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Uzinele „Rulmentul" din Brașov se numără printre întreprinderile unde acțiunea de modernizare a mașini
lor și utilajelor în funcjiune se desfășoară cu bune rezultate. Aici, la strungurile automate cu 6 axe s-a 
executat un mecanism de corectare a bacurilor pe mașini ; totodată, s-a adaptat un dispozitiv de strunjit 
care face posibilă executarea a două iaze dintr-o singură prindere, asigurîndu-se astfel un simțitor spor 
de productivitate. La mașinile de rectificat exterior s-au montat alimentatoare perfecționate care reduc 
într-o mare măsură timpii auxiliari. In fotografie : Una din mașinile de rectificat căreia 1 s-au montat 

dispozitive de alimentare.

O rezervă la îndemîna fiecărei întreprinderi

MODERNIZAREA
mașinilor 
și utilajelor 
în funcțiune

Fabricile și uzinele din țara noas
tră își sporesc an de an zestrea teh
nică prin dotarea lor cu noi mașini 
și utilaje moderne perfecționate, care 
asigură ridicarea necpntenită a nive
lului tehnic al producției. Concomi
tent, în întreprinderi se desfășoară 
o largă acțiune de modernizare a 
mașinilor și utilajelor aflate în func
țiune, creîndu-se prin aceasta con
diții pentru mărirea capacităților de 
producție cu investiții minime.

Modernizarea mașinilor și utilaje
lor existente în întreprinderi con
stituie o pîrghie importantă — și la 
îndemîna fiecărui colectiv — pentru 
mobilizarea a noi rezerve de crește
re a productivității muncii și de re
alizare de economii. Cu anumite mo
dificări constructive, prin adaptarea 
și echiparea lor cu diferite dispozi
tive și aparate, mașinile modernizate 
pot fi folosite cu randamente mai 
ridicate apropiate sau egale cu cele 
ale mașinilor noi introduse în în
treprinderi.

După cum se știe, acțiunea de mo
dernizare a mașinilor și utilajelor 
se desfășoară atît în mod centrali
zat, cît și prin posibilitățile proprii 
ale întreprinderilor. în multe uzine 
și fabrici au fost create grupe de 
modernizare, alcătuite din ingineri, 
tehnicieni și muncitori pasionați 
pentru nou, pentru perfecționarea 
tehnicii Ele își desfășoară activita
tea în mod organizat, pe bază de 
plan, în care se prevăd temele de 
modernizare, ordinea în care trebu
ie executate. Bune rezultate au obți

în laboratoarele microbiologilor
o (înd longevitatea microbilor devine utilă • Competiție bacte
riologică ® Eradicarea malariei și combaterea poliomielitei

Străvechi legende orientale descriu 
cum hazardul îngăduia uneori pescarilor 
să scoată din adîncurile mărilor sticle al 
căror conținut se spune că avea efecte 
miraculoase asupra sănătăți oamenilor. 
Desigur, legende... Astăzi astfel de efec
te nu mai sînt căutate în sticlele din 
mări, ci in fiole. Substanțe din mica 
fiolă fac inofensivi microbii aflați în plm 
atac împotriva organismului omenesc, J- 
jută la identificarea lor, la alegerea celei 
mai potrivite arme pentru prevenirea și 
combaterea maladiilor. Mii de fiole cu 
seruri și vaccinuri destinate acestor sco
puri sînt trimise din laboratoarele Insti
tutului de microbiologie, parazitologie și 
epidemiologie „Dr. I. Cantacuzino” dife
ritelor unități medicale din țară.

Vizităm secția B.C.G. Cele trei litere 
reprezintă inițialele „bacilul Calmette- 
Guérin”. Strămoșul acestuia, temutul ba
cii Koch, este cunoscut ca agent cauzal 
al tuberculozei. Urmașii lui, născuți în 
laborator, în forma atenuată pe care le-a 
impus-o omul de știință, servesc la vac
cinarea împotriva acestei boli. Aici nu ți 
se îngăduie să privești operațiile din la
borator decît prin marile geamuri ale uși 
lor. Oricît de neverosimil ar părea, 
cei care trebuie „menajați" sînt chiar mi
crobii, căci nici un factor exterior nu tre
buie să influențeze eficiența vaccinulu1 
care ia naștere. Procesul de producție are 
diferite faze executate cu aparate spe
ciale — autoclave pentru sterilizare ume
dă cu vapori sub presiune, etuve pentru
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nut grupele de modernizare de la 
Uzinele „1 Mai“-Ploiești „Steagul 
roșu“-Brașov, „Strungul“-Arad, „23 
August“-București și altele.

Experiența practică a numeroase 
întreprinderi evidențiază marile a- 
vantaje ale modernizării mașinilor 
și utilajelor. Pe baza studiilor ela
borate de colectivele grupelor de 
modernizare, în întreprinderile con
structoare de mașini din Ploiești, 
Tîrgoviște, Sinaia și Cîmpina au fost 
perfecționate în cursul acestui an 
peste 30 de mașini-unelte, precum și 
numeroase instalații, sporindu-le 
astfel randamentul de prelucrare cu 
aproape 60 la sută. La strungurile 
de la Uzina mecanică Sinaia echi
pate cu dispozitive de strunjit din 
spate, se obține o productivitate cu 
15—30 la sută mai mare și se reali
zează anual economii de manoperă 
de circa 100 000 de lei.

Criteriul economic este o cerință 
Importantă în domeniul modernizării 
mașinilor și utilajelor aflate în 
funcțiune. Fiecare modernizare tre
buie să aibă la bază un judicios 
calcul tehnico-economic, încît să se 
obțină maximum de randament cu 
cheltuieli cît mai mici, recuperabile 
într-un timp cît mai scurt. Este de 
menționat în această privință grija 
gospodărească cu care s-a trecut la 
întreprinderea textilă „Bucegi“-Pu- 
cioasa la modernizarea diferitelor 
mașini existente. Calculele arată că 
sporul de producție ce se va obține 
în acest an, prin modernizarea a 13 
mașini de bobinat, va fi de aproape 
790 000 kg fire, economia anuală — 
de peste 290 000 lei, iar termenul de 
recuperare a cheltuielilor mai mic 
de o lună. Nu sînt de loc folositoare 
economiei naționale, ci, dimpotrivă, 
dăunează acele „modernizări“ făcute 
de dragul modernizării, fără eficaci
tate.

Inițiativa colectivului are un rol 
deosebit de important în acțiunea 
de modernizare a mașinilor existente 
în întreprinderi. Bine se procedea-

( Continuare în pag. V-a)

sterilizare uscată cu aer cald etc. Cultura 
microbiană obținută este filtrată și omo
genizată, pînă devine un fel de cremă cu 
concentrația necesară. După terminarea 
întregului proces, încăperea laboratoru
lui este dezinfectată cu lămpi cu raze ul

Recoltarea de probe la aparatul de culturi în profunzime al Institutului 
de microbiologie, parazitologie și epidemiologie „Dr. I. Cantacuzino". 
Cu ajutorul acestui aparat se pot obține, pentru prepararea de vacci

nuri, cantități mari de germeni

Randament
sporit

BACAU (coresp. „Scînteii"). — In 
cursul trimestrului I devenise vizi
bilă apariția unei anumite „gîtuiri* 
în secția preparație a țesătoriei de 
bumbac a fabricii de postav din Bu- 
huși. Mașinile de bobinat de aici 
nu mai puteau face față cererilor de 
urzeală ale țesătoriei. în secție se 
mai găsea, ce-i drept, încă o mașină 
de bobinat, dar era veche și, din 
cauza uzurii înaintate, era utilizată 
doar la rebobinarea resturilor. Con
ducerea secției se gîndea chiar să 
o claseze. Dar, iată că, recent, un 
grup de tehnicieni din cadrul secto
rului a propus conducerii fabricii să 
modernizeze această mașină, s-o 
modifice pentru a-i ridica randa
mentul. S-a trecut la fapte. In urma 
schimbării sistemului de lucru și a- 
daptării unor noi tamburi și furci 
viteza mașinii a fost sporită pînă 
la 380 ture pe minut, față de 170 ture 
cît avea înainte. Aceasta a dus la 
sporirea producției de material bo
binat cu 1 000 kg pe zi, ceea ce asi
gură urzeli pentru producerea a 
încă 100 000 metri țesături pe lună.

Cu productivitate 
mai înaltă

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii'). — 
Recent, la Uzinele de utilaj chimic 
și petrolier nr. 2 din Ploiești, un co
lectiv condus de inginerul Ștefan 
Spătaru, a adaptat la una din mași
nile de găurit un cap cu patru axe 
care asigură creșterea producției la 
această operație de circa 3 ori. A- 
cest procedeu se va extinde la alte 
șase mașini de acest fel. Maistrul 
Matache Chiriac și Petre Nicolescu, 
tehnician, au adaptat la unul din 
strungurile universale un corp pentru 
filetarea șuruburilor și prezoanelor. 
Lucrările care se executau înainte 
la cinci strunguri sînt realizate acum 
la o singură mașină cu o producti
vitate mult sporită.

traviolete, care au acțiune bactericidă. 
sterilizînd atmosfera.

La fiecare 21 de zile culturile sînt tre
cute pe medii proaspete. Microbii folo
siți astăzi sînt urmași ai tulpinii atenuate 
obținute la Paris de profesorul Albert
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VIZITA LA MOSCOVA A DELEGAȚIEI

DE ACTIVIȘTI AI P.M.R.
MOSCOVA 27 Corespondentul 

„Scînteii“, A. Munteanu, transmite :
La 27 mai, delegația de activiști ai 

P.M.R., condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., a fost 
primită de către tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

In timpul convorbirii, tovarășul 
Chivu Stoica a transmis tovarășului 
N. S. I-Irușciov un salut frățesc din 
partea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. și personal din partea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R.

Tovarășul N. S. Hrușciov a îm
părtășit delegației din experiența 
P.C.U.S. în conducerea industriei și 
a urat delegației succes în munca ei. 
Tovarășul Hrușciov a transmis, în 
numele C.C. al P.C.U.S., un salut 
frățesc Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete

-

Pe «jloJb îsa. 24 d© oreț

în Finlanda a sosit o delegație a 
Sfatului popular al orașului Con
stanța, în cadrul acțiunii de înfră
țire dintre acesta și orașul Turku. 
Delegația, condusă de președintele 
Comitetului executiv al orașului Con
stanța, Nicolae Petre, a fost întîm- 
pinată de Oyvind Stadius, prim-vice- 
președinte al Consiliului municipal 
al orașului Turku, Kristofer Groes
beck, director la Consiliul municipal 
Turku, ziariști. Au fost de față membri 
ai Ambasadei R. P. Romîne. Seara, 
Consiliul municipal al orașului Turku 
a oferit o masă în cinstea oaspe
ților.

• '■
Un raport la zi asupra sclaviei 

și comerțului cu sclavi, practici care 
se mai mențin în unele regiuni ale 
lumii, va fi întocmit la cererea secre
tarului general al O.N.U. Pregătirea 
unui asemenea raport a fost cerută 
de Consiliul economic și social al 
O.N.U

Răsculațll au ocupat orașul Al
bertville, capitala Katangăi de nord 
(Amănunte în pag. a 6-a).

In procesul de la Limburg
(R.F.G.) tribunalul a deschis acțiu
ne judiciară împotriva martorului dr. 
F. Kühne pentru participarea a- 
cestuia la acțiunea naziștilor de uci
dere a bolnavilor „irecuperabili*. 
Lucrînd ca pediatru la clinici din 
Wisloch șl Egifing-Haar, el a ucis 
copii.

20 de spioni și sabotori, care ac
ționau în R. A. Yemen în favoarea 
unor puteri străine, au fost con
damnați la moarte. Asupra lor s-au 
găsit numeroase arme și mari sume 
de bani.

O primire călduroasă artiștilor ro- 
mlîni — pianistul Valentin Gheor
ghiu, violonistul Ștefan Gheorghiu și

Calmette, după 13 ani de cercetări, și pe 
care a încredințat-o în 1926 și profesoru
lui I. Cantacuzino. Romînia a fost a doua 
țară din lume în care s-a introdus vacci
narea antituberculoasă.

Vaccinul B.C.G. rămlne eficient pentru 
folosire doar atîta timp cît microbii ate
nuați, pe care îi conține, sînt vii. In con
diții obișnuite însă ei nu trăiesc mai mul! 
de două săpfămîni. E prea puțin, bacilul 
nu trebuie să se distrugă atît de repede. 
Contramăsura este liofilizarea germenilor, 
adică congelarea lor bruscă, cu ajutorul 
freonului — un compus frigogen al fluo- 
rului — și sublimarea în vid înaintat. 
Avînd procesele metabolice reduse la 
minimum, germenii deshidratați pot trăi 
mulți ani, într-o stare similară hibernării. 
Vaccinul astfel preparat este închis sub 
vid în fiole și poate fi păstrat la tempe
ratura camerei. Cele peste un milion de 
doze de vaccin, lichid și liofilizat, produ
se de institut în fiecare an, aduc o con
tribuție însemnată la lupta împotriva a- 
cestei boli.

Pentru îmbunătățirea vaccinului B.C.G., 
bacteriologii din institut efectuează o se
rie de experiențe împreună cu specialiști 
din alte țări. Care este obiectivul acestor 
experiențe începute încă în 1958? S-a 
constatat că urmașii tulpinii obținute de 
Calmette, răspîndiți în lume, și-au modifi
cat unele însușiri corespunzător mediu
lui în care au pătruns, ne relatează 
dr. Virginia Botez, șeful secției B.C.G. 
De aceea, Uniunea internațională contra 
tuberculozei a hotărît să organizeze un 
fel de competiție între microbi. Dintre 
numeroasele tulpini existente astăzi ur
mează să fie aleasă cea mai bună, mai 
imunizantă, spre a servi ca tulpină stan-

Adrian ROGOZ

(Continuare în pag. V-a)
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nească, au luat parte tovarășii I. V. 
Andropov și A. P. Rudakov.

★
în cursul zilei de miercuri, dele

gația de activiști ai P.M.R., condusă 
de tovarășul Chivu Stoica, a vizitat 
cabinetul de lucru și apartamentul 
lui V. I. Lenin, din clădirea Kremli
nului. Delegația a fost condusă de 
general-locotenent A. I. Vedenin, co
mandantul Kremlinului.

La Comitetul Central al P.C.U.S. 
delegația de activiști ai P.M.R. a 
avut o întîlnire cu tov. P. N. Demi- 
cev, secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Biroului C.C. al P.C.U.S. 
pentru industria chimică și in
dustria ușoară care a împărtășit 
din experiența organelor și organi
zațiilor de partid în conducerea In
dustriei chimice și petro-chimice. 
La întîlnire au mai participat V. S. 
Smirnov, adjunct al șefului secției 
industriei chimice a C.C. al P.C.U.S., 
G. V. Uvarov, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru industria 
chimică.

violoncelistul Radu Aldulescu — al
cătuind „Trio București' — a fost 
făcută de un numeros public, marți 
seara, în sala Gaveau din Paris. Ei 
au concertat sub auspiciile Asocia
ției Franceze de acțiune artistică.

în Cipru nu fost înregistrate 
noi incidente in strîmtoarea Kyreniei: 
ciprioți greci au atacat o patrulă 
suedeză și austriacă a forțelor 
O.N.U. O patrulă canadiană, escor- 
tînd ciprioți greci la muncile agri
cole, a fost supusă unui tir al ci- 
prioților turci. Un purtător de cuvînt 
al guvernului cipriot a declarat că 
se vor institui anchete speciale. 
Totodată, se semnalează că în loca
litatea Ayos Theodoros au fost în
lăturate baricadele celor două co
munități care și-au oferit daruri spre 
a marca reconcilierea.

Demisii In guvernul Uruguayului. 
Ministrul de finanțe și adjunctul său 
au părăsit cabinetul în urma diver
gențelor cu colegii lor, provocate de 
dificultățile pe care le întîmpină țara 
în vînzarea lînil în străinătate ; a- 
cestea au dus la reducerea stocului 
de devize.

încetarea din viața a lui Jawaharlal Nehru 

primul ministru al Indiei
DELHI 27 (Agerpres). — Miercuri 

la ora 14 (ora locală) a încetat din 
viață, în urma unui atac de cord, e- 
minentul om de stat Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei. 
Știrea încetării din viață a lui J. 
Nehru a fost anunțată în parlamen
tul indian de Subramaniam, minis
tru în guvernul Indiei. Lucrările 
parlamentului au fost suspendate.

Guvernul indian s-a întrunit 
miercuri într-o ședință de doliu în 
cadrul căreia președintele republicii, 
S. Radhakrishnan, a adus un oma
giu memoriei lui Nehru.

Guvernul indian a proclamat do
liu național pe timp de 12 zile. Toa
te întreprinderile și instituțiile de 
stat din India își vor înceta activita
tea timp de două zile.

Corpul neînsuflețit al lui Jawa
harlal Nehru se află depus la re
ședința sa din Delhi, unde populația 
va putea aduce un omagiu în tot 
cursul nopții de miercuri spre joi.

Cortegiul funebru va porni în di
mineața zilei de joi 28 mai de la re
ședința primului ministru spre ma
lul rîului Jumna, unde corpul neîn
suflețit al lui J. Nehru va fi incine
rat în apropiere de locul unde, cu 16 
ani în urmă, la 30 ianuarie 1948, a 
fost asasinat conducătorul luptei de 
eliberare a Indiei, Mahatma Gandhi.

Numirea prim-ministrului 
ad-interim

DELHI 27 (Agerpres). — Conform 
constituției Indiei, o dată cu înceta
rea din viață a primului ministru, 
guvernul său se dizolvă.

în legătură cu încetarea din viață 
a primului ministru al Indiei, Ja
waharlal Nehru, președintele Repu
blicii India, Sarvapalli Randha- 
krishnan, l-a numit pe Gulzarilal 
Nanda prim-ministru ad-interim.

După depunerea jurămîntului, 
care a avut loc în Palatul preziden
țial, G. Nanda a propus tuturor 
membrilor guvernului precedent să 
rămînă la posturile lor pînă la șe
dința Comitetului executiv al frac
țiunii parlamentare a Congresului, 
care va avea loc la 29 mai. La acea
stă ședință, va fi ales un nou prim- 
ministru care va fi însărcinat cu 
formarea guvernului.

Din tocită fear«
Construcții de locuințe 
în cartierele Capitalei

Constructorii bucureșfeni au întregit 
anul acesta peisajul urbanistic al Capita
lei cu noi blocuri de locuințe. De la înce
putul anului și pînă în prezent au fost 
predate în cartierele Balta Albă, Drumul 
Taberei, Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Ol
teniței și altele peste 1 600 de aparta
mente. Cele mai bune rezultate au obți
nut colectivele întreprinderilor de cons- 
trucfii-montaj nr. 1 și 3 care au dat în 
folosință 594 apartamente, respectiv 471. 
Numeroase alte blocuri totalizând peste 
2 000 de apartamente se află într-un sta
diu avansat de finisaj, multe din ele ur-

Comedia Franceză 
la București

în cadrul programului de schim
buri culturale, științifice și tehnice 
dintre R. P. Romînă și Franța, 
miercuri a sosit în Capitală colec
tivul Comediei Franceze, care se află 
într-un turneu prin mai multe țări 
europene. Artiștii francezi vor pre
zenta spectacole la București cu pie
sele „Tartuffe“ și „Vicleniile lui 
Scapin“ de Molière, „Un capriciu“ 
de Alfred de Musset, iar în conti
nuare. la Iași și Cluj, cu „Tartuffe“. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de artis
tul poporului Radu Beligan, pre
ședintele Consiliului Teatrelor din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai O.S.T.A., oa
meni de teatru și alți oameni de 
cultură. Au fost prezenți Jean Fran
çois Noiville, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Franței în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

La sosirea artiștilor francezi, pe aeroportul Băneasa

Noul mers al
în noaptea de 30 spre 31 mai, la ora 

zero, intră în vigoare noul mers al tre
nurilor. Noile grafice de circulație pre
văd în primul rînd o mărire a vitezei 
trenurilor internaționale și a accelerate
lor de lung parcurs. Pe multe secțiuni, 
printre care Giurgiu-București, Bucu- 
rești-Brașov, București-Pitești, București- 
Rm. Vîlcea, ■ București-Teiuș, Reșița- 
Caransebeș, Brașov-Deta, unde capacita
tea trenurilor era necorespunzătoare, a 
fost mărit numărul de vagoane la gar
nituri. A fost prevăzută înființarea mai 
multor trenuri noi. S-a pus în circula
ție încă un accelerat de Ia București 
pînă la Timișoara, prin prelungirea 
traseului trenului automotor care 
circula numai pînă la Craiova. Pe

TELEGRAME
Excelenței sale

DR. SARVAPALLI RADHAKRISHNAN, 
Președintele Republicii India

New Delhi
Am aflat cu profundă durere despre pierderea grea suferită de că

tre poporul indian prieten prin încetarea din viață a primului ministru 
Jawaharlal Nehru, eminent om de stat al Indiei, personalitate marcantă 
a vieții internaționale contemporane.

