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Obținerea unui număr cît mai 
mare de produși de Ia efectivele 
matcă este de cea mai mare însem
nătate pentru creșterea în continua
re a șeptelului. Mărirea procentului 
de natalitate al animalelor se reali
zează în primul rînd prin apli
carea întregului complex de măsuri 
privind furajarea, efectuarea corectă 
și la timpul optim a însămînțărilor 
artificiale, creșterea în cele mai bune 
condiții a animalelor tinere desti
nate prăsilei, ținerea evidențelor 
zootehnice etc. în unitățile agri
cole care au ținut seama de toate 
aceste condiții rezultatele sînt deo
sebit de bune. în numeroase gos
podării de stat și gospodării colec
tive se obțin anual de la fiecare 
100 de vaci cîte 85—95 de viței, cîte 
100—120 de miei de la fiecare sută 
de oi și cîte 16 
purcei în medie de 
la fiecare scroafă, 
în unele unități 
însă numărul de 
produși care se 
realizează de la e- 
fectivele matcă 
este mai redus. 
Calculele făcute de 
specialiști arată că 
prin organizarea 
mai bună a repro
ducției animalelor 
există posibilitatea 
să se obțină a- 
nual în plus sute 
de mii de viței, 
miei, purcei și 
mari cantități de 
produse animale. 
Iată de ce mărirea 
procentului de natalitate a anima
lelor trebuie să constituie una din 
preocupările principale ale consilii
lor agricole și conducerilor unități
lor agricole socialiste.

în ultimii ani au fost învestite 
mari sume de bani pentru extinde
rea centrelor și punctelor de însă- 
mînțare artificială, dotarea acestora 
cu reproducători de mare valoare, 
cu aparatură modernă, mijloace de 
transport etc. Aceasta a dat putința 
ca numai anul trecut să fie însă- 
mînțate artificial 750 000 de vaci și 
aproape 3 400 000 de oi.

La centrul de însămînțări artifi
ciale de la Sebeș, regiunea Hune
doara- se desfășoară o activitate in
tensă, bazată pe metodele stabilite 
de oamenii de știință. Cartea de vi
zită o reprezintă graficele și tabe
lele care arată că de aici pornesc 
spre gospodăriile colective mii și 
mii de doze purtătoare de viață. La 
acest centru sînt utilizați tauri cu o 
mare valoare zootehnică, dintre care 
unii provin din vaci care au dat cel 
puțin 6 000—7 000 litri lapte, cu un 
procent ridicat de grăsime. De cu- 
rînd, cu ocazia unui schimb de ex
periență pe tema reproducției ani
malelor în regiunea Hunedoara, or
ganizat de Consiliul Superior al 
Agriculturii, numeroși specialiști au 
vizitat centrul de însămînțări arti
ficiale din Sebeș și o parte din gos
podăriile colective din raza sa de 
activitate. Ei au putut vedea că 
mulți din vițeii proveniți de la taurii 
de mare valoare ai C.I.A.-Sebeș 
seamănă leit cu ascendenții lor. Sînt 
grăitoare rezultatele obținute la 
gospodăria colectivă din Cîlnic^ Va-' 
cile provenite de la reproducătorii 
C.I.A.-Sebeș dau producții mari de 
lapte. Pînă la 15 mai anul acesta 
gospodăria a obținut în medie 
1100 1 lapte de fiecare vacă furaja
tă. Cunoscutul mulgător Simion Us
cat a realizat anul acesta 1 800 1 lap
te de la fiecare vacă, iar din 1959 și 
pînă acum a obținut 53 de viței fără 
nici o pierdere. Realizări asemănă
toare au și mulgătorii Gheorghe 
Bărbuș, Vasile Ghibescu, Vasile Ba
dea și alții. Cu ajutorul unei eviden
țe bazate pe cunoașterea stării de 
reproducție a fiecărei vaci, întocmite

de tehnicianul zootehnist Gheorghe 
Krampultz, s-au făcut planuri de 
montă și de fătare pentru fiecare 
vacă. Realizarea planului lunar este 
urmărită pe baza fișelor unde sînt 
trecute toate vacile care trebuie în- 
sămînțate artificial în luna respec
tivă, precum și cele gestante. Toți 
mulgătorii cunosc cu precizie da
tele privind starea de reproduc
ție a vacilor, urmăresc apariția căl
durilor, astfel ca să poată fi însă- 
mînțate artificial la momentul po
trivit. Spre deosebire de alte gos
podării unde în caietele mulgători
lor se înscriu numai cifrele privind 
producția de lapte planificată și rea
lizată, la Cîlnic sînt trecute și da
tele rezultate din analiza planului 
de montă și fătări. îngrijitorii sînt 
cointeresați în mărirea procen

tului de natali
tate a vacilor. Ei 
primesc cîte 8 zi- 
le-muncă pentru 
fiecare vițel obți
nut și crescut să
nătos pînă la vîr- 
sta de 20 de zile. 
Datorită furajării 
raționale a vaci
lor, respectării re
gulilor de însămîn- 
țare artificială, ți
nerii unei evidențe 
corëctè și com
plete, cointeresării 
materiale a mulgă
torilor, gospodăria 
a ajuns anul tre
cut la un procent 
de natalitate la 
vaci de 93,4 la sută, 

în această gospodărie se agordă o 
deosebită atenție și creșterii dife
rențiate a animalelor tinere, după 
scopul producției. Sporul mediu de 
creștere în greutate la viței depă
șește 750 g pe zi. Aplicînd complexul 
de măsuri privind reproducția și 
creșterea animalelor tinere, gospo
dăria a obținut vaci de mare va
loare zootehnică din care 35 au fost 
înscrise în registrul genealogic de 
stat. într-o perioadă de lactație, de 
la vaca Stînca s-au obținut 6 587 1 
lapte. Goșpodăria crește șt tăurași 
de prăsilă cu însușiri valoroase, din 
valorificarea cărora realizează ve
nituri mari.

Pentru sporirea efectivelor pe 
baza prăsilei proprii și în numeroase 
alte gospodării colective, cu spriji
nul consiliilor agricole, al specialiș
tilor din centrele de însămînțare 
artificială au existat inițiative , pre
țioase, care au contribuit la mărirea 
procentului de natalitate. Amintim, 
bunăoară, inițiativa Consiliului agri
col raional Sînnicolau-Mare, regiunea 
Banat, de a organiza o evidență sim
plă și clară a stării de reproducție a 
vacilor. în ce constă aceasta? în fie
care gospodărie colectivă pe un panou 
din lemn s-au făcut 31 de căsuțe, 
reprezentînd zilele unei luni. în a- 
ceste căsuțe se pun fișele vacilor 
pentru ziua în care urmează să fie 
însămînțate artificial. Aceste fișe se 
întocmesc pe baza datelor înscrise în 
planurile care arată data fătării va
cilor, data probabilă a apariției căl
durilor, cînd trebuie efectuate însă- 
mînțările artificiale etc. Pe baza 
fișelor, fiecare îngrijitor, brigadier 
sau specialist cunoaște care sînt va
cile care trebuie urmărite în ziua 
respectivă. Rezultatele dobîndite 
sînt deosebit de bune. Pînă la 1 mai 
gospodăriile colective din raion au 
realizat peste 48 la sută din numă
rul de viței prevăzut pentru între
gul an. Un sistem asemănător de 
evidență poate fi întîlnit și la nume
roase gospodării colective din regiu-

Ing. Constantin BORDEIÀNU

• în fiecare fermă 
zootehnică un procent 
mare de natalitate
• Metode științifice 
ușor de aplicat • Va
loroasa experiență de 
la G.A.C. Cîlnic • O evi
dență simplă și practică 
® Măsuri de prevenire și 
combatere a sterilității

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — Și 
în unitățile agricole socialiste din ra
ionul Oradea, se lucrează cu toate for
țele la întreținerea culturilor. Membrii 
celor trei gospodării colective din co
muna Diosig au terminat prășitul sfe
clei de zahăr pe 256 ha și au executat 
pentru a doua oară această lucrare, pre
cum și răritul pe mai bine de 140 ha. 
La G.A.C. „înainte“, din comună, s-a 
încheiat și prășitul florii-soarelui pe cele 
100 ha cultivate, iar pe 200 ha din cele 
510 ha cultivate cu porumb s-au efec
tuat lucrările de întreținere mecanice. 
Rezultate asemănătoare obțin și gospo
dăriile colective din Roșiori, Vaida, Să- 
lard, Nojorid și altele.

Pînă în prezent în gospodăriile co
lective din raionul Oradea s-a terminat 
prima prașilă la sfecla de zahăr pe 
1400 ha și prașila a doua pe mai bine de 
500 ha. Prășitul a fost executat și pe 
cele 660 ha cultivate cu cartofi, precum 
și pe 1300 ha din cele 2279 ha însămîn- 
țate cu floarea-soarelui. Sprijiniți de me
canizatorii de la S.M.T. Episcopia Bi
hor, colectiviștii din raionul Oradea au 
întreținut mecanic 3500 ha din cele 
18 000 ha cultivate cu porumb.

Repararea mașinilor 
pentru recoltat

O dată cu efectuarea lucrărilor de în
treținere a culturilor, mecanizatorii din 
regiunea București pregătesc mașinile 
care vor fi folosite în campania de re
coltare a cerealelor păioase. Pînă în pre
zent au fost reparate 62 la sută din 
combine, 87 la sută din presele de ba
lotat, 45 la sută din grupurile de treier 
și un număr însemnat de tocătoare de 
nutreț, selectoare, combine de siloz.

(Continuare in pag. IlI-a)

Realizarea unui număr cît mai mare de viței, miei și alți produși de la 
animalele matcă și creșterea acestora în cele mai bune condiții con
stituie una din cele mai importante căi de sporire a electivelor în uni
tățile agricole socialiste. In fotografie : colectivista Nicuiina Bărbulescu 
de la G.Ä.C. din comuna DrăgăneștI-Olt, regiunea Argeș, una din în

grijitoarele fruntașe care crește viței sănătoși, bine dezvoltați

Sezconturează tot mai mult construcțiile viitoarei fabrici Foto : R. Costin
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® 2000000 TONE CIMENT ANUAL

@ SOLUȚII TEHNICE INGENIOASE
©METODE MOI DE FABRICAȚIE

Scăpat din încleștarea munților, Jiul își 
poartă firul potolit al apei prinfr-o luncă 
largă. în dreptul orașului Tg. Jiu, albia 
sa formează o buclă spre apus, ocolind 
dealurile de calcar ale Susenilor și Bîrseș- 
tilor. Aici se construiește unul din noile 
obiective ale industriei noastre — o fa
brică modernă de ciment.

Cu un an și jumătate în urmă, cînd pe dea
lul Suseni răsunau primele explozii pentru 
dezvelirea carierei de calcar, cincispre
zece kilometri mai departe, la Bîrsești, 
excavatoarele săpau primii metri cubi 
din pămîntul înjelenit. 
tare s-au ridicat clădiri, 
Fabrica de ciment va intra in 
anu| viitor. Proiectată 
nivel tehnic, va da 
2 000 000 tone ciment, 
lează cu aproape jumătate din produc
ția de ciment a țării realizată în 1963. 
Cimentul se va produce după un proce
deu nou, denumit procedeul uscat. A- 
ceasfa presupune un volum mai mic de 
investiții față de procedeul umed, con
sum de combustibil mai redus, o produc
tivitate mai ridicată, in același timp se 
obține o producție de calitate și la un 
preț de cost scăzut. Procesul tehnologic, 
începînd de la extragerea calcarului și 
argilei din cariere și pînă la încărcarea 
cimentului în saci, va fi complet mecani
zat și automatizat. Amplasarea la Tg. Jiu a

primii
Pe zeci de hec- 

hale, silozuri, 
producție 
un înalt 

aproape
la

anual 
Aceasta echiva-

fabricii este determinată de 
unor bogate resurse de

Pentru ridicarea în ritm rapid a con
strucțiilor, conducerea șantierului, comite
tul de partid au luat de la început măsuri 
pentru larga folosire a metodelor indus
triale de execu)ie. Dislocarea zecilor de 
mii de metri cubi de pămînf s-a făcut 
cu excavatoare puternice. In locurile mai 
înguste s-au folosit excavatoare mici, 
transportoare cu benzi și cupe. Betoanele 
și mortarele se prepară într-o stafie cen
tralizată. Și cofrajele glisante își găsesc o 
largă utilizare. Au fost glisate, într-un timp 
scurt, trei silozuri de ciment de mare ca
pacitate, atingîndu-se o viteză de înain
tare de 2 m pe zi. O viteză și mai mare 
se realizează acum, în urma experienței 
acumulate, la glisarea silozurilor de făină 
de calcar. Hala de .klinker este conturată 
deocamdată de stîlpii din beton, de înăl
țimea unei case cu 3—4 etaje. Solujia 
constructivă a acestora e ingenioasă. Pen
tru prima dală in fără la turnarea siîipilor 
s-au folosit cofraje glisante, realizin’ 
du-se o reducere substanțială a timpului 
de execufie și o calitate superioară a lu
crărilor. Grăbirea execuției construcțiilor 
a permis trecerea la lucrările de montaj. 
Pină acum au și fost instalate mii de km 
de cabluri subterane, conducte, canale.

Jiul își continuă neobosit cursul prin 
albia-i milenară, ocolind dealurile Suseni 
și Bîrsești. Iar în vecinătatea lui, la nu
mai cifiva kilometri în aval de defileu, 
se înalfă continuu construcția modernei 
fabrici.

existența 
materii prime.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii“
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A 5o opo-a tonă de oțel peste plan
Oțelarii de la Combinatul side

rurgic Hunedoara au elaborat cea 
de-a 50 000-a tonă de oțel Martin și 
electric dat peste plan de la înce
putul anului. La baza acestui suc
ces stă munca entuziastă a întregu
lui colectiv de oțelari și măsurile

Construcții școlare
In prezent, în întreaga țară se desfă

șoară intens lucrările de terminare la 
timp a construcțiilor școlare. De pildă, în 
regiunile Oltenia și Dobrogea, din 380 de 
săli de clasă, prevăzute să se constru
iască anul acesta la sate, peste 300 au 
fost terminate sau se află într-un stadiu 
avansat de execufie. în regiunile Bucu
rești, Ploiești, Bacău și Banat se va ter
mina pînă la începerea anului de învăjă- 
mînt construcfia a peste 1 000 de noi săli 
de clasă. In vederea asigurării bazei ma
teriale a învăfămînfului general de 8 ani, 
anul acesta se vor ridica la sate încă 
3 300 de săli de clasă. Astfel, numărul lor 
pe întreaga fără va fi la sfîrșitul anului 
cu circa 40 la sută mai mare fafă de anul 
1959.

