidez. Vă transmit 
excelență, dumneavoastră și poporului dv., cele mai bune urări de feri
cire, sănătate, prosperitate și progres.

cretar al Comitetului regional de 
partid Galați, Gheorghe Badrus, re
dactor șef adjunct al ziarului „Scîn- 
teia“, Nicolae Toader, Dumitru La
zăr, Gheorghe Roșu și Nicu Bujor, 
activiști la C.C. al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, • 
delegația a fost condusă de tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Leonte Răutu, 
de membri ai C.C. al P.M.R. și acti
viști de partid. ,

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

k

în aceeași zi delegația de acti
viști ai P.M.R. a sosit la Moscova. 
Pe aeroportul Seremetievo delega
ția a fost întîmpinată de tovarășii 
N. V. Podgornîi, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. P. Kirilenko, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., P. N. Demicev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., de activiști ai C.C. 
al P.C.U.S. și funcționari superiori

A luat cuvîntul președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

A răspuns președintele Abdullah 
al-Sallal.

Cuvintarea președintelui 
Abdullah al-Sallal

Domnule președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mîne,

Domnilor demnitari,
Prieteni,
Părăsind minunata Dv. țară, îmi 

face plăcere să vă exprim bucuria 
mea și a delegației yemenite față 
de marea simpatie și apreciere ma
nifestate de guvernul și poporul Re
publicii Populare Romîne.

Noi vă afirmăm că prietenia dintre 
țările și popoarele noastre se va în
tări continuu. Cea' mai elocventă 
dovadă a trăiniciei acestei prietenii 
o constituie conținutul comunicatului 
comun, rezultat în urma tratativelor 
oficiale dintre noi. Această vizită va 
întări, fără îndoială, relațiile econo
mice, culturale și tehnico-științifice 
dintre țările noastre spre binele po
poarelor romîn și yemenit și conso
lidarea păcii în lume.

Prieteni,
Vom transmite poporului yemenit 

sentimentele de simpatie nutrite de 
dv. și de poporul romîn prieten. Nu 
vom uita niciodată entuziasmul și 
ospitalitatea cu care am fost încon
jurați. Ne luăm rămas bun de la 
dv. ca de la dragi prieteni și vă ex
primăm sentimentele noastre de 
sinceră și călduroasă prietenie.

Să trăiască și să se întărească 
prietenia dihtre țările și popoarele 
noastre !

Trăiască lupta pentru libertate și 
pace !

rește președintele Republicii Arabe 
Yemen a decolat de pe aeroportul 
Băneasa, îndreptîndu-se spre R. P. 
Ungară. Avioane militare romînești 
l-au însoțit pînă la frontieră.

(Agerpres)

ai Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Au fost de asemenea prezenți Ni
colae Guină, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Moscova, și membri ai am
basadei.

După-amiază, delegația de acti
viști ai P.M.R. a făcut o vizită la 
Comitetul Central al P.C.U.S., unde 
s-a întîlnit cu tovarășii L. I. Brej
nev, N. V. Podgornîi, M. A. Suslov, 
membri ai Prezidiului și secretari 
ai C.C. al P.C.U.S., A. P. Kirilenko, 
membru al Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S., P. N. Demicev și A. P. Ru
dakov, secretari ai C.C. al P.C.U.S., 
șefi și adjuncți de șefi de secții ale 
C.C. al P.C.U.S.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Delegația a avut, de asemenea, o 
convorbire la secțiile C.C. al P.C.U.S. 
pentru industrie grea și construcții 
de mașini, în problemele conducerii 
de către partid a industriei.
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In două 

întreprinderi clujene

M A f I N i L I “ 0
In ansamblul de preocupări al oricărui colectiv de întreprin

dere, grija pentru valorificarea rațională a tuturor resurselor și 
posibilităților parcului de mașini se află la loc de frunte. Aceasta, 
pentru că practica a confirmat că realizarea sarcinilor sporite de 
producție depinde nemijlocit de buna exploatare a utilajelor. Căile 
prin care se asigură buna folosire a capacității mașinilor și uti
lajelor sînt multiple și, firește, ele diferă de la caz la caz. Am 
ales, spre a exemplifica acest lucru, două întreprinderi clujene : 
„Metalul roșu“ și „Armătura".

CU CE SE ÎNCEPE
Parcul de mașini-unelte al Uzinei 

■„ Ar mătura“ a fost primenit an de 
an. Locul multor mașini vechi, de
modate, l-au luat altele noi. De pil
dă, încă de la intrarea în secția de 
prelucrări mecanice te întîmpină 
patru mașini semiautomate-agregat 
pentru prelucrat corpuri de robinet. 
Acestea sînt concepute în vederea 
asigurării unei înalte precizii dimen
sionale și uniformități a pieselor, 
încă din ziua în care mașinile au 
trecut poarta uzinei, tehnologii și-au 
propus să le asigure o exploatare co
respunzătoare, pe măsura nivelului 
lor tehnic. Pentru aceasta, în primul 
rînd se cereau cunoscute temeinic 
particularitățile și caracteristicile 
lor funcționale. Este un principiu de 
bază al bunei utilizări a mașinilor- 
unelte. S-a început, de aceea, cu stu
diul amănunțit al prospectului și do
cumentației tehnice a mașinii în ca
drul serviciului tehnic, iar întocmi
rea planurilor de operații s-a bazat 
pe stăpînirea subtilităților, a „taine
lor" mașinii. O dovadă că s-a pro
cedat bine așa o constituie ușurința 
cu care -- pe baza documentației 
tehnice (planuri de operații) — s-au 
putut regla mașinile, performanțele 
pe care le-au atins încă din prima 
zi de funcționare : pr.elucrînd com
plet un robinet în circa 20 secunde, 
o singură mașină face acum munca 
a 6 strunguri-revolver și a 6 munci
tori cu calificare ridicată.

La fel s-a procedat la „Armătura“ 
și cu alte mașini noi. După cum 
afirmă inginerul Ștefan Roșianu, 
tehnolog în secția de prelucrări 
mecanice, nu numai în cazul ma
șinilor noi se procedează în acest 
mod ; asigurarea unei mai bune fo
losiri a oricărei mașini începe cu 
studierea ei atentă în condițiile con
crete ale producției. Și nu de puține 
ori, în felul acesta, mașini aflate de 
mult timp în funcțiune oferă resur
se noi, pînă atunci mai puțin valo
rificate. Cum este, de pildă, cazul 
strungurilor automate.

SOLUTH TEHNOLOGICE 
EFICIENTE

întreprinderea metalurgică „Meta
lul roșu“ s-a reprofilat cu 5 ani în 
urmă, specializîndu-se în fabricarea 
utilajelor de finisaj textil și pentru 
tăbăcării. Ea produce, de asemenea, 
și o serie de mașini de uz gospodă
resc. Pentru fabricarea de mașini 
automate de tricotat, ca și a altor 
produse, este caracteristică diversi
tatea extrem de mare a reperelor. 
Anual se execută peste 20 000 de 
repere diferite. Evident, parcul de 
mașini-unelte pe care se execută 
este alcătuit exclusiv din mașini 
universale. Ceea ce reține imediat 
atenția este faptul că în afară de 
buna lor întreținere, colectivul de 
aici este preocupat să obțină de 
la aceste mașini tot ceea ce 
pot da ele. în felul acesta se ur
mărește realizarea în bune condiții a 
sarcinilor de producție sporite. 
Dată fiind seria de fabricație a ma
jorității reperelor, dispozitivele spe

Jfttf fiæ» ess șiîae-s sL,
@ Reparațiile și calitatea lor © Unde 
sînt meșterii? @ Ploaia ca recepționer

In fiecare raion al Capitalei iși desfă
șoară activitatea cîte o întreprindere de 
construcții și reparații de imobile. In afara 
lucrărilor executate pentru I.A.L.-uri — 
care administrează fondul de locuințe al 
statului — I.R.C.R.-urile prestează dife
rite servicii pentru populație, intrînd ast
fel în relații contractuale directe cu ce
tățenii. Se efectuează lucrări de zidărie, 
tîmplărie, tinichigerie, instalații etc. Este 
o latură importantă a activității acestor 
întreprinderi, pentru care multe dintre ele 
și-au cîștigat aprecierea cetățenilor. Dar 
reparațiile sînt peste tot de bună calitate ? 
Se respectă totdeauna termenele de exe
cuție ? Munca e bine organizată la toate 
punctele de lucru ? lată ceea ce am în
cercat să aflăm pe șantierele cîtorva 
I.R.C.R.-uri din Capitală.

★
„Punctele de lucru care aparfin între

prinderii noastre împînzesc tot raionul. 
In construcții, în reparații căutăm să 
punem accent pe respectarea obli
gațiilor asumate fa(ă de beneficiari : 
executarea la termen a lucrărilor, calitate 
corespunzătoare. Mai avem, desigur, și 
reclamajii, dar sînt puține..." Cu aceste 
cuvinte ne-a întimpinat directorul I.R.C.R. 
16 Februarie. Să fie oare într-adevăr așa? 
Din păcate, dosarul cu reclamațiile n-a 
putut să ne fie pus la dispoziție din 
simplul motiv că el nu se găsea. 
L-am solicitat atunci pe tov. Marin 
Gheorghe, șeful serviciului „deservirea 
populației” din cadrul acestei întreprin
deri, să vizităm împreună cileva șantiere.

lată-ne pe str. Știrbei Vodă nr. 166. 
Curtea, ca și casa — fixité de saci cu 
nisip, cu cherestea, cărămizi. Nu lipsea 
nici unul din materialele de construcție. 
Lipseau în schimb meseriașii. Unde-or fi ? 
„Cine știe I Din luna februarie stăm cu 
casa vraiște, cu mobila îngrămădită în 
hol, tot așieptindu-i pe meșterii care au 
uitat să mai vină — ne spune locatara.

Cum sînt folosite

ciale — care se știe că influențează 
favorabil și în mod hotărîtor gama 
de operații executabile, precizia și 
productivitatea muncii — sînt pu
ține. S-au luat în schimb alte mă
suri, care să asigure valorificarea 
superioară a capacității mașinilor, 
în primul rînd, secția s-a organizat 
în mod judicios, în funcție de speci
ficul fabricației și de cerințele unei 
mai bune folosiri a utilajelor. Se lu
crează în echipe de 6—8 persoane, 
pe grupe de mașini. Pornind de la cu
noașterea temeinică a utilajelor și a 
problemelor de tehnologie, conduce
rea secției a stabilit în mod amă
nunțit ce gen de operații să se exe
cute pe fiecare mașină în parțe, așa 
încît toate utilajele să fie folosite pe 
măsura caracteristicilor lor tehnico- 
funcționale. în felul acesta, condu
cerea secției, maiștrii și șefii de e- 
chipă au un control permanent asu
pra multiplelor probleme ale pro
ducției. Or, aceasta este o condiție 
principală a unei utilizări rațio
nale a parcului de mașini.

Buna folosire a utilajelor nu în
seamnă numai o judicioasă reparti
zare a reperelpr și respectarea pla
nului calendaristic de lucru al ma
șinilor ; de mare importanță este și 
procesul tehnologic aplicat. De a- 
ceea, colectivul secției a căutat sis
tematic soluții tehnologice concrete 
care să asigure mai buna folosire a 
unor utilaje. Pare dificil, fiind vorba 
de o oarecare specializare a produc
ției. Dar nu este tocmai așa. S-a 
pornit, de pildă, de la observația că 
cursa mașinii de frezat nu este fo
losită rațional. Realizarea unui dis
pozitiv simplu pentru prelucrarea 
simultană a 10 cîrlige de la uscăto- 
rul celular a schimbat situația : 
cursa mașinii este mai bine folosită, 
ș-au înlăturat timpii neproductivi, 
manopera a scăzut de nouă ori,

Contractul pe care I.R.C.R. l-a încheiat cu 
noi nu pare să fie luat în serios'.