Poporul romîn acordă o înaltă apreciere activității marelui om de 
stat indian, Jawaharlal Nehru, luptei sale pentru apărarea și consolidarea 
păcii și aportului său la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Populară Romînă și Republica India.

în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al 
întregului popor romîn și al meu personal, transmit Excelenței voastre 
și poporului indian cele mai sincere condoleanțe.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței sale
D-LUI GULZARILAL NANDA, 

Prim-ministru ad-interim al Indiei

New Delhi
Vestea încetării din viață a primului ministru Jawaharlal Nehru, 

eminent om de stat al Indiei și mare personalitate politică internațio
nală, ne-a îndurerat profund.

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și 
al meu personal transmit Excelenței voastre, familiei îndoliate și gu
vernului indian întreaga noastră compasiune și cele mai sincere con
doleanțe.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Plecarea delegației R. P. Romîne 
la funeraliile lui J. Nehru

Miercuri seara a părăsit Capitala, 
plecînd la Delhi, delegația Repu
blicii Populare Romîne care va par
ticipa la funeraliile primului mini
stru al Indiei, Jawaharlal Nehru. 
Delegația este condusă de Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Din delegație fac 
parte Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Aurel Ardeleanu, ambasadorul Re
publicii Populare Romîne în India, 

mînd să fie date în folosință în scurf 
timp.

Pentru urgentarea lucrărilor construc
torii dezvoltă experiența dobîndită în fo
losirea metodelor avansate de execuție, 
utilizează tot mai larg materialele noi. Pe 
cel mai tînăr șantier al Capitalei — zona 
de sud Berceni — constructorii Întreprin
derii nr. 4 și-au organizat bine munca. 
Aici, o dată cu organizarea șantierului, au 
fost executate și lucrările de alimentare 
cu apă, canalizare, rețeaua electrică, ar
tere de circulație etc. (De la Ion 
Vreju, coresp. voluntar).

Unităti comerciale 
pe marile șantiere

Pentru buna aprovizionare a cons
tructorilor, pe marile șantiere in
dustriale din țară au fost organiza
te numeroase unități comerciale. Pe 
șantierul hidrocentralei „16 Februa
rie“ de pe Argeș, la Oiești, Corbeni 
și Căpățîneni au fost înființate com
plexe comerciale, centre de pîine, 
carne și alte produse alimentare, 
unități de alimentație publică, 
chioșcuri în care se desfac dulciuri, 
răcoritoare, țigări etc. La propune
rile constructorilor a fost deschisă 
la Corbeni o patiserie. Pe lingă a- 
cestea la Cetățuia, Valea lui Stan, 
Rotunda, Cumpăna și în alte locali
tăți, situate de-a lungul celor 15 
km pe cît se întinde acum șantierul, 
au fost organizate puncte alimenta
re asemănătoare celor din exploată
rile forestiere. Unitățile comerciale 
de pe șantiere sînt bine aproviziona
te.

trenurilor
ruta București-Craiova s-a pus în cir
culație încă un automotor, cu întoarce
rea prin Pitești. Trenul internațio
nal 303—301, care circula doar trei 
luni pe an, va deveni permanent.

O deosebită atenție s-a acordat în
tocmirii regimului de circulație a 
curselor locale și celorlalte trenuri care 
deservesc orașele industriale și centrele 
muncitorești. Pentru perioada vîrfului 
de trafic din lunile de vară, s-au luat 
măsuri de scurtare a timpului de că
lătorie. In timpul sezonului balnear 
toate trenurile de călători între Bucu
rești și litoral vor fi remorcate de loco
motive Diesel-electrice, iar garniturile 
vor avea un număr dublu de vagoane.

împreună cu delegația a plecat la 
Delhi K. R. F. Khilnani, ambasado
rul Indiei în Republica Populară Ro
mînă.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici. Alexandru Bîrlădeanu, 
Gogu Rădulescu, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Indiei în R.P. Romînă.
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SCÎNTEIA

N. TONITZÀ

orseriwr

Autoportrct (stingă) 
Tinculeana (dreapta)

us Tonitza
lui o- -------------
și.gra- Țudor TEODORESCU-BRANIȘTE
OCUpă -----------------

Prin marea 
peră de pictor 
fician, Tonitza 
de mult, în plastica 
noastră, locul de frunte, care I se cuvine. 
Mai puțin cunoscut e scriitorul Tonitza, 
pe care pictorul și graficianul l-au aco
perit și l-au umbrit oarecum. Mă grăbesc 
să adaug : pe nedrept. Pentru că Tonitza 
nu a fost un scriitor diletant. Ca orice 
artist adevărat, detesta diletantismul în 
orice domeniu. El se așeza la masa de 
scris cu același simț al răspunderii cu 
care își potrivea culorile pe paletă.

Prin 1920 și mulți ani după aceea, îl 
tntîlneam pe Tonitza în redacțiile unor 
publicații ale vremii. In articolele pe 

revoltă ca 
atîtea mo
ale clasei

Dacă, din cauza 
împrejurărilor din tre
cut, Tonitza nu a iz
butit să scrie studiul 

el a scris și a publi-

recenzie Proza literara

publicații ale vremii. In 
care le aducea, vibra aceeași 
și în desenele în care a fixat 
mente din luptele de atunci 
muncitoare.

Ne-am împrietenit repede.Ne-am împrietenit repede. Sufletul lui 
bun și drept chema prietenia. Adesea 
plecam de la redacție împreună. In dis
cuție, punea acea căldură pe care nu o 
poate da decît sinceritatea deplină. In 
aprecierea faptelor și oamenilor își cîn- 
fărea cu grijă fiecare opinie. Parcă îi 
aud : „Să nu nedreptățim pe nimeni“. 
Cuvintele acestea îi reveneau foarte des. 
Era bucuros să laude peocei care meri
tau lauda. Și, într-adevăr, a avut cuvinte 
de laudă pentru opera celor mai talentați 
dintre confrații săi, ale căror înzestrări 
Ie-a relevat publicului larg. Aprecierile 
sale despre Gh. Petrașcu, Ștefan Dimi- 
trescu, Iser, Șirato, Dumitru Ghiață, Ma
rius Bunescu, Al. Ciucurencu ne stau 
mărturie atît pentru sufletul său generos, 
cît și pentru siguranța judecății lui cri
tice. Numai negustoria și șarlatania în 
artă ca și în viață îl indignau și atunci 
avea accente de adevărat pamfletar.

In drumurile noastre, ne opream la o 
mică bodegă lîngă statuia lui 
Cinci-șase mese, clienți liniștiți, 
să discutăm în tihnă. Seri de-a 
mi-a vorbit despre Luchian, pe care îl 
numea „meșterul meu“. Voia să scrie un 
studiu despre el. Dar. după o jumătate 
de oră se oprea ieșind parcă dintr-un 
vis frumos, aprindea o țigară și îmi spu
nea cu tristețe : „Unde să-l public? O 
lucrare ca asta cere reproduceri în cu
lori, hîrtie bună, bani mulți. Cine o s-o 
editeze ?“.

Rosetti. 
puteam 

rindul

asupra lui Luchian,
cat o serie de articole, cronici și pam
flete, care au fost apreciate încă de pe 
atunci. Unele din ele au fost incluse în 
volumul „Cronici fanteziste neliterare“, 
apărut sub îngrijirea lui Tonitza, în 1927. 
„Scrierile despre artă" publicate în con
diții excelente de Editura Meridiane — 
și acum reeditate în urma enormului in
teres pe care l-au stîrnit în rîndurile pu
blicului — cuprind o culegere mult mai 
bogată, care arată activitatea de publi
cist a lui Tonitza sub toate aspectele ei. 
Prezentînd volumul, Tudor Arghezi spune : 
„Neobișnuit de cele mai multe ori, pa
ralel cu pensula, Tonitza cultiva cu o 
impresionantă luciditate și condeiul de 
scriitor autentic. In volumul de față ci
titorul face 
țin știut al 
terare“.

Din cele 
cestei cărți, Tonitza 
fost : un artist autentic și, ca toți artiștii 
autentici de atunci, un protestatar. Cînd 
Gala Galaction îl întreabă, într-un inter
viu din 1921, pentru ce nu pune în pic
tura lui mai mult optimism, mai multă 
voie bună, Tonitza răspunde : „De unde 
să le iau ? Din această lume suptă de ne
voi și de suferințe, trențăroasă și desculță, 
ai cărei fii sîntem, sau din acea lume par
venită, ridiculă și jignitoare, care ne 
sfarmă sub carteluri economice, sub com
binații politice și sub roțile 
lelor ?“

Gindurile lui se 
cietatea de mîine, 
muncii pentru toți 
toți", și care „va 
dreptare înțeleaptă 
lucruri rușinoase“.

Celor care susțineau că arfa e un lux, 
Tonitza le răspundea : „Pentru burtă-ver- 
zimea noastră ghiftuită din secolul al 
XX-lea — da". Ca să conchidă : „Fiind 
unul din cele mai frumoase și mai eterne 
bunuri sufletești ale unui norod, Ârta se 
cuvine să fie împărtășită norodului".

Realist convins, Tonitza explică și

susține realismul împotriva tuturor devie
rilor, de la „academism" pînă la „natura
lism“ : „Arta, spune el, este educatoarea 
sensibilității noastre. Ea poate fi și in- 
strucloarea minții noastre. Cu o singură 
condiție : să nu ne priveze de îneîntare“.

Din aceste articole cititorul va avea 
imaginea justă a lui Tonitza, a gîndirii lui 
luminoase, a luptei lui pentru adevărata 
artă, luptă cu atît 
nitza a trăit toată 
foare. El a rămas 
lor lui convingeri, 
fatea se înclina în 
nitza scria unui prieten al săy : „Nu pier
de nădejdea în triumful dreptății și al 
păcii. Dacă nu noi, In orice caz copiii 
și nepoții noștri vor asista la marea vic
torie a omului asupra bestiei. Legea e- 
voluției nu poate să se dezmintă“.

Puțin după aceea, a fost concediat 
„din cauză de boală" de la catedra pe 
care o ocupa la lași și s-a stins din viață 
In sărăcie.

îexte pentra formațiile 
artistice de amatori

cunoșlinjă cu un aspect pu- 
bogatei lui personalități li-

două sute de pagini ale a-
apare așa cum a

aulomobi-

către ,,so- 
societatea

mai grea, cu cît To- 
viața în grea strîm- 
însă credincios vechi- 
In 1937, cînd oficiali- 
fața hitlerismului, To-

Casa centrală a creației populare a 
editat recent două culegeri de texte me
nite să îmbogățească programele colec
tivelor artistice de amatori. Prima, apă
rută sub titlul „Fapte noi“, cuprinde o 
parte din cele mai reușite programe - de 
brigadă prezentate pe scenele, celui 
de-al 7-lea Concurs pe țară de către 

. formațiile sindicatelor. Cealaltă — „Cît 
ești de frumoasă, țara mea" — este o 
culegere literară, insumînd poezii, cro
nici rimate, cîntece, versuri satirice și 
strigături din folclorul nou etc. Alte 
două volume — „Floare nouă pe ogoa
re", care va cuprinde texte pentru bri
găzile artistice sătești, și „Florile mun
cii" — sînt în curs de apariție.

PARTICIPANT! LA CONCURSUL Și FESTIVALUL 
GEORGE ENESCU"

îndreptau
care va fi 
și a libertății pentru 
ști să aducă o 

acestei stări
în
de

//

Peste 120 de tineri interpreți din 28 
de țări au trimis cereri de înscriere la 
cel de-al III-lea Concurs internațional 
„George Ehescu", care va avea loc în 
Capitală între 5—20 septembrie 1964.

Comitetul de organizare a concursu
lui și festivalului a adresat unor perso
nalități de peste hotare invitația de a 
lua parte la lucrările celor trei jurii ale 
concursului. Alături de personalități ale 
vieții muzicale romînești, pînă acum 
și-au anunțat participarea în juriul de 
vioară : lean Absil (Belgia), Joseph Cal- 
vet (Franța), Gaspar Cassado (Spania), 
Fritz Ehlers (R. D. Germană), Henri 
Gagnebin (Elveția), Gonzales Mantiei 
(Cuba), Peter Mennin (S.U.A.), Princi
pe Remy (Italia), Hans Sittner (Austria), 
G. M. Țîgânov (U.R.S.S.) ; în juriul de 
pian : Istvan Antal (R. P. Ungară), Na
dia Boulanger și Marchizul de Gontaut 
Biron (Franța), Aram Haciatu'rian 
(U.R.S.S.), Prof. Emil Hajek (R.S.F. 
Iugoslavia), losef Palenicek (R. S. Ceho
slovacă), Henrik Sztompka (R. P. Polo- 
nă), Magda Tagliaferro (Brazilia), prof. 
Tin Sen-de (R. P. Chineză) ; iar în ju
riul de canto: William Mc. Alpin (An
glia), Ewa Bandroîvska Turska (R. P.

Polonă), Kim Borg (Suedia), Christo 
Brambarov (R. P. Bulgaria), Antiochos 
Evanghelatos (Grecia), prof. dr. Otto 
Müller (Italia), Galina V i.șnevskaia 
(U.R.S.S.), Frans Froons (Olanda).

In cadrul manifestărilor artistice care 
se vor desfășura atît în Capitală, cît și 
în orașele Iași, Cluj și Timișoara, va fi 
prezentat anul acesta un număr sporit 
de lucrări din creația enesciană și din 
creația, compozitorilor romîni contem
porani. Programele ce vor avea loc zil
nic în sălile de concerte ale Bucureștiu- 
lui și ale celorlalte orașe vor fi transmi
se de posturile noastre de radio și tele
viziune.

Apariția la Editura pentru litera
tură a unei culegeri cuprinzătoare 
din Proza literară a lui Eminescu 
se înscrie ca un însemnat eveniment 
editorial, în contextul unui an literar 
bogat în asemenea evenimente. Con
cepută ca o ediție de largă circu
lație (tirajul ei este de peste 90 000 
de exemplare) și dotată cu un apa
rat lămuritor care să-i înlesnească 
răspîndirea, culegerea în discuție 
se înscrie printre bunele inițiative 
care anticipează comemorarea a 75 
de ani de la moartea marelui nos
tru poet național.

Romantică, precum e întreaga 
creație eminesciană, proza literară a 
lui Eminescu a pătruns mai încet și 
mai greu în conștiința publicului 
larg, în raport cu poezia. Explicația 
constă, cred, în faptul că mesajul 
ei apare deseori mai încifrat, prin 
intermediul fantasticului de tip ro
mantic, precum și al altor particula
rități de tipizare care îngreunează în- 
trucîtva lectura, deși vizează în 
ultimă analiză atitudini și năzuințe 
omenești nu mai puțin esențiale de
cît cele întîlnite în poezia lui Emi
nescu.

Situația se prezintă diferențiat, de
sigur, de la operă la operă. Scrie
rea care a cunoscut cea dintîi o mai 
largă răspîndire este Făt-Frumos din 
lacrimă, basmul definitor pentru ati
tudinea profund creatoare în materie 
de valorificare a folclorului evidentă 
și în cazul poeziei lui Eminescu. Fo
losind modelul popular ca punct de 
plecare pentru o operă foarte perso
nală, impregnată de lirism și de des
crieri sugestive, poetul își transfigu
rează eroii, ridieîndu-i într-un plan 
simbolic care evidențiază temeiurile 
aspirației atît de omenești spre feri
cire. „Metaforă a vieții", cum l-a voit 
autorul, romanul postum Geniu pus
tiu este și el o scriere mai puțin 
dificilă, reprezentînd, prin jurnalul 
intim al eroului, Toma Nour, o re
marcabilă monografie interioară. Cu 
o mare sete de puritate sufletească, 
de dreptate și libertate, însă și 
de o mare labilitate' a' dispoziții
lor sale lăuntrice, eroul este gata să 
cadă în scepticism atunci cînd aceste 
înclinări sînt dureros contrazise de 
spectacolul vieții contemporane. Din 
această atitudine, specifică eroilor 
„inadaptabili" ai romantismului, de
rivă — pe de o parte — aprigul re
chizitoriu pe care romanul îl face 
tiraniei monarhilor, venalității diplo- 
maților și politicienilor vremii etc, 
dar și—ț pe de altă parte — un anu
me elogiu nediferențiat al trecutului, 
unele generalizări neistorice pri
vind' mersul revoluției de la 
1848, deși în roman întîlnim nu o 
dată distincții profund întemeiate în 
legătură cu orientarea forțelor socia
le atrase în revoluție. Roman de 
idei, în măsură, precumpănitoare, or- 
donîn’du-și în funcție de ele mate
ria epică (bogată, evident, oferind 
o vie imagine a epocii), Geniu pus
tiu cuprinde pagini de pledoarie 
umanitară care trezesc ecouri dura
bile în sufletele cititorilor noștri de 
astăzi.

O structură întrucîtva asemănătoa
re prezintă nuvela Cezara, întruchi
pare tipic romantică, prin mijlocirea 
unor eroi excepționali, a aspirației 
spre deplina împlinire în sfera vieții 
intime, a dragostei. Dincolo de ro
binsonada erotică de o singulară 
frumusețe a lui Ieronim și a C.ezarei, 
nuvela devine însă și o expresie a 
concepției eminesciene despre so
cietate, cu îndreptățită repudiere a 
tot ce era convențional, demagogic, 
parazitar în organizarea pretins „ra
țională" a statului parlamentar bur
ghez, dar și cu limite și nebulozități 
frecvente în literatura romantică 
— îndeosebi utopica preconizare 
a unui „stat natural" pe care un 
erou al nuvelei, Euthanasius, îl vede 
asemuindu-se cu al albinelor.

Dificultățile de receptare a prozei

minescu

GHEORGHE VLAD

se ivesc însă 
vine vorba de

mai cu 
compu- 

cum sînt
Avatarli

EUGEN MIHĂESCU Ilustrații la „Rinocerii"

eminesciene 
seamă cînd 
neri filozoiico-făntastice 
Sărmanul Dlonis, Avatarli fa- 
raonului Tlă, Umbra mea, Archaeus. 
Aici, dezbaterea de idei, fabulația 
fantastică, viziunile cosmice, dînd 
expresie marilor întrebări ale tînăru- 
lui Eminescu în legătură cu cunoaș
terea și cu setea de permanență a 
omului, duc la o structură artistică 
ce impune un efort sporit de desci
frare.

Structura fantastică a imaginilor, 
elementele de visare romantică din 
substanța lor devin suportul unor 
viziuni de o mare frumusețe literară. 
Pe de altă parte însă, în compoziția 
nuvelelor autorul s-a sprijinit pe ma
terialul ideologic propriu gîndirii 
idealiste mai vechi și mai noi : în 
Sărmanul Dionis, punctul de plecare 
e teoria kantiană a apriorității for
melor intuiției, receptată din per
spectiva „reconsideratoare" a post- 
kantianismului, iar în Avatarii farao
nului Tlă este ideea străveche a me
tempsihozei. E de observat, firește, 
că Eminescu nu le adoptă ca un fi
lozof, ci drept metafore ale unor stări 
sufletești și mari elanuri în materie 
de cunoaștere ; le tratează deci într-o 
manieră creatoare cu totul liberă de 
rigorile disciplinei filozofice. Iată de 
ce, neîmpărtășind, desigur, sensul 
intrinsec al propozițiilor filozofice 
care intră în țesătura unor asemenea 
nuvele, cititorul nostru de azi, for
mat în spiritul marxism-leninismului, 
poate să discearnă, sub învelișul lor, 
o stare de spirit ce se comunică 
copleșitor și care e una dintre mă
surile dintotdeauna ale măreției con
diției umane : aspirația spre o depli
nă cunoaștere a tainelor existenței, 
exprimată cu atîta elevație de fan
tasticul viziunilor eminesciene. De 
aceea înconjurăm cu stimă cutezanța 
spirituală tipic eminesciană din 
Sărmanul Dionis și compunerile în
rudite, setea luceferiană a marelui 
poet de ascensiunile fără limită ale 
cugetării. Și nu uităm, firește, că mai 
explicit sau mai indirect, toate pie
sele componente ale prozei literare 
eminesciene învederează, prin mesa
jul lor, un sincer protest romantic 
împotriva a töt ceea ce era, în so
cietatea contemporană poetului, în

gust, strîmb, trivial, ostil dezvoltării 
nestingherite a personalității umane; 
în toate aceste privințe, scrierile în 
proză se caracterizează — asemeni 
poeziei eminesciene — printr-un u- 
manism avîntat, generos.