Rețeaua comercială 
sezonieră

O dată cu sezonul călduros, in Capita
la începe să funcționeze rețeaua comer
cială sezonieră. Ea este formată din 
chioșcuri de legume-fructe, dulciuri și ră
coritoare, textile etc., care se deschid în 
parcuri și grădini, în apropierea stadioa
nelor, în locurile unde magazinele sînt în 
construcție sau nu au fost date încă în 
folosință. Anul acesta vor funcționa 64 de 
chioșcuri, confecționate din mase plastice 
care, în parte, au și fost montate.

INSTANTANEE

CINE PIERDE
Ciudată expoziție ! O damigeană 

lingă un tratat de știință, o pereche 
de galoși lingă un aparat fotogra- 

de soare, o 
valize,

fie, o tobă, ochelari 
scurtă vătuită, o pictură, 
valize, valize. Ce inspirație năstruș
nică a alăturat toate aceste obiec
te, de parcă cineva ar fi amestecat 
în aceeași căciulă mostre din mai 
toate raioanele unui magazin uni
versal ?

Aparent, este o expoziție de o- 
biecte ; în esență — imaginea ma
terializată a însușirii care l-a năs
cut pe Uitucilă. Căci printre zecile 
de mii de oameni care trec zilnic 
prin marea poartă a Bucureștiului, 
am numit Gara de Nord, personajul 
uituc și zăpăcit își lasă amprenta, 
adeseori hazlie (ce e omul în stare 
să uite!) Cîteodată, regăsindu-și 
mintea cea de pe urmă, calcă pra
gul biroului de obiecte găsite în 
tren sau pe peroane. Sînt cazuri 
cînd funcționarul-custode abia își 
stăpînește zîmbetul. „N-ați găsit, 
vă rog, un pantof ?" îl întreabă

tara
L ‘K
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aplicate de ei pentru folosirea cît 
mai rațională a capacităților de 
producție. Reparațiile la cuptoare 
s-au executat după metode avan
sate și cu o pregătire minuțioasă, 
ceea ce a făcut ca durata de sta
ționare să fie mult redusă față de 
cea planificată. La reparația cupto
rului nr.l de la oțelăria 2, de pildă, 
timpul afectat acestei lucrări a fost 
redus cu 15 zile, obținîndu-se pe a- 
ceastă cale mai mult de 10 000 tone 
de oțel. Durata medie de reparație 
la cald a vetrelor a scăzut în acest 
an cu circa 50 la sută față de plan.

Faza orășenească 
a celui de-al Vll-lea 
concurs al artiștilor
amatori

între 29 mai—7 iunie, pe scena Tea
trului C.C.S. din Capitală se va desfășura 
faza orășenească a etapei a doua a celui 
de-al Vll-lea concurs al artiștilor amatori. 
Vor evolua peste 200 formații muzicale, 
coregrafice și brigăzi artistice de agitație 
selecționate din cele 995 care au partici
pat la fazele anterioare din cadrul actua
lei ediții a concursului.
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Ieri s-a deschis în Capitală cel de-al XI-Iea Congres național de chi
rurgie. In fotografie : participant Ia lucrările congresului

stînjenită o femeie. Politețea îl face 
pe slujbaș să nu-i adreseze contra- 
întrebarea, înghețată pe buze : 
„Cum de se poate pierde nu o pe
reche, ci un singur pantof ?“. Or, 
de unde, raporturile sale cu Uituci- 
lă l-au făcut să nu se mai mire 
prea ușor. El are și un fel mucalit 
de a înregistra anotimpurile. Pri
măvara lui nu e cu ghiocei, ci cu 
borderouri care consemnează șo
șoni, fulare, chiar paltoane ; sezo
nul de băi se anunță cu pălării de 
paie, mingi de plajă și slipuri.

Parafrazînd, se poate spune „Cine 
pierde azi un ou...“ Femeia care și-a 
pierdut azi un pantof, distrată cum 
e, mîine devine candidată la masa 
de operație. O vezi trecînd strada cu 
privirile fixate țintă la vitrina de 
pesțe drum, ignorînd stopurile, ma
șinile, circulația marelui oraș. Dacă 
răsfoiești dosarele unor accidente, 
vei vedea că marea lor majoritate 
sînt rezultatul unor „mici uitări". 
Cutare a pierdut din vedere că nu e 
voie să cobori prin ușa din spate a

tramvaiului, cutărică a uitat că 
nu se mai claxonează.

Amnezia ia și forme surprinză
toare. Uneori, pe stadionul „23 Au
gust", la meciurile de fotbal, zeci
lor de mii de spectatori le e dat să 
audă, răspîndit prin megafoane, a- 
nunțul : „A fost găsit copilul pe 
nume...“. N-ar fi rău, însă, într-o 
astfel de ocazie, să se pronunțe cît 
mai apăsat și numele părintelui, 
care a uitat că adusese cu el „ceva" 
de-acasă...

Pe lingă astfel de „pierderi" nu 
poți trece zîmbind ca prin fața ciu
datei expoziții de la Gara de Nord. 
Se anunță uneori pierderea
serviete cu acte sau bani publici. 
Aceasta nu mai e bricheta mea sau 
a dumitale pentru care plătești vama 
unui regret trecător. .Afectează co
lectivitatea. — 
rii ? Și cum 
„Am intrat 
rău !" ridică 
împricinatul. 
Netras de mînecă la 
neglijent, ușuratec, propagă un ade
vărat bacii. Fă-l pe onorabil să se 
dezvețe de a mai uita.

Și pe cel care-l uită pe „bună 
ziua"...

unor

„Actele întreprinde- 
de le-ai pierdut ?“ — 
la o bere și... Ceasul 

din umeri, a fatalitate, 
„Ceas rău" ? Ușurință, 

vreme, omul

Victor ylNTU
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Silozurile de ciment construite cu ajutorul cofrajolor glisante

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Indiei

Joi după-amiază, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale,. au 
exprimat condoleanțe însărcinatului 
cu afaceri ad-interim al Indiei, R. D. 
Chakravarty, și membrilor. ambasa
dei, în legătură cu încetarea din 
viață a primului ministru al Indiei,

Jawaharlal Nehru, și au semnat în; 
cartea de condoleanțe.

Conducătorii de stat au păstrat un 
moment de reculegere în fața por
tretului lui J. Nehru.

La sediul ambasadei au venit, de 
asemenea, pentru a prezenta condo
leanțe, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, aca
demicieni și alți oameni de știință 
și cultură.

Au mai prezentat condoleanțe șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți. membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

India. leii au avut foc la Delhi 
iuneialiile primului ministru Jawa
harlal Nehru. Numeroși cetățeni s-au 
adunat pe drumul parcurs de corte
giul funerar.

Polifia cipriotă a învinuit pe avia
torul britanic K. Marley de tra
fic de arme din țările N.A.T.O. și l-a 
pus sub stare de arest.

Comitetul permanent al Pieței co
mune însărcinat cu problemele tra
tativelor din cadrul G.A.T.T., n-a reu

șit, potrivit agenției vest-germane 
D.P.A., să ajungă la o unitate de 
vederi privind stabilirea de tarife 
vamale comune Ia exportul produ
selor de oțel.

Comitetul special al O.N.U. însăr
cinat cu cercetarea politicii de a- 
partheid a guvernului din Republica 
Sud-Africană, a cerut Consiliului de 
Securitate să declare că situația din 
această țară constituie o amenința
re la adresa păcii.

Scrisori către „Scînteia“

Utilaje care se degradează
La marginea unui fost teren de 

sport din vecinătatea Fabricii de 
ventilatoare București se pot vedea 
depozitate în dezordine carcase de 
ventilatoare, tronsoane, stelaje me
talice, ambalaje din lemn etc. Toa
te materialele, dintre care unele de 
sute de kg, sînt supuse degradării. 
Nefolosirea acestor utilaje metalice,

k

Nota redacției. — Cele sesizate de 
corespondent sînt întemeiate. Con
ducerea fabricii de ventilatoare ne-a 
informat că piesele și materialele 
depozitate sînt „foste“ comenzi in
trate în fabricație, la care ulterior 
beneficiarii au renunțat, • prevalîn- 
du-se de dreptul de a denunța con
tractul cu 45 de zile înaintea 
începerii unui trimestru. Așa au 
procedat întreprinderea de construc- 
ții-aprovizionare a Sfatului popular

precum și nevalorificarea ambala
jelor, din care cel puțin 75 la sută 
sint bune și recuperabile, constituie 
o pagubă serioasă pentru întreprin
dere. Cred că ar trebui să se ia mă
suri urgente pentru introducerea 
lor în circuitul economic.

N. ULEANU 
coresp. voluntar

★

al Capitalei, întreprinderea foresti
eră Falcău-Suceava, „Chimica“- 
Mărășești etc., care au renunțat la 
ventilatoarele comandate deși fa
brica le pusese în producție pentru 
a le putea livra la termenele pre
văzute de contracte. Toate acestea 
sînt adevărate Nu mai puțin adevă
rat este însă că conducerea fabricii 
nu s-a ocupat cum se cuvine de 
conservarea sau valorificarea aces
tor piese și materiale.
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VSPECIALIȘTII își spun părerea

METODE MODERNE ÎN EFECTUAREA 
CONTROLULUI DE CALITATE

• Control automat și semiautomat @ Aparate care verifică
6 000 piese pe oră © Integrarea controlului în procesul de 
fabricație sporește productivitatea muncii cu aproape 30 la sută

Analiza și verificarea calității pro
ducției impun, în condițiile de as
tăzi, folosirea unor aparate de con
trol care, în afara preciziei, să asigu
re și o productivitate corespunzătoa
re a controlului. Specialiștii din in
stitutele de cercetări și proiectări, ca 
și cei din uzine se ocupă îndeaproa
pe de crearea unor asemenea apara
te. O să mă opresc aici la cîteva 
aspecte legate de această problemă.

Să pornim de la o stare de lucruri 
îndeobște bine cunoscută. Verifica
rea dimensiunilor pieselor se face 
în general cu aparate universale 
sau cu calibre limitative. în ambele 
cazurț verificarea se efectuează în 
mai multe etape. Ea constă în com
pararea dimensiunilor pieselor cu 
dimensiunile limită admise sau cu 
dimensiunile calibrelor, precum și în 
interpretarea rezultatelor și clasarea 
corespunzătoare a pieselor. Firește, 
pentru ca verificarea să fie execu
tată corect, toate etapele se cer 
parcurse cu atenție și migală. Aici 
intervin dificultățile : la producția 
de serie controlorul își menține cu 
greu trează atenția de-a lungul în
tregului schimb de lucru ; apar erori 
de manevrare a aparatelor, erori de 
citire și de interpretare a valorilor 
găsite sau stabilite. Cu alte cuvinte, 
se face o apreciere incorectă a cali
tății. Pentru a o evita, trebuie oare 
sporit numărul de controlori ? Ar fi 
după părerea mea o rezolvare nera
țională (din păcate folosită încă pe 
alocuri) căci conduce la mărirea ne
justificată a cheltuielilor de regie a 
fabricației. Atunci ce soluție se im
pune ? Socotesc că este mai indicată 
adaptarea, aplicarea și extinderea 
continuă a controlului automat și se
miautomat, care asigură îndeplinirea 
tuturor cerințelor unui control te
meinic și economic ; adică precis, 
obiectiv și necostisitor. Acesta este 
motivul pentru care procedeele îna
intate de control își găsesc o tot mai 
mare utilizare în uzinele noastre, 
printre care „Steagul Roșu“ și 
„Tractorul“-Brașov, „Industria op
tică romînă“ din Capitală și altele.

Un obiectiv al Institutului de cer
cetări tehnologice în construcția de 
mașini (I.C.T.C.M.) este de aceea 
realizarea aparatajului pentru auto
matizarea operațiilor de control.

Aparatele moderne de control se 
bazează pe principiile de verificare 
pneumatice, pneumoelectrice, cu 
contacte electrice reglabile, induc
tive sau capacitive. Construcția a- 
cestor aparate asigură compararea 
extrem de precisă a dimensiunilor 
reale ale piesei cu acelea ale unui 
etalon. Cu ajutorul schemelor elec
trice, citirea mărimilor măsurate se 
face prin semnalizări luminoase 
convenționale. Ele automatizează 
astfel complet compararea și inter
pretarea rezultatelor, controlorului 
fiindu-i indicat direct dacă dimen
siunea verificată se încadrează sau 
nu între limitele prescrise, adică 
dacă piesa este bună sau rebut. Me
toda se aplică, printre altele, la u- 
zinele „Rulmentul“-Brașov.

Este interesant de arătat că de la 
utilizarea aparatelor de control de 
mare productivitate, la construirea 
automatelor sau semiautomatelor de 
control nu este decît un pas : solu
ționarea alimentării și clasării auto
matizate a pieselor. Aceasta se face 
de la caz la caz, în funcție de na
tura pieselor și mărimea seriei de 
fabricație. Aparatele au construcții 
specifice, cu diferite grade de corn- 

plexitate. Gradul de specializare a 
aparatelor crește o dată eu mărimea 
seriei de fabricație. Se recomandă 
ca la producția de serie mică-mij- 
locie să se folosească aparate cu un 
grad mărit de universalitate. La U- 
zinele „1 Mai“-Ploiești, „înfrățirea"- 
Oradea, „Strungul“-Arad și altele 
există mari posibilități în acest sens.

Avantajele controlului modern nu 
se pot exprima totdeauna în eco
nomii bănești. Motivele pentru care 
se insistă astăzi asupra automatiză
rii comparării dimensiunilor și a in
terpretării rezultatelor măsurărilor 
sînt evidente dacă arătăm că acea
sta determină reducerea simțitoare 
a timpului necesar unei asemenea 
operații și permite verificarea si
multană a mai multor dimensiuni, 
în fabricile de rulmenți de la Bîr- 
lad și Brașov, folosirea aparatelor 
moderne de control a determinat o 
reducere de circa 3 ori a timpului 
de control. La mai multe uzine s-au 
construit aparate care pot controla 
5000—6000 de piese pe oră.