Încercînd să găsim explicafia unor ase
menea situații — căci cazul amintit nu 
este singurul — am aflat de la tov. Marin 
Gheorghe că întreprinderea a deschis 
concomitent prea multe puncte de lucru 
și, ca atare, nu poate exercita controlul 
cuvenit. Am mai fost informați și asupra 
altor cauze care provoacă tărăgănarea 
unor lucrări : neasigurarea unor ma
teriale și lipsa de operativitate a 
unor lucrători. Pare ciudat să afli 
asemenea lucruri chiar de la cel 
care răspunde de buna deservire. Este 
doar firesc ca atunci cînd contractează o 
lucrare, un bun gospodar să chibzuiască 
dacă are materiale suficiente, dacă dis
pune de forța de muncă necesară ; numai 
cînd e sigur că nu-i lipsește nimic, își 
așterne semnătura pe contract. Dacă însă 
a procedat așa înseamnă că și-a asumat 
întreaga răspundere și atunci îi revine 
obligația să urmărească lucrarea, să ia 
toate măsurile ca ea să corespundă din 
punct de vedere calitativ și să fie exe
cutată în termen, Așa cum arată faptele, 
însă, conducătorii I.R.C.R. 16 Februarie 
se angajează cu multă ușurință la lucrări 
pe care apoi le neglijează, creînd cetă
țenilor tot felul de neajunsuri, La imobilul 
din sir. Măgireșfi nr. 11, de exemplu, pen
tru că nu s-a asigurai aducerea materia
lelor — care există de altfel în depozit 
—- iîmplarii bat pasul pe loc de vreo 
două săpțămîni. In șir. Cobălceșcu nr.ț4 
au fost făcute zugrăveli și reparații de 
interior. Dar cum s-au executat aceste 
lucrări ? Privindu-le, nici nu-țl dai seama 
dacă ele sînt cu adevărat terminate.

Avem în fajă o scrisoare sosită pe a- 
dresa I.R.C.R, din raionul Lenin, semnată 
de C. Pîrcălăboiu din str. Lt. Caranda nr. 
37. Citim : „Cînd am comandat parcheta- 
rea apartamentului în care locuiesc, mi s-a 
spus că lucrarea va fi gata în cîteva zile. 
Ce s-a întîrnplat însă ? In prima zi au 
venit la lucru doi parchetari, în a doua zi

NELTE
Crestarea unor șuruburi nu se mai 
face în menghina care se folosește 
de obicei la asemenea operații, Ci se 
utilizează un dispozitiv cu excentric 
și aruncare automată, avînd o pro
ductivitate mai mare cu 20—30 la 
sută.

Tehnologii și-au pus adesea între
barea: cum ar putea fi valorificate 
mai bine resursele unor mașini ? Și 
nu o dată analiza a dus la rezultate 
remarcabile. De pildă, o serie de o- 
perații de la carcasa reductorului 
mașinii de tricotat rectiliniu, care șe 
executa din mai multe prinderi pe 
mașina orizontală de frezat, au fost 
înlocuite cu prelucrarea pe mașina 
de alezat orizontal, cu o productivi
tate sporită cu 30 la sută.

REZERVE Șl POSIBILITĂȚI
Aplicarea unor regimuri optime de 

așchiere este o condiție esențială a 
folosirii intensive a utilajelor. La 
„Armătura“ s-a dat o deosebită a-> 
tenție acestei probleme. Stpdiindu-se 
amănunțit recomandările din docu
mentația tehnică a fiecărei mașini, 
tehnologii au stabilit riguros regi
murile de așchiere ; nu o dată, în 
atelier, se pot vedea utilaje reglate 
foarte aproape de limitele superioa
re ale parametrilor care compun re
gimul de așchiere. Această grijă pen
tru stabilirea unor regimuri de aș
chiere cît mai eficiente a contribuit 
din plin, alături de alte măsuri, la 
obținerea unei producții duble pe 
aceeași suprafață productivă.

Regimurile de așchiere, influențând 
nemijlocit productivitatea muncii, 
este firesc sa tenteze pe mulți mun
citori șă folosească avansuri și vite
ze de așchiere mari, Pînă la o limită, 
această tendință asigură într-adevăr 
o mai bună folosire a utilajelor. U- 
neori, însă, aceasta are efecte con
trarii celor scontate. Folosindu-se re
gimuri stabilite arbitrar, la „Metalul 
roșu“ au apărut uneori defecțiuni 
ale utilajelor. Astfel, la unele freze 
universale s-au stricat mecanismul 
de avans și cupla electromagnetică. 
Iată de ce se impune respectarea ri
guroasă a regimurilor prescrise în 
cartea mașinii. Conducerea secției a 
luat măsuri concrete pentru a con
trola respectarea acestor regimuri, 
asigurînd buna folosire a mașinilor.

In secția de prelucrări mecanice a Uzinelor „Armătura" din Cluj Foto : M. Andreescu

unul, iar în a treia n-a mai venit nici unul. 
Cînd, în sfîrșit, lucrarea a fost terminată, 
parchetul a început să scîrție. De recep- 
fionarea serviciilor prestate de meseriașii 
întreprinderii dumneavoastră nu se ocupă 
nimeni ?" Ce-ar putea răspunde la a- 
ceastă întrebare conducerea întreprin
derii ?

„Cetäfenii nu știu — ne-a spus, mai în 
glumă, mai în serios, tovarășul Vasile 
Nedea de la I.R.C.R. — că la unele lu
crări recepționerii cei mai buni sînt... 
ploaia și iemperatura. Ploaia pentru aco
periș, temperatura camerei pentru par
chet". Beneficiind de asemenea „recep- 
ționeri' calificați, întreprinderea s-a dis
pensat pe semne de serviciile celor care 
ocupă în fapt aceste posturi, lăsînd lucru
rile în voia soartei pe multe șantiere, so
cotite de mai mică însemnătate. Dar pen- 
Iru cetäfean, o lucrare oricît de mică își 
are însemnătatea ei și el este îndreptățit 
să ceară ca în schimbul sumei pe care o 
plătește să i se presteze un serviciu de 
care să fie mulțumit.

Atît în raionul Lenin, cît și în raionul 16 
Februarie prestațiile de servicii pentru 
populajie se numără cu miile. Cu miile 
se numără și lucrările executate la ter
men, de bună calitate. De ce se mai ivesc 
totuși cazuri de felul celor semnalate ? 
Intre altele, se fac simjite slaba organi
zare a aprovizionării cu scule și mate
riale, lipsa unui control temeinic și a 
unei intense munci educative în rîndul 
lucrătorilor pentru întărirea disciplinei și 
respectarea unor norme elementare de 
muncă. Pe strada Cazărmii nr. 25, bună
oară, frebuja montată o instalație de în
călzire. Gospodar, cetățeanul a încheiat 
contractul cu întreprinderea încă din 
toamnă, ca să aibă gafe lucrarea pentru 
timpul friguros. Dar au trecut toamna și 
iarna, primăvara aproape că a trecut și 
ea, numai montarea instalației de încăl
zire nu se mei termină. Au fost trași oare 
la răspundere maistrul și lucrătorii care 
au avut de executat această instalafie ? 
S-a sesizat cineva că, țn afara pagube
lor materiale provocate beneficiarului, se 
mai produc și daune morale, care lovesc 
în prestigiul întregii întreprinderi ? Un 
alt caz. La imobilul de pe str. Dor Mă
runt nr. 14 erau de făcut niște tencuieli

Și încă un aspect : este oare indi
ferent ce reper anume se execută pe 
o mașină sau alta ? Evident, așa cum 
nu este rațional să încredințezi unui 
om cu calificare superioară o lucra
re simplă, n-are sens să utilizezi o 
mașină de înaltă precizie, cu mari 
posibilități tehnologice, la .prelucra
rea unor piese care s-ar putea 
executa foarte bine pe o mașină 
mai modestă. în pluș, a folosi bine 
un utilaj înseamnă și a-1 pune să 
execute tot ceea ce poate, să confec
ționeze piesele integral, fără a mai 
fi nevoie ca ele să treacă pe la alte 
mașini. în general, tehnologii de la 
„Armătuța“ au ținut seama de a- 
ceastă cerință. Să amintim doar 
strungurile automate, care execută 
o gamă largă de prelucrări. Și cei 
de la „Metalul roșu“ s-au străduit 
să obțină tot mai mult de la ma
șini. Unele șuperfinisări care se 
executau la alte uzine, prin plan de 
colaborare, sînt efectuate acum cu 
mijloace proprii. în prezent, se stu
diază posibilitatea de a prelu
cra roți dințate prin divizare 
singulară și roți de lanț pe mașina 
de frezat danturi prin rostogolire. 
Soluționarea acestor probleme va 
permite utilizarea mașinii de dantu
rat la noi lucrări, deosebit de im
portante pentru uzină.

Atenția ne-a fost atrasă însă și de 
un alt aspect : pe unele strunguri 
universale mari, la „Metalul roșu“ se 
execută exclusiv. șuruburi cu lungi
mea de 10 pînă la 60 mm. Evident, 
aceste mașini nu sînt bine folosite. 
Pe lîngă faptul că lucrează mult sub 
puterea nominală și execută doar cî- 
teva faze simple, din cauza schim
bărilor foarte dese de sens ele s-au 
uzat prematur. Cu totul alta e si
tuația celorlalte strunguri, de același 
tip, care execută cuplaje, corpuri, 
flanșe. roți dințate etc., piese cu 
configurație mai pretențioasă, cu 
precizie ridicată. Și totuși, șurubu
rile trebuie să fie executate într-un 
fel, deși uzina nu are mașini mai 
mici, E necesar, de aceea, ca Direc
ția generală din ministerul tutelar 
să aibă în vedere această situație cu 
ocazia repartizării unor noi utilaje.

Utilizarea rațională a parcului 
de mașini-unelte trebuie să interese
ze îndeaproape pe muncitori și 
maiștri, ca și pe tehnologi. Grijii și 
eforturilor depuse de partid și guvern 
pentru dotarea uzinelor eu utilajul 
cel mai modern trebuie să i se răs
pundă printr-o tot mai bună folosire 
a acestuia.

Ing. Adrian PRODAN

și zugrăveli. Cetățeanul a socotit că în 
cîteva zile totul va fi gafa. Cînd colo, au 
trecut de atunci 14 luni și lucrarea încă 
nu s-a încheiat. Cu toate acestea, dispe
cerul principal al întreprinderii, Cristian 
Manafu, caută să ne convingă că el „ține 
în mina" pe șefii de echipe, că pe șan
tierele din subordinea lui treburile merg 
strună.

In legătură cu cele de mai sus ar mai 
fi de amintit și alt aspect. In fiecare 
raion stau la dispoziția solicitantă lor cîteva 
centre de comandă. După cîte ne-am 
putut da seama, amplasarea e destul de 
judicioasă. Responsabilii acestor centre 
primesc comenzile cetățenilor, merg la 
fafa locului, văd despre ce este vorba și 
întocmesc devizul. Așa cum am mai 
spus, însă, serviciile pe care I.R.C.R. le 
prestează populafiei sînt dintre cele mai 
variate. Ar fi deci firesc ca cei care în
tocmesc aceste devize — stabilind lu
crări, cantități de materiale, sume ;— să 
aibă o pregătire corespunzătoare. Curios 
lucru însă l Deși întocmesc devize în nu
mele întreprinderii, mulți dintre respon
sabilii centrelor n-au nici măcar cunoș
tințe elementare în această specialitate. 
Din această cauză, adesea se risipesc ma
teriale, se stabilesc prefuri la întîmplare, 
iar între cetățeni și întreprindere se nasc 
litigii inutile. După cum am fost infor
mați, în viitor se prevede deschiderea 
unor cursuri profesionale pentru respon
sabilii de centre. Era și timpul.

★
De curînd, I.R.C.R,-urile au dat publi

cității categoriile de servicii pe care le 
prestează pentru populație. E un lucru 
cît se poate de necesar. Aceasta presu
pune însă că, pe măsura popularizării fe
luritelor acfiviiăfi, întreprinderile vor de
pune și eforturile cuvenite încît serviciile 
să fie întotdeauna executate la timp, să 
corespundă din toate punctele de vedere.