Restrîngîndu-ne numai la aceste 
cîteva observații, pe care ni le-a pri
lejuit noua culegere de proză lite
rară eminesciană, trebuie să spu
nem, totodată, că Flora Șuteu și Eu
gen Simion, îngrijitorii ediției, meri
tă toate aprecierile pentru munca 
depusă la alcătuirea ei. Concepția 
editorială sănătoasă, care a deter
minat includerea în culegere, 
alături de Făt-Frumos din lacrimă, 
Sărmanul Dionis, La Aniversară, Ce- 
zara, și a tot ce era reprezentativ în 
scrierile și fragmentele postume 
(Avatarii iaraonului Tlă, La curtea 
cuconului Vasile Creangă, Aur, mă
rire, amor. Părintele Ermolachie Chi- 
sâliță etc), a fost slujită de cei doi 
editori cu competență și aplicație. 
Textele au fost transcrise și prezen
tate cu îngrijire, în spirit științific, 
iar în anexele de Note și Glosar au 
fost date toate lămuririle trebuitoa
re pentru o lectură a lor în bune 
condiții. Studiul introductiv al lui 
Eugen Simion, amplu și temeinic do
cumentat, urmărește într-o demon
strație strînsă să evidențieze profilul 
specific și valoarea deosebită a pro
zei eminesciene în ansamblul operei 
poetului. Remarcabilă este preocu
parea criticului de a proiecta proza 
literară eminesciană pe fundalul eu
ropean al dezvoltării genului, re- 
lieiînd amănunțit influențele, ana
logiile, dar înainte de toate puter
nica originalitate a acestor opere. 
Studiul introductiv conține și unele 
observații contestabile, în probleme 
cum este cea a periodizării roman
tismului. de pildă, căruia nu i se mai 
admite o dezvoltare și în perioada 
posteminesciană, deși faptele litera
re îi învederează prezența masivă 
cel puțin pînă în vremea sămănăto
rismului. Dar, abstracție făcînd de 
asemenea aspecte discutabile, stu
diul introductiv — ca și ediția, con
siderată în întregul ei
un succes în acțiunea de propaga
re a operei lui Eminescu în rîndu- 
rile cititorilor de azi.

constituie

George MUNTEANU

Mircea Albulescu și Octavian Cotescu într-o scenă din „Bie- 
și incendiatorii" de Max Frisch la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra 

Foto : R. Costin

la Teatrul Regional București
Pentru a caracteriza ceea ce este 

rhai interesant în această piesă a 
lui Gh. Vlad, am numi, în primul 
rînd, capacitatea de surprindere a 
unor transformări semnificative din 
conștiința țăranilor colectiviști și 

■autenticitatea personajelor, calități 
care au fost relevate de majoritatea 
comentariilor critice apărute în pre
să. Ca și în piesa' de debut, „îndrăz
neala“, pe care „Punctul culminant“ 
o continuă într-un fel prin cîteva 
personaje și prin cadrul acțiunii, au
torul și-a îndreptat atenția către 
aspecte ale luptei dintre nou și 
vechi, în etapa actuală de dezvol
tare a satului socialist. Comuniștii 
din piesă — Păun Ciocîlteu, Lisan
dru Hodină, Catrina — sînt anga
jați într-o bătălie neîntreruptă pen
tru ridicarea gospodăriei la un înalt 
grad de înflorire și ridicarea 
conștiinței oamenilor la nivelul pe 
care îl reclamă viața nouă, drumul 
ascendent spre 
nant“ al tuturor 
daniilor noastre,

Autorul și-a 
îndeosebi asupra zbuciumului su
fletesc prin care trece președin
tele colectivei, 'Păun Ciocîlteu, a- 
flînd că fiul său Tudor, îndem
nat de Cocîrțău, își însușește din 
avutul gospodăriei. Pentru Ciocîl
teu, om de o mare puritate morală, 
gestul lui Tudor, dorința de chiver- 
nisire pe căi necinstite a socrului a- 
cestuia, Cocîrțău, ca și persistența 
apucăturilor negustorești în compor-

acel „punct culmi- 
năzuințelor și stră- 
comunismul. ' 
propus să insiste

tărea unora ca Țîfan, sînt tot atîtea 
motive de a socoti că gospodăria co
lectivă pe care o conduce mai are 
de depus eforturi serioase, spre a 
elimina urmele vechilor mentalități 
și năravuri din conștiința și compor
tarea unora dintre tovarășii lui de 
muncă. Sensul piesei este dat de 
această atitudine polemică față 
de încercarea unor personaje de 
a relua practici individualiste în 
condițiile în care spiritul colectiv 
cucerește necontenit noi terenuri și 
înalță noi valori etice. Sub acest 
raport, conflictul piesei și rezolvarea 
lui optimă ar fi avut de cîștigat 
dacă Tudor, cel care provoacă de 
fapt procesul de conștiință al lui 
Păun Ciocîlteu, 'ar fi fost investit cu 
mai multă substanță dramatică, iar 
gestul său reprobabil și-ar fi găsit 
motivarea psihologică necesară. Așa 
cum apare insă în text, Tudor are o 
prezență palidă, convențională. Că
ința sa din final ne-ar fi convins 
mai mult dacă s-ar fi bazat pe o 
reală și adîncă dezbatere lăuntrică.

Dar dacă — așa cum s-a observat 
în cronicile pe marginea piesei — 
Tudor sau Lisandru nu au relieful 
cuvenit, în schimb alte personaje 
se impun ca prezențe artistice. Li
nul dintre aceste personaje este Va
sile Cioacă, a cărui aparență modes
tă și sfioasă ascunde însușiri sufle
tești remarcabile, energie, genero
zitate. Acest personaj — în descri
erea căruia autorul a pus culoare

și multă afecțiune — se caracteri
zează prin dăruirea simplă, fără 
emfază, izvorîtă dintr-o convinge
re intimă că toate eforturile lui slu
jesc colectivității, pentru a înainta 
mai repede 
mult 
Cu 
a 
dențierea complexității și ffümu- 
seții morale a omului contemporan. 
Gh. Vlad a evoluat și în direcția fo
losirii mijloacelor specific teatrale, 
în ce privește grija acordată replicii. 
Totuși, piesa nu are pe tot parcursul 
prospețimea, naturalețea „îndrăzne
lii“. Este evident că dramaturgul 
mai are de lucrat pentru perfecțio
narea meșteșugului său, pentru a 
stăpîni mai bine mijloacele de con
strucție a acțiunii, a conflictului, 
care cuprinde încă episoade slab le
gate de firul principal.

Familiarizat cu lumea personaje
lor lui Gheorghe Vlad încă de la 
punerea în scenă a „îndrăznelii“, 
regizorul Mihai Dimiu a probat și 
cu prilejul celei de-a doua colabo
rări a sa cu dramaturgul aderența 
la mesajul și stilul acestuia. Soluția 
decorului unic asigură o continuitate 
mai strînsă a episoadelor, după cum 
aducerea în „aer liber“ a acțiunii 
(într-un cadru configurat cu simpli
tate sugestivă de pictorul scenograf 
Mihai Tofan), oferă posibilitatea 
desfășurării dinamice a jocului acto
rilor. Dinamismul interpretării con-

visatul 
Vasile 

înregistrat

ferm cătreși mai
„punct culminant“.

Cioacă,
un progres

dramaturgul
în evi-

stituié, de altfel, o calitate a spec
tacolului.

în genere, principalele partituri 
au fost bine servite de actori. Ion 
Marinescu, în rolul lui Păun Ciocil- 
teu, a dat imaginea unui personaj 
frămîntat (pe alocuri poate prea 
apăsat de aceste frămîntări). Sil
viu Stănculescu (Lisandru) s-a 
ridicat deasupra textului sărac al 
rolului, completîndu-1 cu atribu
te personale și creînd astfel un 
secretar de partid cu o nuanțată în
țelegere față de dificultățile formă
rii noii conștiirițe. Avaritajat de un 
text bogat. Constantin Rășchitor a 
descoperit. în rolul lui Vasilé Cioa
că, un bun prilej de a-și afirma în
sușirile actoricești, contUrînd cu sen
sibilitate și căldură chipul unui om 
obișnuit, căruia epoca de mari trails-; 
formări ce o parcurgem îi dă aripi 
de visător. Cuplul cbmic Mitu și Nate, 
interpretat dé Eugen Petrescu (de ce 
n-a fost distribuit Mihai Pălădescu, 
un remarcabil Mitu în „îndrăznea- • 
la“?) și respfectiv Constantin Florescu, 
și-a rezolvat conștiincios sarcina a- 
grementării acțiunii cu haz și bună 
dispoziție. Excelent ni s-a părut por
tretul satiric pe care-1 schițează Cor
nel Gîrbea, în rolul lui Țîfan, subli
niind cu fantezie caracterul anacro
nic, falimentar a\ spiritului mercan
til. Adăugăm prezențele vii ale lui 
Sandu Rădulescu (Cocîrțău), Anda 
Caropol (Milica) și Dorel Livianu 
(Dentistul). Cu totul diferit de stilul 
natural al acestora ni s-a părut jo
cul lui Dumitru Fedoreac (Tudor), 
exterior, artificial, ori imaginea 
ștearsă a unor personaje feminine.

Ar fi bine dacă, pe parcursul re
prezentațiilor. s-ar realiza o unitate 
în interpretare, ridieîndu-se și apa
rițiile inexpresive (e drept, puține la 
număr) la firescul și expresivitatea 
celor mai bune momente ale specta
colului.

Dumitru SOLOMON
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Alături de celelalte masuri agroteh
nice, semințele din soiuri productive consti
tuie un mijloc important de sporire a re
coltelor. In pagina de față sînt arătate 
cîteva dintre măsurile care au fost luate 
și care trebuie aplicate în continuare 
pentru obținerea, în acest an, a unor 
producții mari de semințe de calitate Ea 
toate culturile.

LA BAZA

OBȚINERII UNOR

RECOLTE MARI
SOIURI VALOROASE, SELECȚIONATE

Partidul a trasat ca sarcină gos
podăriilor de stat ca, pe lîngă spo
rirea producției de cereale, carne și 
alte produse, să pună la înde- 
mîna gospodăriilor colective semințe 
din soiuri selecționate, material să- 
ditor vitipomicol și animale de rasă. 
Muncitorii și inginerii din gospodă
riile de stat se străduiesc să ducă la 
îndeplinire aceste sarcini.

Succese însemnate au fost obținu
te în ce privește asigurarea unor 
cantități din ce în ce mai mari de 
semințe din soiurile și hibrizii de 
mare productivitate. După cum se 
știe, stațiunile experimentale livrea
ză gospodăriilor de stat sămînța-elită 
pentru înmulțire. In acest scop, nu
meroase unități au fost specializate 
în producerea și înmulțirea semin
țelor. Cu fiecare an loturile semin
cere au fost extinse pe suprafețe 
mari, aplicîndu-se în același timp și 
o agrotehnică înaltă la semănat și 
întreținerea culturilor. Gospodăriile 
agricole de stat au reușit ca în anul 
trecut să livreze o cantitate de 64 700 
tone de sămînță de porumb dublu 
hibrid, asigurînd necesarul pentru 
întreaga suprafață cultivată cu a- 
ceastă plantă în unitățile agricole 
socialiste. în 1963 s-au livrat 9 200 
tone sămînță de floarea-soarelui în
mulțirea I, 14 525 tone cartofi tim
purii din soiuri valoroase etc.

Și peatru acest an gospodăriile de 
stat au sarcina să livreze cantități 
mari de semințe. Pentru ca sămînță 
elită, cu valoare biologică ridicată, 
produsă de stațiunile Institutului 
Central de Cercetări Agricole, să 
nu-și piardă însușirile, gospodăriile 
specializate în înmulțirea semințe

CALE SIGURA
de sporire a recoiteler

Alături de celelalte măsuri agro
tehnice, sămînță de soi contribuie în 
mod substanțial la sporirea produc
ției la hectar. Folosind semințe din 
soiuri productive, unitățile agricole 
socialiste au reușit să sporească 
simțitor producția la hectar. Un 
exemplu edificator în această pri
vință îl constituie rezultatele obți
nute de gospodăriile de stat din re
giunea Dobrogea. Cu cîțiva ani în 
urmă, producția medie la hectar nu 
depășea 1 400 kg grîu și 1 550 kg po
rumb. In ultimii ani, o dată cu rezol
varea tot mai bună a repartizării 
soiurilor de grîu și a hibrizilor de 
porumb, producția medie a crescut 
continuu ajungînd în 1963 la 1913 
kg grîu și 2 900 kg porumb boabe la 
ha. Rezultate bune au fost obținu
te și în alte regiuni.

La indicația partidului, Consiliul 
Superior al Agriculturii a luat o se
rie de măsuri care au permis ca su
prafețele însămînțate cu semințe din 
soiuri sau cu hibrizi de porumb va
loroși să crească de la un an la al
tul. Dacă în 1962 s-a cultivat cu 
porumb dublu hibrid circa 40 la sută 
din suprafața ocupată cu această 
cultură, anul trecut s-a ajuns la cir
ca 60 la sută, iar în acest an se cul
tivă cu hibrizi întreaga suprafață 
cu porumb din unitățile agricole so
cialiste.

In ultimii ani, Institutul Central

DIN STAȚIUNE
ÎN UNITĂȚILE DE PRODUCȚIE

Fertilitatea solului poate fi valori
ficată cel mai bine cînd pe terenul 
respectiv sînt folosite semințe din 
soiuri valoroase. Acestea dau recolte 
mari, depășind producția semințelor 
neselectionate cu 20—40 la sută. 
După cum se știe, și semințele de soi, 
cultivate an de an, își pierd din va
loare, iar producțiile scad intr-un 
procent destul de ridicat. De aceea, 
sămînță trebuie schimbată (reînnoită) 
cu semințe obținute în stațiunile ex
perimentale sau din qospodăriile de 
stat specializate.

Pentru menținerea valorii biologice 
și purității soiului, în cadrul stațiuni
lor experimentale se aplică cele mai 
eficiente metode de producere a se
mințelor și cele mai potrivite metode 
agrotehnice. Pînă se ajunqe la să- 
mînța-elită se parcurg mai multe e- 
tape în funcție de plantă : cîmpul 
de alegere, cîmpul de selecție, ba
za superelitei I, baza superelitei 11, 
superelită și elită. Munca cercetători
lor este migăloasă și de mare răspun
dere.

Stațiunea experimentală agricolă 

lor de soi au luat In continuare o se
rie de măsuri. Dintre acestea 
enumerăm alegerea corespunzătoare 
a terenului, asigurarea spațiului de 
izolare pentru culturile care necesită 
această măsură, aplicarea agrotehni
cii avansate specifice fiecărei cul
turi.

Grija cea mai mare a fost acor
dată evitării impurificării seminței. 
Pentru aceasta, la alegerea terenu
lui destinat loturilor semincere s-a 
evitat cultivarea griului după grîu, 
după orz sau borceaguri care prin 
samulastră pot impurifica culturile.

La Trustul Central cît și la trus
turile din cadrul regiunilor, Ia șe
dințele lunare s-a analizat situația 
lucrărilor executate pe loturile des
tinate producerii de semințe, dîndu- 
se indicațiile corespunzătoare în ve
derea asigurării unor producții mari 
și de calitate superioară. în lanurile 
de păioase, acolo unde a fost cazul, 
combaterea buruienilor s-a făcut pe 
cale chimică prin ierbicidare. în 
prezent, cînd mazărea începe să în
florească, se aplică tratamentul cu 
ajutorul aviației utilitare pentru 
combaterea gărgăriței. O mare aten
ție se acordă lucrărilor de întreți
nere pe loturile semincere de po
rumb, floarea-soarelui și cartofi. In 
gospodăriile de stat din sudul și ves
tul țării, prășitul porumbului și flo- 
rii-soarelui se apropie de sfîrșit.

In săptămînile următoare se va 
acorda o deosebită atenție lucrărilor 
de castrare la porumb, înlăturării 
plantelor bolnave etc, care permit să 
se obțină o sămînță de calitate.

întrucît de calitatea seminței de
pinde în mare măsură sporirea re- 

de Cercetări Agricole și-a intensifi
cat munca de ameliorare și de creare 
de soiuri noi. Au fost obținute o se
rie de soiuri și hibrizi mai pro
ductivi și mai bine adaptați condi
țiilor pedoclimatice din țara noastră 
din care o bună parte au fost raio- 
nați și se răspîndesc în producție. 
Așa sînt hibrizii dubli de porumb 
208, 405 și hibridul sortolinear 196, 
mazărea de cîmp ICA 53/54, fasolea 
din soiurile Fundulea 416 și 332, 
și altele.

In afară de soiurile și hibrizii nou 
creați, prin grija Institutului Cen
tral de Cercetări Agricole, au fost 
asigurate cantități tot mai mari de 
semințe-elită, la speciile și soiurile 
raionate. Incepînd din acest an, in
stitutul va produce întregul necesar 
de sămînță elită la principalele cul
turi de cîmp, iar în următorii doi ani 
și la legume.

Considerînd problema semințelor 
de cea mai mare însemnătate pentru 
sporirea recoltelor, Consiliul Supe
rior al Agriculturii a întocmit încă 
din primăvara anului trecut un plan 
cu privire la măsurile ce trebuie 
luate pentru asigurarea în viitor a 
cantităților de semințe necesare uni
tăților agricole socialiste.

Este de datoria inginerilor agro
nomi din gospodăriile colective să 
acorde cea mai mare atenție orga
nizării loturilor semincere ; să nu

Secueni-Roman se numără, printre 
stațiunile Institutului Central de Cer
cetări Agricole, mari producătoare 
de semințe de soi. Anul trecut, sta
țiunea a livrat gospodăriilor de stat 
și colective peste 3 600 tone de se
mințe de grîu, porumb hibrid, fasole, 
cartofi, morcovi și altele.

Loturilor semincere din cadrul sta
țiunii li se acordă îngrijirile cele mai 
corespunzătoare, făcînd din acestea 
adevărate cîmpuri de experiență în 
cadrul sectorului de producție. In 
acest an, stațiunea va produce canti
tăți mai mari de semințe, avînd în 
plan 3 700 tone. In producerea semin
țelor s-a ținut seama de extinderea 
celor mai bune și mai corespunzătoa
re soiuri pentru zona pe care o de
servește stațiunea. Astfel sporesc 
cantitățile de semințe, în special la 
griul de toamnă din soiuri superioare, 
atît pentru regiunea Bacău, cît și 
pentru alte regiuni, precum și la po
rumb, care se cultivă pe suprafața de 
450 ha. Pe cele 292 ha cultivate cu 
mazăre se vor produce peste 400 tone 
semințe din cele mai valoroase soiuri 

coltelor este absolut necesar să se 
cunoască valoarea biologică și cul
turală a acestora. Aprecierea aces
tor indici se face prin recunoașterea 
culturilor în cîmp și verificarea ca
lității semințelor în laborator. Pentru 
aceasta, s-au ales aprobatori dintre 
cei mai bum ingineri, cu multă 
practică în producție.

Respectînd cu strictețe și apllcînd 
în condiții de producție cu exigență 
deosebită toate măsurile care conduc 
la asigurarea unor semințe de cali
tate, gospodăriile de stat vor aduce 
o contribuție însemnată la creșterea 
continuă a producției agricole.

Triță FÂNITĂ 
secretar general 
Trustul Central Gostat

In cîmpul de ameliorare a cereale
lor al I.C.C.P.T.-Fundulea

existe unitate în care ele să lip
sească.

în vederea obținerii unor semințe 
de calitate este necesar ca în aceste 
zile să se aplice pe loturile semince
re din gospodării agrotehnica supe
rioară, făcîndu-se toate lucrările de 
întreținere, purificare, combatere a 
dăunătorilor, recoltare etc. la tim
pul optim. Nu mai puțin impor
tantă este organizarea acțiunii de re
cunoaștere în cîmp a culturilor pen
tru sămînță. Aprobatorii să fie 
aleși dintre cei mai conștiincioși in
gineri. Ei au nevoie de o instruire 
temeinică, de un sprijin concret din 
partea consiliilor agricole în toată 
perioada recunoașterii culturilor.

