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rațieri acordate de Consiliul de Stat

DecretRepublicii Populareal Consiliului

Din toatcs tara

CU ARTICOLE DE SEZON
exemplu, au încă „rețineri“, nu se prezintă la bază să ridice mărfurile de sezon contractate. Ca și cum ne-am afla în toiul iernii și nu în pragul lunii lui Cuptor! Foarte lent se aprovizionează și reprezentanții organizațiilor comerciale din orașul Turda, cei de la U.R.C.C. București.Timpul nu așteaptă. Pentru aprovizionarea operativă cu articole de sezon, zilele care urmează trebuie să fie zile de muncă intensă atît pentru reprezentanții întreprinderilor producătoare, cît și pentru cei ai comerțului. Colectivele întreprinderilor care au restanțe în livrări sînt chemate să depună eforturile cuvenite pentru lichidarea rămînerilor în urmă în realizarea contractelor. Se impune, totodată, un riguros control de calitate, astfel ca în magazine să nu pătrundă nici un produs necorespunzător.Un stil de muncă operativ trebuie să caracterizeze pe toți lucrătorii din comerț. Pe măsură ce articolele de sezon intră în depozitele comerciale, aceștia au obligația să le ridice și să le pună în vînzare neîntîr- ziat. O atenție deosebită reclamă unitățile comerciale din stațiunile de odihnă. Articolele de' îmbrăcăminte specifice — produse anul acesta într-un sortiment îmbogățit — precum și alte mărfuri : obiecte din masă plastică; truse de voiaj și excursie, filme fotografice, ochelari de soare, unelte de pescuit etc. să fie pretutindeni’ la îndemîna cumpărătorilor.Este de la sine înțeles că aprovizionarea exemplară a magazinelor cu articole de sezon necesită organizarea unui control sistematic și exigent din partea organelor centrale de resort și a organelor locale,

Vara a intrat în drepturile ei. A- notimpul cald a adus cu sine numeroase preocupări gospodărești specifice. între cele mai importante — aprovizionarea magazinelor cu îmbrăcăminte și încălțăminte ușoară, ca și cu alte articole potrivite sezonului. Anul acesta, organizațiile comerciale pun la dispoziția consumatorilor un volum mai mare de mărfuri, în sortimente îmbogățite. Din luna ianuarie și pînă a- cç ăi, întreprinderile producătoare de țesături, de pildă, au introdus în fabricație de serie aproape 160 de modele și desene noi: țesături satinate cu apret, neșifonabile, imprimeuri. Și fabricile de încălțăminte au contractat cu comerțul un număr însemnat de articole noi — sandale, pantofi etc.în Capitală, ca și în alte orașe, multe mărfuri produse de industria ușoară și-au cîștigat aprecierea cumpărătorilor datorită materialelor de calitate superioară din care sînt lucrate, liniei moderne și coloritului atrăgător. Au fost organizate magazine și raioane specializate în articole de piață, de turism și excursie, precum și g Ițele, care desfac articole pentru sporturile de vară. In toate unitățile amintite, noutățile sînt numeroase în acest sezon.Dar sortimentul specific — foarte larg — nu este peste tot complet. Ni se semnalează că, într-o serie de localități, articolele de vară nu sosesc în magazine în ritmul cuvenit. Un corespondent voluntar din Focșani ne scrie că, în aceste zile, unitățile de textile-încălțăminte din localitate oferă un sortiment restrîns de imprimeuri, de încălțăminte și confecții ușoare pentru copii. Articole solicitate în această perioadă — sacouri și rochii din materiale subțiri, cămăși bărbătești, sandale, țef^ jri — întîrzie să apară și înunele localități din regiunile Ba- direct răspunzătoare de. buna deser- nat, București etc. 1 Deficiențele 'vire a populației, în aprovizionare se datoresc în bună parte unor întreprinderi producătoare, care nu livrează mărfurile la datele consemnate în contracte, nu respectă condițiile de calitate stabilite. Restanțe mari au fabricile de țesături „Bucegi“-Pucioa- sa, „30 Decembrie“-Arad, fabricile de confecții Brăila, Botoșani etc. Organele comerțului semnalează șl procedeele nejuste ale unor producători. „Uzinele Chimice Romîne“- București au livrat în ultima vreme și loturi necorespunzătoare de încălțăminte de vară, ambalate însă în cutii destinate mărfurilor de calitatea întîi.în aceste zile, cînd flecare caută să-și pună la punct garderoba pentru perioada care urmează, este de așteptat ca reprezentanții comerțului să folosească cele mai potrivite și mai rapide metode de aprovizionare, pentru ca magazinele să fie reasor- tate în permanență cu toate mărfurile existente în depozite. Cu atît mai mult surprinde lipsa de solicitudine față de cumpărători care se manifestă la lucrătorii unor organizații comerciale. Cei de la O.C.L. raionul 1 Mai din Capitală, de

Simpozion național de genetică
In zilele de 18—20 iunie a.c. va a- ințifice din domeniul biologiei, medici- 

vea loc în Capitală primul Simpozion 
național de genetică, organizat de 
Academia R. P. Romîne și Ministe
rul Invățămîntului. In cadrul acestui 
simpozion, oameni de știință din insti
tute de cercetări ale Academiei R. P. 
Romîne, instituții de învățămînt supe
rior și din alte instituții de specialitate 
vor prezenta referate și comunicări ști-

nei și agriculturii, în probleme ale eredi
tății, variabilității și mediului, geneticii 
moleculare, citogeneticii, radio geneticii 
și substanțelor chimice mutagene, hi
bridării, heterozisului, eredopatologiei. 
Lucrările simpozionului se cor desfă
șura în aula Academiei R. P. Romîne 
și la Universitatea din București.

Printr-un de Stat al _ Romîne, emis la 16 iunie anul curent, sînt grațiate de restul pedepsei ce mai aveau de executat un număr de 2 500 persoane condamnate pentru infracțiuni contra securității statului.Acest Decret de grațiere urmează altor Decrete similare emise în decursul ultimilor ani de Consiliul de Stat. Astfel, au fost grațiate de restul pedepselor la care au fost condamnate pentru infracțiuni împotriva securității statului, în anul 1962 — 2 304 persoane, în anul 1963 — 2 982 de persoane, iar în 1964, printr-un Decret anterior, emis la 9 aprilie,

2 464 de persoane. Se află în pregătire noi grațieri, astfel ca pînă la cea de-a XX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, practic să nu mai existe în Romînia deținuți pentru infracțiuni politice.Grațierile acordate constituie o nouă expresie a tăriei de nezdruncinat a orînduirii democrat-popu- lare. Profundele transformări înnoitoare care au avut loc în țara noastră — desființarea claselor exploatatoare, victoria socialismului în toate sectoarele economiei naționale, avîntul industriei, agriculturii, culturii, ridicarea sistematică a nivelului de trai au

consolidat și mai mult unitatea; întregului popor în jurul partidului și guvernului, devotamentul său față de cauza construirii socialismului. Prefacerile politice, sociale și economice înfăptuite în anii regimului democrat-popular stau la temelia creșterii continue a conștiinței socialiste și fac posibilă folosirea pe o scară tot mai largă a feluritelor mijloace de influențare obștească pentru combaterea actelor antisociale.Măsurile de grațiere creează celor ce au încălcat în trecut legile statului posibilitatea reîntoarcerii la o muncă cinstită și utilă societății.

Lucrări de artă monumentală
Prezența unor lucrări de artă monumen

tală și decorativă care să se integreze 
armonios în noile construcții și ansam
bluri arhitecturale preocupă deopotrivă 
pe arhitecți și pe artiști plastici. Aseme
nea lucrări sînt prevăzute adesea și în 
proiectele arhitecților din Capitală și din 
regiunile țării. La Galați, cîteva lucrări 
sînt prevăzute pentru noul cartier Țigli- 
na. Fațada cinematografului se împo
dobește cu lucrarea „Artele*, de Jules 
Perahim, iar obeliscul pe tema „Progre
sul”, de Petre Balog, se va înălța în fața 
acestei clădiri. O altă lucrare în faianță, 
pe care o realizează Pavel Codiță,

In regiunea Banat

este

5 raioane complet 
electrificate

destinată complexului comercial. Virgil 
Almășanu, Ion Bifan și Mihai Danu sem
nează lucrări decorative în curțile inte
rioare ale complexului social-cultural. La 
împodobirea restaurantului recent cons
truit lucrează Constantin Crăciun și Ale
xandru Țipoia, Și la blocurile de locuințe 
se execută lucrări decorative. în atenția 
artiștilor plastici stă, de asemenea, faleza 
Dunării.

In orașul Onești sînt în curs de execu
ție compoziția sculpturală „Maternita
te” de Ion Vlad pe frontonul spitalului și 
lucrarea ornamentală realizată de tinerii 
artiști S. Sfratilat, FI. Pîrvulescu și E. Pă- 
traș, la cinematograful din localitate. Co
lective de specialiști studiază posibilitățile 
de decorare a magazinelor noi, a pieței 
centrale, a spațiilor din fața uzinelor, a 
Casei de cultură. Și Ia lași este în studiu 
un plan de înfrumusețare a orașului cu 
fînfîni arteziene și grupuri sculpturale.

ciuperci

situată la Băneasa, a-
Producerea lactobacterlnulul la Stațiunea experimentală de preparate 

microbiologice Foto : M. Cioc

pentru 
agricultură

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii*). — Zilele acestea și în localitățile Re- metea Mică, Zgribești, Oloșag și altele s-au aprins becurile electrice. Cu acestea numărul satelor șl comunelor electrificate în regiunea Banat, numai de la începutul anului 1960 și pînă în prezent, este de 281. Au fost electrificate complet localitățile din raioanele Arad, Deta, Bo- zovici, Sînnicolau Mare și Orșova la care se mai adaugă satele și comunele aparținînd orașelor Timișoara și Reșița. într-un stadiu avansat sînt lucrările de electrificare și în localitățile din raioanele Oravița, Timișoara, Moldova Nouă și Caransebeș.

Unitatea nr. 55, din Calea Grlvlțel, colț cu str. Dome!, a fost transformată 
intr-o expoziție cu vînzare de legume șl fructe. Cumpărătorii au aici la 
dispoziție lișe în care notează părerile lor despre calitatea mărfurilor, 
fac propuneri asupra modulul de prezentare și desfacere, dau sugestii 

cu privire la îmbunătățirea sistemului de vînzare

jiul In schimbul
oapele țărmurilor dintre cele două 

braț« ale Jiului clipeau. Ca în fiecare di
mineață —• asemeni ochilor ce vor să se 
dezobișnuiască de întuneric — ele clipeau 
des ; voiau să cuprindă sub reflectorul lor 
totul, fiecare ungher al Văii Jiului. Soarele 
răsare de după Paring și-și apleacă încet 
fruntea către apus peste catarguriie pleșu
ve ale Retezatului. Aici, în Retezat, ne-au 
prins primele scînteieri de lumină din 
acea zi. Aici își are rădăcinile Jiul de 
vest.

Am pornit la braț cu rîul în întîmpina- 
rea soarelui de dimineață. „Ce face Jiul 
în schimbul întîi ?" — ne-am întrebat. 
Drumul nostru măsura 8 ore din via(a rîu- 
lui.

Mașina nu mal poale înainta. 
A trebuit să fie întoarsă pe metru pă
trat. O șosea obișnuită se întrerupe brusc. 
Ca o sentinelă, un copac stă țeapăn în
fipt în calea noastră. Deocamdată, el mar
chează capătul noului drum forestier. Pas 
cu pas panglica șoselei s-a apropiat de 
Mehedinți, de munții Cernei. Dinspre Her- 
culane îi vine în înfîmpinare brațul al
tui drum nou. Muncitorii forestieri croiesc, 
întind această punte de comunicație intre 
Valea Jiului și Herculane, pe locuri unde 
înainte se cățărau cu greu chiar și caprele 
de munte.

Pornim pe firul Jiului. Cu cît coborîm 
mai mult, cu atît apele se învolburează, 
devin mai nărăvașe. Șoseaua este netedă 
ca-n palmă. Zici că-i asfaltată : drum 
trainic au durat forestierii în inima mun
ților. Pietrele de kilometraj lipsesc. Șofe
rul are însă ghidul său : kilomefrajul ma
șinii. Pînă la Cîmpul lui Neag mai sînt 
30 de kilometri, pînă la Lupeni — 48. Ne 
aflăm la hotarul de vest al Văii Jiului. De 
aici încolo drumul se ține de mînă cu rîul.

Drumul se (ine de mînă cu rîul, 
cu o pantă dulce el coboară ocolind, ai
doma unor pîrtii de slalom, piscurile col
țuroase. în cîte un loc ai senzația că te 
strecori pe sub un arc de triumf : pereții 
munților de calcar, albi ca laptele, par tă-

Ieii, la Grupul școlar petrol-chlmle din str. Batlște din Capitală s-a deschis o expoziție de lucrări practice șl material didactic. Exponatele sînt executate de elevii școlilor profesionale, tehnice șl tehnice de maiștri în cadrul programului de practică și al cercurilor tehnice. In fotografie : 
macheta Instalației de fora] 3 DH.