în activitatea lor, I.R.C.R.-urile au ne
voie și de sprijinul Direcției generale de 
construcjii-moniaj din cadrul Sfatului 
popular al Capitalei, de acela al sfaturi
lor populare raionale. Pînă acum, acest 
sprijin s-a limitat întrucîiva la critici le, de
sigur îndreptățite, făcute cu prilejul șe
dințelor de analiză. Este nevoie și de un 
ajutor concret, mai cu seamă în ce pri
vește organizarea activității și urmărirea 
respectării contractelor, de un control sis
tematic, de o îndrumare mai atentă. 
Există condiții ca și din acest punct de 
vedere deservirea cetățenilor șă fie îm
bunătățită.

Gheorghe GRAURE

scrisori™
ORGANIZAREA 
TRANSPORT» 
MATERIEI PRIME

Mai mulți muncitori ne-au semna
lat că Unitatea de industrializare a 
lemnului Bistrița Bîrgăului întîmpină 
greutăți în îndeplinirea planului de 
producție din cauza organizării defec
tuoase a transportului materiei prime 
pe calea ferată forestieră (C.F.F.).

Direcfia regională a economiei fo
restiere Cluj, căreia i s-a trimis sesi
zarea, ne informează că pentru a se 
asigura aprovizionarea cu lemn a a- 
cestei unități, C.F.F. a fost dotată cu 
încă 3 locomotive și 8 perechi trucuri. 
De asemenea, s-au luat măsuri pentru 
o mai bună folosire a autovehiculelor.

PENTRU 
MECANIZATORII 
STUNCOLI

Un corespondent de la Unitatea de 
exploatare a stufului Pardina, Tulcea 
— Trustul de amenajări și valorifica
re a stufului — ne-a scris că în unități
le mai îndepărtate de sediul întreprin
derii activitatea culturală se desfășoa
ră nesatisfăcător. Uneori, ne semnala 
el, nici ziarele nu sosesc la timp.

Organele de resort din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei ne in
formează că au fost luate măsuri pen
tru dotarea bibliotecii cu cărfile nece-» 
sare, s-au organizat recenzii și confe
rințe ; s-a îmbunătățit difuzarea pre
sei. Pentru campania de toamnă, Trus
tul de amenajări și valorificare a stu
fului va înzestra bacurile dormitpare 
de Ja cabanele de mecanizatori cu 
biblioteci, jocuri de șah etc.

LEGĂTURĂ 
CENTRU- 
BUCUREȘTII NOI■ .

Cititorul N. Sima din Capitală ne-a 
trimis o scrisoare în care se făceau u- 
nele propuneri pentru I.T.B. privind 
asigurarea unei legături centru-Gara 
de Nord-Bucureștii Noi,

I.T.B. ne informează că s-a proiec
tat înfiinjarea unui traseu de trolei

RĂSPUNSURI care întîrzie
Redacția ziarului a trimis sesizări ale unor cititori și corespon

denți voluntari Comitetului orășenesc P.M.R. Galați, Sfatului popular 
al raionului Videle. Deși termenul prevăzut pentru cercetarea și re
zolvarea sesizărilor a expirat, redacția nu a primit răspunsuri.

Pe noua albie a Bistriței Foto : Agorprc»

O
buze care va asigura legătura între 
zona centrală a orașului (Piața de 
Flori) și cartierul Bucureștii Noi prin 
Bd. Bălcescu-Bd. Magheru-Bd. Ana 
Ipătescu-Str. Lt. Lemnea-Piafa BuzeștN 
Str. Polizu-Calea Griviței.

REZISTENȚE
PENTRU „ERAM"

Se întîmplă uneori ca în magazine 
să se găsească frigidere „Fram" nu
mai pentru tensiunea de 220 V, cum
părătorii care au la locuințele lor ten
siune de 110 V fiind nevoifi să cum
pere separat rezistențele potrivite, 
ne-a scris un cititor din Capitală.

La propunerea Ministerului Comer
țului Interior, Direcția Comercială a 
Capitalei a aprobat ca, la cererea 
cumpărătorului, magazinele să schim
be rezistenta de rezervă cu una pen
tru tensiunea electrică din locuinfa sa. 
Schimbul se face în intervalul de o 
lună de la cumpărare.

ODIHNĂ DAR SI... 
LINIȘTE

De la Sinaia, unde își petrecea con
cediul de odihnă, cititorul I. Constan- 
tinescu ne-a scris că liniștea celor ca
zați în sanatoriul Păltiniș e tulburată 
de zgomotele produse de mașinile 
parcate în garajul instalat lîngă sana
toriu.

Sfatul popular al regiunii Ploiești ne 
răspunde că cele sesizate sînt înteme
iate. S-au alocat fonduri pentru ame
najarea unui teren de parcare auto în 
altă zonă a orașului.

LA AUTOGARA
FILARET

Corespondentul voluntar I, Neamfu 
din Florești, raionul Titu, ne-a semna
lat unele deficiente la autogara Fila
ret din Capitală.

I.R.TA. București, Autobaza 3 călă
tori, ne informează asupra măsurilor 
luate : biletele de carton eliberate vor 
purta, în mod obligatoriu, numărul 
cursei și al locului, pe peronul auto- 
gării au fost instalate bănci, în fața 
acestuia a fost montat un ceas elec
tric etc.

Turnee 
ale unor artiști 
de peste hotare

In luna iunie mai mulți artiști de 
peste hotare vor prezenta spectacole 
în țara noastră. Dirijorul Vanco Cav- 
darșki din R.S.F. Iugoslavia va apărea 
la pupitrul orchestrelor simfonice ale 
filarmonicilor din Brașov și Timișoa
ra. Kurt Adler din S.U.A. va dirija la 
Teatrul de Operă ȘÎ Balet din Bucu
rești, la Opera și Filarmonica din 
Iași, Ia Opera, romînă și Opera ma
ghiară din Cluj. Și-au mai anuntat so
sirea violoniștii Christian Ferras din 
Franța, Zdenek Bro? din R. S. Ceho
slovacă, precum și pianiștii Tadeusz 
Zmudzinski din R. P- Polonă și Kyoko 
Tanaka din Japonia. Ei vor da con
certe la București, Galați, Bacău, 
Craiova și Cluj. Intre 15 iunie-5 iulie, 
orchestra de estradă a radiotelevizi- 
unii din Sofia va întreprinde un tur
neu în țara noastră.

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro

mine : Iancu Jiar.u — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Sărutul Ciani- 
tej — (orele 10,30). Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Maria 
Șiuayt — (orele 19); (Sala Palatului R. P. 
Romîne) : O femeie cu bani — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Surîsul costă un 
milion — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din Bd. Magheru) : Act 
venețian — (orele 19,00) ; (Sala Studio) ,- 
Zizi și... formula ei de viață — (orele 
20). Teatrul ,Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Sala din Bd Schitu Măgureanu nr. 1): 
Cezar și Cleopatra —■ (orele 19,30) ; (Sala 
Studio, din Str. Ălex. Sahia nr. 76 A): 
Comedia erorilor ■— (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.iGiulești : N-avem 
centru înaintaș — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii și tineret (Sala din Str.' C. 
Miile) : Andrea — (orele 20). Teatrul sa_ 
tirlc-muzicai ,,C. Tănașe“ (Sala Șavoy) : 
Revista de altădată — (orele 20) ; (Sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : și băieții și 
fetele — (orele 20). Teatrul „Țăndărică“ 
(Sala din Str. Academiei): Eu și materia 
moartă — (orele 20,30). Circul de stat: 
Berliner Atraction — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Cel patru călugări : Republica (8,45; 

10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 13,45; 21), Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21; la grădină
— orele 20), Grivița (9; 11; 13; 15,15;
17,15; 19,15; 21,30), Tomis (9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15; la grădină — orele 20), 
Aurora (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15; 
la grădină — orele 20), Modern (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18.3Q; 21,15), Stadionul
„Dinamo“ (Sos. Ștefan cel Mare — orele 
20), Arenele „Libertății“ (Str. 11 iunie
— orele 20), Grădina „Modern“ (Str.
11 Iunie nr. 75 — orele 20,30), Grădina
„Progresul“ (Str. Ion Vldu nr. 5 — orele 
20,15). Cauze drepte — cinemascop ; Pa
tria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), Bucu
rești (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), Doi
na (la grădină — orele 20), înfrățirea 
între popoare (10; 15,45; 18; 20,15), Melo
dia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Tină- 
rul de pe vasul Columb — cinemascop : 
Carpațl (10; 12; 14; 16). Seara prietenilor 
filmului : Carpațl (orele 19). Imblînzito- 
rli de biciclete — cinemascop : Festival 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grădina „Festi
val“ (Pasajul „Eforia” — orele 20), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Anotimpuri: Vic
toria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Excelsior (10; 12,15; 16: 18,15; 20,30). Kalo- 
ian : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Viitorul (16; 18; 20), Pacea (16; 
18,15; 20,30). Divorț italian: Lumina (9,45; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,40). Totul despre
Eva : Union (14,30; 17,30; 20,30). Program 
de filme pentru copii : Doina (orele 10). 
Nu se poate fără dragoste : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Frații corsicani
— cinemascop : Giulești (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Crîngași (11; 14,30; 17; 19,30). 
Zbori, pasăre ! ; Talente studențești : 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare). Nu pleca : Cul
tural (16; 18,15; 20,30). Un om care nu 
există: Feroviar (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Cum stăm, tinere ? : Dacia (10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). Taxiul morții :
Buzești (16; 18.15; 20,30; la grădină — o- 
rele 20). Aventurile unul tînăr — cine
mascop : Bucegl (10; 13; 16; 19; la gră
dină — orele 20,15), Arta (15; 18; 21; la 
grădină __ orele 20), Miorița (9; 12; 15;
18; 21), Grădina „Moșilor“ (orele 20), 
Volga (9; 12; 15; 18; 21), Flamura (9; 12; 
15; 17,45; 20,30). Un surîs în plină vară : 
Unirea (16; 18,15; la grădină — orele
20,30).  Anaconda: Flacăra (16; 18,15; 20,30), 
Colentina (14,15; 16,30; 18,45; 21; la gră
dină — orele 20), Lira (15; 17; 19; 21; la 
grădină — orele 20). Totul rămîne oame
nilor : vltan (16; 18; 20). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop : Munca (15; 17; 
19; 21), Grădina „Vitan“ (orele 20,15). 
Zile de fior și rîs : Popular (14,15; 16,30; 
18,45; 21), Progresul (15,30; 18; 20,15).
Dragoste lungă de-o seară : Moșilor (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15; 20,30). 
Hoțul din San Marengo : Cosmos (16; 18; 
20). Liturghia de Ia miezul nopții — ci
nemascop : Luceafărul (16; 18,15; 20,30).
Vacanță cu Minka : Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30). Păpușile rid : Cotroceni (16; 
18; 20). Viață sportivă : Grădina „Lucea
fărul” — (orele 20).

Cum va fi VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă, exceptînd sud-vestul țării 
unde cerul a fost mai mult acoperit și 
au căzut ploi temporare și sub formă 
de averse. In rest cerul a fost variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
sud-estic. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 15 grade la Oravița și 25 
grade la Giurgiu.