Analiza periodică cu specialiștii 
din unități asupra felului cum sînt 
îngrijite loturile semincere este o 
sarcină de mare răspundere a con
siliilor agricole.

Ing. Aurel DAN
adjunctul secției de cereale 
și plante tehnice din Consi
liul Superior al Agriculturii

și anume : ICA—5354, Victoria-Stru- 
be elită și Serpette pentru grădină.

Cantități mari de semințe se vor 
produce și la fasolea din soiurile Ro
tundă de Banat, la inul de ulei —ICA 
44/53, sfeclă de zahăr Tetra-1 elită 
și sfeclă de zahăr elită-Bod-165 ; car
tofi Bintje elită, fasole grădină Se- 
lenta și Tendergreen, morcovi, varză, 
dovlecei, castraveți, spanac etc.

In regiunea Bacău se duce o acți
une susținută pentru schimbarea se
mințelor, înlocuirea celor cu valoa
re biologică scăzută. In acest scop, în 
unități s-au organizat loturi semin
cere astfel ca intr-un timp cît mai 
scurt să se asiqure la principalele 
culturi semințe din înmulțirea I și a 
11-a. Este necesar ca în aceste zile, 
qospodăriile de stat și colective care 
au asemenea loturi să se preocupe de 
executarea cu cea mai mare răspun
dere a lucrărilor de întreținere pen
tru ca semințele obținute să fie de 
cea mai bună calitate,

Ing, Constantin TIMIRGAZIU 
directorul Stațiunii experimentale 
Secueni-Roman

Furaje îndestulătoare 
și de calitate

Asigurarea bazei furajere consti
tuie astăzi una dintre cele mai im
portante probleme ale agriculturii, 
de care depinde sporirea producției 
zootehnice. Pentru rezolvarea ei sînt 
necesare, între altele, și cantități 
mari de semințe de plante furajere 
(lucernă, trifoi, sparcetă, ghizdei, ob- 
sigă, pir crestat, păiuș de livezi etc).

Cercetările științifice efectuate în 
țara noastră și practica unităților a- 
gricole fruntașe au dovedit că me
toda cea mai sigură pentru realiza
rea unor producții mari de sămînță 
și de calitate superioară o constituie 
înființarea de loturi semincere. In a- 
ceste condiții, semănatul, îngrășarea, 
combaterea buruienilor, recoltarea 
etc. se pot face în concordanță cu ce
rințele plantelor. La leguminoasele și 
gramineele furajere perene, calitatea 
semințelor folosite la însămînțare 
prezintă o importanță deosebită. De 
aceea e necesar să se folosească nu
mai semințe bine condiționate și de- 
cuscutate. în unele gospodării, însă, 
lucerna este amestecată cu trifoi. A- 
ceste amestecuri aduc multe neajun
suri, deoarece sînt improprii pentru 
producerea semințelor. Pe de altă 
parte, trifoiul din lucernă se rărește 
după 2-3 ani, iar locul lui este 
ocupat de buruieni.

Cercetările efectuate în ultimii ani 
au dovedit că planta protectoare are 
o influență negativă asupra loturilor 
semincere. Se recomandă ca, în toate 
regiunile țării, Ioturile semincere de 
lucernă, trifoi, sparcetă și graminee 
perene să se însămînțeze fără plantă 
protectoare.

Un mijloc important de sporire a 
producției pe- loturile semincere îl 
constituie folosirea semințelor de soi. 
în urma lucrărilor de ameliorare a 
lucernei și trifoiului s-au creat în 
țara noastră soiul de lucernă H 652, 
soiul de trifoi roșu de Transilvania 
50/9 și soiul de sparcetă ICA-6. Ele 
asigură producții mari și constante, 
fiind totodată foarte rezistente la 
pătarea foliară și la rugină.

Irigarea lucernei constituie o me
todă foarte eficace pentru sporirea 
producției pe loturile semincere. In 
zonele secetoase din Dobrogea și 
sud-estul Bărăganului producerea 
semințelor de lucernă trebuie or
ganizată pe cît posibil în culturi iri
gate. In acest caz, se pot obține peste 
800 kg de semințe la hectar. Admi

La gospodăria de stat Stîlpu, raionul Buzău, se acordă o mare atenție lucrărilor de îngrijire a loturilor semincere. Directorul Ivan Bărău, îm
preună cu inginerul Gheorghe Buzatu, controlează calitatea prășitului

Pe una din tarlalele de grîu ale 
gospodăriei colective Ianca, raionul 
Făurei, regiunea Galați, se aflau 
inginerul Mihai Petrică și pre
ședintele Fătu Șocăriceanu. Ei fă
ceau un control minuțios asupra 
stării de vegetație a culturii. Con
statând că unele plante sînt slab 
dezvoltate, au stabilit ca suprafața 
destinată lotului semincer să fie 
schimbată cu alta, unde griul era 
foarte frumos și fără buruieni. „Pe 
bună dreptate se spune că ce se
meni aceea culegi, arăta inginerul. 
De aceea noi vrem să obținem să
mînță de cea mai bună calitate 
pentru anul viitor. Pentru loturile 
semincere avem o mare grijă“.

Tarlalele destinate producției de 
sămînță sînt 
care cuprind 
brigadierului 
mire, numele ___
însămânțat, soiul', producția plani
ficată la hectar etc.

In multe gospodării colective din 
raionul Făurei se acordă atenția 
cuvenită și loturilor semincere de 
plante furajere. Gospodăria colec
tivă din Jirlău are un sector zo
otehnic dezvoltat. în anii trecuți, 
se resimțea lipsa furajelor, care se 

marcate cu tăblițe 
suprafața, numele 
care le are în pri- 
tractoristului care a

nistrarea apel pe loturile semincere 
trebuie făcută cu multă grijă. In ma
joritatea zonelor de cultură a lucer
nei se lasă pentru producerea semin
țelor coasa a Il-a. în zonele secetoa
se din Dobrogea și partea de răsărit 
a Bărăganului se produce sămînță de 
lucernă la coasa I. Chiar în 'aceste 
zone, dacă lucerna este cultivată în 
lunci, pe terenuri umede sau în cul
turi irigate, se poate lăsa pentru să
mînță coasa a Il-a. Recoltatul pri
mei coase la lucernă trebuie efectuat 
timpuriu, atunci cînd s-au format 
bobocii florali. Dacă se prelungește 
prea mult durata cositului, la coasa 
a Il-a va rezulta o cultură neuni
formă și se vor înregistra pierderi de 
sămînță. Trifoiul roșu se lasă pentru 
sămînță la coasa a Il-a.

Una din cauzele principale care 
duc la scăderea recoltelor de se
mințe de lucernă și trifoi o consti
tuie atacul dăunătorilor Cantarinia 
medicaginis și Apion apricans. Tre
buie acordată cea mai mare grijă 
combaterii acestor dăunători prin 
prăfuiri sau stropiri cu substanțe 
toxice.

O deosebită atenție trebuie acor
dată și sporirii producției de se
mințe de ierburi necesare reînsă- 
mînțării și supraînsămînțării pajiș
tilor. Lucrările de întreținere a 
loturilor semincere de graminee 
constau în distrugerea scoarței 
după semănat, completarea golu
rilor, prășitul între rînduri. O lu
crare foarte importantă constă în 
purificarea loturilor semincere. Gra
mineele semănate în rînduri rare se 
lasă pentru sămînță începînd din al 
doilea an de vegetație, la prima coa
să. Cea mâi mare recoltă se obține 
în anii 2-3. Epoca optimă de recol
tare la majoritatea gramineelor este 
în faza de coacere în ceară, cînd nu 
există pericol de scuturare. Recolta
tul trebuie terminat în cel mult 1-2 
zile ; altfel la unele specii (ovăzcior, 
zizanie etc) se produc pierderi mari 
prin scuturare.

In momentul de față trebuie acor
dată multă atenție și loturilor semin
cere de soia, măzăriche de toamnă 
și de primăvară, iarbă de Sudan, 
mai ales în ce privește combaterea 
buruienilor.

Ing. Paul VARGA
I.C.C.P.T.-Fundulea

Loturile semincere 
îngrijite exemplar

datora mai ales faptului că nu au 
existat cantități suficiente de se
mințe care să permită extinderea 
plantelor de nutreț valoroase. In 
prezent loturile semincere pentru 
lucernă, iarbă de Sudan, iarbă 
grasă, soia, sorg cuprind o supra
față de 22 hectare. Inginerul Vla
dimir Ghițan se ocupă în mod deo
sebit de aceste plante. Loturile se
mincere sînt amplasate pe aceeași 
tarla pentru a fi lucrate și supra
vegheate mai bine. Toate loturile 
semincere au fost date in primire 
unui brigadier destoinic. O atenție 
deosebită se acordă aplicării lucră
rilor de întreținere.

Aceeași grijă față de loturile se
mincere se întîlnește și la gospodă
riile colective Găișeanc.a, Oprișe- 
nești, Mircea Vodă, Plopu, Peri- 
șoru și multe altele.

Tractoriștii Zamfir Moșescu șl Bucur Popescu de Ia gospodăria de stal 
Urleasca, regiunea Galați, lucrează din plin la prășitul porumbului pe 

loturile de hibridare

La timpul optim 
nivel agrotehnic ridicat

Un redactor al ziarului nostru a adresat tov. ing. Mihai Croitoru, 
vicepreședinte al Consiliului agricol regional Oltenia, cîteva întrebări în 
legătură cu măsurile luate pentru asigurarea semințelor în unitățile 
agricole socialiste.

ICe s-a întreprins în regiune 
pentru asigurarea semințelor?

Consiliile agricole regional și ra
ionale au luat măsuri pentru ca so
iurile și hibrizii recomandați să ca
pete o tot mai mare răspîndire în 
gospodăriile agricole colective și de 
stat. Extinderea loturilor semincere 
și măsurile agrofitotehnice luate au 
dus la asigurarea unor importante 
cantități de semințe de soi. Astfel, 
în urma acțiunii de recunoaștere a 
culturilor pentru necesarul propriu, 
efectuate în 1963 de cei 217 aproba
tori raionali, am asigurat 58 827 tone 
de grîu de toamnă, 1 357 tone să
mînță de orz de toamnă, 839 tone de 
mazăre. Drept urmare, pentru anul 
agricol 1963—1964 la grîul de toam
nă aprobatorii regionali au recunos
cut numai înmulțirile II—III. Pen
tru loturile semincere din gospodă
riile colective am repartizat 5 676 
tone. Același lucru l-am făcut și cu 
o serie de alte semințe, în special de 
plante furajere, pe care unitățile 
le-au semănat în loturile semincere 
în vederea măririi suprafeței de 
furaje în anul următor.

ICe se face pentru obținerea 
unor recolte mari pe loturile se
mincere?

Problema asigurării semințelor de 
soi și înființarea loturilor semincere 
pentru necesarul unităților agricole 
a constituit unul dintre obiectivele 
principale din planul de muncă al 
consiliilor agricole raionale. Te
renurile pentru loturile semin
cere din gospodăriile colective au 
fost alese cu deosebită grijă, 
după premergătoarele recomanda
te pentru fiecare cultură în parte. 
Au fost efectuate ogoare de 
toamnă și de vară și în bună mă
sură s-au aplicat îngrășăminte or
ganice și chimice. Loturile semin
cere de grîu, secară și orz s-au în
sămânțat în toamnă la epoca opti
mă. In general, culturile au iernat 
bine și acum sînt dezvoltate. In 

Consiliul agricol raional a luat 
măsuri din timp în vederea deli
mitării suprafețelor destinate lotu
rilor semincere. Pentru asigurarea 
seminței necesare gospodăriilor co
lective s-au ales 5 160 ha cu grîu 
din soiurile raionate. Consiliul a- 
gricol s-a ocupat și de repartizarea 
corespunzătoare a semințelor de 
plante furajere primite de la A- 
grosem, pentru ca în toate gospo
dăriile colective să se asigure un 
sortiment cit mai complet.

Pentru a se putea urmări între
ținerea culturilor și a evita schim
barea destinației acestora, în 30 de 
gospodării colective ele sînt grupa
te în cîte un singur lot, pe soluri 
cu fertilitate ridicată.

. In perioada semănatului, consi
liul agricol raional a urmărit ca

lucrările pe loturile semincere să 
se execute la un nivel corespunză
tor. In prezent plantele sînt între
ținute în bune condiții, aplicîn- 
du-se la timp plivitul buruienilor 
și prășitul.

In unele unități — ce-i drept pu
ține la număr — nu există destulă 
grijă pentru culturile semincere. 
Pe o tarla semănată cu grîu, la 
gospodăria colectivă din comuna 
Bordei Verde, se poate observa că 
unele plante sînt înspicate, iar al
tele nu. Cauza o constituie faptul 
că aici s-au semănat în amestec 
soiuri diferite. Inginerul gospodă
riei, Zisu Magder, ne spune că de 
la siloz s-a primit sămînță 
amestecată de diferite soiuri. A- 
ceasta nu trebuie să împiedice 
conducerea gospodăriei să ia mă
suri urgente pentru purificarea la
nului de grîu.

Consiliul agricol raional trebuie 
să urmărească în continuare între
ținerea loturilor semincere, astfel 
ca necesarul de semințe pentru 
toate culturile să se asigure în fie
care gospodărie colectivă.

Teodor MARIAN

urma întocmirii planului de recu
noaștere a culturilor din loturile 
semincere a rezultat că în regiune 
se vor asigura cel puțin 55 687 tone 
de grîu pentru necesar propriu. Pen
tru fondul de schimb necesar în ve
derea continuării loturilor semincere 
se va recunoaște cantitatea de 11 272 
tone, necesare regiunii, și 7 540 tone 
pentru alte regiuni.

ICare este stadiul lucrărilor de 
îngrijire a acestor culturi ?

Cu ajutorul cadrelor didactice de 
la Institutul agronomic din Cra
iova, al cercetătorilor de la stațiu
nile experimentale și al aprobatori
lor regionali pentru recunoașterea 
semințelor s-a organizat, la nivelul 
raioanelor, instruirea specialiștilor 
din unități în principal în legătură 
cu plivirea de buruieni a loturilor 
semincere și cu purificarea biologică 
a acestora. Din controalele efectuate 
se constată că măsurile indicate au 
fost în bună parte aplicate pe teren. 
Specialiștii din unitățile agricole și 
de la consiliile agricole urmăresc 
îndeaproape ca lucrările de îngri
jire să se facă cu cea mai mare răs
pundere. S-au luat măsuri și pen
tru compartimentarea magaziilor 
pentru a nu se impurifica semin
țele.

Dacă pînă nu de mult conducerile 
unităților și unele cadre tehnice din 
raioanele nordice ale regiunii aveau 
o atitudine mai pasivă față de ge
neralizarea în cultură a semințelor 
de soi, acum în toată regiunea asi
gurarea cu semințe de soi de mare 
productivitate a devenit generală. 
Amintim că în acest an avem însă- 
mînțată toată suprafața de grîu, po
rumb, floarea-soarelui, in-ulei, ri
cin, sfeclă de zahăr etc., numai cu 
sămînță de soi. Acest lucru, împreu
nă cu lucrările care s-au aplicat 
pînă acum și cu cele care se vor 
aplica și de acum înainte, consti
tuie o chezășie pentru obținerea 
unor producții mari la hectar.
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Pornind de la o scrisoare
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Printre alte întreprinderi orădene, uzina 
„lnfrăfirea” a devenit, în ultima vreme, 
iot mai cunoscută. Mașinile-unelte fabri
cata aici se bucură de aprecierea lucră
torilor din industria constructoare de 
mașini. Din această uzină am primit nu
meroase scrisori de la corespondenți 
voluntari și cititori în care prezentau 
portretele unor fruntași și realizările pe 
care ei le dobîndesc în producție, initia
tive valoroase în întrecerea pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării țării.

O scrisoare ne-a adtis vestea că uzina 
n-a reușit, un timp, să îndeplihească pla
nul de producție la foji indicii. Una din
tre cauzele menționate în corespondență, 
care nu-i .deloc lipsită de importantă, 
este aceea că în întreprindere nu se duce 
o muncă temeinică, cu perspectivă, de 
educare și creștere a tinerilor, deși ei al
cătuiesc mai mult de jumă-'ate din numă
rul muncitorilor uzinei. Pe bună dreptate, 
se arăta în scrisoare, că pregătirea cadre
lor, grija ca fiecare muncitor să stăpi- 
nească bine meseria și tehnica înaintată, 
să respecte cu strictefe normele socialiste 
de muncă constituie factori p'incipali, 
care asigură buna desfășurare a procesu
lui de producjie. Am pornit pe urmele 
scrisorii.

De cum pășești pe porțile uzinei, în- 
timpini panouri, grafice, lozinci din care 
constafi cu satisfacție că în fiecare sec)ie 
sînt tineri purtători ai insignei de fruntaș 
în întrecerea socialistă, cum sînt : strun
garii Ion Botoș, Buh Arpăd, ajustorul Ion 
Crainic, frezorul Viorica lonaș, rectificato
rul Szakacs Alexandru. Alții, ca maistrul 
tratameniist Eugen Drăgan și maistrul fre
zor Alexandru Blaga, care în urma unui 
studiu perseverent al unor lucrări din lite

Contractările dintre industrie și comerț

Articolele mărunte
de uz gospodăresc

© Sortimente mai bogate și imbsmătățite ® De ce apro
vizionare neritmică? © Pregătiri pentru semestrul 0

Mii de produse, bine cunoscute 
fiecărei gospodine, cuprinse în gru
pa articolelor mărunte de uz cas
nic, sînt continuu solicitate de cum
părători. Lipsa unora dintre aceste 
mărfuri din magazine, care-1 obligă 
pe cetățean să viziteze mai multe 
unități pentru a găsi, de pildă, un 
tocător de lemn, o planșetă sau un 
cuier de haine, un burlan pentru 
soba de gătit etc., provoacă, pe bună 
dreptate, nedumerire. Căci confec
ționarea acestor multe și nenu
mărate obiecte de strictă nece
sitate în gospodărie nu reclamă, de 
cele mai multe ori, o înaltă tehni
citate, utilaje deosebite. Ele pot fi 
realizate în secțiile sau atelierele 
întreprinderilor de industrie locală, 
care sînt chemate să asigure nece
sarul fiecărei regiuni, evitîndu-se 
pe cît posibil transporturi și manipu
lări costisitoare, mai ales' pentru a- 
cele articole care au un volum 
mare și o valoare mică : bidoane, 
sobe de gătit, articole din lemn, îm
pletituri din răchită și papură ș.a.

In ultimii ani fondul de mar
fă la această grupă a crescut, iar 
calitatea și sortimentele s-au îm
bunătățit, îndeosebi în unele re
giuni. Astfel, pentru semestrul în 
curs, industria locală a livrat diferite 
obiecte de uz casnic din sîrmă cosi
torită, din alumiriiu eloxat, obiecte 
de tîmplărie. Cu toate acestea 
problema rămîne încă deschisă 
pentru o serie de articole a 
căror producție nu acoperă nece
sarul și nu satisface exigența cum
părătorilor în ce privește prezenta
rea și forma lor. Dacă trecem în re
vistă unele obiecțiuni ale comerțu
lui (și, desigur, ale cumpărătorilor) 
găsim numeroase asemenea exem
ple. De pildă, bătătoarele de covoa
re din material plastic, produse de 
întreprinderea „Victoria“-București 
sînt necorespunzătoare din cauza 
greutății prea mari, care le face di
ficile la mînuit. Cuierele din po
lietilenă lucrate la ,,Chimica“-Cluj 
prezintă o serie de defecte : brațe i- 
negale și asimetrice, culori neadec
vate; ca și pieptenii, de altfel, al 
căror format este grosolan, lipsit de 
suplețea care s-ar cere unui aseme
nea obiect. Chiar lingurile din lemn, 
piese ce nu necesită o înaltă specia

ratura tehnică mondială, au devenit autorii 
unor inovafii prefioase. Discutînd cu con
ducătorii unor secții și ateliere afli 
însă că în uzină mai sînt tineri, și nu 
pufini la număr, care lucrează, în 
unele perioade, sub normă. Desigur, 
cu toții sînt de părere că dacă or
ganizațiile U.T.M., comuniștii ar fi căutat 
să îmbine armonios elanul tineresc cu 
experienfa celor mai vîrsfnici și să le în
drepte spre înfăptuirea obligațiilor de 
producție, n-ar mai exista această situa
ție. Or, aici, munca de educație a tine
retului, de formare a unei conștiințe înal
te, cultivarea sentimentului de răspundere 
față de rolul pe care îl are fiecare în în
deplinirea sarcinilor uzinei nu sînt soco
tite tot atît de importante ca și proble
mele producției.