Un alt avantaj deosebit de impor
tant al automatizării controlului di
mensional este asigurarea unei o- 
biectivități mult sporite. Aceasta 
deoarece interpretarea rezultatelor 
măsurărilor nu mai este doar la lati
tudinea controlorului, a cărui misiu
ne, în acest caz, este de a manevra 
aparatul și de a clasa piesele în mod 
corespunzător. La aparatele la care 
funcționarea este complet automati
zată, obiectivitatea controlului di
mensional este și mai ridicată, posi
bilitățile de a greși în clasarea co
respunzătoare a pieselor fiind și ele 
înlăturate. Este un adevăr pe care-1 
pot confirma, de pildă, oricînd, con
structorii de rulmenți sau cei de 
tractoare. Iată așadar motivele pen
tru care consider ca acest aparataj 
să fie eît mai larg extins în pro
ducție.

Se poate aminti aici rolul pe care 
controlul automat îl poate avea în 
simplificarea sortării pieselor bune 
în grupe de dimensiuni în vederea 
asamblării în piese-perechi cu 
jocuri extrem de mici. Efectul eco
nomic este dublu : se reduc 
cheltuielile de control, dar și 
cele de fabricație, căci pentru a ob
ține o precizie înaltă a asamblărilor 
se pot folosi toleranțe de execuție a 

O verificare cu ajutorul ultrasunetelor a grosimii plăcilor fibro-lemnoase produse de Fabrica de înnobilare 
de la C.I.L.-Pipera Foto : Agerpros

pieselor componente mai largi. Me
toda se aplică cu rezultate deosebit 
de bune la fabricația de rulmenți 
sau a pompelor de injecție (Uzinele 
mecanice Sinaia).

Rolul controlului dimensional nu 
este însă numai acela de a constata 
în final dacă piesele sînt corect pre
lucrate sau nu. El trebuie să aibă 
un rol activ, i se cere să vegheze și 
să prevină execuția de piese neco
respunzătoare. Și în acest domeniu, 
automatizarea controlului are un 
rol important. Pe lîngă măsurile cu 
caracter general organizatoric, apa- 
ratajul automatizat de control care 
verifică piesa în momentul 
xecuției sale și semnalizează sau 
chiar oprește mașina-unealtă în mo
mentul în care a fost atinsă dimen
siunea prescrisă cu precizia dorită, 
oferă controlului un caracter activ. 
Un astfel de control se prac
tică la producția de rulmenți, la U- 
zinele mecanice Cugir etc. Produc
tivitatea muncii crește pe această 
bază, de la caz la caz, cu pînă la 
30 la sută, deoarece, existînd o si
guranță deplină a calității, se poate 
lucra cu regimuri de așchiere inten
sive. Un efect economic deosebit 
de mare este, firește, dispariția a- 
proape totală a rebuturilor.

Este semnificativ sensul dezvoltă
rii actuale a aparatelor de automa
tizare a controlului tehnic de cali
tate; el conduce la o integrare din 
ce în ce mai adîncă a operației de 
verificare dimensională în procesul 
de prelucrare. Apare deci un control 
continuu al fabricației, care asigură 
o calitate constantă a produselor. Fi
rește, efectuarea unui control mo
dern și riguros fără a pune la punct 
procesul tehnologic de execuție nu 
are sens. De aceea perfecționarea 
tehnologiei trebuie să meargă în a- 
celași pas cu perfecționarea contro
lului tehnic de calitate.

Ca promotor al calității, controlul 
tehnic calitativ, prin aplicarea celor 
mai potrivite metode și mijloace de 
verificare, trebuie să constituie un 
imbold în creșterea productivității 
muncii și folosirea celor mai raționa
le și moderne metode tehnologice.

Ing. Radu MOȚOIU 
șef de atelier de proiectare, 
I.C.T.C.M. — București

A apărut :

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 5/1964

al revistei cuprinde

TUDOR VIANU

Acest număr 
articolele : Industria minieră, ramu
ră de bază a economiei naționale, de 
BUJOR ALMĂȘAN : Probleme ac
tuale ale cercetării filozofice, de 
ILEANA MĂRCULESCU, IL1E 
MOLDOVEANU ; Investițiile și efici
ența lor economică, de TIBERIU 
HORVATH ; Istoria literaturii romî- 
ne în învățămînțul superior de 
| TUDOR VIANU~ ; Aspecte ale stu

dierii esteticii, de SILVI AN IOSI- 
FESCU; Sociologia industrială bur
gheză în impas, de STELA CERNEA. 
Revista publică în continuare dez
bateri pe marginea proiectelor de te
matică a cursurilor de științe so
ciale.

în rubrica „Critică și bibliografie“ 
sînt înserate recenziile și articolele : 
„Cordovanii“ de Ion Lăncrănjan (de 
ION OARCĂȘU) ; Tratarea proble
melor agriculturii la nivelul cerințe
lor actuale, de GH. LAVRIC și V. 
NEAMȚU ; „Probleme de economie 
industrială“ de A. SPORNIC și „Dru
mul spre Ghana“ de S. MIHĂIESCU.

Revista cuprinde, de asemenea, ru
brica „Pe urmele materialelor publi
cate“.

3 500 de spectacole
Formațiile de artiști amatori din re

giunea Crișana au prezentat de la în
ceputul anului și pînă acum peste 
3 500 spectacole, care au fost vizionate 
de circa 460 000 de spectatori de la 
sate. O veche tradiție are în regiune 
activitatea corală. Cele peste 210 for
mații corale din satele regiunii cuprind 
în prezent mai mult de 10 000 de ar
tiști din rîndul colectiviștilor, 
din comuna Buteni, de exemplu, 
pregătește în vederea 
centenarului. Faima 
ții, care cuprinde acum 5 generații, a 
trecut de mult hotarele regiunii. în re
pertoriul lui sînt incluse cîntece popu
lare inspirate din folclorul local, cîn
tece de masă, fragmente din opere și 
operete a căror interpretare a cucerit 
de multe ori pe ascultători.

Corul 
iplu, se 

sărbătoririi 
acestei forma-

Trasee noi
PLOIEȘTI (coresp. „Șcînteii"). între

prinderea regională de transporturi 
auto Ploiești a deschis noi trasee pe 
șoselele din regiune, spre stațiunile bal- 
neo-climaterice. între Ploiești și Cheia, 
Ploiești — Snagov, Tîrgoviște — Vul- 
cana-Băi, Cîmpina — Telega funcțio
nează astăzi autobuze. Pe ruta Văleni 
— Slănic parcul de autobuze a fost 
dublat.

Blocuri noi de locuințe în orașul Sibiu

INFORMAȚII
DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
s Comisia ec 

și a c t i v i t a 
î n t r e p r i n

TR. SEVERIN (coresp. „Șcînteii“). 
La indicația biroului Comitetului 
orășenesc de partid Tr. Severin, 
comisia economică analizează pe
riodic realizarea planurilor de pro
ducție în întreprinderi, stadiul a- 
similării de noi produse și moder
nizării celor existente. O astfel de 
analiză a avut loc recent pe 
șantierul combinatului de in
dustrializare a lemnului. Pe baza 
constatărilor făcute, comitetul oră
șenesc de partid a recomandat con
ducerii șantierului să extindă me
canizarea unor lucrări grele, folo
sirea cofrajelor de mare randament 
și să ia măsuri pentru întărirea 
disciplinei în muncă. Un alt colec
tiv al comisiei economice a între-; 
prins o analiză la IPROFIL. în 
urma consultării unui mare număr

® In sprijinul
• profesionale

Comitetul de partid al Uzinelor 
„Independența“-Sibiu îndrumă bi
rourile organizațiilor de bază să a- 
corde cea mai mare atenție ridi
cării nivelului de calificare al mun
citorilor ca o condiție principală de 
îmbunătățire a calității produselor. 
Au fost organizate cursuri dife
rențiate de ridicare a calificării, 
ținîndu-se seama de nivelul de pre
gătire al muncitorilor și de specifi
cul muncii lor. Cursurile sînt 
predate de cei mai buni ingineri. 
Efectul acestor cursuri se face tot 
mai mult simțit în uzină ; numărul 
evidențiaților în întrecerea socia
listă a crescut ; s-au redus conside
rabil rebutul la turnătorii, forje și

tonomică
tea
d e r i I o r

de muncitori, ingineri și tehnicieni, 
au fost făcute propuneri privind 
mai buna organizare a aprovizio
nării cu materii prime și materia
le, extinderea micii mecanizări și 
utilizarea din plin a capacităților 
de producție existente.

Comisia economică a sprijinit 
conducerea autobazei I.R.T.A. din 
localitate în realizarea unei mai 
judicioase corelări a planului de 
activitate cu cererile de transport 
ale întreprinderilor. Sprijinul dat 
de comitetul orășenesc întreprin
derilor a contribuit la depășirea 
planului producției globale și mar
fă pe primele patru luni ale aces
tui an pe întregul oraș, la creșterea 
productivității muncii, în aceeași 
perioadă, cu 3,2 la sută.

pregătirii

la sectoarele de tratament termic ; 
a crescut numărul propunerilor de 
îmbunătățire a indicilor economici 
ai agregatelor. „Cursurile de ridi
care a calificării m-au ajutat mult 
în activitatea mea profesională — 
spune muncitorul Nicolae Cosma 
de la secția sculărie. Asistîncl regu
lat la lecții, studiind cărți tehnice 
legate de specialitatea mea, mi-am 
putut perfecționa metodele de lu
cru. între altele, am reușit să sta
bilesc pentru fiecare reper piatra 
abrazivă corespunzătoare și am 
redus consumul acestora cu 15 la 
sută“.

Ing. Liviu BERA 
coresp. voluntar

s Muncă politică 
susținută

Colectivul Atelierelor de reparat 
material rulant Nicolina-Iași, s-a 
angajat să realizeze în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei o producție peste plan în 
valoare de 1 034 000 lei, economii la 
prețul de cost de 1 300 000 lei, 
beneficii peste plan de 1 000 000 lei, 
să reducă, prin continua îmbunătă
țire a calității reparațiilor, cu 15 la 
sută numărul vagoanelor și loco
motivelor căzute în termen de ga
ranție. Pentru realizarea cu succes 
a acestor angajamente organizația 
de partid desfășoară o muncă poli
tică susținută. La secția montaj- 
locomotive s-au organizat mai 
multe convorbiri privind proble
mele legate de îndeplinirea ritmică 
a planului, îmbunătățirea calității 
reparațiilor și altele. La secția ca- 
zangerie s-a inițiat o largă ac
țiune de popularizare a metodelor 
de muncă aplicate de evidențiații în 
întrecerea socialistă. Și în sectoarele 
forjă, vagoane și prelucrări meca
nice, munca politică de masă aduce 
o contribuție importantă la îndepli
nirea sarcinilor economice. Agitația 
vizuală a fost reîmprospătată cu 
panouri și grafice sugestive mo
bilizatoare, strîns legate de sarcini
le secțiilor. La indicația comitetului 
de partid, găzeta de uzină a inițiat 
un raid-anchetă pe tema întăririi 
disciplinei în producție. Munca po
litică de masă și-a adus contribu
ția la obținerea de către colectivul 
atelierelor, în primele 4 luni ale 
acestui an, a unor economii supli
mentare la prețul de cost de 
1 274 000 lei și a unor beneficii 
peste plan de 400 000 lei.

Constantin PETROVICI 
coresp. voluntar

Ne plimbăm cu barca î

CRONICA FILMULUI

„ANOTIMPURI“
Confruntarea cu spectatorii n-a fost 

favorabilă filmului „Anotimpuri”. Aceas
ta deși tema, ideea lui, păreau să tăgă
duiască succesul : patru schije cinema
tografice consacrate celor patru ano
timpuri ale vieții, variajiuni pe tema 
dragostei, afirmînd că deși îmbracă 
forme diferite, sentimentul iubirii îi în
soțește pe oameni de-a lungul întregii 
lor existenje. Subiect ispititor pentru un 
cineast. Ispititor și deosebit de dificil 
totodată. Pentru că într-un film de a- 
ceastă factură, alcătuit din scurte poves
tiri de sine stătătoare, investigata psi
hologică se cerea tradusă în imagini de 
o maximă concentrare, redată cu sensi
bilitate de poet și cu virtuozitate de fi- 
ligranist. Și dacă merită salutată preo
cuparea realizatorului de a aduce ceva 
nou în peisajul producției noastre de 
filme artistice, trebuie spus de la bun 
început că scenaristul și regizorul Savel 
Stiopul n-a izbutit să înfățișeze pe e- 
cran ceea ce este cu adevărat semnifi
cativ pentru ilustrarea ideii principale a 
filmului, urmărită în dezvoltarea ei de-a 
lungul „anotimpurilor". Există, fără în
doială, secvențe sau detalii care de
monstrează talentul, personalitatea regi
zorului ; pot fi amintite căutări intere
sante pe tSrîmul expresivității cinemato
grafice (de pildă, folosirea simbolurilor, 
felul în care cineastul face uneori să 
„vorbească" mîinile eroilor săi). Intre 
exuberanta bătaie cu zăpadă a copiilor 
din primul episod („Fantezie în minor") 
și nostalgia, acel sentiment al despărți
rii senine de viață ce străbate episodul 
final („Zi grea") — o serie de momen
te sînt reușite ca atmosferă ; imaginea 
(operator Ion Anton) este excelentă, 
pune în valoare cadrul acțiunii, peisa
jul. Ar putea fi însă menționate și 
secvențe gratuite, lungite artificial, cli
șee ; retrospecțiile se banalizează prin 
repetare. Dar pentru a formula o a- 
preciere asupra acestui film este nece

sar să te referi nu numai la ceea ce a- 
pare pe ecran, ci și la ceea ce lipsește 
— aspecte esențiale care n-au intrat în 
cîmpul vizual al autorului. Oricîf ar pă
rea de surprinzător, propunîndu-și să 
înfățișeze cele patru anotimpuri ale 
vieții, cineastul neglijează tocmai viața, 
profunzimile ei, după cum propunin- 
du-și să dezvăluie sentimentele unor oa
meni, neglijează tocmai complexitatea 
și bogăția orizontului lor sufletesc. Re
zultatul ? Inconsistența dramatică, carac
terul neconvingător al filmului.

