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CONSTITUIREA
CONSILIULUI SUPERIOR

AL AGRICULTURII
Joi dimineața, în sala Ate

neului Republicii Populare 
Romîne, a avut loc ședința 
consacrată constituirii Consi- 

. liului Superior al Agriculturii.
La ședință au luat parte to- 

varășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Moghio- 
roș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Mihai Dalec. 
președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, membri z: 
C.C. ai P.M.R., ai Consiliu'.-’, 
de Stat și ai guvernului.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a rostit cuvintul de 
deschidere.

Tovarășul Nicolae Giosan a 
dat apoi citire Hotăririi Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne privind aprobarea con
stituirii Consiliului Superior 
al Agriculturii.

în continuare a «rut loc șe
dința de
Superior al Agriculturii, după 
care au secții.

în ședința plenară care

lacra a Consiliului

urmat ședințe pea

Tovarăși,

Deschiderea celui de al III-lea Congres

Muncitor
Vineri 18 mai 1962

zvut loc după-amiază, tova
rășul Mihai Dalea a făcut o 
expunere cu privire la sarci
nile actuale ale agriculturii, 
la măsurile ce trebuie luate 
de către consiliile agricole 
regionale și raionale in vede
rea creșterii producției agri
cole. consolidării și dezvoltă
rii continue a unităților a- 
gricole socialiste, pentru ridi
carea la un nivel tot mai 
înalt a întregii agriculturi.

Lucrările continuă. 
(Agerpres)

Cuvintul tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Vă este cunoscut că recenta sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale, la care au participat alături de deputați peste 11.000 de invitați din întreaga țară, a votat, în urma unor largi dezbateri, pe baza propunerilor Comitetului Central al Partidului, legea pentru organizarea Consiliului Superior al Ap-iculturii și a consiliilor agricole regionale și raionale.Ședința noastră de astăzi este consacrată constituirii Consiliului Superior al Agriculturii, ca organ central de conducere a agriculturii, care, după cum știți, are menirea să asigure realizarea sarcinilor stabilite de partid și guvern privind creșterea producției agricole, consolidarea și dezvoltarea continuă a unităților agricole socialiste, ridicarea la un nivel tot mai înalt a întregii noastre agriculturi.Așa cum s-a subliniat în Raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale și în dezbaterile care au avut loc cu acest prilej, forma de organizare a conducerii agriculturii stabilită prin Legea adoptată de sesiune este impusă de noua etapă de dezvoltare în care am pășit ca urmare a încheierii colectivizării.Schimbarea radicală a sistemului de conducere a agriculturii este o măsură revoluționară, originală, proprie partidului nostru, izvorîtă din realitățile țării noastre, din propria noastră experiență, constituind o contribuție de preț la rezolvarea unei probleme de bază a statului socialist — problema conducerii agriculturii.A fost necesară o asemenea măsură revoluționară deoarece »vechea formă de conducere,compatibilă cu o agricultură în care predomina proprietatea individuală asupra pămîn- tului, a fost depășită, nu pu-

pro- pro-tea să asigure rezolvarea blemelor principale ale ducției agricole, să înfăptuiască cu succes sarcinile mari și complexe ce-i stăteau în față în condițiile în care socialismul a cuprins întreaga noastră economie națională.Noul sistem de organizare a conducerii agriculturii se întemeiază pe faptul că organele conducătoare de la Consiliul Superior și pină Ia consiliile raionale sînt constituite din cele mai calificate cadre, de ingineri a- gronomi, hortiviticultori, zoo- tehnicieni, mecanizatori, medici veterinari, care lucrează în marea lor majoritate nemijlocit în producție, președinți de gospodării colective cu o munca de organizare și conducere a gospodăriilor, cadre didactice din învățămîntul a- gricol, oameni de știință din institutele de cercetări și din stațiunile experimentale, cu o înaltă pregătire teoretică și experiență practică.Structura organizatorică a noului sistem, modul de funcționare a organelor de conducere de la Consiliul Superior și pină la consiliile raionale, fiind concepute pe baza acelorași principii, asigura o conducere unitară a agriculturii, de sus, de la organele centrale, și pină jos, la unitățile de producție.Faptul că din Consiliul Superior și din consiliile agricole regionale și raionale vor face parte circa 20.000 de cadre care lucrează în unitățile productive constituie cea mai bună garanție că hotărîrile și măsurile la a căror elaborare participă direct vor fi înfăptuite, ei fiind în primul rînd aceia care sînt chemați sa le transpună în viață în unitățile în care lucrează.Pe baza propunerilor organelor locale de partid și de stat, Consiliul de Miniștri a desemnat ca membri ai Consiliului Superior al Agriculturii un număr de 983 persoane.După pregătirea de bază,

membrii consiliului se repartizează astfel:— ingineri agronomiși hortiviticoli ....— ingineri zootehni-cieni și medici veterinari ....................................  •— ingineri mecanizatori ...................................  •— ingineri economiști,nidroamelioratori și alți specialiști ........................— țărani colectiviști —președinți de gospodării colective ...............................
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30
33

bogată experiență în
total: 983Din Consiliul Superior al Agriculturii fac parte specialiști din unitățile agricole pro-

(Continuare în pag. a 3-a)
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a! Cooperației meșteșugărești

dm R. P. Pomină

Sporesc 
producția 

de oțel

In sala mică a Palatului 
R. P. Romîne s-a deschis, joi 
dimineață, Congresul al III-lea 
al Cooperației meșteșugărești 
din R. P. Romînă.

La lucrări participă 370 de 
delegați, care reprezintă pe cei 
peste 117.000 de membri ai 
cooperativelor meșteșugărești 
din întreaga țară.

La deschiderea congresului 
au asistat tovarășii Chivu 
Stoica, Petre Borilă, Ștefan 
Voitec, membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat, cadre de conducere 
din economie.

Sînt prezenți delegați ai or
ganizațiilor cooperatiste din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Chineză, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară.

Lucrările congresului au 
fost deschise de tovarășul 
Gheorghe Vasilichi, președin
tele UCECOM.

După alegerea prezidiului și 
a comisiilor de lucru ale con
gresului, s-a adoptat ca ordine 
de zi prezentarea raportului 
de activitate al Consiliului U- 
niunii Centrale a Cooperative
lor Meșteșugărești și a rapor
tului de activitate al Comisiei 
de revizie UCECOM, adop
tarea unor îmbunătățiri aduse 
statutului UCECOM și alege
rea organelor de conducere 
UCECOM.

Întâmpinat cu vii aplauze de 
participanții la congres a luat 
cuvintul tovarășul Chivu Stoi
ca, care a transmis din partea 
C.C. al P.M.R., ConsiliiUui de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
un cald salut delegaților la 
cel de-al III-lea Congres al 
Cooperației meșteșugărești, și, 
prin ei, tuturor lucrătorilor din 
cooperativele meșteșugărești 
din întreaga țară.

La primul punct al ordinei 
de zi a luat cuvintul tovară
șul Gheorghe Vasilichi, care a 
prezentat raportul de activi
tate al Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești.

In continuarea lucrărilor, 1 
tovarășul Adam Simion, pre
ședintele Comisiei de revizie 
a UCECOM, a prezentat ra
portul de activitate al comi
siei.

In ședința de după-amiază 
au început discuțiile la cele ■ 
două rapoarte prezentate. Au

Aspect de la ședmfa de deschidere . a Congresului Foto: AGERPRES

la laTopitorii care lucrează cuptoarele Combinatul siderurgic Hunedoara, au sporit anul acesta producția de oțeluri speciale pentru rulmenți cu aproape 50 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut.în același timp, ei au realizat 2 mărci noi de oțel cu un consum mai redus de materiale pentru aliere și cu rezistență mai mare, din care se fabrică utilaj petrolier.Preocuparea oțelarilor pentru a trimite uzinelor constructoare de mașini cantități sporite din asemenea oțeluri și de calitate superioară, se reflectă și în alte rezultate. La oțelăria electrică a combinatului, planul de producție a fost depășit in fiecare lună cu 4-8 la sută, iar calitatea oțelului după laminare a înregistrat o creștere de peste 2 la sută.

electrice de

(Agerpres)
Culturi 

intercalate
In regiunea Bacău, culturile 

de fasole și dovleci semănate 
printre porumb ocupă în primă
vara aceasta o suprafață de 
116.000 de hectare, adică a- 
proape 70 la sută din terenurile 
ocupate cu porumb. In raionul 
Adjud, de pildă, s-a însămînțat 
fasole în cultură intercalată pe 
12.450 de hectare, iar în raionul 
Tg. Neamț pe 7.700 de hectare. 
Mecanizatorii din S.M.T. și co
lectiviștii au început prima pră
șită pe aceste terenuri. (Gontiftttare zn păg.ă' 3-a)

CI MP
IN ACESTEnoi eLa ordinea zilei, pentru întreținerea culturilor.Participarea la muncă lectiviștilor ? Suta la

Pregătiri pentru examene

* ie>—

Q.tudenții anului I de la 
Facultatea de științe ju
ridice a Universității 

„Al. I. Cuza“-Iași, încă de la 
sfîrșitul lunii aprilie a.c. au 
început să se pregătească in
tens pentru sesiunea de exa
mene din iunie.

Un accent deosebit se pune 
pe studierea temeinică a 
cursurilor de socialism științi
fic și economie politică. La a- 
ceste discipline, în cadrul fie
cărui seminar se aprofundea
ză problemele predate la curs

Lucrări de
în porturi

prin discutarea bibliografiei 
indicată pentru studiu.