In București: Vremea a fost în gene
ral frumoasă cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă: 23 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28—29—30 mai. In țară: Vreme ușor insta
bilă cu cerul variabil. Vor cădea ploi lo
cale, mai frecvente în. jumătatea de sud 
a țării. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peratura în general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, iar 
maximele între 15 și 25 grade. In Bucu
rești: Vreme schimbătoare cu cerul va
riabil. Vor cădea ploi trecătoare. Vînt 
slab. Temperatura ușor variabilă.
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If curajului
Un picaj', o vrie, un tonou sînt 

termeni specifici de aviație în care 
se împletesc strîns curajul și teh
nica, precizia și cunoștințele mul
tilaterale

Drumul spre școala curajului trece, 
pentru mulți, prin aeroportul Clin
ceni, La punctul (ie decolare, pla- 
noarele, remorcate de cite un avion 
sau catapultate de cablul „mosoru
lui“ — un agregat special pentru ri
dicarea planoarelor în văzduh — 
își iau zborul unul după altul. Pen
tru o clipă zărim figura calmă a 
planoristului, Çîteva minute mai 
tîrziu e sus. Planorul pare o pasăre 
ce urmărește alta mai mare. Se de
clanșează cablul de remorcare și el 
rămâne parcă suspendat intre cer și 
pămînt. E un zbor lin, auzi doar 
fîșîitul aerului ce se freacă de fu- 
selaj și ai sentimentul că ai reușit 
să plutești în văzduh, că domini pă- 
mintul, că stăpinești cerul. Sînt greu 
de explicat toate acestea în cîteva 
cuvinte, dar ele ne fac să înțelegem 
de ce vin zilnic zeci și zeci de tineri 
la Clinceni, pentru a practica spor
turile aviatice — planorismul, zborul 
cu motor și parașutismul. Sînt aici 
piloți și parașutiști încercați care 
au dus faima aviației noastre spor
tive peste hotare și tineri care abia 
se inițiază în tainele oceanului ae
rian. Valentin Romașcu este tehni
cian la Monetăria statului, Mihai 
Bindea, strungar, Petre Datculescu, 
chimist la Uzina „Danubiana“, 
Gheorghe Șavaștre, mecanic la In
stitutul de fizică atomică, Tudor Po
pescu este un foarte bun student la 
Politehnică... Sînt oameni de cele 
mai diferite meserii, dar cu aceeași 
pasiune — zborul.

Mihai Bindea și Nicolae Mihăiță 
sînt vechi zburători, deși au numai 
vreo 30 de ani. Intr-o zi frumoasă au 
decolat ca de obicei. Pilotau un pla
nor cu două locuri. Cîteva ore 
mai tîrziu, cînd să aterizeze, ae
rodromul era acoperit de nori 
grei de furtună. Au luat înălți
me, s-au ridicat la mat bine de 
2 400 m, ca apoi să „spargă“ în că
dere plafonul de nori. O asemenea 
spargere e dificilă chiar pentru a- 
vioane. Cînd au intrat în nori, au 
pătruns ca într-o ceață lăptoasă care 

Un sfat util înainte de zbor Foto i M. Andreescn

se întuneca din ce în ce, de nu se 
mai vedeau nici vîrfurile aripilor. 
Calculînd cu precizie viteza, timpul, 
direcția, cei doi au adus planorul 
exact la punctul de aterizare, pe o 
ploaie torențială. Altă dată, în timp 
ce Mihăiță zbura pe deasupra Bu- 
cegilor, a observat sub el un incen
diu de pădure. A transmis prin ra
dio coordonatele incendiului și nu 
după mult timp pompierii silvici au 
sosit la fața locului. Nu știau nu
mele celui care-i anunțase și nici nu 
bănuiau că e un plănorist.

...Pe sol, înainte și după aterizare, 
instructorii dau indicații și sfaturi. 
Alteori fac chiar ei zboruri de exem
plificare. De la instructorul Adăscă- 
iiței, om care a transmis unui mare 
număr de tineri tainele acestui mi
nunat sport al îndemînării și cute
zanței, aflăm că aproape toate pla- 
noarele folosite în țara noastră sînt 
produse românești și s-au impus la 
concursurile internaționale. Cu pla
norul se poate zbura ore în șir și la 
mari înălțimi; la noi s-a atins du
rata de 22 ore și înălțimea de 7 760 
m. Pînă la arta pilotajului, un pla- 
norist trebuie să asimileze multe 
alte cunoștințe: de radiofonie, me
canică, navigație aeriană, meteoro
logie, geografie, să cunoască într-o 
oarecare măsură limbi străine și 
încă multe alte lucruri.

,,.Un avion ciudat este pregătit 
pentru decolare. Din cele două locuri 
cite are carlinga, unul este acope
rit complet cu un fel de pînză nea
gră. Amândouă locurile sînt ocupa
te. Intrigă faptul că pilotează apa
ratul omul de sub calota de pînză 
neagră. Iată-l, decolează și începe să 
evolueze în aer, executînd cu pre
cizie manevrele. Asemenea exerciții 
prind bine în zborurile printre nori, 
în cele de noapte, în general în si
tuații mai dificile.

Și nu numai aici, la Clinceni, ci și 
pe celelalte aerodromuri ale aviației 
sporțive, la Ploiești, Cluj, Iași, Bra
șov, Tîrgu Mureș, Craiova, sute și 
sute de tineri vin la această școală 
a curajului și măiestriei, școala pla
norismului.

Ion PLEAVĂ

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI P.M.R. 
CARE A PARTICIPAT LA LUCRĂRILE 
CONGRESULUI P.C. FRANCEZ

Marți seara a sosit de la Paris de
legația Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn formată din tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., și 
Gheorghe Vasilichi, membru al C.C. 
al P.M.R., care au participat la lu
crările celui de-al XVII-lea Congres 
al Partidului Comunist Francez. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, mem
brii delegației au fost întîmpinați de 
tovarășul Alexandru Drăghici, de 
membri ai C.C. al P.M.R. și activiști 
de partid. (Agerpres)

La Conțești, pe malul Dîmboviței, 
a fost instalată prima stație hidro- 
metrică automată cu transmitere la 
distanță. Stația înregistrează varia
țiile nivelului apelor rîului și le 
transmite codificat, prin radio sau 
pe fir, după un program stabilit. 
Astfel, transmiterea se poate face 
din 12 în 12 ore pentru nivelele mici 
sau medii și din oră în oră cînd ni
velul apei depășește cota de avertis
ment pentru inundație. Schimbarea 
acestui program de transmitere se 
face tot automat. Noua stație, con
cepută și realizată de specialiști de 
la Institutul de ștudii și cercetări 
hidrotehnice, este formată dintr-^un

Stație hidrometrică automată

Pe magistralele rotiere
în prezent sînt în curs de execuție 

noi stații PECO la Oradea, Bicaz, 
Hunedoara, Cîmpina, Onești, Brăila, 
Vatra Dornei, Chitila, Tg. Jiu, Tr. 
Măgurele și orașul Victoria. Noile 
centre de distribuire a produselor 
petroliere sînt de construcție moder
nă, executate din metal, sticlă și ma
teriale plastice. Termenul de execu-

Descopenrea imor vechi 
tezaure monetare

BÂAȘOV (coresp „Șcînteii“). — In 
satul Buzd, raionul Mediaș, a fost des
coperit un tezaur monetar. Specialiș
tii Muzeului Bruckenthal au stabilit 
că este vorba de monede de argint 
care datează de la slîrșitul secolului 
al XVI-lea. Tezaurul va Ii expus în 
secția de istorie a muzeului. Un alt 
tezaur a fost descoperit în apropierea 
Brașovului, la Sînpètru. El se com
pune din monede grecești de argint 
de pe vremea dacilor. I

Pentru informarea specialiștilor
Centrul de documentare al indus

triei petrolului și chimiei desfășoară 
o susținută activitate în sprijinul u- 
nităților productive, precum și al 
institutelor de cercetări și proiectări. 
Biblioteca acestui centru are circa 
40 000 de volume și mai mult de 800 
colecții de reviste de specialitate din 
țară și din peste 20 de țări. Fondul 
de cărți și publicații se îmbogățește 
continuu prin schimburile pe care 
le face cu instituții similare din 34 
de țări. Pentru informarea curentă 
a specialiștilor din întreprinderi a- 
supra celor mai noi realizări tehnice 
pe plan mondial, centrul de docu
mentare editează lunar 14 caiete, în- 
tr-un tiraj de 500—1 500 exemplare, 
cuprinzînd noutăți din fiecare ra
mură de activitate a industriei pe
trolului și chimiei : studii de sinte
ză, articole de specialitate, știri, bre-

Sesiune științifică
Marți a avut loc în Capitală o se

siune științifică a Stațiunii centrale 
de apicultură și sericicultură. Refe
ratele prezentate au ilustrat succe
sele obținute în dezvoltarea apicul
turii și sericiculturii în țara noastră, 
contribuția adusă de cercetătorii 
stațiunii în crearea de rase și hi
brizi noi de viermi de mătase de 
mare producție, precum și în stabi
lirea și răspîndirea unor metode mo
derne de creștere a acestora. La se
siune au luat parte cercetători, a- 
picultori și sericicultori din unități 
agricole socialiste. Participanții au 
vizitat stațiunea și au asistat la de
monstrații practice.

bloc de măsurare și codificare a ni
velului apei și un bloc de comandă 
program. Stația poate fi extinsă 
pentru înregistrarea automată și 
transmiterea la distanță și a altor e- 
lemente hidrometeorologice — tem
peratura apei, grosimea gheții, viteza 
și direcția vîntului etc. Datele asu
pra nivelului apelor sînt folosite la 
întocmirea prognozelor hidrologice, 
iar în perioade de ape mari, la luarea 
din timp a măsurilor necesare pre- 
întîmpinării pagubelor ce pot fi pro
vocate de inundații. în cursul aces
tui an vor fi instalate pe rîuri alte 
stații hidrometrice automate cu 
transmitere la distanță.

ție este mult scurtat, în comparație, 
cu vechile stații, deoarece ele sînt 
montate la fața locului din elemente 
prefabricate Noile stații vor fi ilu
minate fluorescent și vor fi dotate 
cu aparatură modernă. Tot în cadrul 
acestora se vor desface piese de 
schimb auto-moto, vor funcționa 
chioșcuri pentru ziare și reviste ș.a.

DiAHLME BESPRE STAȚIUNILE 
3OE0GLiWERI8E

Studioul cinematografic „Al. Sa- 
hia“ a realizat diafilme cu imagini 
din cele mai importante stațiuni 
balneoclimaterice ale țării: Predeal, 
Sinaia,'Herculane, Călimănești, Tuș- 
nad, Sovata, Buziaș, Slănic-Moldova 
și altele. Sînt prezentate, de aseme
nea, instalații balneare, condiții de 
cazare, modul în care se fac cura 
și tratamentul. Diafilmele informea
ză și despre activitatea cultural- 
sportivă care se desfășoară în sta
țiuni.

vete, bibliografii etc. Lunar se edi- 
tează revistele : „Petrol și gaze”, 
„Revista de chimie", „Celuloză și 
hîrtie“. Centrul de documentare 
pune de asemenea la dispoziția uni
tăților broșuri, prospecte, filme do
cumentare, realizate în țară șau pes
te hotare. Combinatul chimic Bor- 
zești, de pildă, dispune de o biblio
tecă cu peste 8 000 de volume și co
lecții de 270 reviste romînești și 
străine.

(Agerpres)

Al Xl-lea Congres 
național de chirurgie

Lucrările unor comisii 
permanente C. A. E R.

PRAGA 26 (Agerpres). — La Plzen 
a avut loc o ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru construc
ții de mașini. La lucrările ședinței 
au luat parte delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Romînia, Ungaria și U.R.S.S. La 
ședință au participat în calitate de 
observatori reprezentanți ai Republi
cii Cuba.

Comisia a aprobat măsurile nece
sare pentru îndeplinirea sarcinilor 
care decurg pentru ea din ho- 
tărîrile Comitetului executiv al 
consiliului. La ședință au fost 
examinate și aprobate recoman
dări în domeniul specializării 
producției și al livrărilor reci
proce de mașini pentru lucrări fo
restiere pe perioada pînă în 1970. în 
afară de aceasta, au fost examinate 
rezultatele lucrărilor efectuate de 
Comisia pentru construcții de mașini 
și de organele ei în domeniul elabo
rării recomandărilor de standardi
zare, tipizare și unificare în do
meniul construcțiilor de mașini și au 
fost stabilite măsuri pentru îmbună
tățirea acestor lucrări. De asemenea, 
comisia a aprobat unele recoman
dări privind standardizarea, unifica
rea și tipizarea în domeniul armă
turilor industriale, mașinilor agri
cole și tractoarelor.

Ședința a decurs într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere.