In schița consacrată adolescenței („In
certitudini") este vorba despre doi ti
neri care trăiesc revelația primei iubiri. 
Ei se cunosc în întreprinderea unde lu
crează. Ei se plimbă prin parc, pe stra
dă (plimbările unor îndrăgostiți au pri
lejuit minunate poeme cinematografice). 
Ei se simt atrași unul de celălalt, se a- 
flă la vîrsta elanurilor generoase, a ma
rilor întrebări, a marilor descoperiri. Dar 
ce îți spune filmul despre acești „ei", 
ce afli despre gîndurile și despre idea
lurile lor, despre viața lor lăuntrică, 
despre „incertitudinile" adolescenței ? 
Mai nimic ! Receptiv la tot felul de 
aspecte ale mediului ambiant — înre- 
gisfrînd frumusețea vegetației care în
deamnă la poezie, prezența unor nudur; 
statuare ce aduc întîmplării o (facilă) 
coloratură erotică, farmecul și indife
rența orașului etc — obiectivul apara
tului de filmat trece cu ușurință pesle 
dezvăluirea caracterelor, nu întreprinde 
nici o investigație cît de cît profundă în 
universul afectiv al personajelor. Or, 
este greu să închegi un conflict veridic, 
interesant cînd te bizui pe niște eroi 
lineari, este greu să faci psihologie cînd 
acești eroi par a fi lipsiți de viață inte
rioară (interpreții : actorii Magda Po- 
povici și Cornel Dumitraș, au avut, și ei, 
o sarcină ingrată). De aceea schița „In
certitudini” nu depășește limitele unei 
istorioare romanțioase, desuete iar tema 

ei — adolescența — rămîne în stadiul 
de intenție.

înfr-o altă schiță, „Arșița", consa
crată maturității, eroii sînt scoși din 
contextul existenței lor sociale, cineas
tul absolutizează un singur aspect al 
vieții lor, îl hipertrofiază, construind o 
„dramă" care nu se susține artisticește, 
un conflict artificial. O femeie se plic
tisește și-și așteaptă soțul ; e cald, 
timpul trece greu, și eroina este cu
prinsă de îndoieli privind fidelitatea 
bărbatului ei. Fie că suspiciunile sînt 
întemeiate, fie că nu sînt — există pre- 
mizele unei dezvoltări dramatice. Numai 
că această dezvoltare nu se produce. In 
schimb, se consumă metri nenumărați de 
peliculă pentru a se prezenta, cu o minu
țiozitate aproape documentară, plictisul 
și agitația femeii, peregrinările ei în cău
tarea unui... telefon public etc. Putînd fi 
considerate simple exerciții stilistice, sec
vențele introductive — și altele încă — 
sînt lipsite de elemente revelatoare pri
vind caracterele eroilor, nu duc înainte ac
țiunea. Episodul se apropie de sfîrșit și 
despre eroina principală n-am aflat decît 
că se plictisește, că e geloasă ș.a.m.d. 
Cineastul folosește diferite mijloace pen
tru a crea „tensiune", pentru a da im
presia că se pregătește un deznodă- 
mînt puternic. Dar tot eșafodajul 
se surpă brusc, pentru că femeia care se 
plictisește își găsește, în cele din urmă, 
soțul și... și asta e tot I Soțul — ca și 
soția — este privat de un cît de sumar pro
fil spiritual. El e prezentat drept un teh
nician destoinic, ocupat în producție după 
orele de program (e singura „caracteri
zare" pe care filmul o dă acestui personaj). 
Filmul se încheie cu o secvență izbitor de 
vulgară (mersul protagoniștilor în noapte), 
în această schiță cinematografică se im
pun totuși două bune prezente actoricești: 
Dana Comnea și Cristea Avram.

Episodul închinat copilăriei („Fanlez'e 
In minor") beneficiază de o bună distri
buție, micii actori se mișcă firesc, dove
desc sensibilitate, iar interpreta Ofeliei 
(Luminița Zaharia), pianista de-o șchioapă, 
are o apariție emoționantă. Regizorul trece 
cu succes examenul îndrumării unor ac- 
tori-copii. Debutul evocă „anotimpul" 
gîndurilor imaculate ca întinderea albă de 
zăpadă. Prin intermediul filmului pătrun
dem apoi in lumea sentimentelor Ofeliei, 
expresiv dezvăluită în secvența concertu

lui. Pot exista, desigur, diferite păreri cu 
privire la autenticitatea — din punct de 
vedere al psihologiei vîrsfei — a compor
tării micii pianiste, iar sărutul inocent din 
final poate apare unora nemotivat din a- 
celași punct de vedere. Independent însă 
de controversele posibile, faptul că aten
ția cineastului se concentrează asupra u- 
nui singur moment, neglijînd restul, ex
plică, poate, inegalitățile, lungimile ce se 
fac simțite în „Fantezie în minor". Posi
bilitățile realizatorului sînt puse în 
valoare mai deplin în ultimul epi
sod — „Zi grea". Consacrată bătrî- 
neții, povestirea este închegată și co
munică — pe fondul atmosferei de nos
talgie — sentimentul iubirii senine, al u- 
nei vitalități tîrzii și parcă mai puternice 
din cauza presentimentului unui sfîrșit a- 
propiat. Cineastul are meritul de a fi păs
trat o tonalitate optimistă, de a fi contu
rat cu discreție portretul bătrînului profe
sor, admirabil întruchipat de artistul po
porului Ștefan Braborescu. In „Zi grea" 
detaliul este folosit adeseori cu grijă (este 
de relevat modul în care regizorul suge
rează reînnoirea ciclului vieții, prezentînd 
în planul doi dragostea ce înflorește între 
asistenții profesorului, felul în care sînt 
surprinse diferite amănunte de viață coti
diană pentru a pune în lumină prin con
trast ideea urmărită). Schița prilejuiește a- 
pariția actriței Tanti Cutava-Barozzi într-un 
rol mic ca întindere, dar nu lipsit de li
rism. Cu certe calități, episodul final mi 
s-a părut deficitar îndeosebi sub raportul 
dialogului — slăbiciune proprie de altmin
teri filmului „Anotimpuri" în întregul său.

Referindu-ne la dialog, trebuie să spu
nem că eroii filmului sînt arbitrar „sim
plificați", că teiul neinteresant, plat chiar 
în care vorbesc contribuie la impresia de 
sărăcie spirituală pe care o creează a- 
ceastă producție cinematografică. Cred 
că lacunele dialogului ar fi putut atrage 
aienfia în modul cel mai direct asupra fi
surilor mai adinei ale scenariului, a lipsu
rilor dramaturgiei, înainte de a se fi dat 
primul tur de manivelă. Insuccesul de
monstrează, odată mai mult, că intențiile 
și preocupările unui realizator — oricit 
de promițătoare ar <7 — pot fi compro
mise dacă în perioada definitivării scena
riului, ca și în timpul filmărilor, se abdică 
de le exigență.

B. COSTIH

TEATRE • CINEMA © TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romine : Giselle — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): Maria Stuart
— (orele 19) ; (Sala Studio) : Moartea 
unui artist — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din Bd. Magheru) : Act 
venețlan — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Zizi și... formula ei de viață — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(Sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Orcstia — (orele 19,30) ; (Sala Studio, 
din Str. Alex. Saliia nr. 16 A) : Jocul 
de-a vacanța — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Casa inimilor sfărîmate — (o- 
rele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Jurnalul unei l'emei — (orele
19.30) . Teatrul pentru copii șl tineret 
(Sala din Str. C. Miile) : Himera — (o- 
rele 20) : (la Sala pentru copii din Str. 
Eremla Grlgorescu nr. 24) : Nu prea 
Albă ca zăpada și Motanul descălțat — 
(orele 16). Teatrul satirlc-muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20) ; (la Sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Și băieții și fetele — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala din 
Str. Academiei) : Năzbîtlile lui Țăndă
rică — (orele 10). Eu și materia moartă
— (orele 20.30). Circul de stat : Berliner 
Atraction — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Cei patru călu
gări : Republica (8,45; 10,45; 12,45;
14,45; 16,45; 18,45; 21), Capitol (9,30;
11,45; 14; 16,15: 18.45; 21; la grădină
— orele 20), Grivița (9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,15; 21,30), Tomis (9; 11; 13; 15,15; 17,15; 
19,15; 21,15; la grădină — orele 20). Au
rora (9: 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15; 
la grădină — orele 20), Modern (9,30; 
11.45: 14; 16,15; 18.30; 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 „Festival“ (Pa
sajul „Eforia“ — orele,20.30), Grădina 
„Progresul” (Str. Ion Vidu nr'. 5 — orele 
20.15). Cauze drepte — cinemascop : Pa
tria (9; 11,30: 14: 16,30; 19: 21,15), Bucu
rești (9; 11,15; 13.30; 16,30; 18,45; 21), Doi
na (la grădină — orele 20), înfrățirea in
tre popoare (10; 15,45; 18; 20,15), Melodia 
(9.45; 12; 14,15: 16.30; 19: 21,15). Tînărul de 
Pe vasul Columb — cinemascop: Carpați 
(1(1: 12; 14: 16). Seara prietenilor filmului: 
Carpați (orele 19). îniblînzitorii de bici
clete — cinemascop: Festival (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Scrisoare de la 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). Kalolan : 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 copii : Doina (orele 10). 
Nu se poate fără dragoste : Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Frații corsicani
— cinemascop : Giulești (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Crîngași (11; 14,30; 17; 19,30). 
Zbori, pasăre ! ; Talente studențești : 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare). Nu pleca : Cul
tural (16; 18,15; 20,30). Un om care nu 
există : Feroviar (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 
inorții : 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; 
la grădină — orele 20), Miorița (9; 12; 15; 
18; 21). Grădina „Moșilor" (orele 20), 
Volga (9; 12; 15; 18; 21), Flamura (9; 12; 
15; 17,45; 20,30). Un suris în plină vară : 
Unirea (16; 18,15; la grădină — orele
20,30).  Anaconda; Flacăra (16; 18,15; 20,30), 
Colentlna (14,15; 16,30; 18,45; 21; la gră
dină — orele 20), Lira (15; 17; 19; 21; la 
grădină — orele 20). Totul rămîne oame
nilor : 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 (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15; 20,30).
Liturghia de la miezul nopții — 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).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune: Receptoare 
(II) de ing. N. Luncescu. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Album artistic 
pentru tineretul școlar: interpretează 
elevii Școlii militare superioare de ofi
țeri de aviație „Aurel Vlaicu". 19,45 — ■
Muzeul regional de artă plastică din 
Bacău. 20,00 — Emisiunea „Săptămîna“. 
21.00 — Filmul lolantha. In încheiere: bu
letin de știri șl buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 mai și 1 iunie: Vreme ușor instabilă, 
cu cer variabil. Vor cădea ploi slabe 
locale. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit Temperatura în ușoară creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 17—27. In 
București: Vreme ușor instabilă, cu cer 
variabil, temporar noros după-amlaza, 
cînd devine favorabil averselor slabe de 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura ta creștere ușoară.
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In bibliotecile 
studentesti

Atmosfera specifică pregătirilor în ve
derea examenelor și colocviilor de care 
ne mai despart doar cîteva zile se face 
to‘ mai mult simțită în bibliotecile și să- 
file de lectură ale studenfilor. Afluenței 
largi de cititori, exigențelor sporite de 
informare, bibliotecile le răspund prin 
preocuparea de a-și îmbogăți continuu 
fondul, bibliografic, de a deservi pe stu- 
denfi. cu atenjîe și operativitate.

Am' vizitat de curînd sălile Bibliotecii 
centrale universitare din București, cea 
mai mare bibliotecă de învățămînt supe
rior din Capitală. Numai în ultimele 
trei luni, studenții au solicitat peste 
40 000 de volume. In fiecare zi bi
blioteca găzduiește circa 1 000 citi
tori — viitori matematicieni, chimiști, 
geografi, istorici. La cele peste 1 200 000 
de volume existente, în acest an s-au a- 
daugat circa 35 000 de volume noi, 
urmînd ca în viitorul apropiat noi titluri să 
figureze în cataloage. La îndemîna stu
denților se află și cele aproape 2 200 ti
tluri de periodice romînești și străine pa 
care le pot consulta înfr-o sală special a- 
menajată. Multe dintre cărțile și revistele 
recent primite au fost repartizate, în func- 
:ie de specialitatea cititorilor, celor 25 bi
blioteci de facultăți și cămine care apar
țin de Biblioteca centrală universitară.

Și în alte biblioteci din țară se înregis
trează o creștere continuă a fondului bi
bliografic. După cum ne informează cores
pondenți regionali ai ziarului, fondul bi
bliotecii Institutului politehnic din Timi
șoara a crescut la 120 mii de volume și 
la 760 titluri de publicații periodice. 
La Institutul politehnic din lași, institutele 
agronomice din lași și Cluj a sporit nu
mărul lucrărilor și cursurilor de chimie, 
geotehnică, desen tehnic industrial, al tra
tatelor de medicină veterinară. Biblioteca 
Institutului politehnic din Cluj a multipli
cat în suie de exemplare cursurile de al
gebră superioară, analiză matematică, 
geometrie analitică și diferențială, precum 
și traduceri din literatura de specialitate.

Cunoașterea exactă și circulația ritmică 
a unui număr atît de mare de volume cer 
ca bibliotecile să funcționeze cu precizie 
de ceasornic. Servicii speciale se ocupă 
de organizarea tematică a cărților, pre
zentarea sinoptică a temelor, îndrumarea 
cititorului spre ultimele și cele mai impor
tante apariții. Acum, în preajma examene
lor, la Institutul de arhitectură „Ion Mincu" 
din Capitală s-au amenajat panouri pe 
care se anunță ultimele cărți sosite în bi
bliotecă, se folosesc buletine și sin
teze documentare, care prezintă capito
lele și problemele principale din diferite 
lucrări. S-au organizat și expoziții cu ma
terialele indicate în bibliografia discipli
nelor de specialitate, cuprinzînd cursuri 
și tratate, lucrări și reviste mai vechi sau 
recent apărute. Deseori în jurul aparatu
lui de proiecție tinerii urmăresc ima- 
gini reprezentînd construcții de cele 
mai deosebite stiluri arhitectonice, proiec
te edilitare pline de îndrăzneală și fante
zie. Biroul de documentare al bibliotecii

Ridicarea la rang 
de ambasade 

a reprezentanțelor 
diplomatice din Tokio 

și București
Guvernul Republicii Populare Ro

mîne și .guvernul Japoniei au con
venit ca reprezentanțele lor diploma
tice la Tokio și București să fie 
ridicate la rang de ambasade cu în
cepere de la 1 iunie 1964.