Sarcinile mereu sporite ale uzinei de 
creștere a productivității muncii, de reali
zare a unor produse calitativ superioare 
și la un preț de cost redus, de folosire 
cu maximum de randament a utilajeloi 
moderne cu care a fost do'ată uzina im
pun o ridicare continuă a nivelului de 
calificare a muncitorilor. Totuși, în uzină 
au fost organizate puține cursuri de ridi
care a calificării, care nu pot satisface nici 
pe departe aceste cerințe, In același timp, 
tinerii cuprinși la aceste cursuri sînt mult 
prea puțini față de numărul lor total. Pe 
de altă parle, din cauza alcătuirii unei te
matici care nu fine seama de nevoile 
producției și de nivelul diferențiat de 
pregătire a cursanților, frecvența este încă 
slabă.

Mulți tineri se plîng că nu primesc o 
îndrumare concretă, la locul de muncă, 
din partea inginerului, a maistrului și a 
fruntașilor în producție pentru a aplica 

lizare, se lucrează uneori neîngrijit 
la întreprinderea I.R.I.L. Bistrița 
(cu căușul de o grosime neuniformă 
și subdimensionată), iar articolele 
din ceramică de la I.P.I.L. Odorhei 
(vaze de flori) au un aspect urît, 
culori nearmonizate, echilibru insta
bil. Ușile pentru sobe de teracotă 
produse de întreprinderea „Meta
lurgica“ din Buzău au un finisaj 
necorespunzător și un sistem de în
chidere defectuos.

Nici unele produse chimice mult 
solicitate de cumpărători nu sînt în
totdeauna la nivelul cerințelor : cre
ma pentru încălțăminte livrată de 
I.I.S. „Victoria“-Tîrgoviște este pusă 
în cutii ce se deschid greu și se pro
duce într-un sortiment sărac de cu
lori — numai roșu, maro și negru, 
deși sînț solicitate cu insistență 
substanțe pentru întreținerea încăl
țămintei în colorit atît de variat, 
puse în vînzare. Sidolul și negrul 
pentru sobe, produse de întreprin
derea „Victoria“-București au am
balaje necorespunzătoare, care se 
desfac în timpul manipulării ; a- 
ceeași defecțiune o întîlnim la cleiul 
rece „Extra“ (întreprinderea chimi
că Dealul Spirii — București), care 
este ambalat în pungi de hîrtie 
capsate într-un singur punct, ceea 
ce permite scurgerea produsului. 
Exemple criticabije găsim și la u- 
nele articole electrotehnice — prize, 
întrerupătoare și ștekere — produse 
de întreprinderea de industrie lo
cală Mediaș.

Privind problema și din punctul 
de vedere al fondului de marfă, al 
cantităților și sortimentelor livrate, 
se constată goluri în diferite regiuni 
la aprovizionarea cu mașini de gătit, 
coturi și burlane, cu lighene, bidoane, 
tăvi, perii, scînduri de călcat.

La contractările pentru semestrul 
în curs au fost angajate de comerț 
o serie de articole noi. Multe dintre 
ele au reușit să îmbogățească sorti
mentul acestei categorii de mărfuri 
și o seamă de mărunțișuri dintre 
cele mai utile și-au găsit loc în di
versele gospodării. S-a repetat însă, 
și de astă dată, o situație mai ve
che : sortimente contractate n-au 
fost livrate nici pînă în prezent, iar 
unele dintre ele nici măcar n-au

practic cele învă|afe la cursurile de ridi
care a calificării și la școala profesională.

în uzină sînt largi posibilități de orga
nizare a unor conferințe și simpozioane 
tehnice. Dar aceste expuneri au loc la 
zile mari. Cei peste 100 de ingineri și 
tehnicieni nu sînt antrenafi în munca de 
popularizare și de introducere a noului 
în producție. Biblioteca tehnică este în
zestrată cu aproape 7 000 de volume, iar 
o serie de reviste de specialitate și publi
cații periodice sînt distribuite în secții și 
ateliere. Cu toate acestea, numărul citi
torilor cărții tehnice este încă mic, deoa
rece nu se folosesc destule mijloace pen
tru răspîndirea și popularizarea noutăjilor 
tehnice.

Generalizarea experienței înaintate, a 
metodelor moderne folosite în muncă de 
către unii muncitori nu stau în aten(ia 
conducerii întreprinderii, a comitetelor 
sindicale. In fiecare secție sînt muncitori 
evidenfiafi lună de lună pentru rezultatele 
ob(inute în producție, dar succesele lor. 
experiența bună dobîndită sînt „păstrate 
în secret". Poate că ar fi interesat, în
deosebi pe cei mai noi muncitori veniți 
in uzină, cum își organizează munca și ce 
metode folosesc tinerii Dumitru Danciu ș1 
Kôrtvélyesi Emeric, care reușesc să depă
șească lunar sarcinile de plan cu 30 la 
sută. Este drept că, în ultima vreme, mun
citori cu înaltă calificare se ocupă de în
drumarea unor tineri cu nivel de pregătire 
profesională mai scăzut. Astfel, strunga
rul Ion Cristea este ajutat de Teodor Fo
dor, rabofoarea Vasilica Tăpescu, de 
Aurel Iepure. Păcat însă că această ini
țiativă nu a fost extinsă în toate secțiile 
și atelierele întreprinderii. 

mai fost oferite pentru contrac
tările semestrului II. Alte articole — 
cum sînt, de pildă, piesele și acceso
riile pentru răcitoarele cu gheață, 
care trebuiau să fie livrate de in
dustria locală din Capitală — au 
fost scoase pur și simplu din pro
ducție, comerțul fiind lăsat, în aceas
tă privință, descoperit.

întreprinderile de industrie loca
lă au primit din partea comerțului 
un sprijin substanțial în ce privește 
orientarea prin organizarea de expo
ziții, prin schimbul de experiență 
realizat în cadrul contractărilor 
(centralizate într-o singură locali
tate), prin sugestiile privind reali
zarea și prezentarea articolelor, prin 
Vizite ale reprezentanților Ministe
rului Comerțului Interior la fabrici, 
unde s-au făcut recomandări pen
tru îmbunătățirea calității, colo
ritului și finisajului. Așa cum 
a reieșit și cu prilejul contractări
lor pentru semestrul II, desfășurate 
recent la Sinaia, unele întreprinderi 
au răspuns acestui ajutor asigurînd 
necesarul de articole mărunte pen
tru întreaga regiune (industria loca
lă din Crișana), îmbunătățind as
pectul și calitatea lor și tipărind 
pliante sugestive, care prezintă în
treaga gamă de produse ce se rea
lizează (regiunea Banat). In ce pri
vește îmbogățirea continuă a sorti
mentului și calității produselor, un

RĂSPUND
ING. CRISTOFOR ȘTEFÂNESCU- 

Brăila
Editura tehnică ne face cunoscut, 

la scrisoarea dv., că problemele cal
culului la vibrații sînt tratate în cî- 
teva lucrări publicate în limba ro- 
mînă. Sînt amintite titlurile : „Osii și 
arbori rectilinii", „Arbori cotiți", 
„Calculul de rezistență în construc
ția de mașini" etc.

OLGA MOȘOAIA — București.
Contractul de muncă încheiat pe 

durată nedeterminată poate fi desfă
cut din inițiativa angajatului, cu un 
preaviz de 12 zile lucrătoare. Dacă 
motivul desfacerii contractului de 
muncă îl constituie voința angajatu
lui de a-și urma soțul care își are 
locul de inuncă în altă localitate, 
vechimea în muncă se consideră ne
întreruptă cu condiția că angajatul 
să se reîncadreze în muncă în ter
men de cel mult 90 de zile.

PAVEL SPIRACHE — Negru Vodă
Scrisoarea pe care ați trimis-o a 

constituit un prilej de analiză pentru 
Trustul regional de construcții loca
le Dobrogea. Pornind de la unele 
defecte constatate la blocul în care 
locuiți dv., conducerea trustului a 
luat unele măsuri care vor duce la 
evitarea defectelor similare în exe
cutarea construcțiilor.

DUMITRU CERNOIU — Gilort
Ministerul Transporturilor și Tele

comunicațiilor, analizînd propunerea 
dv., a hotărît ca LR.T.A. Oltenia să 
înființeze o cursă pe traseul Tg. 
Jiu—Țicleni.

în uzină, oamenii învață nu numai să 
»tăpînească bine meseria, dar să sa și 
comporte cum trebuie, își formează sau 
își dezvoltă anumite trăsături de caracter. 
Uneori însă munca de îndrumare atentă, 
de prevenire a unor abateri este înlocuită 
cu măsuri administrative. La rîndul lor, 
organizațiile U.T.M. se rezumă uneori la 
crificarea, din cînd în cînd, la gazetele 
de perete sau în adunările generale a 
acelora care nu-și îngrijesc mașinile, în- 
fîrzie de la lucru sau lipsesc nemotivat.

Procesul de instruire și educație a ti
nerilor în fabrică se cere completat cu 
noi forme și mijloace ale activității cul
tural-educative pentru ca aceștia să-și fo
losească timpul liber în mod cît mai plă
cut și ufil. Munca de educație, organizată 
în afara întreprinderii, are ca principal 
obiectiv formarea unor oameni de nădej
de, cu înalte însușiri morale și cetățenești. 
La „înfrățirea”, după terminarea schimbu
lui de dimineață, „seraliștii" se îndreap
tă spre școală. Ar fi de așteptat ca pe 
ceilalți care de fapt formează marea ma
joritate să-i întîlneșfi la club ori la bi
bliotecă. Dar lucrurile nu se petrec așa. 
Unii susțin că tinerii nu merg la club 
pentru că e prea departe. In œalitate, a- 
cest fapt este explicat de modul în care 
sînt organizate anumite activități cultural- 
educative. Tov. Ion Vănică, secretarul or
ganizației U.T.M. nr. 1, spunea că la club, 
în locul unor manifestări tinerești, atrac
tive, predomină o atmosferă rece, nepri
mitoare. Și pe bună dreptate. Răsfoind 
programul de activitate a clubului pe ul
timele luni descoperi ca el cuprinde o 
sferă redusă de preocupări, lipsesc te
mele educative despre comportarea oa
menilor în muncă și în viață, acțiunile 
care să atragă tot mai mulți tineri. A fost 
un timp cînd spectacolele prezentate de 
artiștii amatori îmbogățeau repertoriul 
clubului. Brigada artistică de agitație, or
chestra de muzică ușoară, fanfara, forma
ția de teatru, pe lîngă spectacolele pre- 

loc de frunte îl ocupă industria loca
lă Timișoara, care și la actualele con
tractări s-a prezentat cu o serie de 
noi articole utile, realizate cu gust : 
.cuiere cu suport din metal, suporturi 
cu oglindă pentru cravate etc. Articole 
agreate de cumpărători au prezentat 
și alte întreprinderi locale, între care 
„Răsăritul“ din Capitală. Aceasta a 
oferit comerțului, printre altele, un 
practic uscător de rufe și un siițport 
ușor pentru fierul de călcat. Sînt însă 
regiuni care, deși au materie primă 
și posibilități, nu au organizat pro
ducția acestor mărunte dar necesare 
articole : industria locală din Sucea
va și Argeș — pentru numeroase o- 
biecte din lemn, cea din Capitală — 
pentru o serie de articole de uz 
casnic, cea din Cluj — pentru bur
ghie, sacoșe etc.

Cu prilejul discuțiilor purtate la 
contractări a reieșit din nou că, 
pentru a putea satisface cerințele 
comerțului și ale populației la a- 
ceastă gamă largă de articole mă
runte pe care le produce, industria 
locală din multe regiuni are nevoie, 
atît din partea comitetelor executi
ve ale sfaturilor populare regionale, 
cît și din partea ministerelor pro
ducătoare de bunuri de consum, a 
Ministerului Comerțului Interior și 
a altor organe centrale, de un spri
jin substanțial în ce privește asigu
rarea materiilor prime, stabilirea o- 
perativă a prețurilor etc. Posibilități
le de recuperare a restanțelor în li
vrări, unele probleme privind cali
tatea și sortimentul, realizarea de 
produse noi și, în general, cadrul 
desfășurării relațiilor dintre comerț 
și industria locală au făcut cu pri
lejul contractărilor obiectul a nu
meroase sugestii și propuneri. Puse 
în aplicare, aceste sugestii vor duce 
la o mai strînsă colaborare, pe plan 
local, între producători și magazine 
și, ca atare, la rezultatele așteptate 
de cumpărători : mai multe și mai 
variate articole mărunte pentru gos
podărie, într-o execuție ireproșabilă, 
prezentate atrăgător.

Elena VÄLIMÄREANU 
din Ministerul Comerțului 
Interior

E M cititorilor
MARIA VLAD — Galați.
Pentru lustruitul mobilei puteți găsi 

în comerț la magazinele de speciali
tate următoarele produse : „Mobilux", 
sub formă de ceară în cutii de tablă 
litografiată, produs de cooperativa 
„Chimica"-București, „Novolin su
per", ambalat în flacoane de masă 
plastică produs de „Color"-București, 
precum și „Navolin", apă de lustruit, 
produs de același furnizor.

PETRICÄ CONSTANTIN — Bacău.
Ați absolvit în 1954, în orașul Cluj 

o școală de construcții și vreți să 
aflati unde se găsește arhiva pentru 
a obține diplomă. Arhiva acestei 
școli este la Grupul școlar construc
ții din Cluj. Pentru obținerea diplo
mei adresați-vă conducerii școlii.

TRAIAN MOSORA — Baia Mare.
încăperea de serviciu, destinată a 

servi ca locuință personalului anga
jat în serviciul de întreținere a blo
cului, constituie un accesoriu al con
tractului de muncă al acestui per
sonal și nu poate fi repartizată altor 
persoane. Prin urmare, o asemenea 
încăpere poate fi repartizată numai 
persoanei indicate de administrația 
blocului, dacă este angajata admi
nistrației de bloc respective.

ION TRAȘCA — FiliașI.
In urma sesizării dv., activitatea bi

bliotecii de la Combinatul de indus
trializare a lemnului din Tg. Jiu s-a 
îmbunătățit. Incepînd din luna mai 
a fost încadrată o nouă bibliotecară. 
Totodată au fost întreprinse și unele

zentafe în cadrul uzinei, au participat și 
la diferite concursuri, sifuîndu-se pe 
locuri de frunte.

Toate acestea însă au rămas de dome
niul trecutului. Anul acesta au apărut 
foarte rar pe scenă formațiile de artiști 
amatori din întreprindere. încet, încet, 
formațiile s-au autodizolvat, fiindcă nu se 
mai ocupă nimeni de îndrumarea lor. în 
legătură cu aceasta este de neînțeles de 
ce comitetul de partid n-a pus capăt 
disputelor dintre organizațiile U.T.M. și 
sindicat, care n-au stabilit încă dacă ac
tivitatea culturală constituie o obligație 
exclusivă a uneia sau a celeilalte și nu o 
îndatorire comună. Totodată, nu se poate 
trece cu vederea faptul că nu s-a dus o 
muncă susținută, care să dezvolte gustul 
și dragostea pentru citit, să orienteze lec
tura spre lucrările cele mai valoroase și 
instructive. Biblioteca sindicală dispune 
de peste 6 500 de volume, dar acestea 
sînt puțin cunoscute. Prezentările de cărți, 
recenziile și alte acțiuni de popularizare 
sînt adesea neglijate.

Părerea multor tineri este că ar fi ufil 
să se organizeze vizionări în comun ale 
unor spectacole de teatru, filme, să se 
discute pe marginea lor. Alții au remar
cat că adunările de organizație nu sînt, 
întotdeauna, interesante, deoarece rareori 
se pun în discuție probleme specific ti
nerești : dragostea, prietenia, cum să ne 
îmbrăcăm, sau cum să ne gospodărim 
banii, întrucît sînt mulți tineri care au 
venit de curînd de pe băncile școlii pro
fesionale și nu știu cum să-și chibzuiască 
salariul.

Munca de educație nu are un scop în 
sine, n" este ceva de sezon, ci este un 
proces complex și continuu, de mare 
răspundere, care urmărește să crească nu 
numai muncitori destoinici și pricepuți, 
dar și buni cetățeni. Tocmai aceste pro
bleme ar trebui să fie în atenția organi
zațiilor de partid, U.T.M., a comitetului 
sindicatului.

Mariana BUMREA

In comuna Nicolae Bâlcescu, raionul Tr. Măgurele, a sosit autobiblioteca

acțiuni de popularizare și răspîndire 
a cărții.

VASILE SOI.OM — Constanța.
Sînteți absolvent al unei școli me

dii tehnice și ne întrebați dacă puteți 
fi încadrat pe postul de maistru. Pen
tru a ocupa acest post trebuie să 
susțineți un examen, fără a mai 
urma cursurile unei școli tehnice de 
maiștri. în urma acestui examen pu
teți obține diploma de maistru în 
specialitatea pentru care ați fost 
pregătit în școala medie tehnică.

ION PERȘINARU — comuna Goicea 
Mare — Segarcea

După cum ne informează Ministerul 
Învățămîntului, școlile tehnice din 
sectorul agricol nu se echivalează cu 
școala medie de cultură generală. 
Conținutul planurilor de învățămînt 
și al programelor școlare la aceste 
școli este axat, în principal, pe pre
gătirea de tehnicieni necesari pro- 
diicției. De altfel, ultimul an de șco
larizare este destinat exclusiv prac
ticii în producție. La echivalarea 
studiilor nu se poate lua în conside
rare numai numărul anilor de școla
rizare tăcuți în diferite tipuri de 
școli, ci conținutul planurilor și al 
programelor din școlile respective.

Oltul la Cozla

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

mîne : Madame Buterfly — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Sici
liana — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : O 
femeie cu hani — (orele 15,30), Moartea 
unui artist — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (Sala din Bd. Magheru) : Este 
vinovată Corina ? — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra“ 
(Sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Inima mea este pe înălțimi ; Bieder
mann și incendiatorii — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio, din Str. Alex. Sahla nr. 76 
A) : Jocul de-a vacanța — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii — (orele
19,30).  Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fi opt-ltă — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii și tineret (Sala din Str. C. Miile): 
Andrea — (orele 20). Teatrul satirlc- 
muz.icäl „C. Tânasë“ (Sala Savoy) : Re
vista de altădată — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala din Str. Academiei) : 
Povestea porcului — (orele 16), Eu și 
materia moartă __ (orele 20,30). Circul
de stat: Berliner Atraction — (orele
19,30).

CINEMATOGRAFE
Cei patru călugări: Sala Palatului R. P. 

Romine (rulează la oțele 17,15 cu seria 
de bilete nr. 1 118 șl la orele 20,15 cu se
ria de bilete nr. 1 120), Republica (8.45; 
10,45; 12,45; 14.45; 16,45; 18,45; 21), Capitol 
(9,39; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21; la grădină
— orele 20), Gri vița (9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,15; 21,30), Tomis (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 
19,15; 21,15 ; lâ gfădlnă — orele 20), A.u- 
rora (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19.15; 21,15; 
la grădină — orele 20), Modern (9,30; 
11.45; 14; 16,15; 13,30; 21,15), Stadionul
Dinamo“ (Șos. Ștefan cel Mare — orele 

20), Arenele „Libertății (Str. 11 Iunie — 
orele 20), Grădina „Modern“ (Str. 11 Iu
nie nr. 75 __ orele 20.30), Feroviar (10;
12: 14,15; 16,15), Grădina „Progresul“
(Str. Ion Vida nr. 5 — orele 20.15). Cauze 
drepte — cinemascop : Patria (9; 11,30: 
14: 16,30; 19; 21,15), bucurești (9; 11.15: 
13.30; 16,30; 18,45; 21), Doina (la grădină
— orele 20), înfrățirea între popoare (10; 
15,45; 18; 20,15), Melodia (9,45: 12; 14.15: 
16.30: 19; 21,15). Tînărul de pe vasul Co
lumn — cinemascop : Carpați (10; 12: 14; 
16: 18,15; 20,30). Imblînzitorii de bicicle
te — cinemascop : Festival (9; 11: 13; 15: 
17: 19; 21), Grădina „Festival" (Pasajul 
„Eforia" — orele 20), Floreasca (16; 18,15:
20.30) . Scrisoare de Ia o necunoscută : 
Excelsior (10; 12; 14). Anotimpuri : Vic
toria (9,45: 12; 14.15; 16,30: 18.45; 21), Ex
celsior (16; 18,15: 20,30). Kaloian : 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). Cosmos (16; 19). Program de 
filme pentru copil : Doina (orele 10). 
Nu se poate fără dragoste : Doina (11.30: 
14.30: 16.30; 18,30: 20,30). Frații corsicani
— cinemascop : Giulesti (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 (18,30: 20.30), Adesgo 
(15,30: 18: 20,15). Cum stăm, tinere ? : Da
cia (10: 12; 14.15; 16,30: 18,45: 21). Taxiul 
morții : Buzești (16: 18.15: 20.30 : la gră
dină — orele 20). Aventurile unui tînăr
— cinemascop : Bucegi (10: 13; 16; 19; la 
grădină — orele 20.15), Arta (15: 18: 21: 
Ja grădină — orele 20). Miorița (9; 12: 15: 
18; 21), Gi'ădina „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: Ia 
grădină — orele 20). Totul rămîne oame
nilor : Vitan (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 Î16: 
18.15: 20.30). Ferentari (16: 18,15: 20,30).
Hoțul din San Marengo : Cosmos (16: 18: 
20). Liturghia de la miezul nonții _  ci
nemascop : Luceafărul (16: 18.15: 20.30).
Cele trei lumi ale lui Gulliver : Drumul 
Sării (16: 18; 20). Păpușile rîd : Cotroceni 
(16; 18; 20). Viață sportivă : Grădina
„Luceafărul" — (orele 20).