De asemenea, săptămînal se 
face, cu ajutorul tov. lector 
Zota, recapitularea cursurilor 
de Teoria statului și dreptului, 
iar la cursurile de Istoria sta
tului și dreptului, tov. prof. 
I. lavorschi, pe lingă îndru
mările ce le dă în cadrul ore
lor de seminar, controlează 
permanent cunoștințele ce 
le-au asimilat studenții la a- 
ceastă disciplină.DUMITRU MISTREANU 

student

modernizare

SALUTUL C.C. AL P.M.R., CONSILIULUI DE STAT
Șl CONSILIULUI DE MINIȘTRI

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL CHIVU STOICADragi tovarăși, al Parti- Romîn, Consiliul Republicii

In porturile maritime și flu
viale se fac în prezent impor
tante lucrări de modernizare. 
La Galați s-a început amenaja
rea a trei dane pentru acosta
rea vaselor de mare tonaj și a 
unui chei modern, care vor con
tribui la creșterea de aproape 
două ori a capacității docurilor.

In alte porturi fluviale, printre 
care Brăila, Orșova și Oltenița 
se instalează macarale și stivui- 
toare în vederea mecanizării o- 
perațiilor grele.

In portul maritim Constanța 
se montează 9 macarale de mare 
productivitate. Tot aici se con
struiește o nouă magazie frigori
fică pentru depozitarea mărfuri
lor.

Prin mărirea gradului de me
canizare a lucrărilor în porturi, 
durata de staționare a vaselor 
pentru operații de încărcare și 
descărcare, se va reduce în acest 
an cu circa 20 la sută față de 
anul trecut.

(Agerpres)

e la București spre Urziceni, Buzău și dincolo de Făurei, de-o par*.e și de alta a șoselei și mai încolo, spre inima cîmpiei, cît vezi cu ochii este o animație deosebită. Satele parcă s-au revărsat pe cîmp. Ieri a plouat, dar azi soarele zvîntă repede pămîntul; oameni, tractoare au ieșit pe cîmp. Munca începe. E o etapă importantă în lupta pentru producții mari — întreținerea culturilor.La Dridu, colectiviștii veniseră de cu noapte pe cîmp. Cei din echipa nr. 3 din brigada a doua au început lucrul mai din timp — prașila întîia la floarea-soarelui (fotografia nr. 1).La capătul altei parcele, membrii echipei I așteptau. Din cînd în cînd, cîte unul intra printre rînduri și scurma cu vîrful sapei pămîntul :— E încă umed, ies „curele" ; mai așteptăm puțin.Colectiviștii din Coșerenl terminaseră prașila I la floarea-soarelui (140 ha) și la sfecla de zahăr (140 ha). La porumb, mecanizatorii au lucrat cu sapa rotativă pe 380 ha (lotul destinat „porumbului 5.000“). Lucrarea continuă pe celelalte suprafețe.— Ne-am propus să obținem producții mari la toate culturile — ne spune tovarășul Nicolae Micșan, președintele gospodăriei; 1.700 kgfloarea-soarelui, 25.000 kg la sfecla de zahăr, 5.000 kg porumb boabe la ha pe 380 ha și 3.000 kg porumb boabe la hectar pe restul suprafeței de 240 ha. Le vom realiza, firește.

a co- suta. Nici nu se poate altfel. Toți au înțeles bine ce înseamnă să lipsească o singură zi de pe cîmp. La prima vedere, din citeva sute asta nu înseamnă nimic. Dar nu-i așa. Un om vrednic prășește pe zi aproximativ 12 ari, iar după pra- șila mecanică — 18 ari. Cîte rînduri de porumb, de floarea-soarelui, de sfeclă ar ră- mîne neprășite sau, mai bine zis, cu cîte zile ar întîrzia lucrările !La Drăgoiești. alături da tractoarele S.M.T., lucrează toate atelajele gospodăriei colective. în două zile s-a terminat prașila I la sfeclă și floarea-soarelui și continuă la porumb.Colectiviștii din comuna Plopu și-au propus să obțină în anul acesta o producție medie de 5.500 kg de porumb boabe la hectar în cultură neirigată de pe întreaga suprafață (800 ha). însămînțat la timp, porumbul a răsărit uniform și se dezvoltă bine. A fost grăpat la 4—5 zile după însămînțare, a fost lucrat cu sapa rotativă cînd a ajuns în 3—1 frunze, iar acum a început prășitul mecanic. Firește că realizarea producției planificate depinde în mare măsură și de calitatea acestor lucrări. L-am găsit la capătul unei tarlale pe tînărul mecanizator Enache Brînză. Regla cuțitele cultivatorului. Inginerul agronom Nicolae Muntea- nu, împreună cu brigadierul Ion I. B. Lipan, verificau distanța și adîncimea la care sa efectua lucrarea (fotografia

nr. 2). Ne-au împărtășit părerile lor :— Am cercetat tot cîmpul. Culturile se prezintă foarte bine. Anul promite să fie bun. Mecanizatorii de la S.M.T. ne dau tot sprijinul. Așa că totul merge bine, după plan.
★De la Urziceni la Buzău și dincolo de Făurei, de o parte și de alta a șoselei și mai încolo. spre inima cîmpiei, este o animație deosebită. Satele parcă s-au revărsat pe cîmp.

Comitetul Central dului Muncitoresc Consiliul de Stat și de Miniștri al Populare Romîne transmit un călduros salut delegaților la cel de-al III-lea Congres al Cooperației Meșteșugărești, și, prin ei, tuturor lucrătorilor din cooperativele meșteșugărești din întreaga țară.Lucrările Congresului se desfășoară curînd după sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, care a sărbătorit evenimentul istoric al încheierii colectivizării agriculturii. în țara noastră socialismul a învins definitiv la orașe și sate. Sub conducerea încercată a'partidului, a Comitetului său Central, poporul nostru a obținut strălucite succese în dezvoltarea industriei și agriculturii, în ridicarea nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc. La aceste realizări și-a adus o contribuție de seamă cooperația meșteșugărească, care numără în rîndurile ei peste de membri.Călăuzindu-se după țiile date de Congresul al III-lea al Partidului, cooperația meșteșugărească și-a îmbunătățit și lărgit activitatea, a extins volumul prestărilor de servicii, creînd unități noi în întreaga țară, a realizat progrese continue în ridicarea calității lucrărilor executate, a dezvoltat producția de artizanat, care se bucură de o bună apreciere, atît în țară cît și peste hotare. Membrii cooperativelor meșteșugărești au obținut rezultate bune în creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, sporirea rentabilității unităților, ceea ce a contribuit la consolidarea economică a cooperativelor, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață a cooperatorilor.Partidul și guvernul, oa-

menii muncii din țara noastră prețuiesc munca rodnică desfășurată de masa cooperatorilor pentru mai buna deservire a populației, succesele obținute de cooperația meșteșugărească în îndeplinirea sarcinilor sale.Tovarăși,

117.000indica-

In țara noastră, pe baza a- vîntului întregii economii, a dezvoltării în ritm susținut a producției industriale și agricole, crește continuu nivelul de trai, material și cultural al poporului muncitor. Oamenii muncii de la orașe și sate se îmbracă și se hrănesc mai bine, dispun de tot mai multe bunuri de uz gospodăresc și personal, care le fac viața din ce în ce mai confortabilă. Aceasta pune în fața-cooperației meșteșugărești sarcina de mare răspundere de a ridica la un nivel superior activitatea de deservire a populației, de a face față în condiții tot mai bune cerințelor crescînde ale oamenilor muncii.In centrul întregii activități a cooperației meșteșugărești trebuie să stea lărgirea prestărilor de servicii, în toate domeniile necesare populației. In acest scop organele cooperației meșteșugărești trebuie să studieze cu atenție cerințele oamenilor muncii In fiecare regiune, raion, oraș, centru muncitoresc, stațiune de o- dihnă, să dezvolte și să perfecționeze activitatea cooperativelor în raport cu aceste necesități. Totodată, unitățile cooperației meșteșugărești trebuie să sporească și mai mult producția obiectelor de artă populară, să lărgească sortimentul și să îmbunătățească calitatea acestor produse.Membrii cooperativelor meșteșugărești să considere drept o sarcină de cinste realizarea unor lucrări de bună calitate, executarea conștiincioasă și la timp a comenzilor ce le sînt încredințate, să-și cîștige, prin

muncă ireproșabila, o bună a- preciere din partea populației.Sfaturile populare trebuie să manifeste o preocupare sporită față de activitatea cooperativelor meșteșugărești, să vegheze la dezvoltarea rețelei de unități cooperatiste și justa lor amplasare, la îmbunătățirea^ permanentă a calității lucrărilor și deservirea civilizată a cetățenilor.Organele de conducere ale cooperației meșteșugărești sînt chemate să-și îmbunătățească munca de îndrumare și control în ce privește gospodărirea cooperativelor, reducerea costurilor de producție, sporirea rentabilității unităților și dezvoltarea avutului obștesc, baza întăririi activității economice a cooperativelor, a creșterii veniturilor și bunăstării cooperatorilor. Ele trebuie să se preocupe permanent de creșterea cadrelor necesare cooperației meșteșugărești, de ridicarea continuă a calificării și îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale cooperatorilor.Organele și organizațiile de partid trebuie să asigure o permanentă îndrumare a activității cooperativelor meșteșugărești, să mobilizeze pe cooperatori la îndeplinirea sarcinilor de producție, să desfășoare o largă muncă educativă, de dezvoltare a atitudinii socialiste față de muncă și avutul obștesc, de lichidare a deprinderilor și mentalităților înapoiate, de formare a omului nou, cetățean conștient și devotat al patriei noastre socialiste.Exprimîndu-și convingerea că membrii cooperativelor meșteșugărești vor munci cu tot elanul pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Ro- mîne urează celui de-al III-lea Congres al Cooperației Meșteșugărești succes deplin în desfășurarea lucrărilor sale.
INOVAȚIILE
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Raportul prezentat de 
tovarășul Gh. Vasilichi

cifrează la 
. sumă de

inovații se 
importanta 1.421.342 de lei.La aceste realizări 
o contribuție de sea
mă și-a adus-o ingi
nerul Liviu Tătaru prin 
inovația sa privitoare ___  ________la reprofilarea dopu- Jie este de ,.-r— mm î- — jej_AL. HATMANU 

desenator tehnic

urma
obține

rilor DUO în 
căreia se vor anual economii în va-

loare de 907.833 de 
lei. Un colectiv în frun
te cu comunistei Lupu 
Gh. a propus recon- 
diționarea porf-b'acu- 
rilor de filet. Valoarea 
economiilor antecalcu- 
late la această inova- 