★

PRAGA 26 (Agerpres). — La Pra- 
ga și-a încheiat lucrările ședința 
Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru geologie. La ședință au par
ticipat delegațiile Bulgariei, Ceho
slovaciei. R. D. Germane, Mongoliei, 
Poloniei, Romîniei, Ungariei și 
U.R.S.S. Ca observatori la ședință au 
fost de față reprezentanți ai Cubei 
și R.P.D. Coreene. Comisia a dis
cutat probleme tehnice ale fo
losirii utilajelor pentru prospec
țiuni geologice și a aparatajului 
geofizic în țările membre ale 
C.A.E.R. Au fost luate, de aseme
nea, în discuție problemele colabo
rării în domeniul lucrărilor de cer
cetări geologice pe perioada pînă în 
1970.

Walter Ulbricht 
va vizita U. R. S. S.

MOSCOVA 26 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția TASS, la invi
tația C.C. al P.C.U.S., Prezidiului 
Sovietului Suprem și Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., la 29 mai va sosi 
în Uniunea Sovietică, într-o vizită 
de stat, Walter Ulbricht, pfim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., îm
preună cu soția. în această vizită de 
prietenie; Walter Ulbricht va fi în
soțit de activiști cu munci de răs
pundere ai Partidului Socialist Unit 
din Germania, Consiliului de Stat al 
R.D.G., guvernului și partidelor de
mocratice, care fac parte din Frontul 
Național al Germaniei Democrate.

Corespondență din R. P. Ungară

BUDAPESTA IN MAI
Primăvara a venit pe nesimțite și 

a îmbrăcat copacii în mantie verde, 
iar liliecii în flori albe și violete. Cu 
zilele-i însorite, ea imprimă capita
lei ungare o atmosferă deosebită ; 
dealurile Buder, parcurile și străzile 
sînt mai animate, coloritul priveliști
lor este mai viu. De sus, de pe mun
tele Gellért ți se desfășoară în față 
panorama orașului brăzdat de bătrî- 
na Dunăre cu podurile arcuite peste 
apele ei, cu clădirile impună
toare ce-o străjuiesc, cu bulevardele 
largi ce întretaie orașul și numeroa
sele coșuri de fabrici de pe insula 
Csepel In timp ce o parte a orașu
lui, Buda, răsfirat pe dealurile cu 
același nume se contopește cu pădu
rile din preajmă, cealaltă parte, Pes
ta, mai modernă, situată dincolo 
de Dunăre, se întinde pe un teren 
neted ca în palmă.

In anii puterii populare, înfățișarea 
de ansamblu a orașului a cunoscut 
însemnate schimbări. Au fost înlă
turate urmele grele lăsate de luptele 
crîncene purtate pentru eliberarea 
orașului, au fost refăcute numeroa
sele clădiri distruse, în mai multe 
părți ale capitalei ungare au apărut 
cartiere noi, cu blocuri atrăgătoare, 
în culori pastelate. Acolo unde pînă 
nu de mult se întindea un teren 
viran, pe locul denumit „Angyal- 
föld“, se înalță acum un car
tier modern în care s-au mu
tat aproape 3 000 de familii de oa
meni ai muncii. într-o altă parte a 
orașului unde odinioară privirea 
întîlnea doar cocioabe și barăci, se 
construiește acum un cartier nou. 
Cartiere muncitorești s-au ridicat și 
în alte părți, ale Budapestei, ca 
cele de pe calea Kerepesi, stră
zile Lâgymanyos, Fiastyuk etc. In 
cartierul Kobănya, pe o suprafață de 
aproape 20 de holzi*)  se construiește 
una dintre cele mai moderne zone 
din capitală, unde vor locui circa 
5 000 de oameni ai muncii. Pe șantier 
munca este în toi. Multe dintre bri
găzile care lucrează pe acest șantier 
își depășesc sarcinile de producție. 
Brigada lui Fehér Béla, care se ocu
pă de montarea prefabricatelor ce 
formează pereții camerelor, a reușit 
să scurteze apreciabil timpul de con
strucție a unui bloc.

*) Un hold = 0,575 ha.

Se construiește un nou pod peste 
Dunăre — Erzsebet. Zilele trecute 
constructorii lui au montat primele 
panouri de oțel, de cite 80—100 tone 

în Comitetul executiv 
al Partidului C omunist 
din Marea Britanie

LONDRA 26 (Agerpres). — Cu pri
lejul recentelor alegeri municipale 
din Anglia, 24 de comuniști au fost 
aleși în consiliile municipale. în to
tal, candidații Partidului Comunist 
din Marea Britanie au întrunit 
255 000 de voturi. La ședința Comi
tetului executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie, în cadrul 
căreia s-a prezentat un raport cu 
privire la rezultatele alegerilor, s-a 
subliniat necesitatea intensificării 
campaniei electorale în legătură cu 
alegerile parlamentare care vor avea 
loc în toamna acestui an.

Ședința
CC. al F. L N.
Alegerea lui A, Ben Bella 
ca secretar general

ALGER 26 (Agerpres). — Luni a 
avut loc prima ședință de lucru a 
Comitetului Central al Frontului de 
Eliberare Națională din Algeria ales 
de Congresul F.L.N. din aprilie a.c. 
în funcția de secretar general al 
C.C. al F.L.N. a fost ales Ahmed Ben 
Bella. Totodată s-a hotărît ca, în 
conformitate cu rezoluția Congresu
lui F.L.N. din aprilie a.c., să se treacă 
la unificarea organizațiilor de tine
ret din Algeria.

fiecare, care formează partea caro
sabilă a podului. Construit pe locul 
vechiului pod cu același nume, dis
trus de fasciști în timpul celui de-al 
doilea război mondial, noul pod va fi 
cel mai modern din Budapesta. Cel 
mai frumos rămâne însă primul pod, 
construit încă în secolul trecut, 
renumitul Lânchid (podul cu lanțuri) 
distrus și el în timpul războiului și 
refăcut în anii următori.

Situată între malurile Dunării, re
numita insulă Margareta își etalea
ză vegetația primăvăratică pe în
tinsul apelor albastre-cenușii. A- 
bundența de verdeață și florile 
multicolore, cărora li șe adaugă 
ștrandurile, terenurile de sport, o- 
pera în aer liber, grădina japo
neză cu cele cîteva lacuri în minia
tură, în ale căror ape ficusul se 
simte ca acasă șt în care mișună co
lonii de pești de culoarea jeraticului, 
sporesc farmecul acestei insule. Deși 
vremea încă nu e prea caldă, la 
ștrandul de pe insulă a început „se
zonul". Apa termală atrage mulți 
pasionați ai înotului. Tot pe insulă se 
află și izvorul apei minerale care se 
consumă în cantități mari în loc de 
sifon. Izvoarele de apă termală de 
pe insulă sînt introduse și în băile 
cetățenilor care locuiesc în blocurile 
de pe malul Dunării. De altfel, Bu
dapesta este un oraș al apelor ter
male , pe raza lui se află aproape 
130 de Izvoare termale cu un debit 
de circa 70 milioane litri pe zi.

Nu puține noutăți se semnalează 
in aceste zile și în întreprinderile 
din Budapesta care, după cum se 
știe, asigură jumătate din producția 
industrială a țării. De pildă, colecti
vul fabricii „Orion“ a trecut recent 
la producția unui nou tip de televi
zor, „Delta“, sau „AT 550“ — cum 
îi spun constructorii.

Dar munca se desfășoară nu numai 
la suprafață, ci și sub pămînt. Se 
lucrează la extinderea metroului. In 
prezent se construiește o nouă linie. 
Constructorii din subteran înaintează 
zilnic cu cite doi metri. Ei au început 
lucrarea din două părți : unii au 
pornit dinspre Fehér Ut (Strada 
Albă), iar alții dinspre Deăk Tér 
(Piața Deăk). Nu peste multă vreme, 
își vor da mina, sub pămînt, în a- 
propterea Gării Keleti (Gara de Est).

In viața Budapestei, în aspectele 
noi pe care le dă la iveală orașul, își 

con
structorilor socialismului din R. P. 
Ungară.

Aurel POP

găsește o reflectare hărnicia

Răspiidirea experienței
gospodăriilor colective fruntașe
(Urmare din pag. I-a) 

losirea îngrășămintelor, executarea 
semănatului cu mașinile S.U. 29 și 
2 S.P.C. 2, tehnica prășitului meca
nic, care în 1963 s-a extins pe 60 la 
sută din suprafață față de 25 la sută 
în 1961, iar în acest an se face pe 
suprafețe și mai mari. Cu ocazia nu
meroaselor demonstrații, vizite și 
schimburi de experiență, fruntașii în 
producție au arătat cu date concrete 
importanța semănatului și recol
tatului la timp, a nivelului calitativ 
al lucrărilor. în această primăvară, 
cu toate greutățile provocate de con
dițiile climaterice nefavorabile, re
giunea București a executat semăna
tul celor peste 500 000 ha porumb în 
.numai 14 zile.

în vederea extinderii suprafețelor 
cultivate cu legume și sporirii pro
ducției în acest sector s-au întreprins 
numeroase acțiuni, cu bune rezul
tate. Schimburile de experiență și 
demonstrațiile organizate la gospo
dăriile colective Chirnogeni, Crețești, 
Răcari, Zimnicea și altele, în 1963, 
cele din această primăvară ținute 
la G.A.C. Brezoaiele și G.A.C. Brîn- 
ceni au arătat sutelor de colec
tiviști participant.! metodele noi de 
producere a cartofilor timpurii, a ro
șiilor timpurii, importanța folosirii 
polietilenei, a prefabricatelor etc.

Consiliul agricol regional a între
prins numeroase acțiuni care au a- 
vut ca scop dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Deoarece asigurarea ba
zei furajere este una dintre pro- 
blemele-cheie, consiliile agricole 
au organizat numeroase consfătuiri, 
schimburi de experiență, vizite și de
monstrații legate de extinderea su
prafețelor cultivate cu lucernă iri
gată, organizarea taberelor de vară, 
recoltarea, prepararea și depozita

rea fînuluî, prepararea nutrețuri
lor grosiere. Prin schimburile de ex
periență, organizate la gospodăriile 
colective Grindu, Sărățeni, Manasia, 
Giurgiu, Fundeni ețc. au devenit 
cunoscute aceste mătode care s-au 
aplicat în numeroase gospodării 
colective. Azi, metoda recoltatului și 
a clăditului lucernei în straturi eu 
paie, a balotării ei, care reduce 
foarte mult pierderile prin scutu
rare, sînt folosite în multe unități.

în gospodăriile colective s-a extins 
metoda producerii nutrețurilor verzi 
în timpul iernii. Consiliul agricol 
regional a propus cultivarea de 
nutrețuri verzi, pe bază de so
luții nutritive. Această metodă 
nouă — prezentată în fața a peste 
300 de participant din regiune, la 
G.A.C. Grindu, a fost extinsă la 
peste 70 la sută dintre gospodăriile 
colective. în perioada octombrie 
1963—martie 1964 s-au produs 
în acest fel peste 1 000 tone de nu
treț verde.

Pentru introducerea și răspîndirea 
experienței înaintate, consiliul agri
col regional a folosit însă și alte 
forme : concursuri agricole, edita
rea de broșuri și alte tipărituri. A- 
nul trecut, de pildă, a fost organi
zat un concurs al legumicultorilor 
pentru producerea de legume timpu
rii, la care au participat 104 gospo
dării colective. Ca urmare, s-a reușit 
să se obțină în 1963 cu 30 000 tone 
legume timpurii mai mult decît în 
anul precedent. în prezent se des
fășoară patru concursuri legumicole 
și anume : cultura legumelor timpu
rii și tîrzii în sere și răsadnițe; cul
tura legumelor timpurii și tîrzii în 
cîmp ; cultura roșiilor și căpșunilor, 
la care s-au înscris peste 50 tie gos
podării colective. Sînt în curs de or

ganizare două concursuri zootehnice : 
„Cea mai mare cantitate de lapte va
lorificată la 100 ha“ și „Cea mai mare 
cantitate de carne la 100 ha“.

în sprijinul popularizării experien
ței înaintate, consiliul agricol regio
nal a tipărit numeroase afișe, plian
te, broșuri, albume-expozițif care 
pun la îndemîna colectiviștilor me
tode noi de lucru și popularizează 
rezultatele bune obținute de fruntași 
în producție.