Informai ii
între 29 mai și 11 iulie, , la Viena se 

vor desfășura lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al Uniunii Poștale 
Universale (U.P.U.). Congresul va 
discuta modificarea Convenției Poș
tale Universale și a celorlalte acte 
ale U.P.U. Delegația R. P. Romîne la 
acest Congres este condusă de Gri- 
gore Marin, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Deschiderea Congresului național 
de chirurgie

lutați de prof. dr. Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, acad. Șt. S. Nicolau, din par
tea Academiei R. P. Romîne, acad. 
Ștefan Milcu, din partea Uniunii so
cietăților de științe medicale, acad. 
Ion Făgărășanu, din partea Societă
ții de chirurgie, precum și de dele-

în sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne au început joi lucrările celui 
de-al XI-lea Congres național de 
chirurgie, care are ca tematică pro
blemele actuale ale chirurgiei car
dio-vasculare, hemoragiile digestive 
superioare și insuficiența renală acu
tă în chirurgie. Participă numeroși 
academicieni, profesori, medici din gați de pește hotare, invitați la con- 
întreaga țară, precum și reprezen
tanți de seamă ai chirurgiei sosiți 
din 19 țări.

Congresul a fost deschis de acad. 
Theodor Burghele, președintele co
mitetului de organizare a acestei 
manifestări. Participanții au fost sa-

greș. în prima zi a lucrărilor au fost 
prezentate rapoarte și comunicări în 
legătură cu problemele actuale ale 
chirurgiei cardio-vasculare, oare con
stituie prima temă din programul 
congresului.

Lucrările continuă.

Lucrările Sesiunii științifice 
republicane de chimie

Sala de lectură a bibliotecii 

a întocmit pînă în prezent opt bibliogra
fii .microfilmate cuprinzînd material ilus
trativ necesar pentru întocmirea proiecte
lor și pregătirea examenelor.

Paralel cu creșterea numărului de vo
lume și cu organizarea corespunzătoare a 
mijloacelor de informare și documentare, 
în biblioteci s-au făcut și alte pregătiri 
premergătoare examenelor. în centrele u- 
niversitare București,, lași, Cluj, Timișoara, 
Craiova și în alte părți s-au amenajat noi 
săli de lectură cu capacități de sute de 
locuri, mult.e din sălile existente au fost 
renovate și dotate cu mobilier nou. Unele 
din acestea sînt prevăzute cu rafturi li
bere, de unde cititorii pot obține cu 
ușurință lucrările de care au nevoie. Au 
luat ființă, totodată, secții de împrumut 
destinate studenților de la cursurile fără 
frecvență. La cămine s-a mărit numărul 
secțiilor de biblioteci, programul de func
ționare a sălilor de lectură a fost conside
rabil extins.

Mihai IORDÄNESCU

Institutului politehnic din Iași

Joi au început la Iași lucrările Se
siunii științifice republicane de chi
mie la care participă reprezentanți 
ai Academiei R. P. Romîne, ai unor 
ministere și institute de cercetări, 
reprezentanți ai industriei chimice, 
cadre didactice de specialitate din

TURNEUL COMEDIEI FRANCEZE
joi un matineu poetic prezentat de 
actori ai Comediei Franceze pentru 
actori bucureșteni și studenți din în-

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței în R. P. Romînă, Jean- 
François Noi ville, a oferit joi un 
cocteil, la sediul Ambasadei W pri- 
lejul turneului pe care Comedia y, . .. . . .
Franceza îl întreprinde in țara noas- 
tră. Au participat Pompiliu Maco- -
vei, adjunct al ministrului afacerilor Voltaire, Victor Hugo, 
externe, reprezentanți ai Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
ai Institutului romîn pentru relațiile det, Paul Eluard, 
culturale cu străinătatea, artiști și 
alți oameni de cultură.

Au fost de față șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di- Aumont, Jean-Claude Arnaud, René 
plomatic. G , ~ ~ '

acreditați în R. P. Ro-

neului a cuprins versuri și fragmen
te din opera lui Villon, La Fontaine,

Alfred de 
Musset, Alfred de Vigny, Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud, Alphonse Dau- 

Jacques Prévert. 
Și-au dat concursul Jean Marchat, 
Jean-Paul Roussillon, François Cha- 
mette, Bernard Dhéran, Louis Ey- 
mond. Jean-Louis Jemma, Michel

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
J J»

Hîdrotransportor 
pentru industria minieră

Un grup de ingineri polonezi au 
elaborat un proiect de transportare 
a cărbunelui în mina „Ziemovit“ cu 
ajutorul apei, sistem care ar permite 
o creștere a extracției cărbunelui cu 
1 500 tone. în 24 de ore (în prezent 
mina produce 8 000 tone în 24 de 
ore). Se apreciază că datorită intro
ducerii hidrotranspartorului, va fi 
posibilă exploatarea straturilor de 
cărbune inaccesibile pînă. în prezent. 
Cheltuielile pentru construirea aces
tui hidrotransportor vor putea fi a- 
mortizate în 3 ani.

Cursuri de tehnică 
modernă

In industria construcțiilor din R.S. 
Cehoslovacă, 3 000 de persoane sînt 
înscrise în învățămîntul superior, iar 
11250 în școli tehnice. Ministerul 
Construcțiilor organizează pentru

muncitorii și tehnicienii constructori 
cursuri speciale de tehnică modernă 
și economie. Anul acesta ele sînt 
frecventate de peste 2 000 de oameni. 
In colaborare cu Institutul de econo
mie, ministerul a organizat diverse 
cursuri de ridicare a calificării ca
drelor cu munci de conducere.

Utilizarea multilaterală 
a antracitului

In R.P.D. Coreeană există bogate 
zăcăminte de cărbune, majoritatea 
constînd în zăcăminte de antracit. 
Potrivit calculelor făcute pînă în 
prezent, rezervele de cărbune de 
care dispune țara depășesc 8 miliar
de tone. Antracitul este folosit în 
prezent nu numai drept combustibil. 
El reprezintă și o prețioasă materie 
primă pentru fabricarea a peste 120 
de produse chimice, printre care vi- 
nalonul, clorura de vinii și nitronul 
(lină sintetică). Prin gazeificarea an
tracitului se obțin parafină, ulei 
pentru motoare Diesel, uleiuri lubri
fiante și diferite alte produse chi
mice.

★

în sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale“ a avut loc

Camoin, Michel Bernardy, Annie Du
caux, Lise Delàmare, Denise GenCe, 
Claude Winter, Catherine Samie, 
Michèle André. (Agerpres)

unitățile de învățămînt superior din 
țară. Sînt, de asemenea, prezenți 
oaspeți de peste hotare. Lucrările 
sesiunii au fost deschise de acad. 
Cristofor Simionescu, președintele 
filialei din Iași a Academiei R. P, 
Romîne. Acad. Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei R. P. Romîne, a 
vorbit, despre principalele realizări 
obținute de țara noastră în dezvol
tarea industriei chimice și a cerce
tărilor științifice din acest domeniu, 

în numele Comitetului regional 
Iași al P.M.R și al Sfatului popular 
regional, participanții la sesiune au 
fost salutați de tov. Virgil Cazacu, 
prim-șecretar al Comitetului regio
nal Iași al P.M.R. în continuare, 
Atanase Diaconescu, adjunct al mi
nistrului industriei petrolului și chi
miei, a vorbit despre problemele 
actuale ale ' dezvoltării industriei 
chimice în R. P. Romînă, iar acad, 
prof. C. D. Nenițescu, președintele 
Secției de .științe chimice a Acade
miei R. P. Romîne, a conferențiat 
despre hidrocarburi pseudoaromatice. 
După-amiază sesiunea și-a continuat 
lucrările pe secții-: chimie fizică, 
chimie anorganică, analitică, orga
nică, macromoleculară, chimie , pură 

. și aplicată și medicamente de. sin
teză și antibiotice.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres).

Vedere din cartierul de locuințe „Noul Belgrad", care se construiește in 
capitala R.S.F. Iugoslavia, pe malul sting al rîului Sava

Un muzeu 
al metâlurgiștilor

La Ilsenburg (R. D. Germană) a 
fost inaugurat recent un muzeu al 
muncitorilor metalurgiști. Noul mu
zeu are scopul de a oglindi cu ajuto
rul exponatelor istoricul acestei așe
zări-a - metâlurgiștilor, dezvoltarea 
mijloacelor de producție și a forțe
lor de producție în decursul secole
lor. 7 modele de mașini în stare de 
funcționare’ servesc oglindirii meestéi 
evoluții.

Instalație de irigare
In districtul Dong Anh (R. D. 

Vietnam) a fost dată în exploatare 
o nouă instalație de irigare. Ea con
stă din două stațiuni electrice de 
pompare, dispunîhd de ,11 pompe, 
și avînd o capacitate de 90 000 mc 
pe oră și o rețea de peste 220 km 
de canale. Nowuț-dnstalație de la 
Dong Anh poate iriga cele 14 000 
hectare de teren arabil ale districtu
lui, aprovizionînd totodată cu apă 
unele sate din provincia Vinh Phuc.

Mai mulți produși 
de la animalele matcă

DELEGAȚIA SFATULUI POPULAR DIN CONSTANTA

(Urmare din pag. I-a)

nile Argeș, București, Dobrogea, 
Galați etc. Rezultatele obținute pînă 
acum arată că asemenea metode 
merită să fie extinse în toate gospo
dăriile colective.

Unul din cele mai importante mij
loace pentru obținerea unui număr 
cît mai mare de produși de la ani
malele matcă îl constituie prevenirea 
și combaterea sterilității. în regiuni
le Dobrogea, Cluj, Galați și altele a- 
ceasta este o preocupare per
manentă a consiliilor agricole regio
nale și raionale, în regiunea Cluj s-a 
organizat o adevărată campanie pen
tru cunoașterea stării de reproduc
ție a animalelor. în felul acesta vor 
putea fi tratate și redate producției 
un număr mare de vaci. Rezultate 
bune s-au obținut într-o serie de 
gospodării colective din raionul 
Galați, unde, cu sprijinul comi
tetului raional de partid și al consi
liului agricol, au fost antrenați în 
acțiunile de prevenire și combatere 
a sterilității aproape toți specialiștii. 
Pe baza colaborării strînse dintre 
inginerul zootehnist Cornel Radu, 
șeful centrului de însămînțări arti
ficiale Șendreni, și medicul veteri
nar C. Apostol, de la circum
scripția Braniștea, a fost analizată 
starea de reproducție a sute de 
vaci care au fost tratate și redate 
producției. în urma acestei acțiuni 
a fost mult redusă perioada de la 
ultima fătare și pînă la instalarea 
gestației, ceea ce a permis gospodă
riilor colective să obțină în plus 
zeci de mii de litri de lapte și un 
număr însemnat de viței.

Posibilități mari de mărire a pro
centului de natalitate există și în zo
nele de munte, mai greu accesibile, 
cu sate situate la distanțe mari, 
unde se practică în primul rînd 
monta naturală. In aceste zone pro
blema principală o constituie asigu
rarea numărului necesar de repro
ducători din rasele prevăzute, în
treținerea și folosirea lor în mod co
respunzător. în multe comune și sate 
de munte s-au organizat stațiuni de 
montă bine gospodărite, care contri
buie la obținerea unui procent 
ridicat de natalitate la efectivele 
matcă.

în această perioadă se pune și 
problema organizării reproducției la 
animalele aflate pe pășunile mai în
depărtate și îndeosebi în zona de 
munte. Gonsiliul agricol raional 
Cîmpulung, regiunea Argeș, s-a pre
ocupat să asigure reproducția ani
malelor la fiecare pășune, indiferent 
de distanță. Pe pășunile mai ușor 
accesibile s-au organizat puncte de 
însămînțare artificială. Principala 
problemă a constituit-o asigurarea 
reproducătorilor pentru animalele 
care sînt duse pe pășuni mai înde

părtate. în acest scop, la C.l.A.-Mi- 
hăești s-a organizat un centru de 
iernare a taurilor. Prin luarea a- 
cestor măsuri se evită folosirea 
nejustificată a taurilor în gos
podăriile situate în raza de activi
tate a centrului de însămînțări arti
ficiale.

în multe cazuri însă, mai ales 
în zonele de munte, organizarea 
reproducției nu constituie o preo
cupare a sfaturilor populare. în
tr-o serie de comune din zona de 
munte a regiunilor Suceava, Cluj, 
Maramureș, Oltenia și altele nu 
există un număr corespunzător de 
reproducători, din care cauză nu se 
folosesc toate posibilitățile pentru 
obținerea de produși și, respec
tiv, cantități mari de lapte. în 
satul Dupăpiatră, comuna Buceș, ra
ionul Brad, există un singur taur 
comunal pentru aproape 600 de vaci 
și juninci, ceea ce duce la pierderi 
importante.

Cercetările efectuate de oamenii 
de știință și experiența gospodării
lor de stat și gospodăriilor colective 
fruntașe în creșterea animalelor ara
tă că pentru a obține viței normal 
dezvoltați și producții mari de lapte 
este indicat ca monta junincilor să 
se efectueze atunci cînd au circa 75 
Ia sută din greutatea vacilor adulte, 
ceea ce corespunde vîrstei de 18—20 
de luni. Monta timpurie, cît și în- 
tîrzierile provoacă pierderi. La gos
podăria colectivă din Lehliu, regiu
nea București, 51 la sută din junin- 
cile în vîrstă de 2,5—4 ani nu sînt 
gestante. Aceasta se datorește hră- 
nirii necorespunzătoare, care a dus 
Ia tulburări de reproducție ; gospo
dăria a obținut mai puțini viței de- 
cît s-a prevăzut și cantități mai mici 
de lapte. La gospodăria colectivă din 
Gîrbova, raionul Sebeș, s-a realizat 
anul trecut un procent de natalitate 
de numai 65 la sută. Explicația re
zidă, între altele, în aceea că ju- 
nincile n-au fost bine hrănite și a- 
dăpostite ; la această; situație a con
tribuit și faptul că retribuția îngri
jitorilor de animale tinere nu se 
face după sporul în greutate realizat.