458.550

N. SIMIONESCU
Rucsacul, busola, ciocanul, carnetul de notițe, veselia, cîntecul — iată ce i-au însoțit în aplicația practică, organizată de catedra de geologie și paleontologie de la Institutul de petrol, gaze și geologie din București, pe studenții anului II de la Facultatea de geologie tehnică.In aplicația, care a avut loc în Cîmpia romînă, Depresiunea getică și terminația vestică a Carpaților Orientali* studenții au fost însoțiți de profesorul Barbu Virginia și asistenți, din cadrul catedrei.în cadrul aplicației au fost abordate atît probleme de geologie pură și paleontologie cit și probleme de geologie economică și tehnică (exploatarea unor depozite de cărbuni, amplasarea sondelor petrolifere, problemele principale care au stat la baza amplasării barajului de pe cursul Argeșului etc.).Frumusețile patriei au făcut să ne simțim mîndri de ele și să îndrăgim și mai mult profesia aleasă care în bună parte se desfășoară în mijlocul naturii. Pionierii din satul Dîmbovicioara ne-au condus binevoitori în peștera de la marginea satului lor. Explicațiile primite, alr.turi de cunoștințele noastre, ne-au fost de un real folos.C. ARAMBAȘA
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Observator în Cosmos 1

fac acce-

Lucrări de întreținere

materiilor 
particule t

putea fi 
planete- 
mărime

nu se putea da un 
cauza caracterului 
ecuațiilor, dificile 
mașinile de calcu-

Celebra instalație „Ogra” de la Institutul de Fizică Atomică „I. V. Kurceatov dm Uniunea SovieticăFoto: TASS-MOSCOVA

Inginerii Manea Florin, Nicolae Petre, de la Institutul de Energetică a| Academiei R.P.R., studiază cu ajutorul mașinii electronice de calcul analogic, probleme privind reglajul automat în sistemele energetice.
Foto: AGERPRES

„Cazanul Vuia
în versiune automatizata

rinele de Utilaj pe
trolier și chimic 
București au pre
zentat intr-o broșu
ră frumos tipărită 
una din realizările 
lor recente și anu

me cazanul de aburi „VUIA” 
de mică capacitate. Acest ca
zan se bazează pe o ar
dere accelerată și pe o circulație 
forțată a fluidului apă-abur în 
serpentine, concepții noi care au 
fost aplicate Ia asemenea cazane 
pentru prima oară de către Tra
ian Vuia.

în urma unor studii îndelun
gate ale Institutului de Energe
tică al Academiei R.P.R. cu pri
vire Ia partea termică a caza
nului. ale Institutului de Cerce
tări Electrotehnice in ce prur*- 
te automatizarea eaăanaloi, Uzi
nele de utilaj petrolier și chimic 
au realizat constructiv cazanul 
și au pus Ia punct un agregat 
de abur de lt/h cu circulație for
țată, complet automatizat, folo
sind ca producător de abur ca
zanul „Vuia”. Un agregat analog 
de 3 t/h este în curs do a fi de
finitivat de aceleași uzine.

Ce realizează în ansamblu un 
asemenea agregat față de con
strucțiile cunoscute ?

Vom menționa aci numai cî- 
teva cifre care sînt concludente 
în ce privește avantajele acestui 
cazan. Ansamblul instalației pen
tru cazanul „Vuia” de 1 t/h cîn- 
tărește 2200 kg în timp ce greu
tatea unui grup echivalent rea
lizat pe principiile aplicate pînă 
acum cîntărește aproximativ 
10.000 kg. Randamentul global 
net al unui cazan „Vuia” este 
de aproximativ 89 Ia sută față 
de 70 la sută cît este al caza- 
nelor construite pe principiile 
utilizate pînă acum, ceea ce 
înseamnă o creștere a randamen
tului de aproape 30 la sută. O 
reducere considerabilă se obține 
în suprafața necesară instalației 
unui asemenea cazan.

Pe de altă parte, din cauza 
vitezei cu care se petrece pro
cesul tehnologic în asemenea ca
zan, funcționarea lui nu este

de
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w prășește de cei

necesară

Mai trebuie

a frunzelor*

ZIAR LUMINOS

prin trecerea de-a curme- 
rîndurilor de plante a unui

prevăzute 
spre rîn-

a sfeclei 
este de 
sfecla de

De seif tind tainele vorbirii...
Prof. univ. Edmond Nicolau

sub • presiune
ELU PAPADACHX

Colaboratorii labo
ratorului Institutului 
ungar de electroauto- 
matică au construit 
un ziar luminos de 
un tip nou. Pentru 
confecționarea sa este

nevoie de 10—12.000 
transistoare și dio
de. Ziarul transmi
te texte latine, a- 
rabe, cirilice, scrise 
cu ieroglife și arată 
imaginea oricăror o-

La prima vedere, titlul pare bizar. Cum poate fi vorba de faine ale vorbirii, atunci cînd noi, cu toții, din cea mai fragedă copilărie, ne exprimăm prin viu grai, iar apoi citim și scriem. Și cu toate astea...Printre disciplinele pe care cibernetica a reușit să le unească într-un tot armonios, imprimîndu- le totodată un nou elan, se află și lingvistica matematică.Desigur preocupările de lingvistică sini vechi, de mii de ani. Există documente scrise care dovedesc că acum 4.000 de ani oamenii aveau preocupări gramaticale.Actualmente însă, problemele acestei științe sînt foarte mari.lată un exemplu : In India s-a pus problema stabilirii unor coduri Morse pentru diferitele populații care pînă la eliberarea de sub jugul colonial nu a- vuseseră posibilitatea sa aibă un astfel de cod propriu. S-au întreprins atunci o serie de studii care au determinat frecvența cuvintelor pentru a pune literele mai frecvente în legătură cu semnalele cele mai scurte, ceea 

posibilă decît cu un sistem de 
automatizare adecvat și cu un 
sistem de protecție automată 
care să funcționeze rapid. A- 
ceastă parte a instalației a fo6t 
elaborată și realizată în Institu
tul de cercetări electrotehnice. 
Parametrii care se reglează au
tomat sînt debitul de combusti
bil în funcție de sarcina caza

nului. adică de debitai de 
cerut în producție. prez — f* re
glarea nivelului de apă m tam
burul cazanului, de asemenea, iu 
funcție de debitul de abur ce
rut. Această adaptare a arderii 
la necesarul de abur contribuia 
la menținerea randamentului glo- 
hal ridicat care s-a specificat 
mai sus.

în ce privește protecția se rea
lizează oprirea combustibilului în 
toate cazurile in care continua
rea funcționării ar periclita ca
zanul. în special trebuie sâ sem
nalăm că protecția cea mai im
portantă o constituie oprirea 
combustibilului atunci cînd din- 
tr-un motiv sau altul s-a stins 
flacăra. Fără această oprire ar 
fi pericol ca sâ se aglomereze 
combustibil, mai ales dacă este 
gazos, în interiorul cazanului, ți 
sâ se creeze posibilitatea unor 
explozii la o aprindere intempe
stivă sau voită a caz a nu Iul A- 
ceasta protecție se realizează cu 
un dispozitiv care supraveghează 
flacăra printr-o tija de ioniza re 
sau printr-o celulă fotoeleetricâ 
și eare oprește debitul de com
bustibil dacă flacăra s-a stins.

Ținta pe care și-au propus-o 
cercetătorii care au elaborat a- 
ceastă automatizare a fost, sâ 
realizeze în primul rînd o auto
matizare și protecție sigură, 
în acest scop au fost întrebuin-

ce duce la o rapiditate sporiți la transmiterea telegramelor.O direcție importantă de dezvoltare a lingvisticii matematice este aceea a traducerii mecanice.încă din anul 1933, un cetățean sovietic, P. P. Smimov Troianski, a obținut la Moscova un patent care se referea la o mașină, cu ajutorul căreia se putea face traducerea simultană și la distanță în mai multe limbi.în ceea ce privește necesita-

tea traducerii mecanice, trebuie să arătăm că ea provine din practică. Actualmente, în întreaga lume cercetările științifice se fac într-un ritm vertiginos, lată un exemplu. în cei 200 de ani care s-au Scurs între 1726 și 1926 s-au publicat în literatura mondială 7281 de studii asupra zincului. Dar, din anul 1926 și pînă în anul 1946 au apărut 19.431 de articole privind aceeași problemă.Actualmente, situația a devenit, dinfr-un anumit punct de vedere, critică, în senSul ca, în fiecare specialitate apar lunar mai multe studii decît poate să citească un om în acest interval de timp.