Dâunâtorli insectelor 
Lac tobacterinul 
și furajele însilozate 
Miceliu de 
comestibileO clădire obișnuită, marginea Capitalei, la dăpostește aparate și utilaje de un fel deosebit. Aci sînt înmulțite pe scară industrială viețuitoare care nu pot fi văzute cu ochiul liber, dar care prezintă o mare însemnătate pentru agricultură. Denumirea a- cestei instituții — Stațiunea experimentală de preparate microbiologice a Institutului central de cercetări agricole, sugerează, de altfel, preocupările specialiștilor oare lucrează aci — întrebuințarea unor microorganisme în scopuri practice. Ce sînt aceste preparate și la ce folosesc ele ?Cel mai nou preparat, la producerea căruia au contribuit și specialiști de la stațiune, este entomo- bacterinul, f...............unor dăunători ai plantelor agricole și forestiere. După cum se știe, în mod obișnuit insectele dăunătoare sînt combătute cu o diversitate de substanțe chimice sau pe cale mecanică. Eficiența substanțelor chimice este însoțită, în unele cazuri, de dezavantaje. Stropirile cu substanțe chimice provoacă distrugerea insectelor, indiferent dacă sînt dăunătoare sau nu.Iată de ce, în ultimul timp, specialiștii și-au îndreptat atenția și spre folosirea altor metode. S-au găsit microorganisme care distrug o serie de dăunători. La Băneasa, a- cestea sînt înmulțite în condiții de laborator șau în instalații speciale, obținîndu-se preparatul denumit en- tomobacterin. Pentru aceasta, în fermentatoare se introduce microorganismul denumit Bacillus thu- ringiensis. După un anumit număr

Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți la amiază pe dl. Antoine Spinoy, ministrul economiei Belgiei.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care a decurs într-o atmos- bier, ambasadorul Belgiei la Bucu- feră amicală. La convorbire au luat rești. parte Alexandru Bîrlădeanu, vice-

de ore de cultivare se obține o cantitate mare de microorganisme, care se usucă și se livrează pentru tratamente sub formă de praf. Cu acest bioprodus se prăfuiesc sau se pulverizează plantele atacate. Acțiunea preparatului se manifestă prin aceea că după cîteva ore de la ingerare, omizile încetează să mai consume frunze, paralizează și mor. Au fost efectuate experimentări pentru combaterea unor dăunători ca : inelarul, omida păroasă a stejarului, .... albilița, molia părului etc. Ținîn-folosit ^la^ combaterea <ju-se seama de avantajele aplicării acestei metode și de rezultatele obținute în cîmpurile experimentale, se va trece la producerea unor cantități mai mari din acest biopreparat.Este numai un aspect al activității acestei stațiuni. Aci se produc și alte biopreparate.La parterul clădirii, lucrătorii introduc în autoclave sticle cu un conținut special. Sînt mediile de cultură pe care urmează să se înmulțească bacteriile acidolactice selecționate la o temperatură constantă timp de mai multe zile. Produsul obținut este lactobacterinul, folosit la în- silozarea furajelor. De ce este nevoie de acest adaus? în primul rînd să vedem ce se petrece cu furajele puse la însilozare. Porumbul, lucerna, diferitele ierburi și buruieni introduse în siloz fermentează sub acțiunea bacteriilor acidolactice. Se obține astfel un furaj de bună calitate. Dar adesea, în timpul fermentării nedirijate se înmulțesc și alte bacterii care dăunează calității furajului și uneori îl alterează. Prin respectarea regulilor cerute de însilozare, precum și prin adăugarea lactobacterinului ce conține bacterii selecționate, în masa furajului crește conținutul în acid lactic. Prin aceasta se stăvilește acțiunea microorganismelor dăunătoare și se obține un nutreț însilozat de mai bună calitate, cu miros și gust plăcute. El are un conținut mai ridicat de acid lactic, ceea ce asigură o conservare foarte bună. Lactobacterinul obținut în fiecare an la

președinte al Consiliului de Miniștri, Victor Ionescu, ministrul comerțului exterior, și Ion Deleanu, adjunct al ministrului industriei petrolului și chimiei.A fost de față dl. Honoré Cam-

Stațiunea experimentală de preparate microbiologice asigură însilo- zarea unei cantități însemnate de nutrețuri. în 1964 se vor produce aproape 500 000 de litri pentru însi- lozarea a 4 500 000 tone de furaje.Ciupercile comestibile cultivate, mari și albe, așa cum le cunoaștem de la piață, se obțin din miceliu, care este produs la stațiunea de la Băneasa. Cum se produce acest miceliu ? Gunoiul obișnuit de grajd, căruia i s-au adăugat amendamente și îngrășăminte chimice, este supus unei fermentații speciale timp de circa două săptămîni. Din substratul de cultură astfel obținut se elimină substanțele dăunătoare dezvoltării miceliului, după care se introduce în cilindri de sticlă. Se sterilizează și inoculează apoi cu tulpina de miceliu selecționată; se introduce la incubare în termostate cu o temperatură constantă, timp de 30—40 de zile. In acest răstimp mi- celiul se dezvoltă șl cuprinde toată masa substratului. Biopreparatul este scos din cilindri cu ajutorul aerului comprimat și livrat cultivatorilor.în 1963 s-a produs miceliul necesar gospodăriilor colective și de stat care au cultivat ciuperci. în acest an se va asigura miceliu cu care se vor cultiva ciuperci pe circa 75 000 m p. Ciupercile, pentru calitățile lor, sînt apreciate. Ele au o valoare nutritivă ridicată datorită faptului că sînt bogate în albumină, hidrați de carbon, acizi organici. Pe bună dreptate li se spune „carne vegetală“. Gospodăriile colective care au extins această cultură, cum sînt cele din raioanele Zimnicea și Urziceni, au obținut venituri însemnate prin valorificarea ciupercilor. Realizările obținute în sporirea suprafețelor cultivate cu ciuperci se datoresc și muncii harnice a specialiștilor de la Stațiunea experimentală de preparate microbiologice.Sînt numai cîteva aspecte ale folosirii viețuitoarelor invizibile în scopul sporirii producției agricole.(Agerpres)

iați cu dalta. Dinții exploziilor i-au sfîșiaf, 
au mușcat din ei deschizînd cale liberă. 
Un luminiș. Murmurul Jiului se pierde ca 
înghițit de pămînt. Firul apei pare a fi tă
iat cu foarfecă. Albia este uscată. Pămîn- 
ful absoarbe nesățios pînă și ultima pică
tură de apă. Pe un făgaș subpămîntean, 
Jiul se furișează cîteva sute de metri, pen
tru ca apoi să reapară dornic de lumina 
zilei, ca dinfr-al doilea izvor.

La Cîmpul Ușelului, la Buta, apar caba
nele forestierilor. Ici-colo, pe maluri, pes
cari purtînd cizme de cauciuc cu carîmbi 
înalți.

Ne iese în întîmpinare prima co
mună. Cîmpul lui Neag. Ne abatem de 
la șosea cîteva sute de metri. Mașina urcă 
pieptiș pe un drum anevoios. Oprim în 
fața unei clădiri cu turnuri țuguiate din 
bîrne vopsite în verde. în urmă cu patru- 
cinci ani, pe locul actualei cabane au fost 
înfipți cîțiva țăruși. A fost durat acest edi
ficiu de odihnă ; cabana cu 166 de locuri.

Schimbăm cîteva cuvinte cu gazda, res
ponsabilul cabanei.

— Sîmbăta și duminica nu ne vedem 
capul de treabă. Toate locurile sînt ocu
pate. Nici în cursul săpfămînii nu ducem 
lipsă de oaspeți. Cinci autobuze circulă 
zilnic de la Lupeni la Cîmp. Ospitaliera 
gazdă ne face o destăinuire : „N-am lu
crat în mină. Nu știu cum arată un abataj. 
Am fost mulți ani cabanier la Predeal, la 
Piatra Craiului, în Retezat. Oamenii de 
aici iubesc mult aerul curat și soarele”.

Cuvintele cabanierului s-au adeverit. în 
acele ore timpurii se găseau pe munte 
minerii Constantin Sorescu, Ștefan lleș, 
Nicolae Scorpie, Vasile Hrițcan, Ion Rîn- 
ghiteanu, lăcătușul de mină luliu Blaj, toți 
de la mina Uricani, maistrul Mircea Suciu, 
mecanicul Victor Patalita de la mina Lu

peni și alții. Erau în ziua lor de repaus. 
Dar rîul nu ne așteaptă.

Rîul nu ne așteaptă, de aceea conti
nuăm să-l însoțim. Apele lui de cristal 
împrumută culoarea limpede a cerului vă
ratic. Scăpat din încleștarea munților, el se 
domolește, pare să se odihnească. Sau 
cine știe I Poate își culege puteri pentru 
viitoarele înfruntări. Bate la poarta Uri- 
canilor. în oglinda lui își privesc silueta 
multe blocuri de locuințe din orașul nou 
al minerilor, dispensarul medical, școala 
medie de curînd înălțată, vagoneții cu 
cărbune scoși pe puțul „Balomir", Dacă 
Jiul ar avea memorie, ar reține că peste 
podul ce-l traversează la mina Uricani, a 
trecut în acea dimineață de iunie cea de-a 
18-a mie tonă de cărbune cocsificabil ex
trasă de la începutul anului de minerii de 
aici peste prevederile planului.

La o palmă de pămînt. de șoseaua as
faltată se văd urmele terasamenfului u- 
nei căi ferate înguste. Alături, o construc
ție din beton — stația de sortare 
și încărcare a cărbunelui în vagoane 
C.F.R. Sub picioarele ei de susținere, pe 
mai multe linii de cale ferată, vagoane. 
Dezvoltarea minei Uricani poate fi intuită 
și din alăturarea celor două linii de 
cale ferată, a convoaielor de vagoneți de 
cîte o tonă pe de o parte, și a trenurilor 
cu garnituri de multe vagoane de cîte 
20—30 tone, pe de altă parte.

Jiul a trecut peste pragul cărbune
lui. Anunțîndu-se la Lupeni, oamenii i-au 
găsit destulă treabă. El are acum înde
letniciri serioase. Pompe puternice îi sorb 
apa și-o urcă la cîteva zeci de metri, 
în preparafia de cărbune. Apa Jiu
lui, urmînd un circuit lung, spală fața căr
bunelui. La cîte cazne nu-i supus Jiul cînd 
cărbunele de la Uricani și Lupeni are un

conținut ridicat de cenușă, cînd în el se 
„strecoară" sterilul vizibil peste normele 
admise I

în imediata vecinătate a preparafiei de 
cărbune se află mina. Convoaie de va- 
goneți, încărca}! „ochi” cu cărbune, se 
înșiruie ca un cordon mișcător pînă la 
„gura“ stației, unde sînt descărcați. Dacă 
vagoneții urmează un circuit închis, apoi 
cărbunele, asemeni Jiului, nu se mai în
toarce niciodată la izvoarele lui din aba
taje.

în acea dimineață șeful exploatării mi
niere Lupeni, inginerul Nicolae Nicorici, 
ținea obișnuitul raport operativ săptămî- 
nal. In jurul linei mese au’ocupat loc 
șefii de sectoare, șefii de servicii. 
Perspectiva unei săptămîni de muncă 
se contura în fața fiecăruia din cei pre- 
zenfi. Lupeniul subteran înseamnă nu 
mai puțin de 120 km de galerii, multe 
zeci de abataje cameră și frontale. Pen
tru prima dată în istoria minei colecti
vul urma să asigure extragerea unei pro- 
dycții zilnice record. S-a discutat situa
ția celor mai importante abataje. S-a a- 
juns la concluzii optimiste. N-au- lip
sit însă nici constatările unor neajun
suri. Deși analiza rezultatelor pe mină 
privind realizarea vitezelor medii de a- 
vansare în abataje frontale, cameră și la 
lucrări de pregătire arăta că angajamen
tele luate în întrecere erau pe cale de 
a fi îndeplinite, în unele abataje pro
ductivitatea muncii nu se ridica la nive
lul posibilităților ; nu peste tot se asi
gura folosirea intensivă a utilajelor, a 
mașinilor de încărcat și reîncărcătoarelor 
cu benzi.

— Acum două zile sectorul a extras 
1 500 de tone. Ieri, dispecerul a notat 
numai 1 300. Ce s-a întîmplat în sector ? 
— a fost întrebat șeful sectorului III.

Raportul operativ n-a țintit numai la 
producția de mîine, la cea a săpfămînii 
următoare. Conducerea minei și șefii 
de sectoare privesc în perspectivă. De 
multă atenție s-au bucurat lucrările de 
pregătire și deschideri care vor trebui 
accelerate, astfel ca linia de fronturi de

Constantin MORÀRU

(Continuare în pag. IlI-a) La unul dintre Izvoarele Jiului de cărbune

Ion HERȚEG

Conferința O-N.U. pentru co
rner! îi dezvoltare și-a încheiat ieri lucrările. Ea urmează să se întrunească pentru a doua oară la începutul anului 1966. A lost creat Consiliul pentru comerț internațional și dezvoltare, care va fi organul permanent al conferinței. (In pag. a IV-a corespon
dența trimisului nostru).

Camera Comunelor a Canadei a început dezbaterile pe marginea propunerii primului ministru Lester Pearson, privind aprobarea unul nou drapel al Canadei. Voturile preliminare din Camera Comunelor acordă premierului o slabă majoritate. Liderii de opoziție se opun propunerii lui Pearson și practică în Camera Comunelor politica de tărăgănare prin discuții-Interminabile. Premierul canadian a declarat că dacă propunerea nu va fl aprobată de către Camera Comunelor, cabinetul său va demisiona șl astfel va forța noi alegeri.
Un puternic cutremur s-a pro

dus ieri în nordul Japoniei. Amplitudinea lui — anunță A.F.P. — a fost de 7,7 grade, aproape e- gală cu cea a cutremurului care a distrus în .1923 orașul Tokio. Potrivit ultimelor știri, ca urmare a cutremurului de 1er! 19 persoane și-au găsit moartea, iar 114 au fost rănite. Aproape o treime din portul Niigata este distrusă. In urma ruperii barajelor, numeroase cartiere au fost inundate.
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Pe șantierele Olteniei

Control exigent 
pentru fiecare lucrareOrganizațiile de partid de pe șantierele regiunii Oltenia își concentrează eforturile spre respectarea strictă a graficelor de execuție și a calității lucrărilor. Merită subliniat faptul că, exercitîndu-și dreptul de control asupra activității conducerilor tehnico-administrative, ele nu se mulțumesc doar să constate, să „înregistreze“ diferite stări de lucruri, ci intervin operativ, ajută la îmbunătățirea continuă a muncii, la prevenirea deficiențelor.Ne aflăm pe șantierele Fabricii de ciment de la Bîrsești. La comitetul de partid, mai multe grafice; unul înfățișează mersul lucrărilor de con- strucții-montaj pe șantiere, loturi și puncte de lucru, altul — corelația dintre principalii indicatori de plan (productivitate, preț de cost, salariul mediu).— Aceste grafice reflectă ca un barometru întreaga activitate de construcții-montaj — ne spune tov. Dumitru Mustoiu, secretarul comitetului de partid. Astfel, prin contactul zilnic cu birourile organizațiilor de bază și conducerile tehnice, prin analizarea situațiilor operative cunoaștem cum se desfășoară lucrările. îndată ce constatăm o rămînere în urmă într-un sector sau altul, cînd controlul tehnic de calitate semnalează anumite deficiențe, îndreptăm în această direcție eforturile comuniștilor, ajutăm conducerile șantierelor în stabilirea celor mai bune măsuri tehnice și organizatorice.Acest stil de muncă își dovedește eficiența. De curînd a avut loc la comitetul de partid o ședință în care a fost analizat stadiul lucrărilor pe fiecare șantier. S-a constatat cu acest prilej că în timp ce la pilele de la cuptoarele rotative, la stația de conexiune, la centrala termică și la silozul de ciment lucrările sînt avansate față de grafic, la morile de făină și platforma de coacere ele rămăseseră în urmă. Pe baza propunerilor comitetului de partid, la loturile 3 și 4, care execută aceste lucrări, s-a introdus schimbul III ; au fost începute lucrări la aducțiu- nea de apă și la magistrală, s-au trimis delegați la fabricile furnizoare pentru a urgenta livrarea utilajelor și a diferitelor materiale. Deși a trecut puțin timp de la stabilirea acestor măsuri, rezultatele au început să se vadă. Pe șantierele fabricii de ciment, majoritatea lucrărilor se desfășoară în grafic.Am ajuns la una dintre estacadele viitoarei fabrici de amoniac a Combinatului chimic de la Craiova. în imensa hală a compresoarelor lucrează sute de constructori, montori și instalatori. Cu o zi în urmă ei obținuseră un important succes : au fost montate, înainte de termen, compresoarele de amoniac nr. 1 și 2. La propunerea ing. Vasile Fe- chet, secretarul organizației de partid, mai multe echipe de instalatori au fost unificate sub conducerea unuia dintre cei mai pricepuți maiștri, a fost organizat schimbul III. Conducerea combinatului, comitetul de partid s-au îngrijit de aprovizionarea la timp cu materiale și utilaje, au fost introduse procedee moderne de lucru la sudură și instalații. Toate acestea au permis să se scurteze timpul de execuție.Pe toate șantierele vizitate se remarcă grija organizațiilor de partid pentru extinderea procedeelor avansate de lucru și îmbunătățirea calității lucrărilor. Aceste probleme sînt analizate în adunări de partid, comuniști bine pregătiți din punct de vedere profesional au fost repartizați la locurile cheie ale producției. Măsurile tehnico- organizatorice luate de conducerile întreprinderilor de eonstruc- ții-montaj, intensificarea propagandei tehnice pe șantiere au dat bune