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Pentru tineretul școlar : Minia
turi tehnice (II) — vizită la Muzeul teh
nic. 19,40 — Mici piese instrumentale.
20.15 — Filmul ..Caidul". 21,45 — ..Muzică 
în Juna mai” — Transmisie de la Kiev.
22.15 — Poșta televiziunii. In încheiere : 
buletin de știri și buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 

și 31 mai. In țară: Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar noros. Vor cădea ploi 
slabe locale. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura la început staționară, apoi 
în creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 5 șl 15 grade, iar maximele 
între 16 și 26 grade. In București : Vre
me schimbătoare, cu cer temporar no
ros. Vor cădea ploi trecătoare. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.
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O. V // ra exacta
© De la cadranul solar la ceasurile atomice» Preci
zia : a zecea parte dintr-o miliardime de secundă 
o Capodopere ale trecutului • „Ouăle din Nürnberg"

Imaginați-vă o vergea înfiptă în 
pămînt. Ea a fost cîndva. ceasul de 
precizie al omului. In antichitate 
s-au folosit și alte ceasornice : cele 
cu apă sau nisip, care se mai întâl
nesc și azi, ceasul cu foc, alcătuit 
dintr-o vergea îmbibată cu material 
inflamabil, care ardea lent, intr-un 
timp determinat, candela orară și 
altele. Toate aceste instrumente de 
măsurare a timpului, care într-un 
fel oglindesc și nivelul de dezvol
tare a tehnicii din diferite epoci, au 
avut, la vremea lor, o importanță 
deosebită.

Dezvoltarea meseriilor și științe
lor, progresul astronomiei și naviga
ției impuneau o determinare tot 
mai precisă a timpului. Acest lucru 
a devenit posibil o dată cu inventa
rea orologiilor mecanice. De un fir 
înfășurat pe un ax mobil se lega o 
greutate. Prin cădere, greutatea an
trena desfășurarea firului și învirti- 
rea axului ; un sistem de angrenaje 
transmitea mișcarea indicatoarelor 
de pe cadran. Primele orologii me
canice au avut dimensiuni ciclopice 
și erau instalate în turnurile orașe
lor. Ele pot fi văzute și azi la Mi
lano, Moscova, Praga, Paris sau 
Strassbourg și sînt adevărate capodo
pere pentru făurirea cărora au lu
crat mulți ani meșteri iscusiți, ale 
căror nume au intrat în legendă. 
Descoperirea de către Galileo Gali
lei a legilor pendulului și aplicarea 
lor in construcția ceasurilor mar
chează începutul unei epoci noi în 
determinarea mai precisă a timpu
lui. Apărute prin secolul 17, ceasu
rile cu pendul sînt folosite și azi. 
Două orologii astronomice cu pen
dul, care măsoară timpul cu o pre
cizie de sutime de secundă, se află 
la Observatorul astronomic din 
București. Cu ajutorul lor se indica 
ora exactă pînă în anul 1957.

Apariția ceasurilor cu arc mar
chează o epocă în care instrumen
tele de măsurat timpul pot fi ușor 
transportate din loc în loc, devenind 
tot mai mici. Primele ceasuri cu arc 
au fost făcute de lăcătușul Peter 
Henlein, din Nürnberg. Din pricina 
formei lor, ele fuseseră botezate 
„ouăle vii din Nürnberg“. Intre a- 
ceste „ouă“ și cronometrele zilelor 
noastre, care determină timpul cu 
precizia zecimilor de secundă, sa 
află 5 secole de istorie.

Cercetările științifice moderne,

mai ales cele din domeniul fizicii 
contemporane, care studiază feno
mene a căror durată în timp este de 
ordinul unor fracțiuni cu multe ze
rouri între cifra și virgula zecimală, 
nu s-au mai mulțumit cu precizia a- 
tinsă de ceasul cu arc sau de orolo
giul cu pendul. A fost inventat cea
sul cu cuarț, a cărui precizie este de 
ordinul unor sutimi de miimi din 
secundă, iar apoi „ceasul atomic“ 
care permite măsurători pină la 
zecimea de miliardime din secundă. 
Cu asemenea unități de timp se o- 
perează în fizica nucleară. Folosin- 
du-se ceasurile cu cuarț și cele a- 
tomice, s-a descoperit că rotația Pă
mântului are unele abateri de la 
mișcarea perfect uniformă.

V-ați întrebat cum se află ora 
exactă î Determinarea ei începe din 
sala meridiană a Observatorului as- 
tronpjnic, de unde cercetătorii scru
tează bolta cerească.. Prin lunetă se 
observă trecerea stelelor la meri
dian. Momentul mișcării fiecărei 
stele se imprimă la un cronograf, pe 
o bandă, ce se derulează automat. Pe 
aceeași bandă se înregistrează se
cundele orologiului cu cuarț. Com
pararea datelor și efectuarea unor 
calcule complexe permit determi
narea orei exacte. Părăsim sala me
ridiană și pătrundem în „mica ce
tate a ceasurilor'1 — cum o numesc 
specialiștii de aici. în fața noastră 
se află un perete cu mai multe ta
blouri electronice de comandă. O in
stalație destul de complicată înso
țește cele două ceasuri cu cuarț ale 
serviciului orar al Observatorului. 
Singura asemănare cu ceasurile o- 
bișnuite o oferă cadranele cu acele 
lor indicatoare. Sînt orologiile care 
indică timpul cu cea mai mare pre
cizie. Aici se găsește și un post de 
radio-recepție. De 14 ori pe zi el re
cepționează semnalele orare emise 
de marile observatoare astronomice 
ale lumii. Compararea „orelor exac
te“ transmise de ele este încă un 
mijloc de verificare și de determi
nare cit mai precisă a timpului pe 
meridianul nostru. Unul dintre oro
logiile cu cuarț are o sarcină deose
bită : legat cu un cablu lung de cîți- 
va kilometri de ceasul Radiotelevi- 
ziunii, el îi transmite electric im
pulsurile de secundă, dirijîndu-i 
mersul. După el ne reglăm în mod 
obișnuit și noi ceasurile.

Dumitru MINCULESCU

Sectorul de montaj al podurilor rulante de la Uzina de construcții me
talice și mașini agricole din Bocșa

La Onești Simpozion de comunicări
tehnico-științifice

în zilele de 22 și 23 mai a.c., Di
recția generală de construcții-monta- 
je pentru uzine chimice și rafinării 
din cadrul Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, a organizat la 
Onești un simpozion de comunicări 
tehnico-științifice cu tema : „Metode 
tehnice noi în organizarea și execu-

tarea lucrărilor de construcții-mon- 
taj“. Au participat ingineri și arhi- 
tecți din cadrul C.S.P., C.S.C.A.S.,
C.S.M.S., Ministerul Industriei Con
strucțiilor, Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei, specialiști din 
sectorul de cercetări, cadre de spe
cialitate din învățămîntul superior 
etc. Tov. prof. ing. Răducanu Cioro- 
iu, adjunct al ministrului industriei 
petrolului și chimiei, a prezentat re
feratul „Probleme actuale în con
strucții“.

în continuare au mai fost prezen
tate o serie de referate pe probleme 
de specialitate.

Participanții la simpozion au vizi
tat Combinatul Chimic Borzești și 
orașul muncitoresc Onești. Un inte
res deosebit a prezentat atelierul de 
prefabricate al I.S.C.M. Onești, unde 
se realizează, pentru prima dată la 
noi în țară, elemente spațiale din 
beton armat pentru construcții pro
vizorii și definitive, echipate cu in
stalațiile tehnico-sanitare respective, 
silozuri pentru ciment din beton ar
mat precomprimat pe două direcții, 
și altele.

După vizitarea șantierelor au ur
mat discuții în legătură cu referate
le prezentate și metodele de execu
ție aplicate pe șantiere. (De la 
ing. Alexandru Mihail, corespondent 
voluntar).

Serviclul orar al Observatorului Astronomic. Toate aceste aparate ii servesc cercetătoarei Larissa Nistor 
la determinarea orei exacte

in laboratoarele microbiologîlor
(Urmare din pag. I-a)

dard la prepararea vaccinului. Esfe, dacă 
vreți, o olimpiadă bacteriologică al cărei 
rezultat se va cunoaște în curind, chiar 
la sfîrșitul acestui an.

Salmonella este un nume melodios, dar 
germenilor din acest grup de bacterii in
testinale patogene le-au căzut pradă 
mulți oameni. Printre cele 800 specii de 
salmonella se numără redutabilii microbi 

, ai febrei tifoide, ai febrelor paratifoide 
IA și B, ai unor toxiinfecții alimentare. 
Pe baza măsurilor luate în țara noastră, 
apariția acestor maladii s-a redus foarte 
mult. In ultimii 20 de ani morbiditatea a 
scăzut de 10—12 ori, iar mortalitatea s-a 
redus aproape la zero.

Una dintre armele puternice pe acest 
front este vaccinul T.A.B. (tific și paratif:c 
A și B). în institut, dr. Marcela Popovici 
și dr. Rusan Vlădoianu se ocupă de 
prepararea unui vaccin T.A.B. care poate 
fi administrât pe cale bucală. Cele cîteva 
drageuri frumos colorate, asemănătoare 
unor tablete de vitamine, îngăduie în 
mare măsură evitarea reacțiilor posfvacci- 
nale și a unor contraindicații medicale. 
Întrucît pentru extinderea vaccinării pe 
cale bucală sînt necesare cantități mari 
de vaccin, institutul a fost înzestrat cu un 
aparat de culturi în profunzime. Spre 
deosebire de metoda obișnuită, prin care 
vaccinurile se obțin pe suprafața unor 
medii de cultură solide, în noua instala
ție — introducîndu-se aer într-un mediu 
lichid și adăugîndu-se anumite soluții hră
nitoare — pot fi produse anual cantități 
de germeni de cîteva zeci de ori ma' 
mari, ceea ce permite lărgirea cadrului 
măsurilor profilactice.

Pînă în 1948, numărul bolnavilor de 
malarie se ridica la aproape 340 000 a- 
nual. în ofensiva larg desfășurată împo
triva ei, o dată cu utilizarea unor noi me
dicamente antipaludice de sinteză, a fost 
atacat și anofelul, agentul purtător al ma
lariei, țînțarul care o transmite. La Bucu
rești și la lași au fost pregătite sute de ca
dre medicale, o rețea de luptă antimalari- 
că a fost creată în toate zonele paludis- 
mului. în institut, sub îndrumarea acad. M. 
Ciucă și a prof. Gh. Lupașcu, membru co
respondent al Academiei R. P. Romîne, 
s-au întreprins cercetări aprofundate asu
pra felului în care insecta reacționează 
față de insecticide. După primele tratări 
cu insecticide remanente (DDT, HCH) 
s-a observat că înlăturarea malariei, prin

întreruperea transmisiei de la insectă la 
om, este pe deplin posibilă. Treptat, toți 
bolnavii au fost tratați cu noile medica
mente, zonele respective fiind asanate cu 
ajutorul insecticidelor. Astfel, numărul 
cazurilor a scăzut pînă în anul 1955 la 
numai 400, iar în 1961 n-a mai existat 
nici un caz de malarie prin transmisie 
naturală. Asemenea variolei mai înainte, 
malaria a fost practic eradicată în țara 
noastră. în prezent, specialiști ai institu
tului și cadre din rețeaua antiepidemică 
locală țin sub o continuă observație ve
chile cazuri de malarie și fostele zone 
paludice pentru preîntîmpinarea oricăror 
recidive.

Institutul a adus o contribuție impor
tantă la lupta împotriva poliomielitei. 
După ce s-a folosit cîțiva ani vaccin inac
tivat de tip Salk, din 1961 a fost introdus 
la noi un vaccin cu virus viu atènuàt (cu 
tulpini Sabin) care din 1963 se produce 
în laboratoarele conduse de medicii Gh. 
Gancevici, F. Horodniceanu și M. Zămfi- 
rescu. Prepararea acestui vaccin compor
tă o tehnică dificilă și complexă, pe cul

turi de țesuturi din rinichi de maimuțe. 
Suspensia de virus' viu obținută devine, 
după o prelucrare corespunzătoare Șt 
după controale severe de cîteva luni, un 
vaccin viu, în ultimul an, acest vaccin a 
fost administrat la peste zece milioane de 
persoane. In urma campaniilor de vacti- 
nare numărul îmbolnăvirilor a scăzut 
brusc : în 1961 au mai existat 327 de ca
zuri. de poliomielită, în 1962 — 86, iar 
în 1963 doar cîteva forme ușoare, cu pa
ralizii care au cedat rapid și fără urme.

Institutul „Dr. I. Cantacuzino" furnizea
ză cantități importante de minuscule 
„proiectile" împotriva dușmanilor micro
scopici și submicroscopici ai omului. In 
munca lor de zi cu zi, cercetătorii caută 
să descopere noi arme împotriva microbi
lor și virusurilor pentru învingerea altor 
boli. Șirul vaccinurilor și serurilor crește 
an de an, ele devenind mai puternice, cu 
acțiune mai rapidă și mai lesne de admi
nistrat bolnavilor. O serie de noi produse 
cu însemnate însușiri profilactice și tămă- 
duitoarb își așteaptă în prezent cfertifica- 
tul de ieșire pe teren,

Modernizarea
mașinilor și utilajelor in funcțiune
(Urmare din pag. I-a)

ză la Uzinele „Tractorul“-Brașov 
și în alte fabrici și uzine, unde con
ducerile administrative, organiza
țiile de partid și sindicale atrag la 
această acțiune numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni din secții ; prin 
propunerile lor, izvorîte din necesi
tățile producției, ei ajută la orien
tarea modernizării mașiniloi’ în di
recțiile principale, hotărîtoare pen
tru creșterea productivității muncii : 
ridicarea randamentului și speciali
zarea mașinilor, lichidarea locurilor 
înguste la anumite operații, reduce
rea timpilor auxiliari etc. Iată de ce 
e nevoie ca, în fiecare întreprindere, 
sugestiile și propunerile făcute gru
pelor de modernizare de către oame
nii care lucrează nemijlocit în pro
ducție să fie studiate cu toată grijă.

în acest an s-au creat condiții 
pentru o participare largă a colec
tivelor de întreprinderi la ridicarea 

I nivelului tehnic al mașinilor și uti

lajelor. Paralel cu modernizările ce 
se execută permanent și în mbd or
ganizat de întreprinderi specializate 
și de serviciile mecanic-Șef din în
treprinderi, conducerile fabricilor și 
uzinelor au posibilitatea că, sub în
drumarea și controlul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
să încheie contracte cu muncitorii 
pentru executarea unor lucrări de 
modernizare a mașinilor și utilaje
lor. Este necesar ca, pretutindeni, 
aceste condiții să fie cît mai bine 
folosite în scopul intensificării acțiu
nii de modernizare.

Muncind cu pasiune, pentru pu
nerea în valoare a noi rezerve in
terne existente în întreprinderi, 
dind, în cadrul acestei preocupări, 
o mare însemnătate modernizării 
mașinilor și utilajelor aflate în func
țiune, vom obține noi realizări în 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă, în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
COMPLICAȚII PREELECTORALE
III LIBAN

Infr-o corespondentă din Beirut ziarul 
vest-german „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG" 
scrie :

„S-a apropiat momentul hofărîfor al di
lemei dacă generalul Fuad Șehab va de
veni încă o dată președintele Libanului. 
Deși președintele urmează să fie ales 
abia in septembrie, propunerea pentru 
schimbarea constitufiei, care este o pre- 
miză a realegerii sale, trebuie înaintată 
pînă la 31 mai. Alegerile parlamentare 
în acest stat cu o populație de 1,7 mili
oane locuitori au fost încheiate, și noul 
parlament s-a întrunit.

Abstracție făcînd de eșecurile suferite 
de șefii opoziției în localitățile lor de 
baștină, de Raimond Edde și de fostul 
președinte Samun, alegerile nu au adus 
surprize mari. Peste 50 la sută din candi
dați înscriseseră pe steagurile lor ca sin
gur punct modificarea constituției și im
plicit realegerea lui Șehab. Dacă acest 
program pare oarecum sărăcăcios pentru 
următorii patru ani, să avem în ve
dere că democrația parlamentară în Li
ban trebuie înțeleasă în sens libanez și 
că toată puterea pornește de la președin
te care deține împuterniciri largi pe care 
le și folosește dată fiind slăbiciunea par

lamentului. Această slăbiciune a organu
lui legislativ decurge din com
ponența multicoloră a parlamentu
lui, compus din reprezentanți ai u- 
nor grupuri mici și foarte mici, după cri
terii regionale, religioase și de interese 
care în absența partide'or politice decid 
asupra destinului țării.

Constituția prescrie că după o perioadă 
de guvernămint de șase ani președintele 
nu poate fi reales pentru perioada urmă
toare, iar Șehab a dat de înțeles încă la 
începutul acestui an că în nici un fel de 
împrejurări el nu are de gînd să preia 
din nou funcția. Acest lucru nu a împie
dicat pe majoritatea candidaților să-și 
desfășoare campania electorală flufurînd 
persoana sa, împotriva voinței declarate 
a președintelui, fiind încredințați că în 
cele din urmă Șehab va ceda. Obiceiul 
oriental după care ultimul cuvînt mai este 
urmat de încă un ultim cuvînt a jucat 
probabil un rol și în această problemă. 
Șefii campaniei pentru schimbarea con
stituției sînt fostul premier sunit * Karami 
și colegul său ,de cabinet Djumblat. Am
bii au participat în mod hotărîtor la rebe
liunea din 1958 prin care a fost răsturnat 
predecesorul lui Șehab, Samun.

Refuzul de a fi reales, al președintelui, 
este repetat la intervale din ce în ce mai 
scurte după constituirea parlamentului, 
deși reședința sa de lîngă Beirut este vi
zitată zilnic de delegații care încearcă 
să-| convingă să devină din nou preșe-

*) Sectă religioasă.

dintele statului. Loialiștii, cum sînt numiți 
adepfii săi nerugați, aii atnenințaf cu de
monstrații și un marș spre reședința pre
ședintelui, ba chiar cu presiune publică 
și grevă generală penfru a-l constrînge 
pe Șehab să rămînă mai departe pre
ședinte, represalii ce se folosesc deobicei 
numai pentru a-scăpa de o persoană ne
dorită. Președintele pare însă hotărît să 
nu-și asume riscuri și să nu urmeze 
exemplul predecesorilor săi care au fost 
răsturnați atunci cînd au încercat să-și 
prelungească perioada de guvernămînt. 
El amenință, la rîndul sau, că va dizolva 
parlamentul pentru cîteva luni și va ză
dărnici prin aceasta adoptarea propune
rii pentru schimbarea constituției". (N.R. : 
potrivit ultimelor știri transmise de agen
țiile de presă, Camera Deputajilor a Par
lamentului libanez a aprobat marți cu 79 
voturi pentru și 14 contra o moțiune pri
vind modificarea Constituției pentru a 
permite reînnoirea mandatului actualului 
președinte Fuad Șehab. Moțiunea adop
tată va fi înaintată guvernului, urmînd ca 
acesta să pregătească proiectul de lege 
privind modificarea Constitufiei, care va 
fi apoi supus din nou aprobării Parlamen
tului).