Obținerea unui număr mai mare 
de produși de la animalele matcă 
este strîns legată de îmbunătățirea 
continuă a activității centrelor, sub- 
centrelor și a punctelor de însă
mînțare artificială. în acest scop, 
este necesară, în primul rînd. ridica
rea continuă a calificării, a spiritu
lui de răspundere al miilor de ope
ratori de la punctele de însămînțare 
artificială. Este de datoria organelor 
de partid și a consiliilor agricole să 
se ocupe îndeaproape de înfăptuirea 
tuturor măsurilor menite să asigure 
sporirea natalității animalelor și 
creșterea în bune condiții a tinere
tului animal destinat să completeze 
și să mărească efectivele matcă.

Drum
Prima etapă a marii competiții 

sportive, Spartachiada republicană, 
se va încheia în curînd. în aceste 
zile, asociațiile . sportive continuă 
organizarea concursurilor acestei 
etape de masă. De o largă popu
laritate se bucură jocurile sportive : 
handbal, volei, fotbal, precum și 
atletismul, trînta, gimnastica etc. 
Pînă acum spartachiada s-a desfă
șurat cu bune rezultate într-o serie 
de mari asociații sportive, numărul 
total al celor ce au participat la în-' 
treceri ajungînd la peste 3 200 000. 
în numeroase localități, la succesul 
competiției și-au adus contribuția 
profesorii de educație fizică, antre
norii, sportivii fruntași care au spri
jinit buna organizare a concursuri
lor, îndrumînd pe tinerii concurenți. 
Specialiștii unor federații, prezenți 
și ei în mijlocul concurenților, au 
remarcat unele elemente tinere, cu 
aptitudini pentru sport.

Nu peste tot însă întrecerile s-au 
desfășurat la un nivel corespunză
tor. Asociațiile sportive „Chimistul* 1 * * * * * 7' 
și „Minerul“ din Baia Mare, „Bra- 
dul“-Vișeu, ,,Țesătura“-Iași, Șantie
rul naval Constanța, „Textila“- 
Galați etc. nu s-au preocupat sufi
cient de atragerea unui mare număr 
de tineri și tinere la competițiile 
organizate pînă acum.

La Berlin a început un mare concurs in
ternational de scrimă la care participă 
sportivi din echipele olimpice ale U.R.S.S., 
R. P. Romîne, R. P. Ungare, R. P. Polone 
și R. D. Germane, In proba de floretă 
bärbafi concurentul romîn Ștefan Haukler, 
a obfinut un rezultat foarte bun clasin- 
du-se pe locul doi înaintea unor valoroși
campioni, lată clasamentul probei
Sveșnikov (U.R.S.S.) 6 ' ' "
Haukler (R. P. Romînă) 4
Wojda (R. P. Polonă) 4
Nielaba (R. P. Polonă) 3
Roszicki (R. P. Polonă)
— Mureșanu (R. P. Romînă) 1 victorie ;
7. — Jdanovici (U.R.S.S.) 1 victorie. Pro
ba de sabie a fost cîștigată de sovieticul 
Mavlihanov, urmat de Szerencses (R. P.

nescu; cat. grea: G. Negrea cîștigă la 
puncte asupra lui O. Cioloca; V. Ma- 
riuțan învinge prin abandon pe M. 
Gheorghioni. Finalele campionatelor se 
vor desfășura sîmbătă, 30. mai, pe sta- 

19,30. In ordinea celoi zece categorii 
se vor dntîlni următorii pugiliști; Gîju 
— Ciucă; Puiu — Covaliov; Vanéa — 
Buzuliuc; Vișinescu — Cîrciumaru; 
Mihalic — Dinu; Niculescu — Covaci; 
Mîrza — I. Olteanu; Monea — Tudor; 
Nicolau — Cojan; Negrea — Mfc. 
riuțan.

Spartachiada republicană, acum în 
plină desfășurare, poate atrage noi și 
noi tineri și tinere pe terenurile de 
sport. în perioada care a mai rămas 
pînă la încheierea primei și celei 
mai importante etape este necesar 
ca asociațiile sportive să continue 
organizarea de concursuri la cît mai 
multe din disciplinele cuprinse în 
regulamentul competiției, la sportu
rile care se bucură de cea mai mare 
popularitate.

Campionatul republican de box
Meciurile disputate aseară, la stadio

nul Republicii, în cea de-a doua semi
finală a campionatelor republicane de 
box s-au încheiat cu următoarele rezul
tate: cat. cocoș: N. Puiu învinge la 
puncte pe N. Mîndreanu; P. Covaliox dionul Republicii,, cu începere de la ora
i > r» t .. - ! IA O A T.. zùlrtl 7O/>P r>Ll FPOTH'l 1

la 
Covaci 

b.p. pe M. Dumitrescu; cat. mijlocie:

bale la puncte pe C. Popa; cat. semi- 
ușoară: I. Vișinescu b.p. pe C. Rusu; 
M. Cîrciumaru învinge prin abandon 
în repriza a 3-a pe N. Deicu; cat. se- 
mimijlocie: C. Niculescu cîștigă la 
puncte în fața lui I. Pițu; I.
L. r. .... —  ----- ------ .
I. Monea cîștigă prm neprezentarea lui
M. Mariuțan; N. Tudor b.p. pe C. Stă-

Astăzi pleacă la Sofia lotul de în partida de la Sofia îndreptă- 
fotbal al țării noastre care va în- țese speranțele în calificarea 
tîlni duminică, în meci revanșă, echipei noastre.
selecționata olimpică a Bulgariei. : Specialiștii federației, compo-
- ■ - ■ ' ’ ’ nenții lotului au acordat atenția

cuvenită pregătirii pentru meciul 
retur cu olimpicii bulgari. Dumi
nică după-amiază, urmărind me
ciul la televizoare sau la radio, 
sutele de mii de iubitori ai fot
balului vor fj. alături de sportivii 
noștri olimpici care susțin una 
din cele mai importante întîlniri 
fotbalistice ale acestui sezon. 
Cîteva mii de suporteri îi vor în
soți pe fotbaliști la Sofia pentru 
a-i încuraja, pentru a-i susține în 
întrecerea preolimpică. Cu toții- 
dorim ca duminică fotbaliștii ro
mîni să obțină calificarea pentru 
Tokio.

Drum bun și succes !

Primul meci, care a avut loc la 
începutul ■ acestei luni la Bucu
rești, a revenit, după cum se știe, 
fotbaliștilor noștri eu 2—1. Ei 
pleacă, așadar, la Sofia cu un a- 
vantaj pe care, fără îndoială, iu
bitorii sportului din țara noastră 
vor să-l vadă chiar majorat. Sar
cina echipei romîne nu va fi 
ușoară ; miza mare a partidei, di
ficultățile ce le prezintă un meci 
în deplasare constituie tot atîtea 
obstacole pentru fotbaliștii noștri. 
Aceste dificultăți pot fi însă de
pășite. Experiența și buna pregă
tire ale selecționabililor noștri, do
rința tuturor membrilor lotului de 
a-și aduce o contribuție valoroasă

Sportivi romîni în întreceri internaționale
SCRIMĂ

1, 
2.
3.
4.
5.

victorii ; 
victorii ; 
victorii ; 
victorii ;
2 victorii ; 6.

• »

Ungară) și Rîlski (U.R.S.S.). In compefifia 
de floretă pe echipe selecfidnata R. P. 
Romîne a întrecut cu 9—7 reprezentativa 
U.R.S.S.

LUPTE CLASICE

TIMIȘOARA (prin telefon), — In arena 
circului de stat din localitate a avut loc 
ieri seară întîlnirea internafională de lupte 
clasice dintre reprezentativa R. D. Ger
mane și echipa secundă a fării noastre. 
La capătul unor întreceri viu disputate, 
tinerii luptători romîni au terminat învin
gători cu 41/?—3V2. S-au remarcat : C. 
Turturea, I. Alionescu și N. Martinescu, 
din echipa secundă a fării noastre, iar de 
la oaspeji L, Schneider și L. Metz.

lată rezultatele tehnice, în ordinea ca
tegoriilor de greutate : C. Turturea b.p. 
B. Biterling, I. Alionescu b.p. E. Thorunf 
S. Popescu pierde la puncte la L. Schnei
der, M. Bolocan b.p. H, Weinhold, Gr. 
Regleanu pierde la R Vesper, C. Bercea- 
nu pierde la L. Metz, C. Bușoiu meci nul 
cu G. Schmidt și N. Martinescu b.p. D. 
Ierschnek.

Sîmbătă după-amiază, oaspefii vor îri- 
tîlni la Lugoj prima reprezentativă a fării 
noastre.

FOTBAL

Echipa sovietică de fotbal Neffia- 
nik Baku și-a început turneul în jara 
noastră, jucînd ieri la Oradea cu formația 
locală Crișul. Întîlnirea s-a terminat cu re
zultatul de 3—1 (.1—1) în favoarea fotba- 

. liștitor romîni. Au marcat : Damian, Grea-
(Agerpres) lev, Babaev (autogol), Szakacs.

IN ORAȘUL TURKU
HELSINKI 28 (Agerpres). — Dele

gația Sfatului popular al orașului 
Constanța, care vizitează orașul 
Turku din Finlanda în cadrul acțiu
nii de înfrățire a celor două orașe, a 
făcut marți o vizită oficială la pri
măria orașului, unde a fost primită 
de Vaino Leino, primarul orașului 
Turku. După masă, delegația a asis
tat la deschiderea oficială a expozi
ției de artă grafică contemporană 
romînească. Expoziția a fost deschi
să de Vaino Leino, care a vorbit 
despre continua dezvoltare a rela
țiilor existente între Finlanda și 
Romînia. Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că acțiunea de înfrățire 
a orașelor Constanța și Turku, pre
cum și schimbul reciproc de expozi
ții care a avut loc cu această ocazie, 
vor contribui la dezvoltarea relații
lor prietenești dintre poporul romîn 
și poporul finlandez. Președintele 
Sfatului popular al orașului Con
stanța, Petre Nicolae, a arătat că 
relațiile frățești dintre orașele Con
stanța și Turku vor contribui la con
tinua dezvoltare a bunelor relații 
existente între R. P. Romînă și Fin
landa, că ambele țări au un scop co-

Festivitățile Șevcenko
KIEV 28 Corespondentul Agerpres, 

S. Podină, transmite : La 28 mai, în 
cea de-a 2-a zi a Festivităților „Șev
cenko“, au continuat lucrările Ple
narei reunite a Uniunii scriitorilor 
din U.R.S.S. și R.S.S. Ucraineană, în 
cadrul căreia mai mulți scriitori, re
prezentanți ai literaturii popoarelor 
din Uniunea Sovietică, au adus un 
cald omagiu memoriei marelui poet 
ucrainean T. Șevcenko. în aceeași zi, 
peste 10 000 de persoane s-au adu
nat în Marea Sală a Sporturilor, 
unde a avut loc o seară a prieteniei 
literaturii popoarelor din U.R.S.S., 
consacrată celei de-a 150-a aniver
sări a zilei de naștere a lui Taras 
Șevcenko.

„Săptăntinile festive ale Vienei“
■VIENA 23. Corespondentul Agei- 

preș, St. Deju, transmite : In fie
care an au loc în capitala Aus
triei „Săptămînile . festive ale Vie
nei“ (Wienerfestwochen), impor
tant eveniment al vieții cultural-ar- 
tisti'ce, Anul 'acesta, în programul 
care se va desfășura între 23' mai 
și 21 iunie își vor da concursul re- 
numiți dirijori și cîntăreți, regizori și 
artiști. Printre cei 19 dirijori cu re
nume internațional se află Serge Bo
deau,-josef Krips, Rafael Kubelik, 
Herbert von Karajan. Participă 13 

mun : menținerea și consolidarea 
păcii. La deschiderea expoziției au 
mai participat J. Koikkalainen, pre
ședintele Consiliului Municipal, nu
meroși oameni de știință și artă, oa
meni de afaceri, ziariști etc. Au fost 
de față Ion Alexandru, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. Romî
ne la Helsinki, și alț.i membri ai am
basadei. Seara, Vaino Leino, prima
rul orașului Turku, a oferit o masă 
în cinstea delegației orașului Con
stanța. în cursul zilei, delegația ora
șului Constanța a vizitat șantierele 
navale „Vulkan“ și portul din ora
șul Turku.

CU PRILEJUL APROPIATEI VIZITE 
ÎN TARA NOASTRĂ A UNEI 
DELEGAȚII DE ZIARIȘTI BULGARI

SOFIA 28 (Agerpres). — Joi seara 
însărcinatul cu afaceri ad-interim, 
C. Ionescu Tira, a oferit în saloa
nele Ambasadei R. P. Romîne la 
Sofia un cocteil în cinstea delega
ției Uniunii ziariștilor bulgari, con
dusă de Ilia Kiulovschi, vicepre
ședinte al Uniunii ziariștilor bul
gari și redactor-șef al ziarului „Ote- 
cestven Front“, care va vizita țara 
noastră la invitația Uniunii ziariști
lor din R. P. Romînă. Au participat 
Gheorghi Bokov, președintele Uniu
nii ziariștilor bulgari, redactor-șef al 
ziarului „Rabotnicesko Delo“, Ha- 
ralambi Traikov, vicepreședinte al 
Uniunii ziariștilor și redactor-șef al 
ziarului „Zemedelsko Zname", Ilia 
Ignatov, secretar al Uniunii ziariș
tilor, Dimităr Kalev, redactor-șef al 
ziarului „Trud“, ziariști bulgari care 
au vizitat recent țara noastră, re
prezentanți ai Direcției presei din 
Ministerul Afacerilor Externe din 
R. P. Bulgaria.

formații corale și 42 soliști vocali, 
printre care Evelyne Lear, Martina 
Arroyo, Wilma Lipp, Fritz Wunder
lich, Walter Berry etc. Opera din 
Viena și vechiul „Theater an der 
Wien- . au pregătit o serie de spec
tacole valoroase; ’ Astfel, repertoriul 
Operei cuprinde lucrări de Richard 
Strauss, Wagner, Beethoven, Verdi, 
Mozart, Puccini, Bizet. Teatrele au 
pus, de asemenea, în scenă nume
roase premiere în vederea săptă- 
mînilor festive.



Pag. 4 S C î N T E I A Nr. 6271

Funeraliile
lui Jawaharlal Nehru

DELHI 28 (Agerpres). — La 28 
mai, în capitala îndoliată a Indiei 
au avut loc funeraliile eminentului 
om de stat al Indiei, fostul prim-mi- 
nistru Jawaharlal Nehru. In prime
le ore ale dimineții, sute de mii de 
oameni au trecut prin fața catafal
cului, pentru a aduce un ultim oma
giu ilustrului dispărut.