O amintire pe peliculă de la Slamc Moldova

Există astăzi în regiunea Oltenia o rețea de mari șantiere. La Ișal- 
nița se înalță Combinatul de chimizare complexă a gazelor naturale și 
centrala electrică de termoficare, alcătuind laolaltă un mare complex in
dustrial. Lingă Tirgu Jiu, la poalele dealului de calcar Suseni, se află 
in plină construcție o fabrică modernă de ciment, care va avea o ca
pacitate anuală de 2 milioane tone. Călătorind spre limita de vest a Olte
niei, urmărind șirul dealurilor subcarpatice, intîlnim pe valea Motrului 
un alt șantier; se întinde pe zeci de kilometri nu numai la suprafață, ci 
și în subteran. Aici vor fi puse in valoare zăcămintele de lignit de la 
Ploștina, Leurda, Horăști. Pe malul Dunării, la Turnu Severin, își face 
simțită prezența cel mai tînăr reprezentant al familiei marilor combi
nate de industrializare a lemnului din țară. O dată cu noile construcții 
industriale se schimbă și înfățișarea orașelor, apar noi cartiere de locuin
țe moderne, confortabile.

rezultate. Metoda cofrajelor glisante a fost extinsă pe toate șantierele industriale din regiune la un număr mare de lucrări. După această metodă s-a construit coșul de la centrala electrică de termoficare Craiova, înalt de 162 m, iar la fabrica de ciment Bîrsești s-au ridicat silozurile, stîlpii de susținere de la halele principale. Comitetele de partid de la Combinatul chimic, de la Centrala electrică de termoficare și de la Fabrica de ciment Bîrsești s-au ocupat și de extinderea altor metode înaintate. Montarea instalațiilor în aer liber, concomitent cu ridicarea halelor, preasamblarea là sol a construcțiilor metalice și a utilajelor grele, prepararea betoanelor și

Combinatul chimic Craiova : oameni înălțind o nouă construcțiemortarelor mecanizat sînt doar cîte- va dintre acestea.Paralel cu extinderea procedeelor industriale avansate, organizațiile de partid se preocupă îndeaproape ca mașinile și utilajele de înaltă tehnicitate cu care sînt dotate șantierele să fie folosite la întreaga lor capacitate. în această privință o experiență bună are organizația de bază de la șantierul C.I.L. Tr. Severin. De curînd s-a constatat aci că macaralele pentru ridicat pe verticală nu erau bine folosite. Această problemă a fost dezbătută într-o adunare de partid deschisă. Discuțiile, criticile și propunerile făcute au ajutat conducerea întreprinderii să stabilească o rnai judicioasă încărcare a utilajelor și să înlăture timpii neproductivi în folosirea lor.Pe șantierele regiunii Oltenia majoritatea lucrărilor se realizează în grafic. Pe alocuri însă, între altele pe șantierele silozurilor pentru făina de calcar de la Fabrica de ciment Bîrsești, la stația de epurare a apelor reziduale a Combinatului chimic Craiova, de alimentare cu apă la C.I.L. Tr. Severin etc., lu

crările sînt rămase în urmă față de grafic. Comitetele orășenești de partid Craiova și Tr. Severin, Comitetul raional Tg. Jiu, organizațiile de partid de pe șantiere și conducerile întreprinderilor de construcții-montaj au datoria să dea o atenție specială acestor șantiere, pentru ca și aici lucrările să fie e- xecutatè la termenele stabilite.
Calitatea 
mereu pe primui planîmbunătățirea continuă a calității lucrărilor de construcții-montaj constituie una din preocupările de seamă ale organizațiilor de partid de 

pe șantierele regiunii Oltenia. La combinatul chimic, comitetul de partid organizează periodic schimburi de experiență în cursul cărora cei mai buni muncitori împărtășesc din metodele lor. La loturile unde lucrează echipele conduse de Constantin Leotescu și Gh. Dieu, care au primit la toate lucrările de montaj numai calificativul „foarte bine“, au fost organizate mai multe demonstrații practice. Ținînd seama că, în fond, calitatea lucrărilor depinde de calificarea oamenilor, comitetul de partid a inițiat o largă acțiune de ridicare a nivelului de cunoștințe ai muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor. La cursuri, simpozioane, cicluri de conferințe (printre care temele: „Sisteme și dispozitive de prindere la lucrările de montaj“, „Probleme actuale în sudură“, „Materiale noi în construcții“, „Folosirea metodei de glisare a panourilor mari și instalațiilor din materiale plastice“) iau parte mii de constructori și montori. Programele brigăzii artistice de agitație includ numere legate de calitatea lucrărilor.
TREI SERII DE MIEI ÎN DOI ANI
• Alimentație echilibrată • Tratamente 
speciale aplicate oilor © Montă dirijată
• Rezultate economice deosebit de buneGospodăria noastră are în prezent3 700 de ovine, din care 2 700 oi adulte. Producția medie de lină obținută de la fiecare oaie este în jurul a4 kg, față de 1,800 kg cît a fost în primii ani după înființarea gospodăriei. Acesta este rezultatul unei îngrijiri raționale, al însămînțării lor artificiale, al selecției pentru formarea unor turme Care asigură indici productivi superiori.în primăvara anului 1962, Comitetul regional de partid Dobrogea, făcînd o analiză a posibilităților de mărire și îmbunătățire a efectivelor de ovihe, a stabilit măsuri menite să ducă la creșterea producției de lînă fină. Pe lîngă îmbunătățirea condițiilor de hrănire, îngrijire și întreținere, lărgirea acțiunii de selecție, aplicarea însămînțărilor artificiale etc, s-a indicat ca unitățile a- gricole socialiste să aplice noi metode de mărire și ameliorare a efec- j tivelor. între aceste metode se nu- I mără și obținerea a două fătări pe an sau trei fătări în doi ani. Printre ; unitățile care au aplicat această me- ' todă a fost și gospodăria noastră. în 1962 am obținut două serii de miei ' pe an de la o parte din oile matcă. : Intrucît scopul urmărit de noi nu a fost valorificarea mieilor obținuți în prima lună după tătare, ci reținerea lor pentru prăsilă, am trecut la apli

Ziarul „Viața șantierului“ publică articole, reportaje, în care sînt popularizate metodele fruntașilor și criticați cei ce fac lucru de mîntui- ială.în cadrul luptei pentru calitate, organizațiile de partid de pe șantierele Fabricii de ciment Bîrsești se ocupă sistematic de perfecționarea cunoștințelor profesionale ale muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor. La propunerea comitetului de partid, conducerile șantierelor de construcții-montaj au trecut la specializarea muncitorilor pe ansamble de lucrări. Organizația de bază de la secția producție secundară folosește cu bune rezultate munca polilică de la om la om.— Lăcătușul Gh. Ti vig — ne spune tov. Dumitru Tutilă, secretarul organizației — obișnuia să alerge după cantitate în dauna calității. Am stat de mai multe ori de vorbă cu el, i-am arătat cu cît s-a ridicat prețul de cost prin refacerea lucrărilor făcute de el, i s-a făcut și o caricatură la gazeta de perete. Tovarășii săi de lucru nu l-au lăsat pînă nu a pornit și el cu dreptul. Acum ne putem bizui pe el.în adunările organizației de bază de la grupul de șantiere nr. 1 Craiova, în ședințele de lucru operative, care se țin săptămînal, calitatea finisajelor este mereu la ordinea bilei. La propunerea biroului organizației de bază, conducerea grupului de șantiere a repartizat în fiecare echipă membri și candidați de partid din rîndurile constructorilor cu experiență în producție. Muncitorilor de la stațiile de betoane și mortare li s-a cerut să respecte cu strictețe rețetele de laborator. Aceste măsuri au contribuit ca celor 320 de apartamente predate în ultima vreme să li se acorde calificativele „bine“ și „foarte bine“.Dar nu peste tot lucrurile merg strună. La aducțiunea de apă de la Breasta a combinatului chimic, la zidăria schimbătorului de căldură de la Fabrica de ciment Bîrsești, la unele blocuri de locuințe din orașul Craiova’ s-au executat lucrări de slabă calitate care au trebuit să fie refăcute ; așadar, cheltuieli în plus și prelungirea termenului de execuție.
inițiative, propuneriAxarea muncii politice pe principalele sarcini ale locului de muncă are o mare însemnătate pentru bunul mers al producției, contribuie la generalizarea experienței înaintate, a inițiativelor din masă, în cadrul întrecerii socialiste, zidarul Ion Lăcătuș, de la combinatul chimic, a inițiat acțiunea: „Să reducem cu 1 Ia sută consumul de material lemnos". Comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază au sprijinit extinderea ei. Stația de radioamplificare, gazetele de perete au popularizat-o ; la consfătuirile de producție s-a vorbit pe larg despre însemnătatea acestei inițiative. In urma aplicării acestei inițiative, pe toate șantierele combinatului s-au economisit de la începutul anului a- proape 200 mc material lemnos, 25 tone fier-beton, zeci de tone de ciment, agregate și alte materiale.Tovarășul Gh. Zamfira, membru al comitetului de partid de pe șantierul Fabricii de ciment Bîrsești, ne-a spus că sînt probleme care nu se pot rezolva la nivelul comitetului de partid și al conducerii întreprinderii, ci necesită intervenția comitetului regional de partid, a direcțiilor generale din ministere. Sprijinul acestora în asigurarea unor utilaje, a documentației tehnice trebuie să fie dat cu maximum de operativitate.Rezultatele obținute dovedesc ho- tărîrea constructorilor din regiunea Oltenia de a îndeplini și depăși angajamentele luate in întrecerea socialistă in cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei.

Spiridon STĂNEL 
Radu APOSTOL

carea metodei de obținere a trei serii de miei în 2 ani. Aplicarea acestor metode are la bază faptul că și la oi se poale interveni în direcția măririi numărului de monte și fătări pe an cu o modificare a perioadelor în care acestea se produc. Cum am procedat noi? La început am stabilit ca metoda să fie aplicată de cei mai buni ciobani, oameni cu o mare experiență în creșterea oilor, pricepuți și cu dragoste de meserie: Eugen Țîrcovnicu și Constantin Cîrîc. împreună cu ciobanii, am ales mai în- tîi oile, numai de 1‘asă merinos și spancă merinozată, cu o greutate corporală de peste 50 kg, sănătoase și o stare de întreținere bună. A fost formată o turmă de 200 de oi, avînd o producție și constituție bine consolidate. De la apariția căldurilor, acestea au primit o îngrijire specială. Alimentația a fost echilibrată, asigurîndu-se în perioada de montă 1,20 unități nutritive și 120 grame albumină diges- tibilă, de fiecare oaie, iar în perioada de gestație s-a ajuns la 1,70 unități nutritive și 150—170 de grame albumină digestibilă. A- ceastă perioadă a durat 15*—20 de zile, după care oile au fost scoase la pășunat. Am ales și 10 berbeci încadrați în clasele de elită și record, a căror producție de lînă era 1'2—16

Foto : AgerprerIntr-una din sălile de lectură ale Bibliotecii centrale din Capitală
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SCRISORI și răspunsuri

LA CASA DE BILETE
lnfr-o scrisoare a unui corespondent 

volunar se critica faptul că în stafia 
C.F.R. Fetești nu se deschide la timp 
casa de bilete. Din această cauză, 
nu-și pot scoate bilete și pierd trenul 
chiar călătorii care vin în stafie cu o 
jumătate de oră înainte de sosirea lui. 
Intr-o sîmbătă, din vina casierului, au 
rămas în gară peste 30 de călători.

Direcția regională C.F.R. București 
ne aduce la cunoștință că cele sem
nalate corespund realității. S-au luat 
măsuri ca astfel de situații să nu se 
mai repete, iar casierul a fost sancțio
nat disciplinar.

MUZEU AL AVIAȚIEI
Marcu Grigore, din Zalău, ne-a tri

mis o scrisoare în care propunea să 
se înfiinjeze un muzeu memorial 
„Aurel Vlaicu".

„In lucrările Comisiei muzeelor 
științifice, ne-a răspuns Comitetul de 
Sfat pentru Cultură și Artă, există, în 
prezent, un studiu referitor la orga
nizarea unui muzeu al aviafiei noas
tre, unde vor fi prezentafe și via(a, 
opera lui Aurel Vlaicu. Data și locul 
organizării muzeului vor fi stabilite ul
terior".

ÎNCĂRCAREA AGREGATELOR
DE FRIGIDERE

Eugeniu Bazachu, din Oradea, ne-a 
scris că la frigiderul său s-a consumat 
lichidul necesar pentru producerea 
temperaturii scăzute, iar cooperativa 
„Prestarea" din localitate nu poate re- 
încărca agregatul.

Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești, căreia i-am adus la 
cunoștință cele semnalate, ne-a răs
puns că s-au luat măsurile cuvenite. 
Fosesorii de frigidere care au nevoie 
să reîncarce agregatele trebuie să 
predea frigiderul la cooperativa de 
prestări din localitate. Aceasta expe
diază agregatul la București și după 
reprimirea lui, reîncărcat, îl montează 
și-l predă posesorului.

SANDALE NR. 33
„Am fost prin mai multe magazine 

de încălțăminte din București, dar 
n-am găsit nicăieri sandale nr. 33 pen
tru copii. Oare nu se produce și acest 
sortiment ?“ — ne-a scris V. Mun- 
téaiiu.