„împrejurarea — continuă Süddeutsche 
Zeitung" — că loialiștii îl consideră pe 
Șehab ca fiind un om „care în Liban se 
naște numai o dată în 300 de ani" nu-i 
va dezlega de necesitatea de a se obiș
nui cu ideea de a găsi un succesor mai 
puțin secular. Pînă în prezent au apărut 
numele a opt candidați în cadrul discu
țiilor la care adepții lui Șehab încă nu 
participă, cu scopul de a-și dovedi loia
litatea de nezdruncinat. Din cei opt men
ționați, trei au șanse de a fi aleși. 
Pînă în prezent însă nici unul nu a recu
noscut candidatura sa, deoarece toți se 
mai simt umbriți de Șehab".

PRIN BRAZILIA

Ziarul italian „IL GIORNO” publică 
un reportaj al trimisului său special în 
Brazilia, Arrigolevi.

în drum spre Caruarù am întîlnit o fa
milie de țărani : soțul între două vîrste, 
soția o figură de copil trasă la față, cu 
un prunc de un an în brațe. Urcau la Vi
toria de Santo Antâo, o așezare la 40 
km de Recife și la 80 de Caruarù, un sat 
important ca piață comercială.

Pămîntul pare gras și bogat, și te im
presionează neplăcut, prin contrast, țăra
nii desculți, murdari, în spatele măgari
lor, vînzătorii de banane sau nuci de co
cos, care te strigă de la marginea străzii 
numindu-te „stăpîne", bordeiele sărăcă
cioase, construite din paie și noroi. Dru
meții pe care i-am întîlnit, mai ales țăra
nul, manifestă neîncredere față de noi.

Țăranul esfe tăcut, prudent, răspunde 
monosilabic, mai ales „s" care în limba 
braziliană înseamnă „da". Ar fi gata să 
spună „e" la toate întrebările noastre. 
Soția se arată mai vorbăreață, pînă cînd 
el o invită, făcîndu-i semn cu cotul, să 
fie mai reținută. Sînt proprietari a doi 
„quadras" de pămînt, aproximativ 2 ha.

— Pămîntul produce ?
. — È (da).

— Cînd e secetă însă nu produce?
— Da.
— Cu cît vinzi fasolea ?
— Cu 100 cruzeiras kg.
— Și cei care n-au pămînt cît cîșfigă ?
— 500—600 cruzeiras, chiar și 1 000.
— Pe zi ?

— Nâo senhor, pe săptămînă.
— Și se trăiește în felul acesta ?
— Sînt unii care mor de foame (și fe

meia începe o povestire macabră despre 
copiii unui cumnat al nu știu cui).

Am atins și probleme mai arzătoare.
— Ligile țărănești *) au fost închise ?
— Da.
— Este adevărat că au arestat multă 

lume ?
— Da, spune el. Și ea precizează : Au 

și împușcat și apoi au lăsat morții cîteva 
zile pe stradă.

— Cine a tras ? — Armata.
— Și nimeni n-a reacționat ? — Nâo 

sfenhot.
— Dar ligile țărănești au îmbunătățit 

condițiile voastre de trai ? — Da dom
nule.

— Și nimeni nu s-a revoltat cînd au 
fost dizolvate ? — Nu domnule (Din nou 
semne cu cotul, apoi fac).

Duțaă cîteva zeci de km parcurși îm
preună, ei și-au continuat drumul, iar noi 
ne-am întors spre Recife, numită Vene
ția Braziliei, pentru că se află‘înfre mare, 
rîuri și lagune, o metropolă cu un milion 
de locuitori, cu zgîrienori, suburbii bal
neare și „mocambos", cartierele de bor
deie, unde locuiesc, se spune, 3 sau 
400 000 de persoane. Un ziarist american 
le-a plasat pe locul doi pe scara mizerie: 
mondiale, după Salinele din Haiti, pe 
care nu îndrăznesc să mi le imaginez.

Dintr-o mie de copii care se nasc la 
Recife, 400 mor în primul an de viață, iar 
media vîrstei pentru cei care supraviețu
iesc, nu depășește 30 de ani. Nu știu cîfe 
mii de copii dorm sub cerul liber ; am 
văzut mulți copii murdări și aproape goi,

dormind ghemuiți pe pragul uneia din 
marile clădiri din centru.

Mizeria te strînge de gît.
Experții spun că în nord-estul Braziliei, 

o regiune cît jumătate din Europa, unde 
trăiesc 30 000 000 de locuitori, este cea 
mai vastă zonă a mizeriei din emisfera 
occidentală. Se spune, de asemenea, că 
mizeria din nord-est nu este de astăzi, ci 
dintotdeauna, numai că astăzi ea nu mai 
poate fi ascunsă pentru cei de aici. A- 
cesfa este primul lucru care s-a schim
bat, și nu este puțin. Din conștiința aces
tei mizerii s-au născut multe lucruri : sin
dicatele țărănești, ligile țărănești și așa- 
numitul Sudene, care este un fel de sediu 
pentru renașterea și reorganizarea regi
unii de nord-est, creat de fostul președin
te Kubitschek.

Situația din nord-estul Braziliei este tul
burată nu numai pentru că Sudene dis
pune de fonduri reduse, dar și pentru că 
aici „revoluçâo vitorioso" („revoluția vic
torioasă"), se prezintă sub altă înfățișare 
decîf la Rio sau Sao Paolo. Aici armata a 
închis ligile țărănești, a arestat și a 
comis violențe („Cruzeiro” a publicat fo
tografiile fostului deputat comunist Gri- 
gorio Bezerra, lovit cu bastoane de cau
ciuc), aici proprietarii de pămînt, îndată 
după revoluție, au încetat de a mai plăfi 
salarii, au terorizat pe țărani cu ajutorul 
armatei lor particulare, au dat foc la case 
„instaurînd o nouă teroare la sate" (cum 
scrie chiar un ziar de dreapta din Reci
fe). Perechea de țărani pe care i-am în
tîlnit nu spunea decît adevărul.

De toate acestea, la Rio de Janeiro se 
vorbește puțin. Și în afara Braziliei și mai 
puțin. Aceasta este grav, pentru că dacă 
ambigua și contradictoria „revoluție” 
împotriva lui Goularf, rod al unei alianțe 
nesigure între centru și dreapta, ar tre
bui să se pronunțe penfru dreapta, paș
nica evoluție socială și economică a Bra
ziliei spre forme de viață mai moderne, 
se va dovedi imposibilă.*) Uniuni de luptă ale țăranilor.

Fotbq{ Pregătirile 
lotului olimpic

Echipa olimpică de fotbal a țării 
noastre își cohtmua pregătirile în 
vederea celui de-al doilea meci cu se
lecționata olimpică a Bulgariei. In 
cursul acestei săptămîni, olimpicii 
noștri au făcut o partidă de antre
nament cu formația Petrolul Plo
iești. In cele două reprize lotul se- 
lecționabililor a avut următoarea 
alcătuire : Suciu-Greavu, Nunveiller 
III, Dan Coe, Ivan-Jenei, Koszka- 
Sorin Avram (Pîrcălab), Constantin, 
I. Ionescu, Crăihiceănu (Sorin A- 
vram). întâlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 6—2 (2—2).

Mîine, olimpicii noștri vor pleca cu 
avionul lă S'ofia.

SEMIFINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE BOX

Aseară, stadionul Republicii a găzduit 
prima reuniune a semifinalelor campio
natelor republicane de box. La cat. 
muscă, N. Gîju (Steaua) l-a învins la 
puncte pe D. Davidescu (Dinamo). Tî- 
nărul P. Vanea (pană) a dispus la punc
te de vechiul internațional C. Gheor
ghiu. Iată celelalte rezultate înregistra
te: pană: Buzitliuc b.p. Sabău; ușoară: 
Mihalik b.p. Popoacă; Dinu b.ab. Tu- 
doye; mijlocie mică; Mîrza b.p. Ba
dea; Olteanu b.p. Loew; semigrea: Ni
colau b.ab. Trandafir și Cojan b.p. D. 
Gheorghiu. A doua reuniune a semifi
nalelor are loc astă-seară de la orele 
19,30 pe stadionul Republicii.

Internazionale Milano ciștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni" 
la fotbal

VIENA 27 (Agerpres). — Pe sta
dionul Prater din Viena a avut loc 
aseară finala „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal, în care s-au în- 
tîlnit echipele Real Madrid și Inter
nazionale Milano. Fotbaliștii ita
lieni au intrat în posesia trofeului, 
terminînd învingători cu scorul de 
3—1 (1—0).

Sportivi romîni in întreceri internaționale
o Continuîndu-și turneul în țara 

noastră, echipa vest-germană de 
fotbal F. C. Nürnberg a întîlnit ieri 
pe stadionul Dinamo din Capitală 
ö selecționată secundă divizionară. 
Fotbaliștii romîni au repurtat victo
ria cu scorul de 2—1 (2—1). Scorul a 
fost deschis în minutul 2 de Dridea 
care a reluat cu capul o centrare a 
lui Badea. în minutul 27, fotbaliștii 
noștri au mărit scorul prin Nun- 
weiller IV. Acesta a înscris cu capul 
în urma unei lovituri de colț exe
cutate de Mateianu. Oaspeții au mar
cat în minutul 35, prin centrul ata
cant Strehl. Duminică, la Constanța, 
F.C. Nürnberg întîlnește pe Farul.

• Echipa maghiară de fotbal F. C. 
Szeged a jucat ieri la Sibiu cu for
mația locală C.S.M. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (0—0).

• în cel de-al doilea meci al tur
neului pe care îl întreprinde în 
U.R.S.S., echipa U.T. Arad a întîlnit 
formația Zenit Leningrad. Meciul 
s-a terminat cu scorul de 4—1 (4—0) 
în favoarea jucătorilor sovietici. Go
lul echipei romîne a fost înscris de 
extremă stingă Titus Farcaș.

o Echipele de tenis de masă ale 
Clubului Voința București au susți
nut o întîlnire amicală la Wroclaw 
cu selecționatele clubului polonez 
„Start“. în ambele meciuri victoria 
a revenit sportivilor romîni : la fe
minin Cu 5—0 și la masculin cu 5—2. 
Rezultate tehnice : feminin : Pitică— 
Naguszewska 2—0 ; Mihalca—Vogel 
2—1 ; Tompa—Kucharska 2—1 ; Pi
tică—Vogel 2—.1 ; Tompa—Nagus
zewska 2—0. Masculin : Ionescu— 
Bettman 2—0; Botner—Urbanski 
2—0; Popescu—Paczkowski 2—0; Io
nescu — Urbanski 1—2 ; Popescu — 
Bettman 2—0 ; Botner—Paczkowski 
1—2 ; Popescu—Urbanski 2—0.

DE PESTE HOTARE
Hotărîrea C.C. al P.C.B. 
și a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria

SOFIA 27 (Agerpres) B.T.A. 
transmite : La 26 mai, la Sofia a 
fost dată publicității Ilotărîrea C.C. 
al P.C.B. și a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria cu privire la dez
voltarea în continuare a democra
ției socialiste și îmbunătățirea acti
vității consiliilor populare.

Fază din meciul de fotbal dintre selecționata secundă divizionară a 
țării noastre și F. C. Nürnberg

F estivitätile 
„Șevcenko“

KIEV 27.— Corespondentul Ager
pres, S. Podină, transmite: La Kiev 
s-au deschis la 27 mai festivitățile 
„Șevcenko“, cu prilejul împlinirii a 
150 de ani de la nașterea marelui 
poet ucrainean. Iau parte numeroși 
oaspeți printre care scriitori, critici 
și istorici literari din Moscova, din 
republicile unionale și autonome, 
precum și oaspeți de peste hotare. 
Din partea Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă participă o delegație 
alcătuită din acad. Mihai Beniuc, 
Eusebiu Camilar, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., și victor 
Tulbure. Festivitățile au început cu 
o plenară reunită a conducerii uniu
nilor scriitorilor din U.R.S.S. și R.S.S. 
Ucraineană care se desfășoară în sala 
de sesiuni a Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene. Lucrările plena
rei au fost deschise de C. Fedin, 
prim-secretar al conducerii Uniunii 
scriitorilor din U.R.S.S., după care 
au luat cuvîntul scriitori ucrainenii 
ruși și din celelalte republici unio
nale. Ei au evocat personalitatea lui 
Taras Șevcenko, au reliefat caracte
rul revoluționar al creației sale. Lu
crările plenarei continuă.
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I JAWAHARLAL NEHRU Cuvîntarea radiotelevizată a lui N. S. Hrușciov 
despre vizita in R. A. U.

Jawaharlal Nehru, eminent om de 
stat al Indiei, s-a născut la 14 no
iembrie 1889, la Allahabad. El și-a 
tăcut studiile în Anglia și, după în
toarcerea sa în India, în anul 1912, 
a început să practice avocatura la 
Tribunalul suprem din Allahabad. In a- 
celași an a intrat în partidul Congresul 
National Indian și de atunci a luat parte 
activă la viața politică a Indiei. Din anul 
1918 a fost fără întrerupere membru al 
organelor conducătoare ale partidului 
Congresul National Indian, fiind ales de 
mai multe ori președinte al acestui partid.

J. Nehru a participat ca militant de 
frunte la mișcarea de eliberare nafională, 
din care cauză a fost arestat în repetate 
rînduri de autoritățile engleze, petrecin- 
du-și în închisorile coloniale aproape 10 
ani. Acolo el a scris cunoscutele cărți 
,,Descoperirea Indiei' și „Autobiografie", 
traduse și în limba romînă.

După proclamarea, la 15 august 1947, a 
independenței Indiei, Nehru a fost fără 
întrerupere prim-ministru, îndeplinind în 
același timp funcțiile de ministru al afa
cerilor externe și de președinte al Comi
siei de planificare.

Sub conducerea guvernului în frunte cu

Mesajul radiodifuzat al președintelui Indiei
DELHI 27 (Agerpres). — Intr-un 

mesaj radiodifuzat adresat poporu
lui indian cu prilejul încetării din 
viață a lui Jawaharlal Nehru, pre
ședintele Indiei, S. Radhakrishnan, a 
declarat că în persoana lui Nehru 
națiunea a pierdut și unul din cei 
mai mari luptători pentru libertate 
și pe unul din creatorii Indiei con
temporane. „Nehru, a declarat pre
ședintele, a crezut cu toată convin

Omagiile aduse de numeroase personalități 
ale vieții publice internaționale

DELHI 27 (Agerpres). — Știrea 
morții lui J. Nehru a fost primită 
cu vie emoție în întreaga lume. Lu
crările diferitelor organisme ale Or
ganizației Națiunilor Unite și ale 
altor foruri internaționale — 
U.N.E.S.C.O., Conferința de la Ge
neva pentru comerț și dezvoltare — 
au fost întrerupte în semn de do
liu. Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adus un omagiu mare

TRATATIVELE DINTRE DELEGAȚIILE 
GUVERNAMENTALE 
ALE R. P. ROMINE Șl S.U.A.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Miercuri au continuat la Washington 
tratativele între delegațiile guver
namentale ale R. P. Romîne și State
lor Unite. Membri ai delegației ro
mîne au avut, de asemenea, între
vederi cu reprezentanți ai ministe
rului agriculturii al S.U.A. și cu 
membri ai conducerii „Export-Im
port Bank“.

In Coreea de sud

Mitinguri studențești 
și represiuni ale poliției

SEUL 27 (Agerpres). — Marți au 
avut loc noi demonstrații studențești 
la Seul. După ce au organizat un 
miting în clădirea școlii, studenții 
au ieșit pe stradă. Ei au cerut eli
berarea celor arestați cu o zi în 
urmă și pedepsirea soldaților care 
i-au atacat pe demonstranți. Poli
țiștii i-au atacat din nou. folosind 
gaze lacrimogene și bastoane de 
cauciuc. Au fost operate noi ares
tări, iar trei tineri au fost răniți.

★

SEUL 27 (Agerpres). — Agenția 
Reuter relatează că in cursul zilei de 
miercuri, un număr de aproximativ 
500 de studenți ai universității din 
orașul Kwangju, au organizat o de
monstrație pe străzile orașului, pur- 
tînd pancarte cu inscripția : „Pre
ședintele Pak Cijan Hi să-și dea de
misia". Poliția a intervenit încercînd 
să-i împrăștie pe demonstranți. In 
timpul ciocnirilor mai mulți stu
dentă și polițiști au fost răniți. Zece 
studenți au fost arestați.

Miercuri după-amiază peste 300 de 
profesori și învățători de. la 11 co
legii ale Universității din capitala 
Coreei de sud s-au întrunit în ca
drul unui miting de protest împotri
va represiunilor polițienești la care 
sînt supuși studenții universității. 
Ei au adoptat o rezoluție în care se 
cere eliberarea tuturor studenților 
arestați, respectarea dreptului la în
trunire. încetarea perchezițiilor e- 
fectuate de poliție în școli și demi
sia actualului rector al Universității 
din Seul care nu reprezintă interese
le studenților. De asemenea, rezo
luția cere ca guvernul să satisfacă 
revendicările materiale ale profesori
lor. Rezoluția a fost' trimisă pre
ședintelui Coreei de sud, Pak Ci
jan Hi.

Jawaharlal Nehru, poporul indian a obți
nut succese de seamă în dezvoltarea e- 
conomică și culturală a țării, în consolida
rea independenței sale.

Afirmindu-se ca o personalitate mar

gerea în pacea în întreaga lume. 
Memoria conducătorului nostru va fi 
cinstită cel mai bine dacă vom servi 
idealurile lui. Este greu să ne ima
ginăm India contemporană fără 
luptătorul activ Jawaharlal Nehru. 
O dată cu moartea sa a fost încheia
tă o epocă în istoria țării noastre“.

Elogiind meritele lui Nehru în cu
cerirea independenței naționale a 
Indiei, președintele s-a referit la 

lui dispărut, elogiind activitatea 
neobosită și meritele lui J. Nehru 
în lupta pentru pace și colaborare 
între state.

Pe adresa guvernului indian și a 
Președinției Republicii India sosesc 
din întreaga lume numeroase me
saje și telegrame de condoleanțe din 
partea conducătorilor de state și gu
verne, din partea a numeroase per
sonalități ale vieții publice interna
ționale.

ÎNAINTEA consiliului ministerial al c.e.e.
BRUXELLES 27 (Agerpres). — 

Ministrul economiei al guvernului 
R.F. Germane, Schmücker, s-a întîl- 
nit marți cu președintele Hallstein, 
și cu membrii comisiei C.E.E. pentru 
a discuta probleme ale Pieței comu
ne. Cu acest prilej, el a explicat mă
surile luate recent de guvernul de la 
Bonn cu privire la' reducerea taxe
lor vamale.

După cum arată agenția D.P.A., 
măsurile guvernului vest-german au 
trezit la Bruxelles îndoieli. Se aș
teaptă ca guvernele Franței și Ita-

PROBLEME
ALE CELUI DE-AL CINCILEA CONTINENT

„Australla caută piețe de desfa
cere" — scriu tot mai frecvent în 
ultima vreme ziarele occidentale. In 
această direcție ea întîmpină anu
mite dificultăți. „Printre aceste difi
cultăți, relatează publicația engleză 
„Eastern World", se află relațiile cu 
Indonezia și Malayezia în cadrul 
„confruntării" dintre acestea (în care 
Australia acordă Malayeziei spri
jin moral și un oarecare echipament 
militar) ; presiunile Japoniei, S.U.A. 
și Marii Britanii asupra politicii co
merciale și tarifare ; șl relațiile Aus
traliei cu țările în curs de dezvol
tare".

Desigur, publicația citată a ținut 
să păstreze oarecare discreție atunci 
cînd s-a referit la „sprijinul moral* 
și „un oarecare echipament militar*, 
în- realitate, după recenta vizită la 
Kuala Lumpur a unei misiuni milita
re, ministerul apărării al Australiei 
a elaborat un program care prevede 
să se acorde Malayeziei un ajutor 
militar în sumă de 3 milioane de lire 
australiene. In această ordine de 
idei, presa iniormează că Australia 
urmează să livreze „sub formă de 
dar" Malayeziei diferite tipuri de 
armament, nave militare, utilaj și 
mecanisme pentru construcții. Ea 
va pune la dispoziția Malayeziei 
specialiști militari — instructori și 
consilieri. După cum remarcă unii 
observatori, acești specialiști ur
mează să constituie o completare 
a efectivelor militare australiene a- 
flate de mult în Malayezia. Mai mult, 
ziarul „Canberra Times* relatează 
că în curînd Australia va putea tri
mite trupe și în Borneo.