Fizicianul sovietic 
Gerald Bogatov, sus
ține posibilitatea 
funcționării unui ob
servator cosmic. Cu 
ajutorul unui astfel 
de observator se va 
confirma teoria oa
menilor de știință cu

privire la schimbarea 
permanentă a formei 
Pămîntului.

Purtători ai obser
vatoarelor cosmice 
vor fi sateliții artifi
ciali ai Pămîntului. 
Pe acești sateliți vor 
putea fi instalate te-

Formule simple înlocuiesc 
calcule complicate

Prof. Gheorghi Rozenberg, fi
zician bielorus, a elaborat for
mule simple, care pot fi folosite 
pentru analiza spectrală și con
trolul industrial ale 
aflate sub formă de 
prafuri, emulsii etc.

Formulele elaborate 
sibilă soluționarea a numeroase 
probleme practice la care, pînă 
nu de mult, 
răspuns din 
complicat al 
chiar pentru 
lat modeme.

In prezent, fără nici o dificul
tate, se poate calcula cantitatea 
de coloranți, diverse dispozitive 
pentru tehnica iluminării, se pot 
soluționa numeroase alte pro
bleme din domeniul tehnic. In 
special a devenit posibilă înlo
cuirea legii Lambert, (lege fun
damentală pentru calculele din 
domeniul tehnicii luminii, exis

tentă de 200 de ani) care se a-

✓ ✓

țațe ca părți componente pro
duse curente ale fabricilor elec
trotehnice din țară, adică pro
duse care au avut • confirmare 
îndelungată în producție îs alte 
întrebuințări. Pe de altă parte 
s-a căutat ca aparatura de au
tomatizare și de protecție să fie 
cît mai puțin costisitoare pentru 
a na scumpi instalația în ansam
blu. S-a putut constata că aces
te scopuri au fost îndeplinite, 
în plus rezultatele obținute cu 
automatizarea cazanului „Vuia" 
au determinat fabricile care con
struiesc alte tipuri de cazase de 
capacitate apropiată să experi
menteze solatia de ac*.«ma'_u

La aceasta se adaogă problema complicată că studiile respective apar în diverse limbi.Singura ieșire din acest impas constă în realizarea unor mașini automate care să traducă s«n- gure dintr-o limbă în alta și de asemenea, să facă singure rezumatul lucrărilor care li se prezintă.Dar, în momentul în care e-e început în mod științific să se studieze problemele de traducere mecanică, s-a constatat un 

fapt surprinzător: nu există încă gramatici complete, în care regulile respective să cuprindă toate cazurile posibile. în sensul că, în afara unor reguli care se referă la principalele cazuri în- tîlnite, adică la cele mai frecvente cazuri, există o serie de excepții care nu figurează în nici o gramatică, oricîf de completă ar fi ea.Această situație există și pentru limba noastră. Tocmai de aceea, acad. Gr. C. Moîsil, abor- dînd problema, a publicat o serie de rezultate interesante, pri- 

lescoape cu o putere 
mult mai mare decît 
a acelora de pe Pă- 
mînt. In condițiile 
cosmice vor 
fotografiate 
le la orice 
cerută.

plică defectuos în practică; tn 
prezent ea este înlocuită cu for
mule relativ simple. Calculele 
necesare se efectuează potrivit 
formulelor lui Rozenberg cu su
ficientă precizie.

„Urechea 
electronică"Inginerul A. Krîlov, de la Institutul pentru industria lianților din Grosowitsk (R.P. Polona), a construit un aparat electronic care „separă" din zgomotul general al bilelor de oțel care sparg clin- cherul la uzinele de ciment nu numai sunetele necesare, ci și toate nuanțele lor.Pe baza intensității sunetelor, aceasta „ureche electronică" permite umplerea automată a morilor cu bile.Fabrica de aparatură energetică din Katovice va pune ala punct producția în serie acestui aparat
Accelerator 
de particule 

atomiceLa Institutul de cercetări nucleare din RP.P. a fos în exploatare accelerate: lectrostatic „L energie ce ajv lioane elec 

vind unele chestiuni referitoare la limba noastră.Alte direcții importante în care s-au întreprins cercetări se referă la frecvența cuvintelor.Cu toții putem să ne punem o întrebare în aparență fără sens : oare toate cuvintele sînt la fel de frecvente, se întîlnesc la fel de des într-un text ? Problema a fost pusă mai întîi de către cunoscutul lingvist romîn B. P. Heșdeu. El a subliniat faptul că 

în limba romînă nu toate cuvintele sînt la fel de dese. Aceasta constituie cunoscuta sa teorie a „Circulației cuvintelor".Ulterior, problema a fost reluată de alți lingviști care au arătat că există o anumită lege care stabilește o legătură între probabilitatea de apariție a cuvintelor și ordinea lor.La Institutul de lingvistică din București, Cercul de lingvistică matematică, condus de acad. Al. Rosetti, a întreprins un studiu sistematic pe baza căruia s-au determinai cele mai frecvente

«| . fecla de zahăr a
MH» răsărit foarte re-

' pede în anul acea-
11 iKtx - ! datorită condi-

III (iilor favorabile din 
li ii cursul perioadei de 

încolțire.
Din cauza ploilor, pămîntul a 

făcut crustă, mai ales pe solurile 
mai grele. Nu trebuie ca crusta 
sâ se întărească și de aceea este 
necesar să se aplice fără întîr- 
ziere prima prașilă la sfecla de 
zahăr. Lucrarea se execută 
superficial, la adîncimea de 
3—4 cm, pe intervalele dintre 
rînduri. In culturile semănate în 
rînduri mai apropiate, la 45—50 
cm, prășitul se face manual sau 
cu prâșitorile. In culturile ce 
vor fi irigate și care, din aceas
ta cauza, an fost semănate în 
rînduri distanțate la 60—70 cm 
prășitul sc poate executa în
bune condiții cu ajutorul culti
vatoarelor suspendate 

ra piese de protecție 
tarile de plante.
ațele de sfeclă

sînt foar
te atacului puricilor 
Ș» a cârgâriț *

cuvinte din limba noastră literară. S-a putut apoi ca, pe baza a- cestor darfe, să se stabilească cum că și pentru limba noastră acționează aceeași lege universală, cunoscută sub numele de legea Zipf-Mandelbrot.După cum arată cercetările lui P. Mandelbrot, această lege corespunde în fond faptului simplu că creierul omenesc funcționează astfel încît să transmită informația cu minimum de efort.Este interesant să arătăm că

aceste cercetări de lingvistică matematică arată în fond unitatea omenirii, deoarece pentru toate cazurile studiate se regăsește valabilă aceeași lege.La aceeași concluzie s-a ajuns și pe altă cale.Anume, studiindu-se modul în care se întîlnesc diferitele litere în diverse limbi, autorul acestor rînduri a putut să demonstreze ca aceste frecvențe nu sînt în- tîmplătoare, și că și ele ascultă de o anumită lege.Pentru aceasta s-au investigat numeroase texte din diverse limbi, atît europene cît și asiatice, și în toate cazurile s-a a- juns la atceeași concluzie, lată și

/ >../Kff
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a sfeclei de zahăr
prima pereche de frunze adevă
rate și nu mai tîrziu de apariția 
perechii a doua de frunze, 8e 
face răritul. Această lucrare nu 
trebuie amînată.

Răritul se execută în două 
etape și anume mai întîi buche- 
tatul și apoi răritul propriu-zis.

Buchetatul constă în tăierea 
rîndurilor de plante din loc în 
loc, astfel ca să rămînă grupe 
sau buchete de plante în lun
gime de 5—6 cm. Operația se

PE TEME
AGROTEHNICE

face 
zișul 
cultivator prevăzut cu piese în 
formă de labă de gîscă. Cuțite
le sînt distanțate la 5—6 cm, 
cît trebuie să rămînă netăiat, iar 
fiecare dintre ele taie rîndul 
de sfeclă pe o distanță de 10— 
ÎS ea. Buchetatul se mai poate 
jnce manual cai ajutorul sape

lor. crea ce este recomanda- 
pentru euătnrile răsărite ne-

«cWtat. ae trece chiar 
in aceeași zL la râxital proprin- 
îi*. eare se faee namai manual. 
Se iasă cite o plantă in fiecare 
bnehet, eea mai viguroasă, smnl- 
gîndn-se eu grijă restul de plan
te. Se cere multă atenție, deoa- 
reee prin această operație se 
realizează densitatea 
plantelor.