în prezent, consiliile agricole sînt 
preocupate de o serie de probleme 
legate de creșterea producției agri
cole, de continua consolidare și dez
voltare a gospodăriilor colective, o- 
biectivele principale fiind obținerea 
de producții sporite de cereale, plan
te tehnice, furajere, carne, lapte și 
alte produse animale. Se desfă
șoară o acțiune largă pentru extin
derea prășitului mecanic pînă la 80 
la sută din suprafața cultivată cu 
porumb și floarea-soarelui. aplicarea 
a cel puțin 5—6 prașile la sfecla de 
zahăr, extinderea suprafețelor iriga
te la lucernă etc.

Consiliul agricol regional urmăreș
te îndeaproape cum se aplică, pe 
teren, toate aceste măsuri și eficien
ța multiplelor forme de introducere 
și răspîndire a experienței înaintate, 
în acest scop, s-a luat măsura ca lu
nar membrii consiliiloi agricole ra
ionale să analizeze, în plenare lăr
gite, care se țin prin rotație în gos
podăriile colective, modul cum se 
aplică aceste metode și măsuri, ce 
deficiențe sînt. Cu acest prilej oa
menii de știință și fruntașii în pro
ducție fac propuneri pentru aplica
rea de noi metode de lucru, întoc
mesc planuri operative de muncă, 
grafice de execuție a diverselor lu
crări. se stabilesc unele măsuri orga
nizatorice.

Consiliul agricol regional va con
tinua să acorde cea mai mare aten
ție răspîndirii experienței înaintate 
pentru ca gospodăriile colective să 
obțină rezultate și mai bune în spo
rirea producției.

(Urmare din pag. I-a)

cursul intervenției și după termina
rea ei.

Activitatea chirurgicală a medici
lor noștri, care dispun de bogate și 
multilaterale posibilități de docu
mentare, se împletește cu o fructuoa
să activitate științifică, izvorîtă din 
practica medicală, desfășurată în cli
nici și servicii de specialitate, pre
cum și în laboratoarele de medicină 
experimentală înființate în nume
roase unități spitalicești. Numărul 
mare de comunicări prezentate în 
cadrul manifestărilor Uniunii socie
tăților de științe medicale, articole 
publicate în revistele de specialitate 
din țară și de peste hotare, ca și va
loroasa contribuție a chirurgilor ro- 
mîni participant la congresele in
ternaționale din alte țări, constituie 
doar unele forme de concretizare a 
acestei rodnice activități științifice, 
strîns legată de necesitățile ocrotirii 
sănătății.

Cel de-al Xl-lea Congres național 
de chirurgie oferă un nou prilej de 
valorificare a realizărilor școlii chi
rurgicale romînești și va contribui la 
un rodnic schimb de experiență cu 
cei peste 70 de reprezentanți de sea
mă ai chirurgiei sosiți din 19 țări 
pentru a lua parte la această impor
tantă manifestare științifică. Tema
tica dezbaterilor este de cea mai 
mare actualitate și cuprinde peste 
200 de lucrări pe probleme ale chi
rurgiei cardiovasculare, hemoragiilor 
digestive și insuficienței renale acu
te postoperatoare. Luînd în discuție 
stadiul actual și realizările obținute 
în aceste domenii ale patologiei chi
rurgicale, congresul va fi în măsură 
să aprecieze totodată perspectivele 
deschise în fața medicinei de pro
gresul multilateral al științei și teh
nicii care permite încă de acum sub
stituirea unor organe prin utilizarea 
maselor plastice, folosirea stimula
torilor electronici, iar în viitor 
transplantarea de organe.

Marcînd un moment de seamă în 
dezvoltarea școlii medicale romî
nești, cel de-al Xl-lea Congres na
țional de chirurgie va aduce o con
tribuție importantă la progresul a- 
cestei specialități de bază a medici
nei din țara noastră.

14 iunie la București

Finala „Cu^ei campionilor europeni" la rugbi
Federația internațională de rugbi 

a comunicat forului nostru de spe
cialitate acordul său cu privire la 
data și locul de desfășurare a fi
nalei „Cupei campionilor europeni*

Meciuri internaționale de fotbal
Stadionul Dinamo din Capitală va 

găzdui astăzi de la ora 17 meciul 
internațional de fotbal dintre selec
ționata lotului B și formația vest-ger- 
mană F. C. Nürnberg. Oaspeții susțin 
astfel a doua întîlnire din cadrul tur
neului pe care-1 întreprind în țara 
noastră. în primul joc ei au terminat 
la egalitate (2—2) cu Petrolul la Plo
iești. în meciul de astăzi, care este

Turneul final al campionatului republican masculin de handbal
Pe stadionul din Suceava s-au dispu

tat ieri ultimele meciuri din prima parte 
a turneului final al campionatului repu
blican masculin de handbal tn 7; In 
meciul derbi, echipa Dinamo București 
a învins formația Steaua cu 9—8 (5—i). 
Întîlnirea dintre Dinamo Brașov și 
Știința Timișoara a revenit sportivilor 
brașoveni cu 23—15 (10—5). în clasa
ment conduce Dinamo București cu 6

Cursuri de înot 
pentru copii

Incepînd de la 1 iunie, U.C.F.S.- 
oraș București deschide la Ștrandul 
tineretului centrul de învățare a 
înotului pentru copii. La cursuri sînt 
admiși copii între 5 și 14 ani. Durata 
unui ciclu este de 15 zile. înscrierile 
se primesc între orele 8,30—12 
și 16—18 la Ștrandul tineretului. 
Ștrandul dispune de două bazine de 
50/30 m, cu apă încălzită. Informații 
suplimentare se pot obține la ghișeul 
special al ștrandului.

la rugbi. Cele două finaliste (Gri- 
vița roșie București și echipa fran
ceză Stade Montaise din Mont-de- 
Marsan) urmează să susțină meciul 
decisiv la 14 iunie, la București.

așteptat cu deosebit interes, echipa 
noastră va avea următoarea compo
nență: Ionescu — Marcu, Solomon, 
Nunweiller IV, Cîmpeanu — V. Ale
xandru, N. Georgescu — Badea, Dri- 
dea, Tufan, C. Ionescu.

Tot astăzi, însă la Sibiu, echipa 
maghiară F. C. Szeged va juca în 
compania formației locale C.S.M.

puncte, urmată de Steaua — 4 puncte, 
Dinamo Brașov — 2 puncte, Știința Ti
mișoara 0 puncte. Jocurile din cadrul 
returului vor avea loc între 29—31 mai 
în orașul Onești.
A
In cîteva rînduri

® Astă-seară, de la orele 19,30, pe rin
gul montat în incinta stadionului Republi
cii din Capitală se va desfășura prima re
uniune a semifinalelor campionatelor repu
blicane de box. în fruntea programului fi
gurează meciurile de la categoria mijlocie- 
mică : H. Loew—I. Oiteanu și V. Badea— 
V. Mîrza. ,

• Joi, în orașul iugoslav Ljubljana în
cep întrecerile celei de-a 4-a ediții a com
petiției internaționale de haltere „Cupa 
Dunării“ La întreceri p"rticipă echipele 
reprezentative ale Austriei, Bulgariei, Ceho
slovaciei, R.F. Germane, Iugoslaviei, Ro
mîniei și Ungariei. Echipa romînă este al
cătuită din I. Panait, Al. Toma, F. Balaș, 
L. Ionescu, D. Dolofan, L. Baroga și S. 
Cazan.

Marți după-amiază, în Sala sporturi
lor Floreasca s-a disputat cea de-a 
doua întîlnire dintre selecționatele fe
minine de volei ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare. Ca și în primul meci, vic
toria a revenit sportivelor noastre cu 
scorul de 3—0 (15—5; 15—12; 18—16). 
în fotografie : încă un punct penîru 
echipa noasîră.
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VIZITA DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 
A R.P. ROMÎNE ÎN S.U.A.

A

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
. Trimisul special, L. Rodescu, trans
mite : Prezența delegației guverna
mentale romîne în Statele Unite a 
trezit interes în cercurile opiniei pu
blice de aici. In presa americană sînt 
publicate știri despre discuțiile ce au 
loc la Washington între cele două 
delegații guvernamentale, sînt pre
zentate și comentate diferite aspecte 
ale dezvoltării economiei romîne, 
schimburile comerciale ale țării noa
stre cu Statele Unite și cu alte țări 
ale lumii. Ziare ca „New York 
Times“, „Washington Post“, „Nev/ 
York Herald Tribune“, „Evening 
Star“ (din Washington) și altele 
scriu despre „programul romîn de 
dezvoltare a unei industrii moderne, 
bazate pe resurse naturale bogate“, 
ziarul „Christian Science Monitor“ 
(din Boston) s-a ocupat de dezvol
tarea unor importante construcții și 
ramuri industriale 
tră ca oțelării, 
ne chimice și de 
tetice, echipament 
nării, echipament pentru industria 
alimentară etc. Una din revistele a- 
mericane de specialitate, „Chemical 
Week“, publică un amplu articol în 
care prezintă numeroase date și ci
fre cu privire la dezvoltarea indus
triei noastre chimice, producerea de 
mașini și echipament propriu, ex
portul și importul de instalații și 
produse în acest domeniu. Referin
du-se la tratativele de la Washing
ton, ziarul „Washington Post“ scrie 
că în cadrul acestora „se discută 
căile de dezvoltare a viitoarelor re
lații economice și culturale romîno- 
americane“.
’ Interesul față de această vizită s-a 
manifestat și în cercurile largi eco
nomice de aici — economiști, specia
liști în domeniul industriei, științei, 
politicii externe — cercuri care s-au 
arătat doritoare să afle cît mai mul
te date și amănunte despre dezvol
tarea economiei țării noastre. Ca ex
presie a acestui interes, conducerea 
Asociației „Council on Foreign Re
lations“, din care fac parte repre
zentanți de bază ai cercurilor eco
nomice americane, l-a invitat pe șe
ful delegației guvernamentale romî
ne, Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri,

în țai’a noas- 
cocserii, uzi- 
produse sin- 

de foraj, rafi-

să facă o expunere la New York 
despre situația economiei și relații
le economice externe ale R. P. 
Romîne.

Luni după-amiază, în fața unor 
membri marcanți ai asociației, emi- 
nenți economiști americani și spe
cialiști în domeniul relațiilor co
merciale internaționale, Gheorghe 
Gaston Marin a făcut la-sediul aso
ciației o amplă expunere despre 
dezvoltarea economiei naționale a 
țării noastre. Vorbitorul a prezen
tat un tablou detaliat al realizărilor 
obținute în diferite ramuri ale in
dustriei, cît și în agricultura R. P. 
Romîne. Referindu-se la relațiile 
noastre economice externe, la creș
terea lor continuă, multilaterală, șe
ful delegației romîne a vorbit des
pre politica țării noastre de promo
vare a relațiilor comerciale cu toate 
țările, arătînd cu acest prilej că 
există multiple posibilități de dez
voltare a schimburilor comerciale cu 
Statele Unite. El a spus, printre al
tele, că astăzi economia romînă este 
în măsură să producă bunuri de ex
port în condiții competitive 
în ce privește calitatea, cît și 
țul, cu produse similare din 
țări.

Asistența a urmărit cu mult 
res și atenție expunerea. La sfîrși- 
tul acesteia au avut loc discuții în 
cadrul cărora membrii asociației au 
pus numeroase întrebări și au cerut 
amănunte asupra unor aspecte ale 
economiei țării noastre, în special în 
ce privește dezvoltarea și realizările 
industriei, cît și asupra relațiilor co
merciale ale R. P. Romîne pe plan 
internațional. Membrii delegației gu
vernamentale romîne, prezenți la 
expunere, au răspuns la întrebările 
puse, dînd lămuriri asupra nume
roaselor subiecte abordate în cursul 
discuțiilor.

întrunirea a fost prezidată de 
prof. Philip E. Mosley de la Uni
versitatea Columbia din New York.

în aceeași zi, delegația romînă s-a 
reîntors la Washington.