Cele de mai sus se leagă de fap
tul că Malayezia este una dintre 
acele regiuni unde capitalul austra
lian are importante interese. Numai 
în industria extractivă de cositor a 

cantă a vieții internationale contempora
ne, J. Nehru a promovat în domeniul 
politicii externe, în fruntea guvernului 
indian, o politică de pace, prietenie și 
colaborare între popoare. El și-a dobîn- 
dit o înaltă apreciere în opinia publică 
mondială prin eforturile pentru promo
varea principiilor coexistentei pașnice 
între statele cu orînduiri sociale diferite, 
pentru destinderea încordării internatio
nale, pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, pentru lichidarea definitivă 
a rămășițelor colonialismului.

Legăturile dintre Republica India și 
Republica Populară Romînă s-au dezvol
tat continuu în interesul și avantajul am
belor țări, iar primul ministru Nehru a 
avut un rol însemnat în această evoluție. 
Deosebit de rodnice pentru strîngerea 
relațiilor de prietenie și colaborare din
tre jările noastre au fost vizitele la ni
vel înalt în India și Romînia ale condu
cătorilor lor.

In aceste clipe de grea încercare pen
tru poporul indian, poporul romîn îm
părtășește adînca sa durere și îi adre
sează expresia sentimentelor sale de 
profundă compasiune.

marea sa contribuție în construirea 
economiei țării. Referindu-se la ati
tudinea lui Nehru față de cele mai 
importante probleme internaționale. 
S. Radhakrishnan a arătat că fostul 
prim-ministru s-a pronunțat cu toa
tă puterea și fermitatea caracterului 
său pentru lichidarea colonialismu
lui pe întreg globul pămîntesc. Cu
vintele lui, a subliniat președintele, 
au fost întotdeauna ascultate cu res
pect.

Pînă miercuri seara și-au anunțat 
oficial participarea la funeralii pri
mul ministru al Angliei, Douglas- 
Home, premierul Ceylonului, d-na 
Sirimavo Bandaranaike, A. N. Ko- 
sîghin, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., Dean 
Rusk, secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., și alte persoane ofi
ciale.

lieî, datorită situației lor economice 
actuale să se arate rezervate față de 
astfel de măsuri.

Consiliul ministerial al Pieței co
mune care își va începe lucrările în 
primele zile ale lunii iunie la Bru
xelles va lua din nou în dezbatere 
cererea Spaniei de a adera la Piața 
comună. Corespondentul pentru pro
bleme economice la Bruxelles al a- 
genției France Presse lasă să se înțe
leagă că șansele succesului Spaniei 
nu sînt previzibile.

Malayeziei acționează 12 companii 
australiene. încă în 1960, profitul a- 
cestora era de peste 5 milioane de 
lire. Numeroase firme și companii 
australiene au făcut investiții de ca
pital în industria prelucrătoare a 
Malayeziei.

Dificultățile pe care le întîmpină 
Australia (și la care se referă ziarul 
citat la început) sînt agravate de 
situația existentă pe piața mondială 
capitalistă în ce privește desfacerea 
unor produse tradiționale ale Aus
traliei. Despre această țară-conti- 
nent se spune, adesea, că ar „că
lători pe o oaie*. E o glumă ve
che, care are la bază faptul 
că în Australia există circa 150 000 000 
de oi, în medie cite 15 pe cap de 
locuitor. Lîna, alături de grîne și 
alte produse agricole, constituie 
principalul obiect al exportului aus
tralian. Tocmai de aceea Australia 
susține la conferința de la Geneva 
pentru comerț și dezvoltare cît și cu 
alte prilejuri, acele propuneri care 
urmăresc obținerea de către țările 
în curs de dezvoltare a unor prețuri 
mai bune la materiile prime desti
nate exportului. Cît privește efortu
rile îndreptate spre căutarea de noi 
piețe de desfacere pentru produsele 
sale, ziarul „New York Times" relevă 
faptul că „ele sînt determinate și de 
teama pe care autoritățile și oame
nii de afaceri o resimt în legătură 
cu posibilitatea care s-ar putea ivi 
ca Marea Britanie, principalul cum
părător al produselor de bază, să 
intre în Piața comună".

Un alt factor care influențează po
litica de comerț exterior a Australiei 
este problema petrolului. Statisticile 
consemnează că Australia ocupă al 
doilea loc după S.U.A. în ce priveș
te numărul de automobile (calculat 
la 1 000 de locuitori) și de aceea

In Consiliul de Securitate

Continuă dezbaterile cu privire 
la plîngerea Cambodgiei

NEW YORK 27 (Agerpres). — în 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
continuă dezbaterile privind plînge- 
rea Cambodgiei în legătură cu ac
țiunile de la frontiera cu Vietnamul 
de sud.

Reprezentantul Franței, Roger 
Seidoux. care prezidează ședința 
Consiliului de Securitate, a susținut 
plîngerea Cambodgiei și s-a declarat 
de acord cu convocarea imediată a 
conferinței de la Geneva, ca singura 
soluție menită să contribuie la ga
rantarea integrității teritoriale și 
neutralității Cambodgiei. In scopul 
evitării repetării unor astfel de inci
dente. a declarat el, Comisia inter
națională de control, instituită prin 
acordurile de la Geneva, va trebui 
să întreprindă inspecții la frontiera 
dintre Cambodgia și Vietnamul de 
sud.

Reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Adlai Stevenson, a

NOI DEMONSTRAȚII PENTRU PACE
ALE FEMEILOR DIN ȚĂRILE N.A.T.O.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anunță că 
la 15 iulie în toate țările membre 
ale N.A.T.O. vor avea loc simultan 
demonstrații pentru pace ale femei
lor. In favoarea acestei acțiuni s-au 
pronunțat Dagmar Wilsson, con
ducătoarea organizației americane 
..Femei, luptați pentru pace“, Janet 
Nauman, reprezentanta femeilor din 
R. F. Germană, precum și alte con
ducătoare ale organizațiilor de fe
mei care au participat la recenta 
conferință a femeilor din țările 
membre ale N.A.T.O. ținută la Haga.

Incidente
în Guyana Britanică

GEORGETOWN 27 (Agerpres). — 
In localitatea Wismar, aflată la dis
tanță de 100 km de Georgetown, au 
avut loc noi incidente rasiale care 
au determinat autoritățile să ia mă
suri, inclusiv introducerea restric
țiilor de circulație.

172 de clădiri și magazine aparți- 
nînd adepților partidului popular 
progresist, partid de guvernămînt 
în Guyana Britanică, au fost arse și 
distruse. Sute de persoane au rămas 
fără adăpost. Autoritățile au luat 
măsuri pentru a evacua din Wismar 
peste 800 de persoane, în majoritate 
indieni.

Incidentele recente se încadrează 
în valul de provocări puse la cale de 
un grup de rasiști care vizează, după 
cum a declarat recent primul minis
tru Cheddl Jagan, să întîrzie procla
marea independenței Guyanel Bri
tanice șl să aducă prejudicii forțelor 
care luptă pentru independență. ' 

este un mare consumator de produ
se petroliere, pe care le importă. In 
ultimul timp, agențiile de presă re
latează despre descoperirea și ex
tinderea extracției de țiței pe tere
nurile petroliere de la Moonie (sta
tul Queensland) și despre vînzarea 
după îndelungi tratative a unei părți 
a producției către firma „Shell". 
„Pînă în prezent, relatează „Eastern 
World', s-a cheltuit suma de apro
ximativ 123 milioane de lire austra
liene pentru prospectări petroliere în 
Australia. Ca mare cumpărătoare 
de petrol brut, Australia prezintă 
astfel din două motive un interes 
crescînd pentru marile concerne pe
troliere din lume". De altfel, în ex
ploatările de țiței de la Moonie’, pon
derea capitalului străin depășește 
cifra de 80 la sută.

In ultimul timp, în Australia se 
remarcă o anumită activizare a fas
cismului, fapt care nu este desigur 
lipsit de legătură cu întărirea poziții
lor capitalului monopolist internațio
nal. De curînd, la Sydney și Mel
bourne au apărut din nou manifeste 
cu caracter nazist. Ziarul „Sydney 
Morning Herald* relevă că organiza
ții neonaziste din Australia au legă
turi cu cele de peste hotare de unde 
primesc sprijin. Chestiunea a avut 
ecou în parlament unde s-a cerut 
guvernului să interzică difuzarea li
teraturii profasciste, rasiste.

Relevînd dificultăți ale economiei 
Australiei, presa democrată scoate 
totodată în evidență și scăderea 
puterii de cumpărare a oamenilor 
muncii. In aceste condiții, crește 
lupta oamenilor muncii împotriva ex
ploatării monopolurilor străine și au
tohtone, pentru interesele lor vitale, 
pentru democrație și pace.

Dan BRATU

deplîns incidentele de la granița 
Cambodgiei cu Vietnamul de sud și 
s-a pronunțat pentru trimiterea de | 
trupe O.N.U. în regiunea de fron
tieră, opunîndu-se convocării confe
rinței de la Geneva și extinderii 
atribuțiunilor comisiei internaționale 
de control asupra acestei regiuni.

Reprezentantul Marocului, Taibi 
Benhima, a sprijinit plîngerea Cam
bodgiei și cererea sa de a fi convo
cată Conferința de la Geneva pen
tru a i se garanta neutralitatea și 
integritatea teritorială. Vorbitorul 
s-a declarat împotriva propunerilor 
sud-vietnameze, sprijinite de S.U.A., 
privind crearea unei comisii pentru 
delimitarea graniței dintre Cambod
gia și Vietnamul de sud și forma
rea unor unități militare mixte de 
către celé două țări, cu sarcina de a 
supraveghea zona de frontieră.

A urmat la cuvînt Huot Sambath, 
ministrul afacerilor externe al Cam
bodgiei, care a reafirmat poziția gu
vernului său față de propunerile 
sud-vietnameze, respingîndu-le ca 
inacceptabile și contrare neutralită
ții țării sale.

In cuvîntul său reprezentantul 
U.R.S.S., Fedorenko, a condamnat 
acțiunile îțnpotriva Cambodgiei și 
s-a pronunțat în sprijinul cererii 
Cambodgiei privind convocarea în 
cel mai scurt timp a conferinței de 
la Geneva..

Ç£L92 CAPITALA KATANGĂI DE NORD
OCUPATĂ DE RĂSCULAȚI

ELISABETHVILLE 27 (Agerpres). 
— Agențiile de presă anunță că ora
șul Albertville, capitala Katangăi de- 
nord, a fost ocupat de către forțele 
răsculaților. Știrea a fost confirma
tă de către conăulul american Jo
nathan Dean, care aflîndu-se în
tr-un avion ce urma să aterizeze pe 
aeroportul din Albertville, a fost 
nevoit să se întoarcă la Elisabethvil- 
le întrucît, după cum a declarat el, 
pistele aeroportului erau blocate de 
baricade ridicate de răsculați. încer
cările făcute de autoritățile congo
leze de a intra în legătură cu Al- 
bertville-ul au fost zadarnice, co
municațiile telegrafice și telefonice 
fiind întrerupte. în fruntea răscula
ților se află Pierre Mulele, fost co
laborator apropiat al lui Antoine 
Gizenga. Agenția Associated Press 
anunță că o garnizoană a trupelor

La Paris a avut loc o adunare de solidaritate cu lupta minerilor greviști 
din Spania

BUDAPESTA. La 27 mai, pre
ședintele Republicii Arabe Yemen, 
Abdullah al-Sallal, care se află într-o 
vizită oficială în R. P. Ungară, s-a 
întîlnit cu Jânos Kădâr, președintele 
guvernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar, și cu Istvăn Dobi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare.

TOKIO. Delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în frunte cu A. I. 
Mikoian, deputat în Sovietul naționa
lităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
la invitația Parlamentului japonez a 
întreprins o vizită în Japonia, a pă
răsit Tokio la 27 mai, îndreptîndu-se 
spre Moscova.

OTTAWA. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care timp de două 
zile s-a aflat într-o vizită oficială în 
Canada, s-a reîntors la New York. El 
a avut o serie de întrevederi cu pri
mul ministru canadian, L. Pearson, și 
cu ministrul afacerilor externe, Paul 
Martin, astipra unor probleme ale 
actualei situații internaționale, precum 
și asupra situației din Cipru.

BELGRAD. După cum transmite 
agenția Taniug, la invitația generalului 
de armată Ivan Goșniak, adjunct al 
comandantului suprem și secretar de 
stat pentru problemele apărării națio
nale, miercuri a sosit la Belgrad, în
tr-o vizită oficială în Iugoslavia, ma
reșalul Rodion Malinovski, ministru al

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
27 mai, N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, care s-a înapoiat luni 
din R.A.U., a rostit o cuvîntare ra
diotelevizată. In cuvîntarea sa, el a 
apreciat drept un eveniment de 
seamă în viața poporului egiptean 
zăgăzuirea Nilului și încheierea pri
mei părți a lucrărilor de construcție 
a barajului de la Assuan.

„Dorim ca eforturile lumii socia
liste, — a spus vorbitorul — ale miș
cării de eliberare națională, forțele 
revoluționare ale oamenilor muncii 
din țările capitaliste să se unească 
în lupta împotriva imperialismului, 
împotriva jugului monopolurilor, 
împotriva colonialiștilor vechi și 
noi“.

N. S. Hrușciov a arătat că tehnica, 
gîndirea inginerească, energia și 
voința oamenilor sovietici, care lu
crează pe șantierul de construcție a 
barajului de la Assuan, au ilustrat o 
dată mai mult marile posibilități 
tehnice și științifice de care dispune 
statul socialist.

Șeful guvernului sovietic a arătat 
că asupra sa și a membrilor dele
gației sovietice au produs o deose
bită impresie construcțiile moderne 
pe care le realizează poporul elibe
rat al R.A.U., în primul rînd barajul 
de la Assuan, pămînturile smulse 
deșertului. „Ne bucurăm din toată 
inima de succesele prietenilor noștri 
arabi și le urăm cu căldură noi rea
lizări în valorificarea terenurilor din 
deșert“. El a arătat că în cei 12 ani 
care au trecut de la victoria revo
luției, R.A.U. „a făcut un mare pas 

congoleze situată în acest oraș s-a 
răsculat. Agenția nu confirmă însă 
caracterul acestei răscoale.

★

NEW YORK 27 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a a- 
nunțat că a fost acceptată cererea 
guvernului congolez de a fi trimise 
trupe ale O.N.U. în provincia Kivu, 
unde au loc lupte de partizani.

Purtătorul de cuvînt a confirmat 
că guvernul congolez a adresat o ce
rere verbală în acest sens șefului 
operațiunilor O.N.U. în Congo, dar 
că ordinul de dizlocare a trupelor 
O.N.U. în provincia Kivu va fi dat 
numai după ce se va primi o cerere 
în scris. El a precizat că această 
acțiune nu va opri operațiunile de 
retragere a trupelor O.N.U. din Con
go, prevăzute să se termine la 30 
iunie.

apărării al U.R.S.S. La aeropor
tul din Belgrad, mareșalul Rodion 
Malinovski a fost întîmpinat de ge
neralul de armată Ivan Goșniak și de 
alte persoane oficiale iugoslave.

RIO DE JANEIRO. Fostul pre
ședinte al Braziliei, Juscelino Ku- 
bitschek, a declarat că este hotărît 
să-și pună candidatura la alegerile 
prezidențiale care urmează să aibă loc 
în 1965. Presiunile adversarilor mei 
politici, a spus el, nu-mi vor putea 
schimba hotărîrea.

La Minneapolis (S.U.A.) a fost con
struit un „submarin de buzunar" 
pentru cercetări Ia adincimi pină 

la 1800 m 

înainte în dezvoltarea economiei și 
culturii sale, în construirea unei vieți 
noi“.

N. S. Hrușciov a comunicat că a 
avut cu președintele Gamal Abdel 
Nasser și convorbiri în probleme de 
ideologie, unde există puncte de ve
dere diferite. „Totuși, a spus el, in
terpretarea diferită a unor fenome
ne nu ne împiedică să întărim prie
tenia dintre cele două state, priete
nie care se întemeiază pe comunita
tea țelurilor în lupta împotriva im
perialismului, a colonialismului, în 
apărarea păcii și a coexistenței paș
nice între state cu orînduiri socialc- 
diferite“.

După cum a spus N. S. Hrușciov, 
din declarațiile președintelui Nasser 
„se poate desprinde concluzia că in
tre noi nu există divergențe deose
bite“ în interpretarea problemei 
unității arabe. Vorbitorul s-a referit 
apoi la convorbirile avute cu pre
ședinții Algeriei, Yemenului și Ira
kului.

Analizînd declarația comună, 
vorbitorul a spus că ea este 
apreciată de guvernul sovietic drept 
„document important îndreptat spre 
destinderea continuă a încordă
rii internaționale, spre întărirea 
păcii“. Vizita noastră, a ară
tat șeful guvernului sovietic, a do
vedit că între R.A.U. și U.R.S.S. 
există posibilități prielnice pentru‘o 
colaborare prietenească, încununată 
de succes, în numele intereselor po
poarelor noastre, în numele intere
selor tuturor popoarelor care luptă 
pentru pace, democrație și progres 
social“.

In legătură cu încetarea din 
viață a primului ministru al Indiei, 
J. Nehru, N. S. Hrușciov a spus : 
„Toți oamenii cu vederi progresiste 
sînt îndurerați din cauza încetării 
din viață a primului ministru Nehru, 
om care înă în ultima clipă a vieții 
sale și-a consacrat forțele, înțelep
ciunea de om de stat și experiența 
slujirii idealurilor înălțătoare ale 
umanismului, păcii și progresului".

ÎNCHEIEREA UNEI CONVENȚII 
CONSULARE INTRE U. R. S. S. 
Șl S.U.A.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
Moscova și Washington s-a anunțat 
simultan terminarea tratativelor cu 
privire la încheierea convenției con
sulare între U.R.S.S. și S.U.A. Pro
iectul convenției a fost aprobat de 
guvernele celor două țări, iar sem
narea lui va avea loc la 1 iunie 1964 
ia Moscova. Documentul va fi sem
nat de ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și am
basadorul S.U.A. în Uniunea Sovie
tică, Foy D. Kohler.

Agenția TASS apreciază că în
cheierea convenției consulare în
tre U.R.S.S. și S.U.A. constituie un 
pas util în dezvoltarea și îmbunătă
țirea relațiilor sovieto-americane.

In comunicatul publicat la Was
hington, președintele Johnson își ex
primă speranța că convenția — pri
ma de acest fel încheiată între Sta
tele Unite și Uniunea Sovietică — 
„este un pas important în eforturile 
noastre continue de a dezvolta con
tactele și înțelegerea dintre poporul 
american și popoarele Uniunii So
vietice, lucru atît de important în 
lupta continuă pentru menținerea 
păcii“.

Conform convenției, cetățenii ce
lor două țări aflați în vizite sau ir 
interese de afaceri pe teritoriile 
U.R.S.S. și respectiv S.U.A. vor be
neficia de protecție consulară și vor 
putea apela la servicii consulare 
pentru a le reprezenta interesele.

LONDRA. Comitetul executiv al 
partidului laburist britanic a făcut cu
noscut că a luat hotărîrea de a amîna 
congresul anual al partidului laburist, 
care trebuia să aibă loc la Blackpool, 
la 28 septembrie, pînă după alegerile 
generale din Marea Britanie prevă
zute pentru luna octombrie a.c.

ATENA. Noul consiliu de condu
cere al Teatrului Național din Atena, 
prezidat de poetul G. Seferis, a sta
bilit programul Festivalului de teatru 
antic de la Epidaur, care se va ține 
între 21 iunie și 26 iulie a.c., specta
colele uimind să aibă loc numai sîm- 
băta și duminica, după apusul soare
lui, conform tradiției antice. Anul a- 
cesta vor fi prezentate la Epidaur tra
gediile „Ion" și „Andromaca" de Eu
ripide, „Ajax" de Sofocle, „Rugătoa
rele" de Eschil și piesa „Pacea" de 
Aristofan.

ALGER. Intr-un comunicat al ar
matei de eliberare din Angola se a- 
rată că în regiunea Pedras Negras, 
la 150 kilometri sud-est de capitala 
coloniei, Luanda, partizanii au lansat 
mai multe atacuri împotriva patrule
lor portugheze, omorînd 20 de mili
tari colonialiști și capturînd o mare 
cantitate de muniții. Lupte grele au 
avut loc în localitatea Songos și în 
orașul Dembos, capitala regiunii cu 
același nume, controlată de partizani. 
Au fost uciși 44 de militari portu
ghezi.
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