Răspunsuri care
Redacjia a trimis sesizări ale unor cititori și corespondenți voluntari Minis

terului industriei Construcțiilor de Mașini, Sfatului popular regional Hunedoara. 
Deși termenul prevăzut pentru cercetarea și rezolvarea sesizărilor a expirat, re
dacția nu a primit răspunsuri.

kg. Berbecii au fost hrăniți separat, cu furaje de cea mai bună calitate, în timpul verii au pășunat pe lucer- nă și iarbă de Sudan. După aceasta am trecut la tratamentul oilor pentru provocarea căldurilor. Deoarece reproducția la ovine este strîns legată de sezon, am folosit metoda de stimulare a apariției căldurilor prin injecții cU progesteron și ser de iapă gestantă.Alegerea oilor în călduri am făcut-o a doua zi de la începerea tratamentului și a durat 35 de zile, adică pînă la 10 iunie. Monta s-a făcut dirijat. în cele 35 de zile s-au montat 118 oi, deci un procent de 59 la sută. Fătările au început la 4 octombrie și au durat pînă la sfîrșitul lunii. încă din primii ani am constatat că cele mai bune rezultate le dau oile merinos în vîrstă de la 4 la 7 ani. Mieii obținuți astfel au o greutate mai mare decît cei din fătările de primăvară, iar sporul lor de creștere în greutate este mai mare. Aceasta se datorește hrănirii mai e- chilibrate din timpul gestației și lac- tației. în toamnă, după înțărcarea mieilor, oile au fost montate fără nici un tratament. In 1963 am continuat aplicarea metodei la aceeași turmă. Dar în loc de ser de iapă gestan- tă, la injecția a doua am folosit sin- tofolin, cîte 0,5 cm cubi de fiecare oaie. în acest fel am obținut de la 139 de oi cîte două serii de miei pe an față de o singură serie cît se obține în mod obișnuit. Anul trecut am obținut de la oile din cîrdul selecționat — cîte 6,2 kg. De aseme

Direcția comercială a Capifalei 
ne-a informat că, în urma sesizării, 
magazinele din Lipscani 78, Șepcari 
18, Grivifei 84 și altele au fost a- 
provizionate cu canfitäfi suficiente 
din acest sortiment de încălțăminte.

CUM A FOST POSIBIL?
Pe la jumătatea lunii aprilie a.c., re

dacția a primit de la tov. Gheorghe 
Fraicor, învățător din comuna Burila 
Mare, raionul Vînju Mare, o scrisoare 
prin care semnala că cele două gospo
dării agricole colective din localitate 
își transportă produsele cu vaporul, pe 
Dunăre, spre a le valorifica pe pia|a 
orașului Tr. Severin. Uneori însă nici 
cu vaporul nu pot face acest lucru, din 
cauza nivelului scăzut al apei la mal. 
Acest neajuns ar putea fi înlăturat 
ușor dacă în portul Țigănași — punc
tul de plecare spre Tr. Severin — 
s-ar instala un șlep-ponfon. De cîfiva 
ani, Direcția regională a navigației ci
vile Tr. Severin tărăgănează instala
rea pontonului, spunînd colectiviști
lor că acesta se află în reparafie.

Redacjia a trimis sesizarea Ministe
rului Transporturilor și Telecomunica
țiilor spre cercetare și luare de mă
suri. După aproape o lună și jumătate, 
redacjia a primii răspuns de la mini
ster în care se arată că Direcția re
gională a navigației civile Tr. Severin 
i-a făcut cunoscut că pontonul a fost 
reparat și instalat în portul Țigănași. 
Dar la cifeva zile după primirea a- 
cesfuia, iov. Gh. Fraicor ne-a tri
mis o nouă scrisoare, în care arată 
că nici pînă în ziua de 12 iunie a.c. 
pontonul n-a fost instalat. In urma ve
rificărilor făcute s-a constatat că auto
rul scrisorii are dreptate. Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
dezinformat de către . D.R.N.C. Tr. 
Severin, a dezinformat la rîndul său 
redacția noastră. Este cazul să se cer
ceteze cum a fost posibil acest lucru 
și să se ia măsurile ce se impun.

REZISTENȚE PENTRU FIARELE 
DE CĂLCAT

„In București și la Constanța, ne-a 
scris un cititor, am observat că lip
sesc din magazine rezistente electrice 
pentru fiarele de călcat cu șamot, de 
120 volfi”.

Ministerul Comerțului Interior ne-a 
răspuns că magazinele au început să 
fie aprovizionate cu cantități suficien
te de rezistente de 120 volfi. Lipsa 
acestora s-a datorat întîrzierii cu care 
furnizorii au livrat materia primă 
necesară pentru confecționarea lor.

întârzie

nea, am obținut 42 de litri lapte de la fiecare oaie. Dintr-un calcul destul de sumai- se vede cît de avantajoasă este aplicarea acestei metode. Cheltuielile care se fac în plus pentru tratamentul oilor și furajarea lor suplimentară se ridică la 35 lei. Obținîndu-se însă cîte doi miei pe an, producția de lînă este mult mai mare și se asigură totodată într-un timp scurt dezvoltarea sectorului o- vin. In condiții bune de îngrijire, mieii obținuți în primăvara anului trecut dau încă din acest an In medie cite 3 kg lînă. In prezent, mieii din fătarea din toamnă au peste 6 luni; greutatea lor depășește 30 kg. : au lînă de bună calitate, lungimea firului fiind de 5 cm.în toamna anului trecut turma de oi formată pentru fătările dese s-a mărit la 300 capete, obținîndu-se în această primăvară tot atîția miei. Mieii au fost înțărcați, iar oile au fost din nou însămînțate artificial. Tratamentul înainte de însămînțare s-a făcut în acest an în două feluri la o parte din oi s-a administrat progesteron și ser de iapă gestantă. iar la celelalte progesteron, ser de iapă gestantă și sintofolin. Rezultatele pe care le vom obține vor arăta care din aceste metode este mai bună. Obținerea unei serii de miei în plus este direct condiționată de buna hrănire și îngrijire a oilor, iară de care nu se pot obține rezultatele așteptate.Succesele obținute pînă acum ne îndreptățesc să afirmăm că extinderea acestei metode la un număr și mai mare de oi va duce la sporirea mai rapidă a efectivelor de ovine cu lînă fină.
Ing. zootehnist Ion OPRIȘ 
G.A.C. Topraisar, 
regiunea Dobrogea

In premiera
Aseară, Teatrul „C. I. Notlara" a 

prezentai în premieră spectacolul al
cătuit din două tragedii de Sofocle 
,,Oedip rege" și „Oedip la Colonos". 
Regia și scenografia aparțin Iui Mir
cea Marosin. Muzica : Aurel Stroe. 
Distribuția primei tragedii cupr'ț 
pe Ion Dichiseanu, Lia Șahighian, jon 
Punea și alții, iar din distribuția celei 
de-a doua iac parte actorii George 
Demetru, artist emerit, Magdalena 
Buznea, Cristina Tacoi, Florin Stroe, 
etc.

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

mine: AIDA — (orele 19). Teatrul de stat 
de operetă: PRINȚESA CIRCULUI — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
din Bd. Magheru): ACT VENETIAN — 
(orele 19,30); (Sala Studio): SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA M“ ON — (orele 
20). Teatrul „Lucia StuV Jza-Bulandra" 
(Sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
BIEDERMANN ȘI INCENDIATORII; INI
MA MEA ESTE PE ÎNĂLȚIMI - (orele
19.30) . Teatrul de Comedie: RINOCERII
— (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești (la Teatrul de vară din 
Parcul „Herăstrău“): PAHARUL CU 
APA — (orele 19,30). Teatrul satiric „C. 
Tănase“ (Sala din Calea victoriei nr. 174): 
ȘI BălEȚII ȘI FETELE — (orele 20,15). 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala Academiei): 
EU ȘI MATERIA MOARTA — (orele
20.30) . Circul de stat: FORMULA MA
GICA — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Madame Sans-Gêne — film pentru 

ecran panoramic: Patria (9,45; 12; 14,15; 
10,30; 19; 21,15). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii): ïtepuhç (9; 
12,45; 16,30: 20,30), București (8,45,^ > ,30; 
16,15: 20), Excelsior (0, 13; 17; 21), Gîivița 
(8; 12; 16; 20). Melodia (9: 12.45; 16.30;
20.15) , Modern (9,45; 13,30; 17,15; 20,45), Pa
tinoarul „23 August“ (Bd Muncii — ore
le 21). Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — 
orele 21,15), Grădina „Doina“ (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 21). cerul și mocirla: 
Carpați (10; 12; 14; 16). Festival (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Grădina „Festival“ (Pa
sajul „Eforie'’ — orele 20,15), Stadionul 
„Dinamo“ (Șos. Ștefan cel Mare — ore
le 21), Flamura '10; 12; 14; 16; 18; 20). 
Seara prietenilor filmului: Carpați (ore
le 19). Omul din fotografie: Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,JS; 21; Ia grădină
— orele 20,30). Aurora (10; 12; 14; 16;
18,15; la grădină — orele 20,30). Lumea 
comică a lui Harold Lloyd: Victoria 
(9,30; 11,15; 13,15; 15; 17; 19; 21), Luceafă
rul (16; 18,15; la grădină — orele 20,30), 
Lira (15; 17,30: 20: la grădină — orele
20.30) . Harakiri — cinemascop: Central
(9,30; 12,15; 15: 17,45: 20,30). Limuzina
neagră — cinemascop: Lumina (de la 
orele 10 la orele 14 rulează în continuare; 
16; 18,15; 20,30). Locotenent Cristina:
Union (15; 17: 19: 21). Program de filme 
pentru copii: Doina (orele 10). Scrisoare 
de la o necunoscută: Doina (11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30). Anotimpuri: Ciulești (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18. 20.15). Qivitoq; In 
gradina zoologică: Timpuri Noi (de Ia 
orele 10 la Orele 21 rulează in continuare). 
Cei patru călugării înfrățirea intre po
poare (10; 16: 18,15; 20.30). Arta (14,30; 
16,45; 19; 21.15; la grădină — orele 20,15), 
Florcasea (16; 18.15. 20.30) Pompierul ato
mic: Cultural (15; 17: 13: 21). Am ajuns 
și reg«: Feroviar (10; 12: 14,30: 16,30: 18,30;
20.30) , Tomls (10. 12; 14. 16,30; 18,30; la
grădină — orele 20,30). Miorița (10; 12; 14; 
184 18.15; 20,30). Pacea (16; 18» 20). Frații 
corsicani — cinemascop. Dacia (9,30: 11,45; 
14; 16,15: IB.UOt 21). Grîngnși (16; 18,15;
20.30) . Grădina „Bucegi“ (Bd. 1 Mal nr.
57 — orele 20,15). Nu se poate fără dra
goste: Buzești (16. 18). Golful Elena: Bu
cegi (10; 12; 16: 18.15: 20 30). Cauze drep
te — cinemascop' Unirea (11: 16; 18,15;
20,30; ia grădină — orele 10,15) opu- 
lar (10,30; 16. 18.30; 21). Z», de
fior și rîs: Flacăra (11.30: 16.30; 18,30;
20,30).  Cascada diavolului: vitan (16: 18; 
20). Dragoste lungă de-o seară: MC. ca 
(16; 18,15; 20.30). Totul despre Eva: jo
șilor (15; 18; la grădină - orele L,,30). 
Kaloian: Cosmos (16: 18. 20). Cotroceni 
(16; 18; 20). Un suris in plină vară: Vii
torul (15; 17: 19: 21). Căpitanul: Colentina 
(16; 18; 20). Un om care nu există: Volga 
(10; 12; 14.30: 16.30: 13.30. 20.30). Drumul 
Sării (16: 18: 20). Liturghia de la miez.ul 
nopții — cinemascop: Progresul (15,30: 18;
20.15) . Aventurile unui tîiulr — cinema
scop: Ferentari (10: 15; 18: 20.45) Viață 
sportivă: Grădina .Modern“ (Str 11 Iu
nie nr. 75 — orele 20.15) Îndrăgostitul: 
Grădina .Vitan“ (Calea Dudești - orele
20,30).  Rosita: Grădina Buzești (Str. 
Buzești hr. 9—11 — orele >0.30). Agatha, 
lasă-te de crime!; Grădina .Colentina“ 
(Șos. Colentina nr. 84 — orele 20,15). 
Apartamentul: Grădina .Progresu“' (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20.30).

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a lust călduroasă 

șl în general frumoasă, eu cer variabil, 
mai mult noros in nord-vestul tării și 
senin în Moldova și Dobrogea izolat s-au 
semnalat averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Vintul a suflat slab, 
pînă la potrivit, din sectorul estic. Tem
peratură aerului ia ora H inrçgist.’a va
lori cuprinse între 31 de grade la Chi- 
șineu-Criș și Baia Măre șl 21 de grade 
la Intorsura Buzăului. iii București Vre
mea a fost în general frumoasă ci. cer 
variabil, ma’ mult noros lupă amiaza 
cînd s-au semnalat averse slabe Vintul 
a suflat slab, pînă la potrivit tin seclo 
rul estic. Temperatura maximă .< fost de 
28 grade. Pentru zilele de 18, 19 si 20 iu
nie. In țară : Vreme ușoi instabilă, la 
început, apoi în general frumoasă. Cei 
variabil. Vor cădea averse locale de 
ploaie, însoțite de descărcări electrice, 
mal frecvente in sudul și vestul tării 
Vînt slab, pînă la potrivit, din sectorul 
nordic. Temperatura staționară Minimele 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade 
iar maximele între 21 șl 31 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme ușoi 
instabilă, cu cer variabil, favorabil avei 
selor de ploaie. Vint slab, pînă Ia potri
vit. Temperatură în general staționară.
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Semnarea mî acord de colaborare tebico 

științifică intre R. P. Romînă și italiaMarți s-a semnat la Ministerul A- facerilor Externe un acord de colaborare tehnico-științifică între R. P. Romînă și Republica Italia.Acordul prevede lărgirea colaborării tehnico-științifice între cele două țări, prin organizarea de vizite de specialiști și tehnicieni, atribuirea reciprocă de burse pentru studii și specializare, elaborarea în comun de proiecte și studii în vederea construirii de întreprinderi industriale sau în vederea modernizării lor, a- cordarea de patente și licențe în diferite ramuri industriale, schimb de documentație tehnică, acordarea reciprocă de asistență tehnică etc.Acordul a fost semnat din partea guvernului romîn de Pompiliu Ma- covei, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea guvernu- b i italian de către Alberto Paveri
Există mari posibilități de dezvoltare 
a legăturilor în domeniul științei
Declarațiile înaltului comisar al Franței pentru energia 
atomică, prof. Francis PerrinMarți dimineața a părăsit Capitala înaltul comisar al Franței pentru e- nergia atomică, prof. Francis Perrin, care, împreună cu soția, a făcut o vizită îm țara noastră. înainte de plecare oaspetele a avut o convorbire cu redactorul Agenției romîne de presă „Agerpres“, Petru Uilăcan :Aih .fost’fëficit să accept invitația ' președintelui Academiei R. P._ Romîne, dl. ilie Murguilescu, de a veni aici pentru a lua cunoștință personal de progresele înregistrate de știința romînească și a pregăti dezvoltarea de noi relații, mai ales în domeniul științelor fundamentale și aplicate și al energiei atomice și folosirii pașnice a acesteia. în timpul șederii la București am vizitat Institutul de fizică atomică. Cunosc de mult timp pe directorul institutului, profesorul academician Horia Hulubei, oare a lucrat timp de 15 ani,
Jiul în schimbul de dimineață
(Urmare din pag. I-a)

lucru să fie asigurată pentru o produc
ție sporită de cărbune cocsificabil și în 
lunile care urmează. In ce privește ca
litatea producției, directorul minei a fă
cut unele observații :

— Cu citeva luni în urmă, preparato
rii și cocsarii aveau pentru ce să fie ne
mulțumiți de munca noastră. Peste plan 
au fost date citeva mii de tone de căr
bune. Conținutul de cenușă era însă ri
dicat. Acum — și directorul deschide un 
registru — buletinele de analiză arată o 
îmbunătățire simțitoare a calității produc
ției. E nevoie însă de mai multă atenție 
la umiditate.