Marți 26 mai, la Departamentul 
de Stat au continuat tratativele în-

. tre delegațiile guvernamentale ale 
R. P. Romîne și Statelor Unite.

N. S. Hrușciov va vizita 
Danemarca, Suedia 
și Norvegia

MOSCOVA 26 (Agerpres). — După 
cum s-a mai relatat, guvernele Da
nemarcei, Suediei și Norvegiei au 
invitat pe președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. să facă o vi
zită oficială în aceste țări, în pe
rioada pe care o va considera con
venabilă. Agenția TASS anunță că 
N. S. Hrușciov va vizita Danemarca 
între 16 și 21 iunie, Suedia între 22 
și 27 iunie, iar Norvegia între 29 iu
nie și 4 iulie.

CONVORBIRILE
LUI U THANT IN CANADA

Cu prilejul Zilei eliberării Africii

Declarațiile unor șefi de state
Incertitudini preelectorale în Bolivia

atît 
pre- 
alte

inte-

OTTAWA 26 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
care a sosit la 25 mai într-o vizită 
oficială de două zile în Canada, a a- 
vut întrevederi cu premierul cana
dian, Lester Pearson, și cu ministrul 
afacerilor externe, Paul Martin. In 
cadrul convorbirilor a fost abordată 
o gamă largă de probleme, printre 
care situația din Indochina, din 
Peninsula Arabă, precum și proble
ma extinderii operației O.N.U. în Ci
pru la care, după cum se știe, par
ticipă 1150 de militari canadieni.

africane. Po- 
t___________ _____ african trebuie

să depună toate eforturile pentru 
a-și afirma în fața lumii capacită
țile lor creatoare. Unitatea lor con
stituie o chezășie a îndeplinirii a- 
cestei sarcini“. în mesaj se exprimă 

t_____ ____  __ solidaritatea poporului R.A.U. cu
El a arătat că s-au obținut rezulta- forțele de eliberare națională din te
te încurajatoare la lucrările comi
siei de arbitraj în conflictul de fron
tieră algeriano-marocan. Președinte
le Algeriei a spus că datoria țărilor 
africane care și-au obținut indepen
dența națională este de a acorda a- 
jutor multilateral și necondiționat 
popoarelor africane care luptă pen
tru a se elibera de sub dominație co
lonialistă. Totodată el a subliniat im
portanța dezvoltării economice a ță
rilor africane pentru întărirea inde
pendenței lor naționale.

CAIRO 26 (Agerpres). — Cu prile
jul primei aniversări a conferinței 
de la Addis-Abeba, Gamal Abdel 
Nasser, președintele R.A.U., a adre
sat un mesaj către popoarele africa
ne, în care subliniază că unitatea, so
lidaritatea și colaborarea dintre ță
rile Africii constituie un puternic 
mijloc de luptă împotriva imperia
lismului și colonialismului pe acest 
continent. „Conferința de la Addis- 
Abeba, se arată în mesaj, a fost me
nită să înlăture barierele artificiale

ALGER 26 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită luni la posturile de 
radio algeriene cu prilejul primei 
aniversări a conferinței de la Addis- 
Abeba, președintele Algeriei, Ben 
Bella, a declarat că unitatea țărilor 
africane constituie un bun de preț 
pentru popoarele acestui continent.

ce separau popoarele 
poarele continentului

ritoriile africane aflate încă sub do
minația colonială și cu poporul din 
Republica Sud-Africană care luptă 
împotriva politicii de apartheid.

BAMAKO 26 (Agerpres).— întîlni- 
rea conducătorilor statelor și guver
nelor africane de la Addis-Abeba a 
dovedit maturitatea politică a Africii 
și a servit cauza unității noastre, a 
declarat președintele Republicii Mali, 
Modibo Keita, la o adunare a mem
brilor partidului Uniunea Sudaneză, 
organizată în cinstea Zilei eliberării 
Africii. Președintele a subliniat că în 
lupta de eliberare națională se. im
pune ca o necesitate unitatea țărilor 
africane. Pentru noi, lupta de elibe
rare este identificată cu lupta pentru 
unitate. Președintele a cerut ca ur
mătoarea conferință a conducătorilor 
țărilor africane, care urmează să 
aibă loc la Cairo, să adopte măsuri 
concrete în vederea 
ajutor popoarelor din 
pendente, care luptă 
pendență națională.

LA PAZ 26 (Agerpres). — La cinci 
zile de la data alegerilor preziden
țiale, în Bolivia domnește încordarea 
și incertitudinea. Hotărîrea preșe
dintelui Paz Estenssoro de a obține 
realegerea sa riscă nu numai să 
ducă la o încercare de forță între 
guvern și partidele de opoziție, care 
au anunțat că își retrag candidații în 
semn de protest, dar să și ascută di
vergențele din sînul partidului gu
vernamental — Mișcarea națională 
revoluționară (M.N.R.). într-o cuvîn- 
tare radiodifuzată, Hernân Siles 
Suazo, fost președinte și liderul unei

fracțiuni a Mișcării Naționale Revo
luționare, a propus ca Estenssoro să 
renunțe a mai candida a doua 
oară pentru a permite reunificarea 
partidului guvernamental și reveni
rea în rîndurile lui a fracțiunilor 
trecute în opoziție. într-o propunere 
anterioară, Siles Suazo sugerase re
tragerea lui Estenssoro și preluarea 
puterii de către forțele armate. In
tr-un comunicat al Ministerului A- 
părării se spune însă că „forțele ar
mate vor respecta constituția“ și 
consideră că nu trebuie să intervină 
în conflictele politice.

Comunicat comun R.A-U-—Irak
CAIRO 26 (Agerpres). — Marți a 

fost dat publicității la Cairo comu
nicatul comun cu privire la vizita 
președintelui Republicii Irak, Abdel 
Salam Aref, în R.A.U.

După ce se arată că „tratativele 
dintre cei doi președinți s-au desfă
șurat într-o atmosferă de înțelegere 
și cordialitate“, în comunicat se a- 
daugă că „președintele Nasser și 
președintele Aref au discutat evolu
ția raporturilor dintre cele două 
țări după evenimentele din Irak, din 
18 noiembrie anul trecut". Cei doi 
șefi de state „au puncte de vedere 
identice asupra problemelor interne 
și externe“. Comunicatul se pronun
ță împotriva acțiunilor trupelor bri
tanice în Aden și Arabia de sud și 
subliniază hotărîrea președinților

_________ f

și Irak de „a sprijini mate
moral aceste popoare, pre- 

popoarelor africane

R.A.U. 
rial și 
cum și lupta 
împotriva colonialismului și rasis
mului“. Ei și-au exprimat atașamen
tul față de politica de coexistență 
pașnică între state cu orînduiri so
ciale diferite.

în aceeași zi a fost semnat un a- 
cord care prevede crearea unui con
siliu prezidențial alcătuit din cei doi 
președinți — Nasser și Aref — și 
alți membri. în sarcinile consiliului 
intră elaborarea și coordonarea ac
țiunilor celor două state pe tărîm 
politic, militar, economic, social, cul
tural și al informațiilor.

acordăriî de 
teritoriile de- 
pentru înde-

N-a votat 
nici o treime...

CIUDAD DE GUATEMALA 26 (A- 
gerpres). — Numai 410.00 de alegă
tori din cei 134 000 înscriși au votat 
duminică în capitala Guatemalei la 
alegerile pentru. Adunarea Naționa
lă. Din restul de 93 000 de alegători, 
peste 34 000 au depus buletine nule 
în urne, în timp ce 58 000 s-au ab
ținut, în ciuda măsurilor luate de 
junta militară guvernamentală pen
tru a împiedica aceste abțineri. îna
inte de alegeri junta anunțase că ne- 
participarea la vot va fi sancționa
tă. In aceste condiții, partidele favo
rabile juntei militare conduse de 
colonelul Enrique Peralta, a întru
nit în capitală totalitatea voturilor.

DUPĂ TRAGEDIA DE LA LIMA
Noi incidente în capitala Perului

Plmgerea Cambodgiei in dezbaterea
Consiliului de Securitate

NEW YORK 26 (Agerpres). — La 
25 mai, la New York a avut loc cea 
de-a treia ședință a Consiliului de 
Securitate consacrată plîngerii Cam- 
bodgiei împotriva încălcării frontie
rei sale din direcția Vietnamului de 
sud. In cursul ședinței au luat cu- 
vîntul reprezentantul Vietnamului 
de sud, ciankaișistul, reprezentanții 
Marii Britanii și Franței. Reprezen
tantul Marii Britanii a declarat că, 
după părerea guvernului său, o con
ferință asupra neutralității și inte
grității teritoriale a Cambodgiei ar 
fi lipsită de obiect. El a sprijinit pro
punerea americană de a se trimite

în această regiune trupe și observa
tori ai O.N.U.

Delegatul francez a sprijinit în în
tregime plîngerea Cambodgiei și a 
cerut Consiliului de Securitate să 
„deplîngă incidentele provocate la 
frontiera Cambodgiei și să adreseze 
un apel celor care poartă răspunde
rea pentru aceste incidente, astfel 
încît ele să nu se mai repete“. 
Guvernul francez, a spus reprezen
tantul Franței, este în favoarea con
vocării unei noi conferințe la Gene
va, iar pentru supravegherea fron
tierei dintre Cambodgia și Vietna
mul de sud trebuie folosit mecanis
mul existent, creat la Conferința de 
la Geneva asupra Indochinei.

Scrisoarea ministrului de externe al L P. Chineze 
in problema laoțiană

PEKIN 26 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că Cen I, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, a adresat la 26 mai co
președinților Conferinței de la Gene
va cu privire la Laos, precum și ce
lorlalte state participante la confe
rință, o scrisoare în care, atrăgînd 
atenția asupra situației grave ce s-a 
creat în Laos, subliniază necesitatea 
urgentă a convocării unei noi confe
rințe, așa cum au propus la rîndul 
lor prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, guvernul fran-

cez și guvernul Uniunii Sovietice. 
Guvernul R. P. Chineze, se spune 
în scrisoare, propune organizarea 
conferinței în luna iunie, la Pnom 
Penh, capitala Cambodgiei, urmînd 
ca în primul rînd să fie discutată 
problema laoțiană. în acest scop, 
guvernul chinez socotește necesar 
ca cei doi copreședinți ai Conferin
ței de la Geneva să acționeze în ve
derea organizării unei întîlniri a li
derilor celor trei grupări politice 
laoțiene pentru alcătuirea delegației 
unice laoțiene la această conferință.

Alegerile pentru Adunarea Națională a Guatemalei s-au desfă
șurat în condiții de reprimare a forțelor opoziției.

(Ziarele)

Desen de V. TIMOC

SCURTE ȘTIRI

Opoziția ara cuvîntul !...

LIMA 26 (Agerpres). — Noi inci
dente au izbucnit la Lima luni după- 
amiază, cînd circa 1 500 de persoane, 
care au pătruns pe stadionul națio
nal, au distrus și avariat chioșcurile 
de băuturi și alimente, birourile și 
numeroase trofee sportive păstrate , 
aici. Poliția a intervenit, efectuînd 
mai multe arestări. Populația capi
talei este îngrijorată de știrea că 21 
de delicvenți primejdioși au profitat 
de tulburări pentru a evada din în
chisoarea centrală din Lima. Pe 
străzi circulă patrule militare înar
mate cu mitraliere. O anchetă se
veră a fost deschisă asupra împre
jurărilor tragediei de la stadionul 
național care, potrivit unor cifre, 
încă neoficiale, a provocat peste 300 
de morți și peste o mie de răniți. 
Scene sfîșietoare au loc în fața tu
turor spitalelor civile și militare 
care, în fața afluxului de morți și 
răniți, au așezat victimele în fața 
porților de intrare sub cerul liber. 
Părinții și prietenii victimelor sta
ționează în șiruri lungi, așteptînd 
să-i identifice. Eduardo Pazos, arbi
trul Uruguayan al meciului tragic 
Peru-Argentina de la Lima, care a 
sosit la Montevideo, a contestat ver
siunea că ar fi anulat golul egali
zator marcat de jucătorii peruvieni 
și care a provocat sîngeroasele inci
dente. „Am fluierat înainte ca ba
lonul, după ce atinsese un jucător, 
să fi intrat în poarta argentineană; 
Nu am făcut decît să aplic regula
mentul jocului. Jucătorii peruvieni 
acceptaseră deja decizia mea ca un 
lucru normal și partida urma să re- 
înceapă, cînd primii fanatici au pă
truns pe teren“,
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Programul noului 
guvern sirian

DAMASC 26 (Agerpres). — In 
declarația referitoare la programul 
noului guvern sirian, condus de Sa
lah Bitar, se spune că se vor lua 
măsuri pentru întărirea sectorului 
de stat al economiei naționale, pen
tru crearea unui sector mixt și, tot
odată, de încurajare a sectorului 
particular. Se prevede constituirea 
unui „Front național progresist“, din 
care vor face parte reprezentanți ai 
diverselor pături ale populației.