Densitatea optimi 
de zahăr neirigată 
100.000 plante/ha. La 
zahăr irigată, densitatea optimă 
na mai este aceeași. Creșterea 
viguroasă a frunzelor snb in- 
flniența condițiilor îmbunătățite 
de hrană și de apă, nu trebuie 
împiedicata printr-o densitate 
prea mare, căci îngroșarea rădă
cinii și acumularea zahărului de
pind direct de numărul și de 
mărimea frunzelor. Rezulta dar 
că în condiții de irigare este 
necesar sâ favorizăm, printr-o 
densitate mai mică, buna dezvol
tare a frunzelor.
însă să avem în vedere că o 
creștere excesivă 
realizată printr-o densitate prea 
mică, duce de la un moment dat 
Ia scăderea conținutului de za
hăr. O densitate prea mică duce 
în același timp și la scăderea 
producției de rădăcini la unita
tea de suprafață. La sfecla de 
zahăr irigată, densitatea optimă

într-une din sălile Institutului central de studii, cercetări științitice și proiectare în construcții, arhitectură și sistematizareFoto : AGERPRES
limbile investigate : romînă, franceză, italiană, spaniolă, rusă, germană, engleză, hindi, marathi, malayalam. S-au investigat atît texte scrise cît și texte transcrise fonetic și în toate cazurile s-a ajuns la aceeași concluzie.Trebuie să menționăm, de asemenea, că în ultimul timp și în lingvistică au pătruns și alte instrumente matematice diferite de calculul probabilităților. Astfel, tinerii specialiști romîni S. Mar- cuș și E. Vasiliu au aplicat metodele topologiei în studiul lingvisticii cu privire specială la consoanele din limba noastră.Legat de ideea celei mai bune transmiteri a informației prin sistemele de telecomunicație se numără și problema aceasta a determinării proprietăților statistice ale unei limbi.Lingvistica matematică este o știință tînără însă, după cum se vede, rezultatele la care ea a- junge sînt interesante, deoarece pe de o parte scoate în evidență o serie de legi profunde care acționează în cadrul limbilor, iar pe de alta parte conduce la posibilitatea unei automatizări mai eficace a prelucrării informației.Rezultatele frumoase obținute de cercetătorii noștri constituie încă o dovadă a marelui avînț pe care l-au luat știința și tehnica în țara noastră, în anii regimului de democrație populară.

este considerată 70.000 plan
te/ha.

Pentru realizarea densității 
optime, răritul plantelor pe rînd 
se face diferențiat, în funcție de 
distanța dintre rînduri. La sfe
cla neirigată, semănată la dis
tanța dintre rînduri de 50 cm, 
distanța între plante pe rînd 
este de 20 cm, realizîndu-se 
astfel 100.000 plante/ha. La sfe
cla irigată, semănată la distanța 
dintre rînduri de 60 cm, distanța

între plante pe rînd este 
24—25 cm, iar Ia distanța din
tre rînduri de 70 cm, distanța 
între plante pe rînd este de 
20—21 cm.

In timpul răritului sfeclei, 
pămîntul se bătătorește mult. 
De aceea, imediat după rărit, se 
dă a doua prașilă, mecanic sau 
manual intre rîndurile de sfeclă 
șâ o prașilă manală între plan
te pe riad. Ce acest prilej se 
face t ifi aiei densității, ialâ- 
tnriudn-** plantele de pnaca. 
In cazul eind cultura ere goiur; 
apreciate la mai mult de 15 la 
sută, golurile se reinsămințează 
cu sămînță înmuiată în apă 
timp de 24 ore.

SFECLA DE ZAHAR CERE O 
ÎNTREȚINERE DESAVIRȘITA 
A TERENULUI, CARE SE REA
LIZEAZĂ PRIN PRAȘ1LE CIT 
MAI DESE ȘI CIT MAI ADIN- 
CI, AJUNGIND CA ULTIMA 
PRAȘILA SA SE FACA LA 
ADÎNCIMEA DE 12—15 CM. 
întreținerea în bună stare a te
renului depinde mai ales de 
mijloacele cu care se execută lu
crarea ; cu cît prășitul se face 
în mai mare măsură mecanizat, 
cu atît calitatea lucrării este 
mai bună și ceea ce este deose
bit de important, cu atît prași- 
lele sînt mai ușor de executat. 
Gospodăria care folosește mijloa
cele mecanizate asigură, nu nu
mai calitatea prașilelor, ci și 
repetarea lor, ori de cîte ori 
cultura de sfeclă o cere. De 
aceea prășitul între rînduri cu 
mijloace mecanizate, cu ajutorul 
prășitorilor sau a cultivatoare
lor suspendate trebuie să fie 
generalizat la cît mai multe gos
podării ce cultivă sfecla de 
zahăr. întreținerea mecanizată 
a culturii de sfeclă este ușurată

Nou tip de excavator sovietic destina) să sape șarturi adînci dg 1,6 m și largi de 0,2—0,4 m.
Foto: TASS-MOSCOVA

cînd intervalul dintre rindurile 
de sfeclă este mai mare.

La gospodăria din Băneasa a 
Institutului agronomic „N. Băl- 
cescu”, într-o experiență cu di
ferite distanțe între rîndurile 
de sfeclă, cultivată în condiții 
de irigare prin aspersiune, s-au 
obținut următoarele rezultate : 
sfecla semănată în rînduri la 45 
cm și prășită manual, a dat o 
producție de 50.000 kg/ha. 
Sfecla semănata în rînduri la dis
tanța de 60 cm a dat o produc
ției de 55.800 kg/ha, cu un 
preț de cost cu 13 la sută mai 
mic și cu un venit net cu 20 la 
8ută mai mare ca la sfecla semă
nată în rînduri apropiate ; între
ținerea 8-a făcut cu ajutorul pră- 
șitorîi cu tracțiune animală. 
Sfecla semănată la distanța de 70 
cm. a dat o producție de 55.300 
kg/ha, cu un preț de cost cu 
17 la sută mai mic și cu un venit 
net cu 17 la sută mai mare ca la 
sfecla semănată în rînduri apro
piate.

In timpul fazei creșterii inten
se a frunzelor care durează 
aproximativ pînă la sfîrșitul lu
nci iunie, adică pînă la încheierea 
rîndurilor. 
puțin 3 ori.

La sfecla 
ultima

irizară pe brazde, 
praștia înainte de înche

ierea rî năucilor se înlocuiește cu 
o lucrare cu rarița pentru des
chiderea brazdelor de udare.

Aplicarea îngrășămintelor în 
cursul vegetației asigură sporuri 
mari de recoltă, numai dacă în- 
grășămintele se îngroapă la cel 
puțin 10 cm adîncime. Se re
comandă folosirea rațională a 
cultivatorului bineînțeles numai 
în culturile semănate la distanța 
între rînduri de cel puțin 60 cm 
ca în culturile irigate, pentru a 
da posibilitatea lucrului mașinii 
purtată de tractor. Este sufi
cientă o singura îngrășare, la 
prașila a treia, dîndu-se îngrășă
minte combinate, 100 kg azotat 
de amoniu, 100 kg Superfosfat 
și 50 kg sare potasică la ha. 
Brăzdarele cultivatorului se in
troduc cîte unul singur pe fie
care interval dintre rîndurile de 
sfeclă și la adîncimea de 15—20 
cm. Lucrarea cu cultivatorul 
hrănitor are și rolul de afînare 
a solului în adîncime, care pri
ește sfeclei de zahăr.

Aplicînd cu grija lucrările de 
întreținere la sfecla de zahăr, 
gospodăriile cultivatoare vor ob
ține recolte mari, aducătoare de 
venituri importante, realizînd 
sarcinile trasate de partid în 
acest domeniu de producție.Ing. VLAD IONESCU-SISEȘT1



Constituirea Consiliului Superior
@1 Agriculturii

Cuvîntul tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag l-a)ductive, din țcoll șl Institute agricole, precum și din organele locale de conducere a a- griculturii din toate regiunile și raioanele, asigurîndu-se astfel cuprinderea întregului teritoriu al țării.Din numărul total de 983 de membri ai Consiliului Superior al Agriculturii:— 353 își desfășoară activitatea direct în gospodăriile colective ;— 99 în gospodăriile agricole de stat;— 72 în stațiunile de mașini și tractoare;— 58 la circumscriHțiile sa- nitar-veterinare;— 65 în institutele de cercetări și stațiunile experimentale agricole j— 50 în școlile și institutele de învățămînt agricol;— 17 ca președinți ai consiliilor agricole regionale și al orașului București ;— 168 ca președinți ai consiliilor agricole raionale;— 25 ca directori ai trusturilor gospodăriilor agricole de stat;— 76 în permanența Consiliului Superior al Agriculturii și reprezentanți ai unor organe de stat centrale.Sîntem convinși că prin a* ceastă componență a Consiliului Superior se va realiza o strînsă legătură a conducerii agriculturii cu baza ei, unitățile de producție, asigurîndu- se înfăptuirea cu succes a sarcinilor de mare răspundere cu privire la întărirea și dez
voltarea continuă a gospodăriilor agricole socialiste, la creșterea considerabilă a producției agricole vegetale și animale.Legînd conducerea agriculturii de unitatea de produc* ție se creează condițiile cele mai favorabile desfășurării largi a inițiativei celor care isu parte directă la procesul de producție agricolăParticiparea directă, nemijlocită, la conducerea agriculturii a celor mai bune cadre de specialiști cu experiență din unitățile de producție și din cercetarea științifică asigura ca această conducere să fie competentă, strins legată de nevoile practice ale agriculturii, precum și efectuarea unui larg schimb de experiență asupra problemelor de bază ale agriculturii, asupra celor mai eficace metode de sporire a producției agricole.Noua formă de conducere dă posibilitatea dezbaterii temeinice, calificate, a celor mai actuale și importante probleme alo agriculturii, găsirii celor mai bune și mai practice soluții, adoptării hotărîrilor și măsurilor celor mai juste a căror înfăptuire să asigure realizarea cu succes a sarcinilor creșterii producției agricole, consolidării și dezvoltării unităților agricole socialiste.După cum vă este cunoscut,