La Lupeni am avut mai mult răgaz. 
Trecuse destul timp pînă cînd Jiul a ur
cat pe la toate etajele preparației, pînă 
cînd a făcut ocolul întortocheat al afîtor 
instalații în care se spală cărbunele.

Scăpat din preparație. Jiul ră
suflă USUrat. La ieșirea din Lu
peni un baraj îi ține calea. Este bara
jul de captare a apelor destinate consu
mului Centralei electrice de la Paroșeni. 
Încorsetată in conducte, o parte din 
apa Jiului este dusă în centrală. Cîte în
trebuințări nu i-au fost date aici I Și este 
apropiată ziua cînd Jiul va pătrunde în 
condensatorul grupului de 150 MW, asi- 
gurînd răcirea aburului istovit, de abia 
scăpat din vîrtejul turbinei.

Călătorind la vale, apele rîului scaldă 
laturile șantierului grupului de 150 MW, 
a cărui clădire este ridicată în prelun
girea centralei existente. Proporțiile cen
tralei îți „fură" ochii. La diferite ore din 
zi, în cerneala Jiului se fringe umbra 
centralei și a coșului de fum înalt de 120 
metri. Pe cursul Jiului sînt brațe din be
ton și fier care sar sprintene peste albia 
rîului, unindu-i malurile.

Sare sprinten peste albie și P°dul 
nou din beton de la Vulcan. Multe ar 
spune Jiul dacă ar avea glas. Multe a 
văzut el și n-au văzut cei ce trebuiau să 
vadă. Și cîte o dată, de supărare pen
tru ceea ce vede și nu poate să spună, 
Jiul se întunecă la față, lată un fapt pe
trecut în schimbul de dimineață din 
acea zi.

...A venit la mină cu motocicleta ; ca 
de altfel foarte mulți alți ingineri, tehni
cieni și muncitori. Este un lucru bun. 
Mina nu se află la un pas de oraș. Ceea 
ce nu a priceput Jiul este că unul 
dintre inginerii electromecanici de la 
mină nu s-a întors în oraș precum a 
venit. La întoarcere, motocicleta lui avea 
ataș. In acel schimb de dimineață, atașu
lui i-au fost executate la ateliere ulti
mele ajustări. Ce fericiți sînt unii — vor 
spune peste două-trei zile alți posesori 
de motociclete. Le dă mîna să-și confec
ționeze la atelierul minei pînă și atașe. 
Alții vor spune : dacă inginerul își face 
rosturile lui, noi de ce nu ne-am pulea 

Fontana, ambasadorul Republicii I- talia în R. P. Romînă.La ceremonia semnării au asistat prof. Nicolae Giosan, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Superior al A- griculturii, Virgil Actarian, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și membri ai Ambasadei Italiei la București.După semnare, P. Macovei și A. P. Fontana au rostit cuvîntări.
★Cu ocazia semnării acordului de colaborare tehnico-științifică romîno- italian, Pompiliu Macovei, adjunct al ministrului afacerilor externe, a oferit, în seara aceleiași zile, o masă la restaurantul Pescăruș. (Agerpres)

înaintea celui de-al doilea război mondial, în laboratoarele tatălui meu, Jean Perrin, la Facultatea de științe din Paris și care pentru mine este în același timp un prieten, un coleg și totodată un confrate, pentru că este membru corespondent al Academiei de Științe din Paris. L-arîț väzüt' pe'aoad. Șerban Țițeița. și pe, mulți din cei care lucrează cu multă ardoare și entuziasm la Institutul de fizică atomică. Am putut să văd lucrările care se fac la reactor, prepararea radioizotopilor, cercetările în domeniul neutronilor și să constat că aici se extind mult cercetările fundamentale. Cred că este un lucru foarte just de a dezvolta pe lingă reactor laboratoare în care se studiază fizica fundamentală, deoarece aceasta este o condiție esențială pentru progresul tuturor științelor. Am fost foarte impresionat de

lucra cîteva piese de schimb : co
roane dințate, axe de la capete de an
grenaje, pinioane, șuruburi... La strun
guri, la mașini de frezat se execută lu
crări care n-au nici în clin nici în mînecă. 
cu producția minei. Ba, uneori au. Lu
crările urgente ale unor sectoare sînt 
lăsate de o parte, dîndu-se prioritate 
„fușeraielor”.

Întrebarea care se pune este ce ho- 
tărîre, ce măsuri va lua conducerea mi
nei cînd numărul posesorilor de motoci
clete va crește, cînd mașinile atelierelor 
nu vor mai putea răzbi să facă față ce
rințelor... motocicliștilor, fie ei și ingineri.

O nouă întîlnire cu cărbunele 
are Jiul la Uzina de preparare de 
la Coroiești, unitate industrială nouă, 
modernă. Din nou el își trimite a- 
pele pînă la etajul aflat la cota 40 dea
supra solului. Din nou el spală fața căr
bunelui. Începînd cu particulele fine și 
pînă la bulgării de 300 mm, cărbunele 
este eliberat în bună parte de conținu
tul de cenușă. Intr-o asemenea uzină 
nouă, care contribuie în mare măsură la 
creșterea capacității de cocsificare a ba
zinului carbonifer — ți-e mai mare dragul 
să lucrezi. Prima linie tehnologică, dată 
în funcțiune în toamna anului trecut, și-a 
realizat parametrii proiectați. Perioada 
scursă de la tratarea primelor tone 
de cărbune brut a constituit pen
tru colectivul uzinei de preparare o 
bună școală ; instalațiile au fost cunoscute 
și folosite la întreaga lor capacitate. Din 
octombrie 1963 și pînă azi, fiecare zi a 
însemnat o creștere a capacității orare 
proiectate. Experiența dobîndită la lucră
rile de montaj și de exploatare de la 
prima linie este preluată ca o ștafetă la 
lucrările ce se execută pentru darea în 
exploatare a celorlalte două linii tehno
logice ale uzinei.

★

Pe cadranul kilometrajului mașinii s-au 
adunat în acea dimineață 58 de kilo
metri. Cu popasurile Jiului, cu scurtele 
noastre opriri, atît a măsurat schimbul de 
dimineață al Jiului de vest. La Livezeni, 
la una din porțile Văii cărbunelui, își dau 
întîlnire Jiul de est cu cel de vest. Cu 
puteri sporite, împrospătate, apa lor 
bate la poarta trecătorii Lainici. Și 
parcă dinadins, să-i țină tovărășie, de 
primul tunel al liniei ferate Livezeni- 
Bumbești se apropie un lung convoi de 
vagoane. Pe defileu vor călători împre
ună : Jiul îmbrăcat în veșminte care au 
împrumutat culoarea cărbunelui și trenul 
care duce mesajul muncii minerilor spre 
atîtea destinații. Poate că și cărbunele 
din vagoane aparține aceluiași schimb de 
dimineață ; în acest caz, Jiul i-a dat stră
lucire într-una din cele două preparații. 
Prin strînsoarea munților își fac loc, pe 
două albii, două rîuri : Jiul de apă și cel 
de cărbune.

INFOR
VIZITELE DELEGAȚIEI 

CULTURALE DIN R. P. CHINEZĂDelegația culturală din R. P. Chineză condusă de Hu Iu-Chih, locțiitor al ministrului culturii, care se află în țara noastră în schimb de experiență în cadrul planului pentru aplicarea acordului de colaborare culturală și științifică dintre R. P. Romînă și R. P. Chineză, a fost primită marți dimineața de Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Au participat Dumitru Popescu, Virgil Flo- rea și Ion Moraru, vicepreședinți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.A fost de față Liu Fan, ambasadorul R. P. Chineze la București.în cursul după-amiezii, oaspeții chinezi au vizitat Muzeul de Artă al R. P. Romîne, iar seara au asistat la un spectacol de teatru.
CU OCAZIA VIZITEI 

MINISTRULUI ECONOMIEI 
BELGIEIMinistrul comerțului exterior, Victor Ionescu, a oferit marți un dejun cu ocazia vizitei în țara noastră a ministrului economiei Belgiei, Antoine Spinoy, și a membrilor conducerii societății „Union Chimique Beige“ care îl însoțesc. Au luat parte membri ai conducerii Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei și Ministerului Comerțului Exterior, funcționari superiori din aceste ministere și din Ministerul Afacerilor Externe, directori ai unor întreprinderi de stat pentru comerțul exterior. Au participat dl. Honoré Cambier, ambasadorul Belgiei la București, și membri ai ambasadei.Ambasadorul Belgiei în R. P. Romînă, Honoré Cambier, a oferit marți un cocteil în cinstea d-lui Antoine Spinoy, ministrul economiei Belgiei, care face o vizită în țara noastră.Au participat Victor Ionescu, ministrul comerțului exterior, Bujor Almășan, ministrul minelor și energiei electrice, acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ion Deleanu și Iancu Hora- 

faptul că există deja mulți tineri care au devenit excelenți fizicieni și lucrează la reactorul atomic, la betatron, care a fost construit numai de către fizicienii și tehnicienii ro- mîni. Apreciez ca unul din rezultatele cele mai importante ale institutului acela de a fi format o nouă generație de tineri care sînt deja calificați ca fizicieni în aceste domenii.La Institutul de fizică din București am văzut că se efectuează lucrări foarte valoroase, care tratează luminiscența, fluorescența soluțiilor și altele. M-a interesat foarte mult progresul remarcabil înregistrat în acest institut .în domeniul fizicii solidului, al semiconductorilor, care au o importanță mare în științele fundamentale și aplicate.Cred că există mari posibilități și dorință de ambele părți de a lărgi relațiile tradiționale dintre poporul romîn și poporul francez. Putem prevedea o dezvoltare mare a acestor relații, spre binele țărilor noastre și al dezvoltării științei. Mă refer în special la strîngerea legăturilor în domeniul științelor fizicii nucleare.în încheiere, oaspetele a declarat între altele : Bucureștiul este un o- raș în plină dezvoltare, cu un nivel de viață care s-a ridicat mult, cu o populație care muncește cu entuziasm la construcțiile acestui oraș. Este o capitală frumoasă și modernă. (Agerpres)

Asfcă seară la Belgrad

Fotbaliști români din categoria A întâlnesc 
reprezentativa olimpică a IugoslavieiAstă seară la Belgrad are loc în- tîlnirea amicală de fotbal dintre o selecționată a categoriei A și reprezentativa olimpică a R.S.F. Iugoslavia. Fotbaliștii romîni au părăsit Capitala pe calea aerului, încă de luni. Au făcut deplasarea următorii jucători: Andrei și C. Haidu (portari), Lupescu, Hăimăgeanu, Grăjdeanu, C. Dan, Greavu (fundași), Dinu, Georgescu, O. Popescu (mijlocași), Năsturescu, Dumitriu II, I. Ionescu, Codreanu, I. Haidu (înaintași). Cu acest lot au plecat și antrenorii B. Marian și V. Stănescu. Meciul se va disputa la lumina reflectoarelor pe stadionul „Partizan" începînd de la ora 21 (ora Bucureș-
Atletism: Un nou record republican

Mărfi, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, in cadrul unui concurs 
atletic, Valeriu Jurcă a stabilit un 
nou record republican la proba de 
400 m garduri cu timpul de 5T’3/10. 
Vechiul record deținut de același 
atlet era de 51"5/10. Tot ieri, tînărul 
atlet P. Ciobanu a egalat recordul

După succesul rugbiștilor de la „Grivița Roșie“

Aprecieri ale presei franceze
PARIS 16 Corespondentul Agerpres 

transmite : Ziarele pariziene publică la 
rubricile de sport comentarii și repor
taje pe marginea finalei „Cupei cam
pionilor europeni" la rugbi, disputată 
duminică la București între echipele 
„Grivița Roșie" și „Stade Montais". 
Majoritatea comentatorilor apreciază 
buna pregătire și jocul valoros practi
cat de echipa bucureșteană care a cu
cerit „Cupa campionilor europeni“, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 10—0. Tot
odată, presa sportivă franceză deza
probă comportarea lui André Boniface 
și a celorlalți jucători de la „Stade 
Montais". După cum se știe, aceștia 
au părăsit terenul de joc în repriza a

M A T I I«țiu, adjuncți ai ministrului industriei petrolului și chimiei, alte persoane oficiale, oameni de știință și cultură, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.în aceeași zi, ministrul economiei Belgiei a făcut o vizită ministrului comerțului exterior. Cu acest prilej s-au discutat unele aspecte ale relațiilor economice dintre R. P. Romînă și Belgia.
VIZITELE MINISTRULUI 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

DIN MALIîn continuarea călătoriei pe care o întreprinde în țara noastră, dl. Abdoulaye Singare, ministrul educației naționale din Republica Mali, a vizitat regiunea Dobrogea : stațiunile de pe litoral, Institutul pedagogic de 3 ani din orașul Constanța și G.A.S. Murfatlar. înapoindu-se.în Capitală, oaspetele s-a întîlnit la Casa Universitarilor cu studenți ai țării sale, care se află la studii în R. P. Romînă. Marți a făcut o vizită pe Valea Prahovei.
PLECAREA DIN CAPITALĂ 

A LORDULUI PRIMAR 
AL ORAȘULUI EDINBURGMarți dimineața a părăsit Capitala, întorcîndu-se în patrie, Duncan M. Weatherstone, lordul primar al orașului Edinburg — Marea Brita- nie, care a vizitat țara noastră la invitația Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei. La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de Ion Cozma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, și de alți membri ai comitetului executiv. (Agerpres) 

Mozaicul de la Baia Mare

tiului). Gazdele vor prezenta o e- chipă din care nu vor lipsi jucători cu renume internaționale ca : Zam- bata, Radovici, Miladinovici, Sa- mardjici, Jucovici și alții.
R. P. ROMÎNĂ - JAPONIA
LA LUPTE CLASICE SI LIBERE

In incinta patinoarului „23 August" 
din Capitală va avea loc astăzi de la ore
le 17 dubla întîlnire internațională de 
lupte clasice și libere dintre selecționatele 
R. P. Romîne și Japoniei. Meciul suscită 
un interes deosebit dat fiind că în echi
pa japoneză evoluează o serie de cam
pioni mondiali.

de juniori pe 100 m plat — 10”7/10, 
iar Gh. Zamiirescu a obținut la 400 
m plat timpul de 48"2/10. De la în
ceputul sezonului atletic de primă
vară, sportivii noștri au îmbunătățit 
sau au egalat 16 recorduri republi
cane.

doua cînd scorul era de 10—0 în fa
voarea echipei romîne.