Spre prînz, corpul neînsuflețit al 
lui Nehru, acoperit cu drapelul na
țional al Indiei, a fost așezat pe un 
afet de tun tras de soldați ai arma
tei indiene. Cortegiul funebru a por
nit apoi de la reședința fostului 
prim-ministru spre rîul Jumna. Sute 
de mii de oameni erau masați 
de-a lungul celor zece kilometri pe 
care i-a parcurs cortegiul funebru. 
Printre ei se aflau reprezentanți ai 
tuturor statelor Indiei. După cîteva 
ore, cortegiul funebru a ajuns pe 
malul rîului Jumna, unde cu 16 ani 
în urmă a fost incinerat conducă
torul luptei de eliberare a poporu
lui indian, Mahatma Gandhi.

Corpul neînsuflețit al lui J. Nehru 
a fost așezat pe un rug din lemn de 
santal. Sanjay Gandhi, în vîrstă de 
16 ani, nepotul fostului prim-minis
tru, a aprins cu o torță rugul. In a- 
cest moment o ploaie de petale de 
flori a căzut deasupra rugului, iar o 
gardă de onoare a tras salve de 
arme în memoria eminentului fiu al 
poporului indian.

La funeralii au participat delega
ții guvernamentale din numeroase 
țări ale lumii.

Condoleanțe exprimate 
de delegația R. P. Romine

Delegația Republicii Populare Ro- 
mîne condusă de Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a semnat în cartea de 
condoleanțe de la reședința defunc
tului, Jawaharlal Nehru, și în cartea 
de condoleanțe de la reședința pre
ședintelui Republicii India, dr. Sar-

vapalli Radhakrishnan. Delegația a 
fost primită de Indira Gandhi, fiica 
defunctului, căreia i-a transmis con
doleanțe pentru pierderea grea sufe
rită prin încetarea din viață a emi
nentului om de stat al Indiei. Dele
gația a fost însoțită de ambasado
rul Indiei la București, K. R. F. 
Khilnani, precum și de membri ai 
Ambasadei R. P. Romîne la Delhi.

A-

Guvernul indian și președintele 
Republicii India continuă să pri
mească mesaje și telegrame de con
doleanțe din numeroase capitale ale 
lumii. Șefi de state și guverne își 
exprimă profundul regret în legă
tură cu încetarea din viață a lui Ja
waharlal Nehru, eminent fiu al po
porului indian, personalitate mar
cantă a vieții internaționale contem
porane.

La Palatul Națiunilor din Gene
va a avut loc la 28 mai o ședință 
plenară extraordinară a Conferin
ței Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare, consacrată memoriei 
lui Jawaharlal Nehru. Cei 1 500 de 
delegați la conferință, reprezentînd 
120 de țări, au păstrat un minut 
de reculegere în memoria eminen
tului om de stat al Indiei și luptă
tor pentru menținerea păcii în 
lumea întreagă. La ședința de do
liu au luat cuvîntul 
(R.A.U.), președintele conferinței, 
reprezentanți ai țărilor Africii, A- 
siei, Americii Latine, Europei occi
dentale și țărilor socialiste.

★
Intr-un comunicat oficial se anun

ță că Gulzarilal Nanda, primul mi
nistru ad-interim al Indiei, va deține 
și funcțiile de ministru al afacerilor 
externe, ministru al afacerilor inter
ne și ministru pentru energia ato
mică. Conducerea partidului Congre
sul național indian se întrunește 
vineri pentru a alege pe noul lider al 
partidului.

Kaissouny

Revista tunisiană „Jeune Afrique" publică un interviu acordat de Amilcar 
Cabrai, secretarul general al Partidului african al independenței din 
Guineea portuqheză și insulele Capului Verde : „Noi controlăm peste 
o treime din teritoriul Guineei. Avem împotriva noastră 20 000 de soldați 
ai Portugaliei, ceea ce dovedește că lupta noastră se intensifică". In 
fotografie : Amilcar Cabrai, în timpul uneia din deplasările sale în inte

riorul țării, stînd de vorbă cu militanți ai partidului
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MOSCOVA 28. Corespondentul 
„Scînteii“, A. Munteanu, transmite :

Joi dimineața, delegația de acti
viști ai P.M.R., condusă de tovară
șul Chivu Stoica, a făcut o vizită 
la Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. Oaspeții romîni au fost în
soțiți de P. N. Demicev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., V. S. Frolov, șef de 
secție, și A. I. Gorceakov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S.

Delegațțp a fost întîmpinată 
N. G. Egorîcev, prim-secretar al 
mitetului orășenesc de partid,
membri ai biroului și șefi de secții 
ale comitetului orășenesc. N. G. E- 
gorîcev a împărtășit membrilor dele
gației din experiența comitetului o- 
rășenesc în conducerea industriei 
capitalei sovietice.

La Comitetul de stat pentru coor
donarea lucrărilor de cercetări știin
țifice al U.R.S.S., Comitetul de stat 
pentru construcții de aparate, mij
loace de automatizare și sisteme de 
comandă și Comitetul de stat pen
tru industria de prelucrare a petro
lului și industria petrochimică de pe 
lingă Comitetul de stat al planifică
rii din U.R.S.S., delegații au făcut 
cunoștință cu problemele conducerii 
de stat în domeniul științei, tehni
cii și dezvoltării industriei chimice. 
Oaspeții romîni au fost primiți de 
conducătorii acestor comitete, K. N. 
Rudnev, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, V. S. Feodorov și 
V. V. Karibski, precum și de alți 
lucrători cu munci de răspundere 
din aparatul de stat.
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In capitala Suediei s-a desfășurat o mare demonstrație pentru pace și împotriva armelor nuclearo. Pe 
pancartele purtate de participant se puteau citi lozinci care chemau la lupta pentru paco, pentru crearea 
unei zone denuclearizate în nordul Europei. In fotografie : coloanele demonstranților în parcul Vasa din 

Stockholm

TRAFIC DE ARME
DESCOPERIT DE POLIȚIA 
CIPRIOTĂ

NICOSIA 28 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Cipru
lui, Spyros Kyprianu, a avut o în
trevedere cu generalul William 
Bishop, înalt comisar britanic în 
Cipru, în legătură cu arestarea de 
către poliția cipriotă a aviatorului 
britanic K. Marley, învinuit de tra
fic de arme din țările N.A.T.O. cu 
ciprioții turci. în cursul între
vederii, Kyprianu a remis înaltului 
comisar britanic o notă de protest 

iîn care 
acțiuni 
flați în _ .
cît noi prejudicii relațiilor anglo- 
cipriote.

După cum relatează France Presse, 
cazul aviatorului britanic K. Mar
ley, arestat de poliția cipriotă, 
a provocat numeroase manifes
tații de protest din pârtea ciprioți- 
lor greci. Potrivit corespondentului, 
aproximativ 3 000 de persoane au 
manifestat joi pe străzile orașului 
Ktyma purtînd pancarte în care ce
reau englezilor să părăsească forțe
le O.N.U. din Cipru. Manifestații a- 
semănătoare au avut loc, de aseme
nea, la Famagusta și Paphos.

Intr-un bilanț asupra situației 
din Cipru pe ultimele două luni, co
mandantul forțelor O.N.U. din insu
lă, generalul Gyani, arată că sub su
pravegherea trupelor Națiunilor Uni
te, incidentele dintre cele două co
munități au scăzut în intensitate.

se menționează că astfel de 
ale militarilor britanici, a- 
Cipru, nu pot să aducă de-

SCRUTIN DISPUTAT
Rareori s-a înfîlnit în istoria Boliviei un 

scrutin mai agitat și în același timp mai 
însofit de incertitudini decît cel prevăzut 
oficial pentru 31 mai, cînd ar urma să fie 
aleși președintele și vicepreședintele jării, 
o treime din senatori și jumătate din 
deputaji. Desigur, judecînd după etero
genitatea forjelor și tendinjelor angajate 
în luptă, nu era de așteptat nicidecum 
o confruntare lipsită de ascuțișuri. Dar 
evolujia lucrurilor a depășit și cele mai 
pesimiste previziuni. Chiar de la începu
tul campaniei electorale, disensiunile a- 
părufe de mai multă vreme în sinul parti
dului de guvernămînt, Mișcarea najională 
revoluționară (M.N.R.) s-au agravat cu re
peziciune, spulberînd treptat speranjele 
într-o eventuală reconciliere. La ju
mătatea lunii martie, o conferință di
zidentă întrunită în capitală a con
sfințit divorțul aripii de stînga din 
M.N.R., conduse de vicepreședintele Jüan 
Lechin, prin constituirea unui nou partid 
de opoziție — Partidul național revolu
ționar de stînga (P.N.R.S.). Conferința a 
votat confracandidafura lui Lechin pentru 
postul de președinte al țării (candidatul 
M.N.R. este Estenssoro). Parale! cu aceas
ta, președintele senatului, Federico For- 
tun, desemnat de congresul M.N.R. pen
tru a fi ales vicepreședinte, a renunțat 
la candidatură. Cîteva atentate succesive 
săvîrșife împotriva unor lideri politici ne- 
conformiști, între care Lechin, au sporit 
și mai mult tensiunea. Cu toate că pre
ședintele Estenssoro s-a desolidarizat în 
public de atentate, lui i-a fost peste pu
tință să înlăture definitiv bănuiala că s-a 
încercat suprimarea capilor opoziției.

Pe de altă parte, actualul președinte 
este supus unor atacuri sistematice din 
partea ex-președintelui Hernan Siles 
Suazo, vicepreședinte al M.N.R. Acesta 
desfășoară o adevărată campanie împo
triva învestirii lui Estenssoro cu un nou 
mandat prezidențial. Atît gruparea lui 
Suazo, cît și alte grupări de opoziție, 
susțin ideea ca alegerile să fie amînate 
cu un an, Estenssoro să demisioneze pen
tru a nu profita în alegeri de avantajul 
postului pe care îl deține, iar Congresul 
să se întrunească într-o sesiune specială 
pentru ca să revizuiască legea electorală 
și să hoțească o nouă înregistrare a 
corpului electoral.

Criticile aduse actualului președinle 
sînt multe și variate. Stînga îl acuză că 
a abandonat programul de reforme de
mocratice al M.N.R. elaborat în cursul 
revoluției din 1952. Lechin a de

clarat pe față că Estenssoro „ a dat o 
orientare reacționară politicii M.N.R.1' și 
că încearcă prin metode neconstifuționale 
să-și perpetueze funcția de conducător al 
statului, pactizînd în acest scop cu forțe 
ostile progresului și democrației. Pentru 
asemenea reproșuri există unele argu
mente solide. în primul rînd stau mărtu
rie rezultatele guvernării lui Estenssoro. 
Măsurile anunțate de el înainte de pre
luarea mandatului în scopul însănătoșirii 
economiei țării au rămas de cele mai 
multe ori în stadiu de elaborare. Dar 
chiar în sectoarele unde s-au produs u- 
nele schimbări, acestea au însemnat cel 
mult jumătăți de măsură care apoi, în- 
tr-un grad sau altul, au fos* anihilate de 
contramăsuri. Așa s-au petrecut lucrurile 
cu programul de asanare a finanțelor, cu 
intențiile de îmbunătățire a sistemului 
asigurărilor sociale, cu aplicarea unei re
forme agrare (extrem de ciuntită în însăși 
structura ei). In toate acestea și-a spus 
cuvîntul hotărîtor teama cîrmuiforilor 
bolivieni de a nu afecta interesele oli
garhiei autohtone și ale capitalului străin, 
precum și refuzul lor de a se sprijini pe 

impună o 
intereselor

forțele sociale capabile să 
schimbare structurală conformă 
naționale.

Consecințele acestei politici sînt eloc
vente. Țara se zbate în strînsoarea acelo
rași chingi care de multă vreme îi împie
dică dezvoltarea, în ciuda bogatelor re
surse naturale cu care este înzestrată. In 
Bolivia se extrage aproape un sfert din 
cositorul lumii. Ea dispune, de asemenea, 
de mari rezerve de petrol, wolfram, ar
gint, antimoniu etc. Dar producția de co
sitor este concesionată în proporție de 80 
la sută monopolurilor străine, care reali
zează de pe urma exploatării acestei bo
gății mari beneficii. Imensele întinderi de 
pămint fertil, sfăpînite de latifundiari, 
sînt cultivate doar înfr-o măsură re
dusă, în timp ce țara cheltuiește a- 
nual sume importante pentru cum
părarea de alimente din străinătate. Rea
litățile din economie se răsfrîng dureros 
asupra nivelului de frai al populației, pro- 
vocînd nemulțumiri tot mai pronunțate. 
La sfîrșitul anului trecut, un plan guverna
mental de „reorganizare a minelor", care 
amenința să arunce în brațele șomajului 
cîteva mii de mineri, a declanșat o mare 
grevă în zona minieră Oruro. Autoritățile 
au răspuns prin trimiterea în regiunea 
respectivă a unor unități militare și prin

arestarea unor fruntași sindicali. Cu toate 
că, în fața rezistenței greviștilor, trupele 
au fost apoi retrase, prin operația de la 
Oruro guvernul și-a încălcat angajamen
tele privind libertatea sindicală și dreptul 
la grevă. Se pot da și alte exemple de 
măsuri care au contribuit la încingerea 
climatului politic și social.

Actuala ' tensiune dinaintea alegerilor 
are la rădăcină în primul rînd nemulțumi
rile semnalate de-a lungul ultimilor ani 
față de politica guvernului. La aceasta 
însă se adaugă încercările unor lideri po
litici de a folosi aceste nemulțumiri și de 
a le amplifica în scopul de a cîștiga ca
pital electoral. Unii observatori de presă 
citează în acest sens activitatea desfășu
rată de Siles Suazo. Intre altele, acesta 
a formulat propunerea ca pentru o anu
mită perioadă forțele armate să preia 
conducerea țării, „în calitate de arbitru". 
Scopul propunerii a fost descifrat în sen
sul că Sua-o dispunînd de sprijinul gene
ralului Barrientos Ortuno, comandantul 
forțelor aeriene, ar putea să impună o 
schimbare militară a situației. Pen
tru a opune M.N.R. un front electoral pu
ternic, Lechin a încercaf o alianță cu. 
foști adversari politici, grupați în partide 
de dreapta, ceea ce a provocat nemulțu
mire în rîndurile forțelor de stingă care 
îl sprijină. Partidul comunist s-a opus ca
tegoric unei „coaliții cu dreapta sau cu 
armata" și a chemat la crearea unui front 
unit a! tuturor forțelor de stînga.