-Pe plan arab, declarația afirmă 
că se vor depune eforturi pentru 
promovarea ideii unității arabe și 
pentru „asanarea atmosferei relații
lor inter-arabe“. Noul guvern, arată 
declarația, va promova o politică 
externă de neangajare și neutralita
te pozitivă, sprijinind principiul au
todeterminării popoarelor și con- 
damnînd discriminarea rasială și na
țională. Se menționează, totodată, că 
Siria este gata să colaboreze cu toate 
țările lumii pe baza egalității în 
drepturi și a avantajului reciproc.

Inaugurarea navigației 
pe riul Mosela

Trei șefi de state — președintele Fran
ței, de Gaulle, președintele R.F.G., 
Luebke, și • marea ducesă Charlotte a 
Luxemburgului — s-au întilnit mărfi la 
Metz pentru a inaugura navigația pe 
rîul Mosela, după încheierea lucrărilor 
pentru lărgirea albiei și construcția unor 
porturi. Pe o porțiune de 270 km s-a 
realizat o scară de 14 ecluze care ridică 
apele rîului cu 100 m. In total au fost 
construite 13 baraje, dintre care 9 în 
R. F. Germană, două la frontiera dintre 
Republica Federală și Luxemburg și două 
în Franța. Trecerea apelor la fiecare 
treaptă este asigurată de o ecluză lungă 
de 170 m și înaltă de 12 m. Din 
punct de vedere hidraulic, canalizarea 
rîului Mosela, este una din lucrările im
portante realizate în Europa. In noile 
condiții, nave de 1 500 de tone vor pu
tea circula între Thionville (Franța) și 
Coblenz (R.F.G.), unde Mosela se varsă 
țq Rin,

DEZBATERILE
DIN PARLAMENTUL GREC

ATENA 26. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Luni 
seara au avut loc în Parlamentul 
grec dezbateri asupra interpelării u- 
nui grup de deputați ai partidului 
E.D.A., la care a răspuns ministrul 
apărării naționale, Garufalias. Pre- 
zentînd interpelarea E.D.A. depu
tatul Kirkos a invitat guvernul să 
ia o poziție clară în problema ar
melor nucleare și a staționării sub
marinelor „Polaris“ în apele Greciei 
și să explice situația centrului de 
rachete din Creta. El a amintit, 
printre altele, că o serie de perso
nalități, cum ar fi defunctul vicepre
ședinte al guvernului, Venizelos, și 
liderul partidului progresist Mar- 
kezinis, precum și o serie de 
academicieni, profesori și alți in
telectuali s-au pronunțat împo
triva instalării în Grecia a unor 
asemenea baze. Deputatul Stamatis 
Merkuris a invitat guvernul grec să 
încheie un acord cu . celelalte țări 
vecine pentru denuclearizarea Bal
canilor. Răspunzînd la interpelarea 
partidului E.D.A., Garufalias, mi
nistrul apărării naționale, a decla
rat că în Grecia nu se pune proble
ma instalării de rachete „Polaris“, 
adăugind că nici o putere străină nu 
a formulat asemenea cereri. El a 
spus că datorită faptului că lumea 
trece în prezent printr-o perioadă de 
destindere, problema aceasta ar fi 
depășită.

TOKIO. La 26 mai, Anastas Miko- 
ian, șeful delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care vizitează Japonia, a 
avut o întrevedere cu primul ministru 
Ikeda, în cursul unui dineu oferit la 
ambasada sovietică. în timpul între
vederii, a avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu relațiile sovieto- 
japoneze. Cu prilejul încheierii vizi
tei sale în Japonia, delegația parla
mentarilor sovietici a ținut marți la 
Tokio o conferință de presă.

BUDAPESTA. Marți a sosit la Bu
dapesta, într-o vizită oficială, pre
ședintele Republicii Arabe Yemen, ma
reșalul Abdullah al-Sallal. La aeropor
tul din Budapesta, oaspetele yeme- 
nit a fost întîmpinat de președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, Istvan Dobi, președintele Con
siliului de Miniștri, Jănos Kâdâr, și de 
alți conducători de stat.

DJAKARTA. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Subandrio, a 
anunțat că președintele Sukamo este 
de acord să participe la conferința 
tripartită la nivel înalt fără condiții 
prealabile, dar în spiritul politicii In
doneziei față de Federația Malayeză. 
Această ho.tărîre a guvernului indone
zian, a arătat el, a fost adusă la cu
noștința lui Salvador Lopez, trimisul 
special al Filipinelor care, după cum 
se știe, mediază în conflictul dintre 
Indonezia și Federația Malayeză.

WASHINGTON. Comisia pentru 
problemele învățămîntului și muncii 
a Camerei Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a votat în favoarea pro
iectului de lege de luptă împotriva să
răciei, propus de președintele John
son. Proiectul de lege, menționează a- 
genția Associated Press, a fost adop
tat cu „o puternică opoziție republi
cană".

ATENA. Printr-un decret s-a stabi
lit ținerea alegerilor municipale din 

cînd urmează a fi 
membrii consiliilor

O; ■ * . Convorbiri S.U.A. ~ R.F.G.

Grecia la 5 iulie, 
aleși primarii și 
municipale.

seara au luat sfîr-

In Marea Nordului a fost amplasată prima bază pentru instalarea unei 
sonde. Așezată pe patru stîlpi de beton, coborînd la 40 metri adincime, 
baza cîntărește 100 de tone și va putea înfrunta furtunile. Se prevede 

extragerea de petrol și gaze naturale

BONN 26 (Agerpres). — Cancela
rul vest-german Ludwig Erhard a 
anunțat luni în fața grupului par
lamentar U.C.D.—U.C.S. că a primit 
o scrisoare personală 
președintelui Lyndon 
privire la continuarea 
în problema germană.

Ministrul de externe 
Gerhard Schröder, care se află în
tr-o vizită în Norvegia, a declarat 
în legătură cu relațiile R.F.G. 
cu țările socialiste : ne străduim să 
stabilim relații mai bune cu cele
lalte țări din Europa răsăriteană, 
consolidînd contactele economice și 
culturale cu aceste țări“.

din partea 
Johnson cu 

convorbirilor

vest-german,

GENEVA. Luni
șit la Geneva’întrevederile dintre mi
nistrul de externe al Austriei, Bruno 
Kreisky, și ministrul de externe al Ita
liei, Giuseppe Saragat, în problema 
minorității de limbă germană din re
giunea Alto-Adige.

PRAGA. In seara de 25 mai, la am
basada R. P. Romîne din Praga a avut 
loc un recital de lieduri și arii din 
opere dat de soprana -Arta Florescu, 
artistă a poporului, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet din București. Pro
gramul a cuprins lucrări de Purcell- 
Britten, O. Messiaen, M. Ravel și 
T. Ciortea, precum și arii din opere

ale Iui Rossini, Verdi și Richard 
Strauss. Au fost prezenți membri ai 
corpului diplomatic, critici muzicali. 
Recitalul s-a bucurat de mult succes.

BELGRAD. Luni a avut loc pe 
stadionul din Belgrad, în prezența 
conducătorilor de partid și de stat ai 
Iugoslaviei, în frunte cu I. B. Tito, o 
manifestare cultural-sportivă închi
nată Zilei tineretului, care se sărbă
torește o dată cu aniversarea nașterii 
președintelui R. S. F. Iugoslavia.

ROMA. La Institutul Gramsci din 
Roma a avut loc un simpozion inter
național pe tema „Marxism și mo
rală“. In cadrul dezbaterilor au pre
zentat rapoarte și comunicări socio
logi și filozofi din diferite țări, prin
tre care Jean Paul Sartre (Franța), 
Cesare Luporini (Italia), prof. Șișkin, 
membra al Academiei de Științe a 
Uniunii Sovietice, Howard Parsons, 
membru al Societății americane pen
tru studii de materialism dialectic, 
Gilbert Mury, membru al centrului 
francez de studii marxiste și alții. 
Acad. C. Ionescu-Gulian a prezentat 
o comunicare despre „Etica marxistă 
și omul contemporan,", care a fost pri
mită cu interes de către participanți;

BONN. Potrivit agenției U.P.I., can
celarul vest-german, Ludwig Erhard, 
s-a pronunțat la . 25 mai în favoarea 
convocării imediate a unei conferințe 
la nivel înalt a țărilor membre ale Co
munității economice europene care ar 
urma să examineze situația economică 
și politică din țările Pieței comune. 
Erhard a declarat că are intenția să 
participe Ia o conferință a Pieței co
mune și și-a exprimat speranța că a- 
ceastă idee va fi sprijinită și de 
șefi de state și guverne.

alți

RIO DE JANEIRO. Tribunalul 
litar din orașul Recife a hotărît 
tențiunea preventivă a fostului guver
nator al statului Pernambuco, Miguel 
Arraes, a fostului prefect din Recife, 
Pelopidas Silveira, și a circa o sută 
de persoane, printre care se află și 25 
de ofițeri superiori din armata bra
ziliană.

mi- 
de-

GEORGETOWN. In Guyana brita
nică continuă să aibă loc provocări 
ale bandelor de rasiști și teroriști. în 
ultimele 24 de ore au fost omorîte 
două persoane, iar 20 de case au fost 
distruse. în mai multe localități de-a 
lungul rîului Demerara, tulburările a- 
menință să capete amploare.

PORT AU PRINCE. Camera legis
lativă (Congresul) din Haiti a adoptat 
o nouă constituție, prin care dictato
rul François Duvalier este proclamat

drept președinte pe viață. Constituția 
urmează să fie supusă unui „referen
dum popular“. Anterior, Duvalier își 
prelungise cu de la sine putere terme
nul prezidențial pe alți șase ani.

NEW YORK. Ziarul „New York 
Herald Tribune" a publicat o rela
tare referitoare la fotografia apărută 
în presă, despre care se susținea că ar 
înfățișa pe Lee Harwey Oswald, asa
sinul presupus al președintelui Ken
nedy, în ușa depozitului de cărți din 
Dallas. Este vorba de o dezmințire fă
cută de un tînăr, pe nume Billy Lo
velady, care lucra la același depozit 
de cărți cu Oswald. El afirmă că a- 
ceastă fotografie îl reprezintă de fapt 
pe el și i-a fost făcută de un fotore
porter în ușa depozitului unde se gă
sea, întîmplător, imediat după ce s-a 
tras asupra mașinii președintelui.

Poliția din Rhodesia de sud repri
mă o demonstrație de protest îm

potriva discriminării rasiale

-Ä &

GENEVA. Marți a început Ia Ge
neva o conferință a Comitetului exe
cutiv al Organizației Meteorologice 
Mondiale. Experții din cele 21 de țări 
membre ale Comitetului vor discuta 
planuri și detalii tehnice referitoare la 
observațiile științifice ce urmează să 
se efectueze în perioada 1964—1965, 
în cadrul „Anului internațional a! Soa
relui calm".

WASHINGTON. Curtea Supremă a 
Statelor Unite a ordonat redeschiderea 
școlilor publice din comitatul Prince 
Edward, Virginia. Aceste școli au fost 
închise în anul 1959 de autoritățile 
din comitatul Prince Edward, care au 
vrut să evite în felul acesta integra
rea în școlile publice, cerută de Curtea 
Supremă a S.U.A.
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