Iată cîteva extrase din ziarele fran
ceze apărute luni și marți : „L’Equipe": 
„Romînii au triumfat și, o dată cu cîș- 
tigarea titlului de campioni europeni 
la cluburi, rugbiului romînesc i se des
chide un nou orizont. Luni, a doua zi 
după meci, rugbiștii francezi au vizitat 
marea uzină „Grivița Roșie" unde lu
crează toți membrii echipei de rugbi 
cu același nume. în aceasta constă tot 
secretul omogenității, prieteniei și ab
negației echipei de rugbi „Grivița Ro
șie".

„Le Figaro" : „Oricare ar fi originea 
neînțelegerii dintre jucătorii francezi și 
arbitru, nimic nu poate justifica atitu
dinea adoptată de rugbiștii francezi".

Raportul prezentat de Wladislaw Gomulka
a Congresul al IV-lea a! P.M.U.P.VARȘOVIA 16 (Agerpres). — După cum transmite agenția P.A.P., în raportul prezentat la al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P. M. U. P., a înfățișat principalele realizări obținute de poporul polonez în perioada care a trecut de la Congresul precedent.în anii 1959—1963, venitul național a crescut cu aproximativ 30 la sută față de anul 1958. Producția globală agricolă a crescut în această perioadă cu 10 la sută. Mult mai rapid s-a dezvoltat producția industrială, care a crescut în anul 1963 cu 53 la sută față de anul 1958.Investițiile globale în economia națională — a spus vorbitorul — au sporit cu 53,4 la sută. Investițiile în industrie, care au crescut în acești ani cu peste 60 la sută, au sporit considerabil capacitatea ei de producție. S-au lărgit considerabil relațiile noastre economice cu întreaga lume. Au continuat să se extindă relațiile noastre cu țările membre ale C.A.E.R. Un rol important în dezvoltarea noastră economică are întărirea legăturilor comerciale, tehnico-științifice și de producție cu Uniunea Sovietică.îmbunătățirea structurii comerțului exterior se reflectă îndeosebi în creșterea considerabilă a ponderii mașinilor și utilajului în export.Salariul real a crescut cu aproximativ 9 la sută între 1958—1963. Succesele în domeniul construcției de locuințe sînt ilustrate de faptul că în anii 1957—1963 s-au dat în folosință de două ori mai multe camere în comparație cu anii 1950—1956. Au crescut considerabil nivelul culturii și învățămîntului, cheltuielile statului pentru ocrotirea sănătății, prevederile sociale și cultura fizică.Comitetul Central — a arătat în continuare raportorul — propune congresului să adopte următoarele obiective de bază privind dezvoltarea economiei naționale în anii 1966—1970, în comparație cu nivelul atins în anul 1965 :— progresul continuu considerabil în industrializarea socialistă a țării, ținîndu-se seama de realizările tehnicii moderne, sporirea producției industriale cu 45—47 la sută ;— sporirea eforturilor pentru a- vîntul producției agricole și pentru intensificarea agriculturii, sporirea producției globale agricole cu 14—15 la sută ;— creșterea considerabilă a volumului comerțului exterior, îmbunătățirea structurii exportului, menți- nîndu-se echilibrul balanței de plăți;— lărgirea și îmbogățirea bazei naționale de materii prime prin creșterea continuă a producției industriale extractive, folosirea largă de materiale noi mai economicoase și cheltuirea mai chibzuită a materialelor în industria prelucrătoare ;— asigurarea a aproximativ 1.5 milioane de noi locuri de muncă în sectorul socialist al economiei ;— asigurarea creșterii venitului național cel puțin în proporție de 30 la sută, iar a fondului de consum, calculat pe locuitor — în proporție de 20 la sută.Ponderea investițiilor în venitul național trebuie să sporească de la 17,8 la sută la 19,9 la sută. In alte țări, atît socialiste, cît și capitaliste, acest indicator este mai înalt.Noi — a subliniat W. Gomulka — trebuie să ne orientăm spre modernizarea structurii industriei. Aceasta înseamnă că trebuie să punem un accent și mai mare pe dezvoltarea construcției de mașini și a chimiei. De aceea, față de creșterea totală a producției industriale, ritmurile creșterii producției construcției de mașini trebuie să fie cel puțin cu 50 la sută mai mare, iar industria chimică trebuie să-și dubleze producția în decurs de 5 ani.Extracția cărbunelui de piatră trebuie să reprezinte în anul 1970 aproximativ 129 milioane tone, adică trebuie să fie cu circa 14 la sută mai mare decît anul trecut. Extracția cărbunelui brun trebuie să crească cu aproximativ 1,5 ori.Sarcina primordială care are o însemnătate hotărîtoare pentru întreaga agricultură în viitorul cincinal constă în sporirea producției gospodăriilor țărănești individuale, care cuprind 85 la sută din totalul terenurilor agricole.Obiectivele dezvoltării economiei poloneze prevăd sporirea volumului comerțului exterior în decurs de 7 ani cu circa 55 la sută, dublarea exportului de mașini și utilaje.Partea predominantă a comerțului exter; r polonez va reveni pe viitor țărilor socialiste, în primul rînd țârilor participante la C.A.E.R. Dorim nu numai să continuăm, ci și să lărgim schimbul de mărfuri cu țările capitaliste, pe baza principiului a- vantajului reciproc echivalent.Potrivit evaluărilor preliminare, salariul mediu real va crește în 1970 cu aproximativ 10 la sută față de 1965. în anii 1966—1970 urmează să fie construite cu cel puțin 27,5 la sută mai multe camere de locuit decît în actualul cincinal.în cadrul reformei radicale a în- vățămîntului de 7 ani, mediu și profesional, care a început după anul 1960, o însemnătate deosebit de mare o va avea transformarea școlii elementare de 7 ani în școală de 8 ani.Raportul analizează în continuare rolul și sarcinile științelor sociale. Partidul nostru, se spune în raport, a tins și tinde spre dezvoltarea științelor sociale în spiritul maiciStn-le- ninismului, în spiritul luptei împotriva ideologiei burgheze.Partidul nu poate privi cu indiferență și rămîne neutru față de conținutul ideologic și moral al creației și activității culturale. Noi dorim ca creația noastră literară și artistică să fie pătrunsă de idealurile patriotismului și internaționalismului socialist. Tocmai de aceea luptăm împotriva tendințelor regresive, care se manifestă adesea în literatură și în creația artistică, tendințe care își găsesc expresia în pesimism, iar uneori în neîncrederea fățișă în socialism. Mai des decît în operele artis

tice, aceste tendințe se vădesc în acțiunile și în poziția politică a unor scriitori și artiști plastici, care de altfel sînt puțini la număr.Există în cercurile de creație oameni care poartă pică orînduirii noastre, care sub pretextul luptei pentru libertatea creației, cer libertatea propagandei antisocialiste, iar adesea merg și mai departe și în a- ceastă luptă cer în mod conștient ajutor reacționarilor, centrelor străine, ostile Poloniei. Majoritatea co- vîrșitoare a intelectualității creatoare se desolidarizează de poziția și concepțiile lor.în continuare, raportul arată că peste 40 la sută din populația Poloniei o alcătuiesc oameni care n-au depășit vîrsta de 19 ani. Opt milioane de tineri învață în școli de diferite grade. Statul socialist înconjoară copiii și tineretul cu o mare grijă. 327,2 mii absolvenți ai instituțiilor de învățămînt superior, care și-au însușit studiile în Polonia populară, alcătuiesc astăzi uriașa majoritate a cadrelor cu studii superioare de care dispune țara. Din acest număr, 50 la sută sînt fii și fiice de muncitori și țărani. In perioada care a trecut de la Congresul al IlI-lea, mișcarea organizată de tineret s-a transformat în- tr-o mișcare de masă, unită din punct de vedere ideologic și politic, grupînd în prezent aproape 3 milioane de oameni. Toate organizațiile de tineret își desfășoară activitatea sub conducerea partidului, ele sînt unite prin aceeași ideologie, prin idealuri și sarcini comune.Baza puterii populare — a subliniat raportul — este alianța dintre muncitori și țărani. încercările de a ridica bariere artificiale între oamenii muncii, luînd ca criteriu poziția față de religie, sînt sortite eșecului. Singurul criteriu de apreciere a poziției fiecărui cetățean este atitudinea lui patriotică față de muncă, aportul la construirea socialismului, chipul lui moral și social.Respectarea legalității socialiste, apărarea intereselor statului și a drepturilor cetățeanului, lărgirea participării maselor de oameni ai muncii la conducerea țării este și rămîne directiva de bază a P.M.U.P.W. Gomulka a arătat că în cei 5 ani care au trecut de la Congresul al IlI-lea al partidului s-au petrecut foarte multe evenimente și schimbări în relațiile internaționale. Raportul de forțe pe arena internațională s-a modificat în favoarea lumii socialiste, în favoarea forțelor care militează în permanență pentru apărarea păcii și libertății popoarelor.în raport se arată că „au avut loc deplasări importante în interiorul lagărului țărilor imperialiste, care : slăbesc pozițiile dominante ale capitalului american și subminează puterea economică, militară și politică a S.U.A. în lagărul atlantic“. „Blocul Atlantic a intrat în stadiul unei crize fățișe“. Statele socialiste opun cursei înarmărilor programul dezarmării generale și totale. Ele opun politicii „războiului rece“ și amenințării cu conflagrația atomică politica coexistenței pașnice și întrecerii pașnice dintre cele două sisteme sociale pentru realizarea unor ritmuri mai înalte de creștere economică, pentru nivelul de trai mai înalt al popoarelor.Sute de milioane de oameni de diferite rase și naționalități, de diferite concepții și credințe religioase, au sprijinit ideile dezarmării și coexistenței pașnice care deschid în fața omenirii noi perspective de dezvoltare.în rîndul cercurilor conducătoare din Occident crește numărul oamenilor oare apreciază lucid situația creată și care înțeleg că dacă socialismul nu poate fi învins în război, este mai bine să se renunțe la vechea cale și să se accepte „provocarea pașnică“ lansată de el.„Totodată însă, în diferite regiuni ale globului pămîntesc continuă să fie dusă politica amenințărilor și a- mestecului armat în treburile popoarelor care doresc să-și hotărască singure soarta. Cuba este ținta unor permanente amenințări, atacuri piraterești, precum și a blocadei economice. Un nou focal- de conflicte armate ia proporții în Vietnamul de sud. O amenințare asemănătoare planează deasupra Laosului".Cel mai mare obstacol în calea spre destinderea și evoluția pașnică a relațiilor internaționale — a spus raportorul — continuă să rămînă problema germană.„Poporul german ■— a spus W. Gomulka — ca și celelalte popoare are dreptul la unitate și autodeterminare. Dar Polonia, Uniunea Sovietică, statele participante la Tratatul de la Varșovia nu vor fi niciodată de acord ca imperialiștii vest- germani, cărora le revine răspunderea pentru încălcarea cea mai sîngeroasă și brutală a drepturilor atîtor popoare din Europa la autodeterminare, să poată abuza de acest drept pentru justificarea acaparării R.D.G. și a revanșei în scopul de a reduce la zero rezultatele victoriei asupra fascismului german pentru care și-au dat viața zeci de milioane de oameni“.Reunificarea Germaniei în condițiile păcii, democrației și ale lichidării militarismului — și numai o astfel de reunificare este posibilă — constituie problema unui proces istoric îndelungat care ar putea progresa numai în condițiile încetării cursei înarmărilor, în condițiile destinderi. în Europa. în această situație, rezolvarea problemei germane se rezumă la recunoașterea actualei realități din Germania, la recunoașterea celor două state germane — R.D.G. și R.F.G. — precum și la reglementarea statutului Berlinului occidental, la recunoașterea actualelor frontiere ale Germaniei ca definitive, adică a frontierei dintre R.D.G. și Polonia și frontierei .dintre R.D.G. și R.F.G., se rezumă la renunțarea de către cele două state germane la înarmarea nucleară. Cea mai bună formă a unei astfel de soluționări a problemei ger