Cu puțin în urmă, Lechin a comunicat 
că își retrage candidatura la președinție, 
și l-a provocat la duel pe Estenssoro, a- 
cuzîndu-l de abuz de putere. P.N.R.S. a 
chemat la boicotarea alegerilor. Recent, 
doi fruntași politici din partide adverse, 
după ce au epuizat probabil alte genuri 
de argumente, s-au împușcat reciproc la 
intrarea unei instituții.

Președintele Estenssoro și-a reafirmat 
hotărîrea de a fine alegerile la data fi
xată, dar acest lucru continuă să rămînă 
deocamdată incert. Partidul socialist bo
livian a publicat acum cîteva zile, o de
clarație în care se spune că șefii militari 
distribuie arme unor grupuri de membri 
ai partidului de guvernămînt pentru a în
lesni organizarea unor acte de terorism 
care să împiedice manifestarea unei opo
ziții hofărîte în cursul alegerilor. Oricare 
ar fi însă rezultatul scrutinului, este evi
dent că problemele care frămîntă Bolivia 
așteaptă de mult o soluție.

Vasile OROS

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii", Tel.

Proiectul sovietic de mesaj comun al copreședinților 
Conferinței de la Geneva pentru Laos

MOSCOVA 28 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a fost înmînat ambasadoru
lui Marii Britanii, H. Trevelyan, pro
iectul sovietic de mesaj comun al 
copreședinților Conferinței de la Ge
neva pentru Laos către toate țările 
participante la acordurile de la Ge
neva pentru Laos. Proiectul sovietic 
atrage atenția asupra faptului că a- 
vioanele militare ale S.U.A. au în
ceput la 21 mai zboruri de recunoaș
tere deasupra teritoriului Laosului. 
Aceste acțiuni violează suveranitatea 
Laosului și reprezintă o încălcare a 
acordurilor de la Geneva. în proiect 
se apreciază că acțiuni de acest fel 
creează noi piedici în calea regle
mentării pașnice în Laos, duc la în
cordarea situației, nu numai în a- 
ceastă țară, ci și în întreaga regiune 
a Asiei de sud-est. Copreședinții — 
se spune în proiectul sovietic — 
cheamă guvernul S.U.A. și guvernele 
tuturor țărilor participante la acor
durile de la Geneva să respecte su
veranitatea și neutralitatea Laosului 
și speră că ele se vor abține de la

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). — 
Importantul oraș Albertville, cu o 
populație de 150 000 de locuitori, 
continuă să se afle sub controlul 
partizanilor. La Leopoldville, trans
mite agenția France Presse, se crede 
că jandarmeria orașului și compania 
de infanterie staționată în oraș s-au 
alăturat partizanilor. Agenția U.P.I. 
relatează că, potrivit unor știri sosi
te la Leopoldville, unitățile de parti
zani au ajuns la Baudouinville, un 
alt oraș situat pe malul lacului Tan- 
ganica, la peste 200 kilometri sud de 
Albertville. Aceiași agenție sublinia
ză că succesele partizanilor îngrijo
rează cercurile diplomatice din Leo
poldville. în rîndul autorităților con
goleze, relevă agenția France Presse, 
domnește confuzie.

ATENA. După cum relatează zia
rul Avghi, miercuri seara, partidul 
E.D.A. a depus la prezidiul parla
mentului grec o recomandare sub 
formă de scrisoare adresată președin
telui guvernului și miniștrilor de jus
tiție și de interne, prin care se reco
mandă să se accepte cererile Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Grec pentru legalizarea sa și pentru 
repatrierea refugiaților politici aflăți 
în străinătate.

acțiuni care ar putea duce la submi
narea acordurilor de la Geneva și la 
reînceperea războiului civil în Laos.

*
La Moscova s-a anunțat oficial, 

relatează agenția TASS, că copre
ședinții Conferinței de la Geneva 
pentru reglementarea problemei la- 
oțiene — miniștrii de externe ai U- 
niunii Sovietice și Angliei — au a- 
dresat tuturor participanților la a- 
ceastă conferință un raport special 
al comisiei internaționale pentru su
praveghere și control din Laos. Ra
portul se referă la lovitura de stat 
organizată de elementele de dreapta 
la 19 aprilie la Vientiane. în raport, 
adoptat în unanimitate de membrii 
comisiei (India, Polonia și Canada) 
sînt citate fapte care atestă că acest 
complot militar a urmărit înlătura
rea guvernului de coaliție.

SOFIA 28 Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite : Intre 25 
și 27 mai s-au desfășurat, la Sofia, 
lucrările întîlnirii internaționale a 
reprezentanților uniunilor scriitori
lor din țările balcanice, convocată 
din inițiativa Uniunii scriitorilor bul
gari și a Uniunii scriitorilor din 
R. P. Romînă.

La primul punct de pe ordinea de 
zi — „Literatura țărilor balcanice și 
problemele umanismului“ — au pre
zentat referate Dimităr Dimov, pre
ședintele Uniunii scriitorilor bul
gari, Dimitris Fotiadis, vicepreșe
dintele Uniunii scriitorilor greci, 
Fatmir Giata, conducătorul delega
ției Uniunii scriitorilor și a oame
nilor de artă din R. P. Albania, 
Leon Kukulas, președintele Uniunii 
scriitorilor greci, Melih Djevdet An- 
dai, conducătorul delegației din Tur
cia, Dobrița Ciosici și Matei Matev- 
ski, membri ai conducerii Uniunii 
scriitorilor iugoslavi.

Din partea Uniunii scriitorilor din 
R. P. Romînă a prezentat un refe
rat criticul literar Ov. S. Crohmăl- 
niceanu.

La punctul doi de pe ordinea de 
zi, privind probleme organizatorice 
și practice în ceea ce privește co
laborarea scriitorilor din țările bal
canice, a luat cuvîntul Marcel

Breslașu, membru al Biroului Uniu
nii scriitorilor din R. P. Romînă.

Prima întîlnire a reprezentanților 
scriitorilor din țările balcanice a 
adoptat în unanimitate un apel a- 
dresat scriitorilor din țările balca
nice și scriitorilor din întreaga lume. 
In apel se spune :

„Noi, reprezentanții unor literaturi 
cu tradiții atît de bogate, conside
răm că scriitorii din țările balcani
ce trebuie să contribuie la o cu
noaștere reciprocă mai bună, la dez
voltarea relațiilor în spiritul bunei 
vecinătăți și al grijii pentru menți
nerea păcii. Literatura balcanică 
face parte integrantă din literatura 
universală și noi, participanții în- 
tîlnirii de la Sofia, chemăm pe scrii
torii din întreaga lume să depună 
toate eforturile în lupta împotriva a 
tot ceea ce constituie o stavilă în ca
lea păcii și a progresului“.

Participanții au căzut de acord să 
se creeze un consiliu permanent al 
reprezentanților conducerilor uniu
nilor scriitorilor din toate țările bal
canice, în vederea dezvoltării rela
țiilor dintre uniunile 
aceste țări.

In seara zilei de 
Jivkov, președintele
Miniștri al R. P. Bulgaria, a oferit 
o recepție în cinstea participanților 
la întîlnire.

de scriitori din

27 mai, Todor 
Consiliului de

Mesajul adresat 
lui L. Erhard

BERLIN 28 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția A.D.N., Walter 
Ulbricht, președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., a adresat lui Ludwig 
Erhard, cancelarul R.F. Germane, un 
mesaj în care face o serie de pro
puneri pentru asigurarea de relații 
pașnice, de înțelegere și apropiere 
între cele două state germane, în 
vederea rezolvării problemei germa
ne. în mesaj se propune ca atît gu
vernul R.D.G. cît și guvernul R.F.G. 
să dea publicității cîte o declarație 
prin care să-și asume obligația de a 
nu produce, achiziționa sau primi, 
direct sau indirect, arma nucleară

Acordul R. A. U
CAIRO 28 (Agerpres). — Aduna

rea Națională a R.A.U. a ratificat 
miercuri seara, în unanimitate, a- 
cordurile dintre R.A.U. și Irak, sem
nate zilele trecute de președintele 
Nasser și de președintele Aref, care 
sînt considerate un pas important pe 
calea unirii celor două țări.

de W. Ulbricht

sau documentația științifică necesară, 
de a nu urmări pe nici o cale obți
nerea dreptului de folosire a armei 
nucleare, de a nu participa la expe
riențe cu arma nucleară, de a nu 
admite staționarea sau folosirea di
rect sau indirect, a armei nucleare 
pe propriul teritoriu. în mesajul său, 
Walter Ulbricht subliniază că „fără 
o destindere a relațiilor dintre cele 
două state germane, fără realizarea 
unei înțelegeri între ele, care presu
pune tratative pe baza egalității în 
drepturi, în problema germană nu se 
pot obține progrese, nici în prezent, 
nici în viitor“.

Irak ratificat la Cairo și Bagdad
Postul de radio Bagdad a anunțat 
că tot miercuri, într-o sesiune ex
traordinară, prezidată de Abdul 
Salam Aref, guvernul irakian și 
Consiliul național al comandamen
tului revoluției au ratificat acordul 
semnat cu R.A.U.

SCURTEȘTIRI
tar de stat federativ al. R.S.F. Iugo
slavia, în legătură cu problemele in
ternaționale și cu dezvoltarea relații
lor reciproce între Cehoslovacia și 
Iugoslavia și au semnat un comunicat 
comun. Vaclav David a fost primit de 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, cu care a avut o convor
bire prietenească.

IERUSALIM. în sectorul iordanian 
al Ierusalimului s-a deschis joi un

DANM n ■ ■ , r congres care reunește pe reprezen-BONN Comisia pentru afacerile ex- tanțij refugiaților palestineni.
terne a Bundestagului vest-german a La co participa și reprezentanți 
unrnhn miornur» nmienhi rin Incrn . ’aprobat miercuri proiectul de lege 
privind ratificarea Tratatului de la 
Moscova asupra încetării experiențe
lor nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

WASHINGTON. La Casa Albă s-a 
anunțat că președintele Johnson a 
convocat pentru luni 1 iunie și marți 
2 iunie o conferință a înaltelor perso
nalități militare și diplomatice ameri
cane la Honolulu (Hawai) pentru a 
trece în revistă situația din Asia de 
sud-est.

ATENA. La Atena s-a anunțat că 
în cursul zilei de marți trei avioane 
de recunoaștere ale forțelor aeriene 
militare turcești au violat spațiul ae
rian al Greciei în regiunea insulelor 
Thasos și Mytilene.

BELGRAD. La 27 mai, Vaclav Da
vid, ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, a părăsit Belgra
dul după o vizită oficială de șase zile, 
în timpul vizitei, V. David a avut 
convorbiri cu Kocea Popovici, secre-

Argentina : $e ext înde
mișcarea revendicativă

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 
în cadrul aplicării „planului de lup
tă“ inițiat de Confederația Generală 
a Muncii din Argentina, aproxima
tiv 600 de întreprinderi din Buenos 
Aires au fost ocupate de muncitorii 
din industria metalurgică și din re
țeaua de telecomunicații. Această 
acțiune s-a extins și în statele fe
derale Cordoba, San Juan, Bahia 
Bianca și altele. Numărul întreprin
derilor ocupate de către muncitori 
în întreaga țară, anunță agenția 
France Presse, se ridică la 1200. 
Muncitorii cer stabilirea unui sala
riu care să le asigure minimum de 
existență. Miercuri seara, în capita
la Argentinei a avut loc o reuniune 
a miniștrilor de interne, al muncii 
și al justiției, prezidată de președin
tele Arturo Illia, pentru a exa
mina situația creată. Agenția 
France Presse arată, din surse in
formate, că generalii forțelor aeriene 
și terestre s-au reunit la baza mili
tară din Campo Mayo „pentru a stu
dia evoluția evenimentelor“.

BONN. Fracțiunea din Bundestag în apele Federației Malayeze, în a- 
a partidelor guvernamentale Uniunea propiere de capitala Sarawakului, 
creștin democrată și Uniunea creștin Kuching. Unități australiene de ge- 
socială s-a pronunțat pentru realege- niu și o escadrilă de elicoptere se 

află, potrivit agenției Associated Press, 
în drum spre Borneo, alt teritoriu in
clus în federație.

rea lui Hermann Luebke ca pre
ședinte al R.F.G. Cinci membri ai 
fracțiunii s-au pronunțat contra aces
tei propuneri. în ce privește partidul 
liber democrat, care face, de aseme
nea, parte din coaliția guvernamenta
lă, acesta s-a pronunțat împotriva 
realegerii lui Luebke. Partidul social 
democrat nu s-a pronunțat încă.

KUALA LUMPUR. Două nave mi
litare australiene s-au postat miercuriai mai multor tari arabe.

Sute de victime In curtea unui spital din Lima, după recenta tragedie 
care s-a produs pe stadionul național din capitala statului Peru

ț. ; ■

BAGDAD. în Irak a fost creată o 
comisie specială pentru revizuirea 
tuturor proceselor în urma cărora ce
tățeni de naționalitate kurdă au fost 
condamnați de către tribunalele mi
litare la închisoare sau alte pedepse. 
Pînă în prezent au fost revizuite 50 
asemenea procese.

NEW YORK. La O.N.U. s-a anun
țat că șederea în Yemen a misiunii 
de observare a O.N.U. va fi prelun
gită pînă la 4 iulie 1964.

PARIS. Agenția Reuter anunță că 
joi guvernul francez a hotărî! ca ex- 
perții francezi în probleme agrare 
aflați în Tunisia să nu-și mai reîn
noiască contractele lor în această țară 
ca urmare a recentei acțiuni a guver
nului tunisian de a naționaliza pămîn- 
turile aparținînd proprietarilor străini.

WASHINGTON. Un subcomitet 
judiciar al Senatului Statelor Unite a 
aprobat în unanimitate proiectul unui 
amendament la constituție, prin care 
se conferă temporar vicepreședintelui 
S.U.A. atribuțiile președintelui, dacă 
acesta se găsește în imposibilitate de 
a mai ocupa postul. Pe de altă parte, 
proiectul autorizează pe președinte 
să numească un vicepreședinte în ca
zul cînd acest post este vacant.
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