Consiliul Superior al Agriculturii își desfășoară activitatea pe secții, corespunzător principalelor ramuri și probleme ale agriculturii.Modul de organizare a noului sistem de conducere dă posibilitatea analizării problemelor agriculturii în ansamblu în cadrul ședințelor plenare ale Consiliului, precum și pe ramuri $i sectoare de activitate a producției noastre agricole, în cadru] secțiilor, ceea ce va asigura dezbaterea temeinică. deosebit de calificată a acestor probleme, precum și adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru rezolvarea lor.Tovarăși,Legea cu privire Ia înfim- țarea Consiliului Superior al Agriculturii și a consiliilor agricole regionale și raia prevede ca pentru exeru rea atribuțiilor Consiliului Superior al Agriculturii intre ședințele acestuia și aducerea la îndeplinire a bouririlor luate Consiliul Superior să aibă un Comitet execut După cum vă este cu prmtr-un Decret al Q lui de Stat al R P. R in funcț Consiliul culturii a Dalea jlihai, subliniat, iși

"2jC

de sec
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Execu- rlor al
i și 9 memon rîre a Consi-Ca VICEPREȘEDINȚI fvst numiți toNicolae Cia punde ce ceiare șî iii agriculturii, de director central de ceBucur punde de gospodării! drul Cor»: centrai al G.A.S.Nicolae Ion eseu — răspunde de Secția pentru cereale și plante tehnice; Comisia de Stat pentru încercarea și omologarea soiurilor; Trustul „Agroscm” pentru aprovizionarea cu semințe Și material sâditor.Virgil Gligor — răspunde de Secția de creșterea animalelor ; Inspecția sanitar-vete- rinară ; întreprinderea de Stat pentru aprovizionarea cu animale de rasă și produse biologice de uz veterinar; Laboratorul central .Veterinar.Nicolae Ștefan — răspunde de Secția de hortiviticultură Inspecția de Stat pentru protecția plantelor; Laboratorul central fito-sanitar.Petru Moldovan — răspunde de secția de mecanizare a agriculturii ; Trustul stațiunilor de mașini și tractoare; Trus-

tul uzinelor de reparații; Stațiunea de încercare și omologare a mașinilor agricole ; Oficiul central de aprovizionare tehnico-materială.Eugen Alexe — răspunde de Comisia pentru coordonarea planului și pentru probleme economice.MEMBRI ai Comitetului Executiv au fost numiți tovarășii:Gheorghe Timariu — care răspunde de Secția fondului funciar și a organizării teritoriului ; Institutul de studii și proiectări agricole.David Da vid eseu — răspunde de Secția de învățămînt și de propagandă ; Școlile medii tehnice și de mecanizatori.In afară de aceștia au mai fost numiți ca membri ai Comitetului executiv tovarășii:Toma Dragoș — directorul Institutului de cercetări pentru mecanizareaLi via Bran Institutului de terinare și de ^Pasteur*.Triță Finiți 1.lomiri — directori generali adjuncți ai Trustului central al Gj\.S.Angelo Micul eseu — vice- tru problemele Comitetului de ăriLMircea Bulgaru — director net pentru pro- culturii al Direc- de Statistică.Varile Vedeanu — președintele Coanriliului Agricol Re- *jcure$ti- este prima ședință de Consiliului Superior al nil Lucrările Consi- vor desfășura în șe- nare și pe secții. Pen- a înțelege mai bine care smi «arciniie ce ne stau în rganizat studierea embrii consiliului i prezentat de to- Gheorghe Gheorghiu- recenta sesiune extra- ă a Marii Adunări Na- a Legii cu privire la rea Consiliului Superi Agriculturii și a consi* agricole regionale și ra- e și a altor documente recente de partid și de stat in legătură cu agricultura.Pe baza indicațiilor cuprinse în Raportul tovarășului Gh. Gneorghiu-Dej la sesiunea Marii Adunări Naționale și in celelalte documente de partid, în cadrul secțiilor va trebui să se dezbată temeinic sarcinile fiecărei ramuri și sector al agriculturii, să se elaboreze planurile de lucru. Planurile ce vor fi adoptate trebuie să cuprindă cele mai importante și mai actual© probleme, precum și măsurile cele mai eficace de rezolvare a acestor probleme, de înfăptuire cu succes a sarcinilor puse de partid în fața agriculturii.Hotărîrile adoptate în secții vor fi supuse dezbaterii și aprobării întregului Consiliu la Sfîrșitul acestei ședințe de lucru.

agriculturii.— directorul cercetări ve- bicpreparateEmil Ba

Avancronică muzicală
unoscînd temeinic 
creația înaintași
lor muzicii noas
tre, compozitorul 
Paul Constantines- 
cu — unul dintre 
cel mai de seamă

compozitori din țara noastră, 
a făcut dovada în lucrările 
sale, compuse în cele mai va
riate forme, de un spirit de 
sinteză original și de o viziu
ne deosebit de interesantă în 
prelucrarea și interpretarea 
elementelor muzicale, melodi
ce și ritmice luate din folclo
rul național.

Compus în 1938, baletul 
„Nunta în Carpați11 de Paul 
Constantinescu, ilustrează o- 
biceiurile locuitorilor unui sat 
de munte cu prilejul unei 
nunți. Alaiul nuntașilor, care 
însoțesc pe miri spre casa lor 
după ceremonia nunții, petre
cerea, jocurile — sînt momen
tele principale, puse în valoa
re cu bogate mijloace polifo
nice și orchestrale. Baletul 
cuprinde și o seamă de melo
dii proprii ale compozitorului, 
concepute în stilul jocurilor 
populare romînești.

Suita de dansuri care se e- 
xecută în viitorul concert al 
Filarmonicii este extrasă 
din muzica baletului și 
cuprinde 
înșirate 
„De trei 
— „Hora 
de doi" - 
„Ursăreasca" și „Joc voini
cesc". Suita se încheie cu un 
cîntec „De spartul nunții", 
scris într-un ritm liniștit, care 
sugerează potolirea și sfîrșitul 
petrecerii de nuntă.

Iată cîteva amănunte cu pri
vire la această lucrare.

„De trei ori pe după masă* 
— este un joc de nuntă tra
ditional pe care-l găsim in 
multe regiuni ale tării. Nun
tașii ocolesc masa, dansînd în 
cerc închis, cu pași mărunți, ?i, de cite ori se întorc la lo
cul de unde au plecat, beau 
din ploscă, în timp ce come
senii mai vîrstnici ritmează 
jocul, bătînd din picioare. 
Dansul se desfășoară intr-un 
ritm potolit (Moderato) pe o

Paul Constantinescua 
Suita de dansuri 

din baletul 
„Nunta în Carpați”

este baletului 
următoarele piese 
fără întrerupere: 

ori pe după masă", 
miresii" — „Jocul 
„Ca la Breaza" — l“ și

melodie populară expusă de 
grupul viorilor, acompaniate 
de harpă și pian, care su
gerează sonoritatea instru
mentelor tarafului de lăutari 
(țambalul și cobza). In desfă
șurarea jocului, trombonii 
imită strigăturile flăcăilor.

După o amplă dezvoltare 
simfonică a acestui dans, ur
mează „Hora miresii" un dans 
lent, pe o temă proprie a com
pozitorului.

Motivul expus de viori în- 
tr-o mișcare liniștită se ampli
fică, pregătind dansul „Joc de doi'. Alergîvd cite două în 
cerc, fetele trec de la flăcău 
la flăcău; apoi, fetele și flă
căii se grupează separat, în 
linie dreaptă, dansînd cu pași 
împletiți, ținîndu-se de umeri.

Melodia de obîrșie popu
lară, este cîntată de viori și 
prelucrată de oboi, în timp ce 
orchestra marchează ritmul 
care se întețește mereu.

O scurtă trecere duce spre

un alt dans „Ca la Breaza*, 
a cdrui temă expusă de viole și clarinet-bas este concepută 
de compozitor în spiritul și stilul autentic al acestui joc 
popular, mult rdspîndit în toa
tă țara, în forme variate.

Urmează după aceea, dan
sul „Ursareasca*. Tema de o- 
rigine populară este cîntată 
intr-un iureș amețitor de vio- 
rile prime. Anticipînd dansul 
flăcăilor, cunoscut sub denu
mirea de „Dans voinicesc* 
trombonii aduc, mai întîi pe 
scurt, ca niște strigături, mo
tivul voinicesc (cules din țara 
Oașului) care se dezvoltă, tre- 
cînd apoi pe prim plan, în 
timp ce tema dansului „Ur
sar easca" trece în acompanie- 
ment și dispare.

Încetul cu încetul, mișcarea 
se potolește ilustrînd sfîrșitul 
petrecerii și plecarea nuntași
lor.

Concertul dirijat de maes
trul George Georgescu, mai 
cuprinde Simfonia a IlI-a de 
Beethoven și „Poemul simfo
nic Till Eulenspiegel" de Ri
chard Strauss.

l C. SPIRU

Se schimbă

Ca ani în urmă, satul Cîrja 
era cunoscut prin părțile 
Bîrladului doar pentru băl

țile lui bogate în pește. Astăzi 
faima sa o datorează gospodăriei 
agricole 
fățișării 
Iui care 
viștilor.

Parcul ți stadionul, frumosul 
local al căminului cultural, școa
la nona, rețeaua electrică, șo
seaua pietruită au schimbat com
plet fața satului. Dar nu numai 
aceste edificii social-culturale 
vestesc vremurile noi pe care le

colective milionare, în* 
sale frumoase, belșugu- 
exista în casele colecti-

fața satului
trăim. Colectiviștii și-au ridicat 
case noi și frumoase, le-au refă
cut pe cele vechi. în ultimii ani 
au apărut 30 de case noi, s-au 
refăcut peste 70 și sînt în curs 
de construcție încă 20. în ele 
găsești mobilă nouă, aparate de 
radio, aragaze etc. Zeci de co
lectiviști și-au cumpărat biciclete 
și motociclete.