mane ar fi încheierea Tratatului de pace cu Germania. Avertizînd împotriva politicii restabilirii forței militare a R. F. G., raportul arată că neadmiterea înarmării a- tomice a R.F.G. este condiția primordială a destinderii în Europa. Polonia a manifestat în această problemă o importantă inițiativă, încă în anul 1957, ea a propus crearea unei zone denucleârizate în Europa centrală. în anul 1960, în cadrul celei de-a 15-a sesiuni a O.N.U., a propus să se înceteze cursa înarmărilor și să se interzică transmiterea armei nucleare statelor care nu dispun de această armă.„în atmosfera favorabilă care s-a creat ca urmare a semnării Tratatului de la Moscova—a spus raportorul — am propus anul trecut înghețarea înarmărilor nucleare în Europa centrală. Propunerea noastră s-a bucurat de aprobare pretutindeni unde oamenii caută mijloace pentru îmbunătățirea situației politice în Europa. De aceea, statele occidentale n-au respins fățiș propunerea noastră, lăsîndu-și o portiță deschisă pentru viitor. în schimb, propunerea poloneză a fost primită cu ostilitate în R.F.G., unde orice pas în direcția destinderii este considerat ca o amenințare a „intereselor“ statului de la Bonn“.S-au copt condițiile pentru tratative constructive, potrivit propunerilor sovietice, asupra încheierii u- nui pact de neagresiune între statele Tratatului de la Varșovia și statele Pactului Atlantic, potrivit propunerii privind retragerea trupelor străine și reducerea proporțională în mod corespunzător a forțelor armate, potrivit propunerii privind interzicerea răspîndirii armei nucleare în țările care nu dispun pînă în prezent de această armă, precum și potrivit propunerii R.D.G. privind renunțarea de către cele două state germane la înarmarea nucleară și potrivit noilor propuneri sovietice privind distrugerea întregii aviații de bombardament, precum și potrivit altor propuneri.Analizînd problemele luptei mondiale dintre socialism și capitalism, raportorul a amintit că principiile acestei strategii și tactici ale mișcării comuniste au fost elaborate în comun de către partidele comuniste și muncitorești și și-au găsit expresia în Declarația Consfătuirii celor 81 partide comuniste și muncitorești care a avut loc la Moscova în 1960 și anterior în Declarația partidelor din țările socialiste din anul 1957.Partidele comuniste și statele socialiste — a spus W. Gomulka — n-au lăsat nici o umbră de îndoială asupra faptului că politica coexistenței pașnice nu înseamnă înghețarea statu-quoului, nici în relațiile sociale din interiorul statelor capitaliste, nici în relațiile dintre colonialiști și popoarele înrobite și exploatate.în prezent — a declarat vorbitorul — problema centrală pentru majoritatea covîrșitoare a țărilor „celei de-a treia lumi“, este problema dezvoltării lor economice. Pe măsură ce caracterul impropriu al căii capitaliste de dezvoltare devine tot mai evident, unele guverne în- tr-adevăr independente ale tinerelor state naționale, deși sînt conduse de forțe care nu împărtășesc ideologia marxistă și care sînt neproletare din punctul de vedere al poziției de clasă, nu numai că proclamă direcția socialistă a dezvoltării țărilor lor, ci înfăptuiesc reforme sociale asemănătoare prin esența lor cu cele care au fost înfăptuite deja în țările de democrație populară.Vorbitorul s-a ocupat apoi de divergențele din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Referindu-se la problema restabilirii unității mișcării comuniste, el a arătat că „în legătură cu aceasta o serie de partide frățești insistă asupra convocării unei noi consfătuiri internaționale“. El a exprimat părerea că „pregătirile pentru consfătuire trebuie să înceapă atunci cînd pentru aceasta se vor exprima majoritatea partidelor comuniste și muncitorești“ și că „dezacordul unui singur partid sau al cîtorva partide nu poate fi considerat drept un obstacol de neînlăturat pentru convocarea conferinței“. „Pare util — a spus W. Gomulka — să se înceapă în viitorul cel mai apropiat pregătirea consfătuirii cu participarea unor partide reprezentînd principalele regiuni ale lumii".Baza ideologică de neclintit a politicii partidului — se subliniază în raport — este marxism-leninismul. Ideologia marxist-leninistă trebuie să se dezvolte și să se îmbogățească paralel cu schimbările care se petrec în lume, întrecîndu-le și apreciind din punct de vedere științific perspectivele care apar în fața omenirii. Condiția dezvoltării creatoare a marxism-leninismului este în primul rînd confruntarea permanentă a tezelor sale cu realitatea în care trăiește și acționează partidul. Activitatea teoretică a P.M.U.P. deschide acele căi de construcție socialistă în Polonia care îmbină în modul cel mai just legile universale ale marxism-leninismului cu condițiile și tradițiile naționale ale țării noastre.Vorbind despre creșterea efectivului partidului, în perioada dintre Congresele III și IV, raportorul a subliniat că jumătate din numărul membrilor de partid sînt oameni care au intrat în rîndurile lui după Congresul al IlI-lea. Pînă la data de 1 iunie 1964 în partid se aflau 1 568 000 de membri și candidați de partid. Datorită afluxului de forțe tinere, proaspete, partidul a întinerit și s-a întărit din punct de vedere cantitativ și calitativ.în încheiere W. Gomulka a spus: „partidul este o mare forță socială și politică, capabilă să conducă toate domeniile vieții în țara noastră. Partidul nostru a dovedit acest lucru în practică. El este în stare să poarte greutatea răspunderii pentru îndeplinirea tuturor sarciniloi- pe care ni le trasăm nouă, țării și poporului la actualul congres“.
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După aproape trei luni de activitate

Conferința pentru comerț și dezvoltare 
și-a încheiat lucrărileGENEVA 16. (De la trimisul nostru Gh. Cercelescu) :După aproape trei luni de activitate, Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare și-a încheiat marți lucrările. Peste 7 000 de discursuri și intervenții, aproximativ 250 de propuneri, iată unele din datele de bilanț ale acestei în- tîlniri economice internaționale, care a reunit la masa tratativelor pe reprezentanții celor 119 state participante. Mai presus însă de aceste cifre se află importanța problemelor dezbătute, ca și a recomandărilor adoptate.S-a hotărît în unanimitate înființarea noilor foruri internaționale ale conferinței care capătă un caracter permanent. Ea urmează să se întrunească pentru a doua oâră la începutul anului 1966. A fost creat Consiliul pentru comerț internațional și dezvoltare, care va fi organul permanent al conferinței. El se va întruni de două ori pe an. Au fost alese 55 de țări ca membre ale Consiliului, printre care și R. P. Romî- nă. Râul Prebisch va conduce secre-* tariatul Consiliului și va face parte din secretariatul general al O.N.U.In cadrul ședinței de închidere, mai mulți delegați au făcut declarații referitoare la rezultatele conferinței. Cu acest prilej s-a remarcat cu satisfacție că la con

ferință au fost prezentate o serie de propuneri pozitive în vederea normalizării comerțului mondial și a reglementării unor probleme de importanță vitală pentru tinerele state independente. De asemenea, vorbitorii au subliniat însemnătatea principiilor formulate aici, după care să se ghideze toate țările în relațiile lor economice. în această ordine de idei se subliniază că schimburile comerciale externe trebuie să se întemeieze pe respectarea principiilor egalității și suveranității statelor, neamestecului în treburile interne ale altei țări ; ca toate statele să fie suverane în comerțul liber cu celelalte țări și să dispună liber de resursele lor naturale, în interesul dezvoltării economice, a bunăstării propriului popor.în prezența unei asistențe numeroase, — delegați, observatori, ziariști, — împuterniciți! celor 119 state participante au început, după ora 14 (ora Genevei), să semneze actul final al conferinței. Din partea țării noastre actul final a fost semnat de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe.Cu aceasta, a luat sfîrșit conferința apreciată aici ca cea mai importantă conferință care s-a întrunit vreodată pentru a dezbate problemele comerțului internațional și ale dezvoltării economice.
CUVÎNTAREA ROSTITĂ DE MIRCEA MALIȚA

GENEVA 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul declarațiilor finale la Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne, a spus:Oricare ar fi deficiențele și speranțele nerealizate ale conferinței noastre, ea este un început categoric și ireversibil. Este un fapt esențial că pentru majoritatea țărilor lumii, pentru omenire în general, necesitatea unei dezvoltări economice accelerate este o problemă centrală, o cauză vitală. Conferința are meritul netăgăduit de a fi identificat acele resorturi și procedee ale sistemului comercial internațional care creează dezavantaje permanente țărilor în curs de dezvoltare, împiedicînd eforturile lor spre obținerea unor ritmuri de dezvoltare mai înalte și a u- nui nivel de viață mai bun.După părerea noastră, a spus în continuare Mircea Malița, este o realizare importantă faptul că eforturile viitoare în această direcție se vor întemeia pe terenul solid al principiilor adoptate de Comisia a 5-a, dintre care primul este redactat astfel : „Relațiile economice între state, inclusiv relațiile comerciale, vor fi bazate pe respectul principiului egalității suverane a statelor, al autodeterminării popoarelor și al neamestecului în treburile interne ale altor state“. Guvernul romîn s-a străduit de mult timp, de fapt din 1957, să vadă aceste principii formulate și își exprimă dorința și speranța că în viitorul apropiat ele vor fi consfințite solemn într-un document internațional.Mircea Malița a subliniat apoi că

rezultatele constatate nu s-ar fi putut realiza fără perseverența și acțiunile solidare ale țărilor în curs de dezvoltare, ceea ce reprezintă una din trăsăturile cele mai caracteristice ale acestei conferințe.Delegația țării noastre, a spus vorbitorul, a venit la conferință animată de dorința vie de a contribui la eforturile comune în vederea promovării unor relații economice stabile și echitabile, de natură să creeze condiții favorabile progresului economic al tuturor țărilor în curs de dezvoltare, să consolideze independența lor economică, să asigure lărgirea cooperării, internaționale între state independente, suverane și e- gale în drepturi. De pe această poziție noi am susținut întotdeauna a- cele propuneri menite să accelereze dezvoltarea economică a acestor țări, să elimine obstacolele și practicile discriminatorii în comerțul internațional, să asigure mijloace de finanțare adecvată a comerțului și dezvoltării.în încheierea discursului său, Mircea Malița a arătat că delegația romînă va pleca de la conferință convinsă de urgența rezolvării problemelor pe care această conferință le-a pus într-o lumină atît de puternică.Romînia, consecventă principiilor care îi călăuzesc politica externă și angajată în dezvoltarea economică și construcția socialistă, va aduce în continuare contribuția sa la cauza stabilirii unor relații economice internaționale juste, stabile și echitabile, și la promovarea unor relații pașnice și de colaborare internațională între toate statele.
Corespondența din Londra

Aspecte ale campaniei
din AngliaPartidele politice din Anglia se pregătesc pentru ultima parte a campaniei electorale în vederea a- legerilor generale care vor avea loc la sfîrșitul lunii septembrie sau în octombrie.Aici se apreciază că plan al acestei campanii se vor a- fla problemele interne. " însă unele probleme ticii externe care joacă deosebit în preocupările maselor o- cupă un loc important în programele partidelor și în cuvîntările candidaților în alegeri. De aceea, luările de poziție conservator și laburist probleme sînt urmărite de opinia publică, în primul rînd, de

pe primulTotodată ale poli- un rol
ale partidelor în aceste cu atenție Este vorba, poziția pe care* se va situa Anglia, după alegeri, în relațiile dintre Est și Vest, de contribuția pe care viitorul guvern englez o va aduce la destinderea încordării internaționale, la o- prirea cursei înarmărilor, la dezvoltarea legăturilor cu țările socialiste etc.Poziția partidului conservator în aceste probleme a lost reafirmată de curînd de primul ministru Dou- glas-Home. Vorbind la o întrunire electorală în orașul Bath, el a declarat că „posibilitățile de război între Est și Vest sînt mult mai reduse decît acum cîțiva ani” ; explicația acestei situații el a pus-o însă în legătură cu armele nucleare, inclusiv arma nucleară britanică la care guvernul său nu intenționează să renunțe, diferite ministru In ce privește situația în regiuni ale lumii, primul a căutat să justifice actua-

la politică a Angliei, așa cum este ea cunoscută.Poziția partidului laburist față de problemele externe pare opiniei publice de aci mai puțin conturată. La întoarcerea din vizita pe care a făcut-o' recent în U.R.S.S., liderul partidului, Harold Wilson, a reafirmat sprijinul laburist pentru adoptarea cît mai rapidă a două măsuri pregătitoare dezarmării : înghețarea armamentelor nucleare în Europa centrală, ca un pas spre o înghețare generală a armamentelor nucleare, și un acord în vederea împiedicării oricărei noi răspîndiri a armelor nucleare.Dar, în general, alegătorii doresc să afle mai mult despre alternativa pe care partidul laburist o oferă în politica externă față de partidul conservator. Cunoscutul filozof și militant pe tărîm social lordul Bertrand Russell a arătat acest lucru într-o scrisoare deschisă trimisă ziarului „Times". El întreabă dacă un guvern laburist :—„va abandona bomba britanică ;— va pune la o conferință pentru dezarmare greutatea sa în favoarea realizării unui acord, chiar dacă acest lucru implică mai degrabă înțelegere în unele puncte cu U.R.S.S. decît cu America ;— va înceta să ducă războaie coloniale ca de exemplu cel din Aden și să sprijine S.U.A. în războaie ca cel din Vietnamul de sud ;— se va opune restaurării puterii foștilor naziști în Germania occidentală ;— nu va sprijini Statele Unite în a- titudinea ostilă față de Cuba ;— va insista asupra primirii R. P. Chineze la O.N.U. și a participării ei la conferința pentru dezarmare ?'Liderii laburiști au dat răspuns la

Sosirea lui N. S. Hrușciov în DanemarcaCOPENHAGA 16. Trimisul special Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : în dimineața zilei de 16 iunie, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și persoanele care îl însoțesc, au sosit cu vaporul „Bașkiria“ în portul capitalei Danemarcei, Copenhaga, într-o vizită oficială. Pe cheiul Langeline oaspeții sovietici au fost întîmpinați de premierul danez, Jens Otto Krag, de Per Haeekerup, ministrul

afacerilor externe; și de alte oficialități. Erau de față șefii misiunilor diplomatice acreditați la Copenhaga; ziariști danezi și străini.După , trecerea în revistă a gărzii de onoare, premierul Danemarcei, Otto Krag, și N. S. Hrușciov au rostit cuvîntări. Seara, guvernul danez a oferit o recepție în cinstea șefului guvernului sovietic și a persoanelor care îl însoțesc.

Spre o federație 
Senegal-Gambia?,

NEW YORK 16 (Agerpres). — într-un raport dat publicității de către un grup de experți numit de secretarul general al O.N.U., U Thant, se recomandă ca Senegalul și Gambia (colonie britanică cu drept de autonomie internă) să înceapă negocieri
GENEVA

GENEVA 16 (Agerpres). — Marți, Comitetul celor 18 state pentru dezarmare s-a întrunit în cea de-a 190-a ședință plenară sub președinția reprezentantului Birmaniei.Luînd cuvîntul, conducătorul delegației sovietice în cadrul Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, V. A. Zorin, a declarat că „Din nefericire pînă în prezent nu s-a realizat nici un progres în direcția dezarmării generale și totale". Totuși, a spus conducătorul delegației sovietice, posibilități pentru înlăturarea divergențelor, pentru hotărîri reciproc acceptabile există. Dacă puterile occi-
RĂSPUNSUL PREMIERULUI INDIEI 
LA MESAJUL 
PAKISTANULUI

PREȘEDINTELUI

16 (Agerpres). — al Indiei, Lai Ba-NEW DELHI Primul ministru hadur Shastri, a adresat președintelui Pakistanului, Mohammed Aiub Khan, o scrisoare de răspuns la mesajul de felicitare trimis de a- cesta cu ocazia alegerii sale în funcția de prim-ministru. In scrisoare premierul indian împărtășește vederile președintelui Khan potrivit căruia stabilirea unei atmosfere „de bunăvoință, înțelegere și prietenie între India și Pakistan ar fi cea mai mare contribuție“ la relațiile dintre cele două popoare. In scrisoare se subliniază că cele două țări trebuie să lupte „cu răbdare și perseverență pentru a soluționa divergențele" existente între ele.
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dentale sînt de acord, o nouă etapă, plină de promisiuni, s-ar putea deschide în fața Comitetului nostru*. Conducătorul delegației sovietice a insistat pentru realizarea unui acord de principiu asupra planului sovietic privitor la crearea „umbrelei nucleare“. In continuare, delegatul sovietic a atras atenția membrilor Comitetului celor 18 asupra conținutului unei scrisori a guvernului R.D.G. către Comitet în care se propune ca cele două state germane să nu posede arma atomică. (Anterior, V. A. Zorin l-a primit pe F. Tuhn, șeful Secției organizațiilor internaționale a Ministerului Afacerilor Externe al R.D.G., care i-a transmis scrisoarea guvernului R. D. Germane către Comitetul celor 18 cu rugămintea de a o difuza Comitetului).în cuvîntarea sa, delegatul american, William Foster, s-a declarat de acord cu stabilirea unui grup tehnic de lucru în cadrul Comitetului de dezarmare care să se ocupe de problema vehiculelor destinate transportării armei nucleare la țintă.Reprezentanții Angliei, Mexicului și Canadei au despre diferite aspecte ale mării generale și totale.Agenția France Presse informează că Comitetul a ținut un minut de reculegere în memoria lui Charles C. Stelle, care a reprezentat Unite la Conferința pentru mare pînă în luna august a trecut.Lucrările Comitetului vor luate joi dimineața.
1

I

l

g:
:>’î

g-'

I $

■jg

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

= 0

r2

î,cît mai curînd posibil“ în privința unei cooperări viitoare între cele două țări. Raportul sugerează crearea unei federații a Senegalului și Gambiei. Recomandările au fost transmise ambelor guverne cu mențiunea ca j,negocierile să continue pînă ce se va ajunge la un acord".
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Geneva. în timpul lucrărilor Conferinței pentru dezarmare

electoraleunele din întrebările lordului Russell. De exemplu, Harold Wilson și Philip Noel Baker, specialist al partidului în problemele dezarmării, au chemat la adoptarea unei poziții britanice independente la conferința pentru dezarmare, chiar dacă a- ceasta înseamnă altă poziție decît a S.U.A. Ei au propus abandonarea bombei nucleare engleze dar nu și evacuarea bazelor nucleare americane din Anglia. Ei s-au declarat pentru restabilirea drepturilor R. P. Chineze la O.N.U. Ultima declarație laburistă exprimă opoziția față de propusa forță multilaterală a N.A.T.O. cu participarea Germaniei occidentale. Celelalte întrebări așteaptă răspuns.De pildă, în ce privește luptele din Arabia de sud, Harold Wilson nu s-a pronunțat asupra problemei ca atare, ci a spus că dacă trupele britanice sînt angajate acolo în luptă, ele trebuie să primească sprijinul cuvenit, dar că mai tîrziu el intenționează să ridice problema motivului pentru care sînt acolo.După cum arată rezoluțiile a- doptate la conferințele sindicatelor cooperativelor și organizațiilor laburiste locale, cerințele pentru o politică externă rațională sînt mai puternice decît înainte. Mulți dintre militanții din partidul laburist care au contribuit la creșterea rapidă a campaniei pentru dezarmare nucleară sînt activi în campania electorală laburistă. Sprijinul dat de sindicate conferinței pentru dezarmare organizată de Comitetul britanic pentru pace este o dovadă în plus a cererii crescînde pentru o politică externă care să aducă o cît mai impgrtantă contribuție la întărirea păcii.
Gordon SCHÄFFER

Se cere adoptarea
de sancțiuni împotriva R. S. A.
Mișcarea de protest împotriva sentinjei de la PretoriaNEW YORK 16 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a reluat dezbaterile în problema adoptării de sancțiuni împotriva Republicii Sud- Africane, care practică politica rasistă de apartheid.Reprezentantul Uniunii Sovietice, Nikolai Fedorenko, a cerut Consiliului de Securitate să adopte sancțiuni; în special sancțiuni economice împotriva regimului Verwoerd, pentru a-1 obliga să renunțe la politica sa de apartheid. „U.R.S.S., a declarat el, este gata să sprijine toate măsurile menite să pună capăt politicii de apartheid și este convinsă că adoptarea imediată de sancțiuni economice împotriva Republicii Sud-Africane de către Consiliul de Securitate și Adunarea Generală a O.N.U. se vor dovedi eficiente“.Reprezentantul Indoneziei, Palar, s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea unor sancțiuni împotriva Republicii Sud-Africane și a înfierat sentința dată de Curtea Supremă din Pretoria împotriva patrloților sud- africani.Sivert Nielsen, reprezentantul Norvegiei, a sugerat ideea formării unui grup de experți,- reprezentînd toți

Președintele Johnson a autorizat Banca 
guvernamentală de export-import să garanteze credite 
pentru vînzări de produse și servicii către RomîniaWASHINGTON 16 (Agerpres). — După cum transmite Buletinul de știri al Casei Albe, președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a adresat o scrisoare președinților Camerei Reprezentanților și Senatului în care le aduce oficial la cunoștință că autoriză Banca guvernamentală de export-import să garanteze credite pe termen scurt și mijlociu pentru vînzări de produse și servicii către Romîniau Această hotărîre —

a arătat președintele — se referă la toate tipurile de produse și servicii ale Statelor Unite.Agenția precizează că, în virtutea unei legi adoptate anul trecut de Congres, președintele S.U.A. are dreptul să autorize Banca de export-import să garanteze credite țărilor socialiste, anunțînd în prealabil Congresul de o asemenea hotărîre.

membrii Consiliului de Securitate; care să studieze posibilitatea, eficiența și legitimitatea juridică a adoptării de sancțiuni împotriva Republicii Sud-Africane. In acest sens( reprezentantul norvegian a propus și un proiect de rezoluție.Reprezentantul Marii Britanii, Patrick Dean, și-a exprimat neîncrederea în eficiența unor sancțiuni economice împotriva R.S.A.In cuvîntul său Arsene Usher, reprezentantul Coastei de Fildeș, a cerut Consiliului de Securitate să proclame politica de apartheid a guvernului Republicii Sud-Africane drept o amenințare la adresa păcii și securității internaționale și să adopte sancțiuni economice pentru a împiedica continuarea acestei politici.' Marea Britanie, Franța și Statele U- nite, care au condamnat politica de apartheid, a spus el, nu ar trebui să se pronunțe împotriva măsurilor preconizate.Castrillo Justlnlano, reprezentantul Boliviei, a spus că țara sa sprijină sancțiunile propuse de țările afro-asiatice.LONDRA 16 (Agerpres). — In numeroase localități din Anglia au loc adunări de protest împotriva sentinței inumane de la Pretoria. Totodată se anunță că filiala din Scoția a Sindicatului minerilor din Marea Britanie a adoptat o rezoluție în care se pronunță pentru anularea imediată a sentinței pronunțate împotriva liderilor mișcării de eliberare națională din Republica Sud-Africană. jRe- zoluția cere guvernului engk și Partidului laburist să depună toate eforturile pentru a obține restabilirea drepturilor democratice în R.S.A.
înaintea convenției Partidului 
republican din S. U. A.

wwxausi Sesiunea Consiliului ministerial
al Pieței comuneBRUXELLES 16 (Agerpres). — După cum relatează agenția Reuter, marți a început la Bruxelles o sesiune de două zile a Consiliului ministerial al Pieței comune. Potrivit agenției, în timpul sesiunii; Consiliul va lua în dezbatere o serie de probleme privind armonizarea politicii agrare a Greciei cu cea a celor „șase“. (După cum se știe Grecia este membru asociat la Piața comună). Pe de altă parte, miniștrii vor discuta probleme legate de negocierile tarifare în cadrul rundei Kennedy, precum și în legătură cu fuzionarea executivelor celor trei organisme vest-europene : Piața comună, Euratom și Comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului (C.E.C.O.).STRASBOURG 16 (Agerpres). — Luni a început la Strasbourg o sesiune de cinci zile a parlamentului european, organism care întrunește reprezentanți parlamentari din cele șase țări membre ale Pieței comune. Potrivit relatărilor agenției Reuter,

în timpul sesiunii- Walter Hallstein, președintele Comisiei Pieței comune, și Pierre Chatenet, președintele organului executiv al Euratomului, vor prezenta rapoarte cu privire la activitatea celor două organizații. Parlamentarii vor discuta, de asemenea, o serie de probleme privind transporturile, precum și propunerile Comisiei Pieței comune în legătură cu coordonarea măsurilor celor legate de industrializarea din co-„șase“unor materii prime importate țările africane asociate la Piața mună.
Evenimentele din Guyana 
Britanică

N. Rockefeller renunță»

in favoarea lui W. Scranton

Propuneri pentru reglementarea 
problemei laoțieneKHANG KHAI 16 (Agerpres). — Postul de radio Vocea Laosului a anunțat că prințul Sufanuvong, președintele partidului Neo LaoHaksat și vicepremier în guvernul de coaliție al Laosului, a adresat premierului laoțian, prințul Suvanna Fumma, un mesaj în care îi propune organizarea rapidă a unei întîlniri a reprezentanților celor trei grupări politice laoțiene. în mesaj este reafirmată poziția partidului Neo Lao Haksat în favoarea convocării la Geneva a unei conferințe a celor 14

semnatari ai acordurilor cu privire la Laos.PNOM PENH 16 (Agerpres). — Agenția de presă cambodgiană a dat publicității la 16 iunie o declarație a guvernului Cambodgiei care se pronunță pentru convocarea unei conferințe la Geneva în vederea discutării problemei laoțiene. în declarație se arată că numai o conferință a reprezentanților celor 14 state semnatare ale acordurilor de la Geneva ar putea să reglementeze în mod pașnic problema laoțiană.

Poziția premierului 
Cheddi JaganGEORGETOWN 16 (Agerpres). — Primul ministru al Guyanei Britanice, Cheddi Jagan, a dat publicității o declarație în care a criticat măsurile adoptate de guvernatorul englez al țării, Richard Luyt. In declarație se arată că hotărîrea guvernatorului de a-și asuma puteri depline a făcut ca constituția Guyanei Britanice să nu mai aibă nici o putere. Jagan a subliniat că prin aceste măsuri se pune în aplicare un plan menit să înlăture actualul guvern și să desființeze Partidul progresist al poporului.Agenția France Presse transmite din „surse autorizate“ că guvernul Jagan a hotărît să protesteze pe lingă secretarul general al O.N.U., U Thant, împotriva arestării vicepre- mierului Brindley Benn și a altor patru membri ai parlamentului, a- parținînd partidului de guvernă- mînt.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — într-o declarație făcută presei, guvernatorul statului New York, Nelson Rockefeller, a anunțat că nu va mai participa la disputa pentru desemnarea candidatului din partea Partidului republican la alegerile prezidențiale din noiembrie și va acorda de acum înainte întregul său sprijin candidaturii guvernatorului statului Pennsylvania, William Scranton. Rockefeller subliniază în declarație că „va colabora cu Scranton pentru a realiza împreună o platformă politică moderată, de perspectivă“.Referindu-se la hotărîrea anunțată de guvernatorul statului New York, corespondentul din Washington al agenției France Presse relatează că „aducînd lui William Scranton cele 130 de voturi ale electorilor ce-1 sprijineau, Nelson Rockefeller marchează o etapă importantă în campania lansată de guvernatorul dip Pennsylvania contra lui Barry Goldwater“.In R.P.D. Coreeană
in memoria
lui Mihail EminescuPHENIAN 16 (Agerpres). — Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Democrată Coreeană a organizat la 15 iunie o adunare festivă consacrată împlinirii a 75 de ani de la moartea lui M. Eminescu. Conferința despre viața și opera lui M. Eminescu a fost urmată de recitări din lirica marelui poet romîn. Au luat parte Kan Yu Yon, vicepreședinte al Comitetului de relații culturale cu străinătatea, Kan Hio Sun, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, scriitori și artiști. A fost de față F. Vodita, însărcinat cu afaceri a. i. al R. P. Romîne la Phenian.

: SCURTE ȘTIRI
BELGRAD. Edvard Kardeli, președintele Skupștinei Federative, a primit pe participanții la cea de-a IV-a întîlnire a reprezentanților comitetelor naționale de, colaborare balcanică — printre care și din R. P. Romînă — și a avut cu ei o discuție prietenească.
CAIRO. La Cairo s-a deschis sesiunea Adunării Naționale a R.A.U. consacrată discutării raportului prezentat de comitetul pentru probleme bugetare al Adunării Naționale, referitor la politica financiară pe anul trecut, precum și asupra proiectului de buget pe anul 1964—1965.
BRUXELLES. Luni după-amiază a sosit la Bruxelles, venind de la Viena, dr. Josef Klaus, cancelarul federal al Austriei, într-o vizită de două zile, în cursul căreia va avea întrevederi cu reprezentanții guvernului belgian. Potrivit agenției France Presse, Klaus va avea, de asemenea, întrevederi cu Walter Hallstein, președintele Comisiei Pieței comune, cu care va discuta condițiile privind o eventuală asociere a Austriei la această organizație economică vest-europeană.

ATENA. Primul ministru al Greciei, G. Papandreu, însoțit de ministrul afacerilor externe, Stavros Kos- topoulos, va pleca la 24 iunie la Washington, la invitația președintelui S.U.A., Johnson, In cursul vizitei sale în capitala S.U.A., premierul grec va avea o serie de întrevederi cu președintele Johnson și cu alte oficialități ale administrației americane, privind problema Ciprului.

arhivelor cinematografice. Participă reprezentanți a 25 de țări, printre care și R. P. Romînă. Vor fi discutate problemele păstrării filmelor, dezvoltării colaborării arhivelor cinematografice, creării unor arhive cinematografice naționale în țările care au

pășit pe calea dezvoltării independente.
ROMA. 10 000 de muncitori tipografi din întreaga Italie, precum și lucrătorii de la agențiile italiene de presă au declarat marți o grevă generală de 24 de ore. Ca urmare, miercuri nu va apare în Italia nici un ziar.

ROMA. La Florența au început festivitățile în legătură cu împlinirea a 400 de ani de la moartea lui Michelangelo Buonarroti.
WASHINGTON. Cu 63 voturi, contra 23, Senatul american a respins o încercare de ultimă oră a senatorilor din sud de a modifica proiectul de lege privind drepturile civile. Este vorba de un amendament prin care se încerca menținerea discriminării rasiale în hoteluri, restaurante, în sălile de spectacole și în alte locuri publice.
MOSCOVA. S-a deschis al XX-lea 

Congres al Federației internaționale a
Vedexe de ansamblu a centralei electrice de la Rance (Franța), care 
ya folosi energia mareelor. Centrala urmează să fie terminată în 1966

riHs i

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- —---------------  --------.--------------------------------------------------
REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t București, Plaț® „Soînteii”, Tel, 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele w fac la oficiile poștale, factori! poștali și dlfuzoril voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul t Combinatul Poligrafio Casa Sclntell