Toate acestea arată că s-a 
schimbat nu numai fața satului 
ci și viața locuitorilor săi.NICOLAE BUNESCU 

corespondent voluntar

Încă un transformator va ieși pe porfile Uzinelor „Electroputere* din Craiova. Foto : N. STELORIAN
Lucrările Conferinței profesionale 
internaționale a oamenilor muncii 

din textile, îmbrăcăminte și pielărieJoi au continuat lucrările celei de-a doua Conferințe profesionale internaționale a oamenilor muncii din textile, îmbrăcăminte și pielărie. La discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate au luat cuvîntul : Jozef Spychalski (R.P. Polonă), un delegat din R.F. Germană, Meailli Vagjel (R.P. Albania), un delegat din Republica Sud-Africană, Jozef Varga (R.P. Ungară), Takaza- wa (Japonia), un delegat din Spania. Gisăle Johannes (Franța), Minas Panaiotis (Cipru), Larisa Munteanu (R. P. R.), Fav.-zi Mohamed (R.A.U.), Vai-

no Iisakki Huhtamaki, (Finlanda), Sabir Islamov (U.R.S.S.), Luis Vasques (Columbia) și Bhawana Dutt Joshi (India).Participanții la conferință au fost salutați in numele Federației Democrate Internaționale a Femeilor de Ma- ria Manolescu, secretară a Consiliului Național al Femeilor din R.P. Romînă, iar din partea Federației Sindicale Mondiale de Umberto Scalia, secretar al F.S.M.Lucrării» conferinței continuă. (Agerpres)
A apărut, în limba romină, în Editura politică, ru. 5 (45) pe anul 

1962 al revistei
ALE PĂCII ȘI SOCIALISMuiui"
și informativă a partidelor comuniste și 

muncitorești.RERF’ se publică ia continuare materiale ale discuției pe tema 
„Căile de dezvoltare a țărilor 
care și-au cucerit independența 
națională".

in cadrul rubricii „CĂRȚI ȘI REVISTE" este publicată o recenzie asupra culegerii de documente. intitulate „De la Ribbentrop la A- i 
denauer", și o recenzie asupra cărții profesorului american R. NEWMAN, în legătură cu necesitatea recunoașterii R. P. Chineze de către Occidentul capitalist.în rubrica „SCRISORI, NOTE" sînt publicate scrisorile economistului francez H; CLAUDE și economistului italian A. PESENTI pe tema influentei exercitate de lupta de clasă asupra dezvoltării economiei țărilor capitaliste, o scrisoare din Arabia Saudită șl o notă pe marginea problemei schimbărilor care se produc în structura clasei muncitoare din țările capitaliste.Sînt publicate, de asemenea, materiale noi la rubrica „ÎMPOTRIVA REPRESIUNILOR ȘI PERSECUTĂRII DEMOCRAȚILOR".

„PROBLEME
r ev istă teoreticăAcest număr Începe < tăriile redacției revistei i unor probleme actuale : 

rea focului în Algeria" de M. SA- DUN, „Calea spfe unitatea mișcă
rii sindicale" de M. R1CO și „Un 
impas politic" de S. ANDERSEN.Urmează articolele : „Programul 
P.C.U.S. și perspectivele capitalis
mului în Anglia" de J. GOLLAN; 
„Un moment nou în istoria politi
că a Italiei" de L. LONGO; „De
zarmarea generală și totală — ne
cesitate imperioasă a zilelor noa
stre" de J. KANAPA • „Despre 
căile pașnică și nepașnică de în
făptuire a revoluției socialiste" de G. KAHR ■ „Prietenii adevărați și 
prietenii falși ai popoarelor arabe" de AZIZ AL HAJ, ABELKADER EL UAHRANI, ADNAN SAFI ; 
„Perspectivele întrecerii economice 
dintre socialism V. ZAGLADIN.Rubrica „IN MUNISTE ȘI conține numeroase materiale informative cu privire la activitatea unor partide frățești.La rubrica „SCHIMB DB PA-

cu comen- consacrate 
„înceta-

și capitalism" dePARTIDELE CO- MUNCITOREȘTI"

4/ IlI-lea Congres a! Cooperației meșteșugărești

din R. P. Romină
(Urmare din pag l-a)

luat cuvîntul tovarășii: Va- 
sile Andrei, președintele Uniu
nii regionale a cooperativelor 
meșteșugărești Ploiești, Con
stantin Cristu, președintele 
cooperativei „Înfrățirea" din 
Medgidia, Iosif Berevoianu, pre^ 
ședințele cooperativei „Munca 
colectivă" din Cîmpulung Mus
cel, Nicolae Iancu, președin
tele Uniunii regionale a coo
perativelor meșteșugărești Ga
lați, Paul Pristopan, vicepre
ședintele cooperativei „Mun
ca" din Satu Mare, Emilia 
Trocan, cooperatoare la coo
perativa „Sirguința" Brașov, 
Gavril Mucsi, președintele 
cooperativei de invalizi „Vre
muri noi* din Arad.

Din partea comisiei de vali
dare a luat cuvîntul tovară
șul Ion Borcuti, care a pre
zentat raportul comisiei.

In continuare au mai luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe 
Florea, președintele coopera
tivei „Progresul" din Bîrlad, 
Nicolae Bîzu, președintele coo
perativei „Drum nou" din Tg. 
Jiu, Ion Topor, președintele 
cooperativei „Munca colecti
vă" din T&pllța, Ștefan Matei, 
președintele cooperativei „HI* 
giena“ din Sibiu, Petru Caba, 
președintele Uniunii regionale 
a cooperativelor meșteșugă
rești Banat și Solomon Iotco- 
viei, președintele Uniunii re
gionale a cooperativelor mește
șugărești Iași.

Congresul a fost salutat de

tovarășii Tralco Bebov, vice
președinte al Uniunii Centrale 
a cooperativelor meșteșugă
rești din R.P. Bulgaria, Ale
xandru Sipoșe. președintele 
Uniunii regionale Bratislava 
a cooperativelor meșteșugă
rești din R.S. Cehoslovacă și Liu Iun-chen, locțiitorul pre
ședintelui Uniunii centrale a 
cooperativelor meșteșugărești 
din întreaga Chină.

Oaspeții au oferit in dir 
Uniunii Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești din R. P. 
Romînă obiecte de artă lu
crate de cooperatorii din țări
le respective.

Lucrările congresului conti
nuă.

(Agerpres)

Raportul prezentat
de tovarășul Gheorghe Vasilichi

După ce s-a referit la condițiile în care iși desfășoară in prezent activitatea cooperația meșteșugărească din țara noastră — caracterizate prin victoria definitivă a socialismului la orașe și sate, dezvoltarea impetuoasă a economiei și creșterea bunăstării poporului — vorbitorul a arătat că în lupta poporului pentru făurirea unei vieți noi. pentru construirea socialismului, își aduc contribuția, împreună cu toți oamenii muncii, și membrii cooperativelor meșteșugărești.Cooperația meșteșugărească — a spus vorbitorul — numără peste 117.000 membri, organizați in 323 cooperative și 12.400 secții.Indicațiile extrem de prețioase date prin Directivele Congresului al IlI-lea al Parti- tului Muncitoresc Romîn cooperației meșteșugărești, în vederea îmbunătățirii continue a activității și îndreptării ei în mod deosebit spre prestarea de servicii pentru populație, a stat la baza întregii munci desfășurate în ultimii ani. Astăzi, din volumul total al producției de 4 miliarde lei. 2 miliarde 600 milioane lei reprezintă prestări de servicii pentru populație. Au fost or ganizate activități noi pentru întreținerea diferitelor obiecte de uz casnic și personal ca : mașini de spălat rufe, frigidere, televizoare, motociclete și altele. _Pentru lărgirea fcțelei de deservire s-au asigurat cooperativelor spații noi. deschizîn- du-se numai în ultimii doi ani peste 1.000 de unități, reame- najîndu-se și modernizîndu-se 2.000 secții.îmbunătățirea calității lucrărilor și prestațiunilor de servicii a constituit obiectivul principal al întrecerii socialiste, A fost îmbunătățită activitatea de create' '^modelelor și editare a jurnalelor de modă pentru îmbrăcăminte, tricotâje, încălțăminte.Rezultatele bune obținute în ultimii ani în activitatea cooperativelor se datoresc și unei mai bune organizări a muncii și introducerii micii mecanizări. Aceasta a avut ca urmare ridicarea productivității mun-

Micii cultivatori da legume ;i flori da la Palatul Pionierilor din Capitală lnva|ă practic meseria. Foto: GR. PREPELIȚĂ
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„Cursa p â c i 1“
® Strălucitul succes al rutierilor sovietici ® Echipa R.P.R. pe local 6 tu 

clasamentul general.Cea de-a 15-a ediție jubiliară a „Cursei Păcii" Berlin—Praga—Varșovia s-a încheiat ieri în capitala R. P. Polone cu victoria strălucită a cicliștilor sovietici. Cîștigînd 8 etape la individual și 10 pe echipe, sportivii sovietici au repurtat un triplu succes final: Gainan Saidhujin, a sosit cu tricoul galben la Varșovia, echipa U.R.S.S. s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe țări, iar Anatoli Petrov, victorios în 5 etape a cucerit tricoul violet acordat celui mai bun sprinter.Dintre cicliștii romîni un rezultat remarcabil a obținut GABRIEL MOICEANU situat pe LOCUL 6 ÎN CLASAMENTUL GENERAL individual, înaintea unor rutieri de recunoscută valoare cum sînt Viktor Kapitonov, campion olimpic, Ampeler, Cerepovici și alții.Clasamentul etapei a 14-a : 1. Petrov(U.R.S.S.) a parcurs 250 km în 6hl9’57”; 2. Melihov (U.R.S.S.) 6h20’06” ; 3. Zielinski (R.P.P.); 4. Gazda (R.P.P.), apoi un pluton de

peste 40 de cicliști printre care se aflau con- curenții romîni G. Moiceanu, Ziegler, Dumitrescu, Rădulescu — toți în același timp cu Melihov.Clasamentul general pe echipe : 1. U.R.S.S.; 2. R. P. Polonă la 19’37” ; 3. R. D. Germană la 25’05” ; 4. R. P. Ungară ; 5. Belgia ; 6. R. P. ROMINĂ; 7. R. S. Cehoslovacă ; 8. Franța ; 9. R. P. Bulgaria ; 10. Anglia;12. Iugoslavia ; 13. Danemarca ; 15. Maroc; 16. Finlanda ; 17. Norvegia. *
înaintea sosirii ci

cliștilor în ultima 
etapă a „Cursei Păcii", 
pe stadionul „Cea 
de-a 10-a aniversare" 
din Varșovia s-a 
disputat meciul de 
fotbal dintre echipa

li. Austria ;14. Suedia ; Tunisia; 18.
★

Știința Cluj și for
mația Legia Varșo
via, fostă campioană 
a R. P, Polone. In- 
tîlnirea s-a terminat 
cu scorul de 1—1 
(1-0). (Agerpres)

Tenis de câmp
• 'Astăzi, la Hanovra, în ca

drul turneului doi al „Cupei Da
vis" (zona europeană) Începe me
ciul de tenis dintre echipele R. P. 
Romîne și R. F. Germane. Echi
pa noastră este alcătuită din I. 
Țiriac, C. Nas lase și P. Măr- 
mureanu.

Duminica, după încheierea me
ciului de la Hanovra, jucătorii 
Țiriac și Năstase vor pleca la 
Paris pentru a participa la cam
pionatele internaționale de la “ 
land Garros.

Parașutism
• In cadrul unui concura 

parașutism, desfășurat în 
piere de Alma Ata, sportivii so
vietici au stabilit două noi recor
duri mondiale la săritura cu punct 
fix. Lansîndu-se de la o altitudine 
de 1.500 m un grup de 7 parașu- 
tiști au obținut o medie generală 
de 3,35 m de centrul cercului. Să
rind de la o înălțime de 2.000 m 
Svetlana Ableeva a realizat din 
două lansări media de 10,33 m.

Bo
i de 
apro-

cii, în ultimii 2 ani, cu aproape 23 la sută. In aceeași perioadă au fost aplicate peste o mie de inovații, care au avut ca rezultat creșterea continuă a volumului deservirii populației, precum și obținerea de economii.Consiliul și Comitetul Executiv al U.C.E.C.O.M. au dat o atenție mai mare pregătirii profesionale a cooperatorilor. S-a pus un accent deosebit pe meseriile legate de dezvoltarea noilor activități cerute de întreținerea obiectelor de uz casnic și personal.După ce s-a referit la unele lipsuri care mai persistă în deservirea populației în ce privește numărul unităților de reparații, calitatea și operativitatea lucrărilor executate și atitudinea unor cooperatori față de cliențl. vorbitorul a subliniat necesitatea îmbunătățirii continue a calității lucrărilor și a muncii de îndrumare și control, precum și a extinderii unităților existente și organizării altora noi.în continuare, vorbitorul a arătat realizările obținute de cooperativele de obiecte de artă populară, domeniu în care lucrează aproape 9.000 de cooperatori.Producția obiectelor de artă populară a sporit, ajungînd la finele anului 1961 la 118 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 3 ori și jumătate față de producția dift anul în care s-a ținut ultimul "Congres. Produsele de artă populară și artizanat sînt solicitate și pe piața externă, fapt relevat cu prilejul numeroaselor prezentări de exponate la tîrgurile internaționale și de volumul sporit cerut la export.Referindu-se la producția de mare serie a unor bunuri de consum în cadrul cooperației meșteșugărești, vorbitorul anarătât că în viitor aceasta va trebui în mod treptat re- strînsă, întreaga activitate concentrîndu-se spre îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IlI-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, de a dezvolta multilateral prestările de servicii pentru populație.In ultimii doi ani au fost făcute investiții în construcții și utilaje în valoare de 108 milioane de lei. Unitățile nou construite au fost amplasate îndeosebi în centrele indu- triale, în stațiunile balneoclimaterice și în orașe. S-au repartizat, de asemenea, cooperației meșteșugărești un număr important de mijloace de transport auto, care au contribuit la buna organizare a transportului obiectelor și materialelor la unități. O contribuție la rezultatele pozitive obținute de cooperativele meșteșugărești a avut-o aprovizionarea din ce în ce mai bună cu materii prime, materiale, piese, aparate și scule.In vederea îmbunătățirii a- ptovizionării, conducerile de uniuni și cooperative vor trebui să ia măsuri pentru încheierea la timp a contractelor economice, urmărind livrările la termenele stabilite, veghind la păstrarea în condi- țiuni corespunzătoare a materiilor prime, la folosirea lor cu spirit gospodăresc, la stabilirea unor consumuri specifice corespunzătoare, evitînd cazurile de risipă, pierderi și degradări de materiale și de aprovizionare cu materiale peste necesitățiCa urmare a reducerii cheltuielilor de tot felul și a folosirii mai bune a rezervelor interne, s-a redus prețul de cost, au sporit beneficiile cooperativelor. în anul 1961 au fost obținute peste plan, economii de peste 59 milioane de lei, precum și beneficii de 48 de milioane de lei Cota parte din beneficiu ce s-a distribuit cooperatorilor la sfîrșitul fiecărui an a totalizat numai în perioada 1960-1961 suma de aproape 100 de milioane de lei. In ultimii doi ani fondul de bază al cooperativelor s-a mărit cu aproape 25 la sută, iar fondul social cu 20 la sută, ceea ce a asigurat investiții pentru mărirea continuă a volumului activității economice.Trebuie arătat că în unele cooperative nu s-au luat întotdeauna măsuri suficiente pentru lichidarea pierderilor, nu a fost combătută și nu s-au luat măsuri împotriva încălcării disciplinei financiare, nu sa manifestat destulă grijă pentru buna gospodărire a fondului obștesc.In vederea continuei consolidări economice a unităților, conducerile de uniuni și cooperative trebuie să folosească toate mijloacele pentru reducerea cheltuielilor neproductive și lichidarea celor inutile, întărind continuu disciplina financiară și exercitînd permanent un control competent și eficace,

care Să ducă la sporirea fondurilor obștești.Referindu-se la condițiile a- sigurate prin grija partidului pentru ridicarea continuă a nivelului de viață material și cultural al cooperatorilor, vorbitorul a arătat, că, pe bază rezultatelor obținute în creșterea producției și ridicarea productivității muncii, cîștigul mediu al cooperatorilor, în ultimii doi ani, a crescut cu peste 18 la sută.In perioada care a trecut de la ultimul Congres, s-a utilizat prin sistemul propriu al asigurărilor sociale pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale membrilor cooperatori suma de 650 milioane lei.In majoritatea cooperativelor au fost introduse numeroase dispozitive de protecție la mașini și utilaje, s-a îmbunătățit sistemul de ventilație, de iluminat și de încălzire în ateliere, s-au efectuat lucrări de lărgire și de mai bună a- menajare a spațiilor de producție și deservire și altele.Vorbitorul a amintit în continuare măsurile luate de U.C.E.C.O.M. în scopul îmbunătățirii activității și simplificării aparatului tehnic-admi- nistrativ, pentru atragerea unui număr tot mai mare de cooperatori la conducerea treburilor unităților și a subliniat necesitatea ca organele de conducere ale cooperației meșteșugărești să-și îmbunătățească necontenit metodele de muncă, să se deplaseze mai des pe teren, să ajute concret, la fața locului, uniunile și cooperativele.ToV; Gh. Vasilichi a arătat apoi sarcinile care stau în fața cooperatorilor pentru asigurarea unei deserviri multilaterale, rapide și de bună calitate a populației, astfel ca la finele anului 1965 volumul lucrărilor și al prestărilor de servicii sa fie de circa 3 ori mai mare față de anul 1959.Este necesar, a subliniat vorbitorul, să dezvoltăm activitățile unde mai avem rămîneri în urmă și să creăm altele noi unde cerințele de viitor reclamă a- cest lucru, punînd un accent mai mare pe dezvoltarea lucrărilor de reparații, pe organizarea pe scară mai largă a prestărilor de servicii la domiciliu urmărind ca problemă de bază, permanentă, îmbunătățirea continuă a calității deservirii populației.Conducerile cooperativelor trebuie să se preocupe mai intens de valorificarea rezervelor interne, introducerea și extinderea micii mecanizări, lărgirea mișcării de inovații și raționalizări, care să ducă la continua creștere a productivității muncii.O atenție mai mare se va da consultării masei largi de cetățeni prin organizarea periodică de consfătuiri cu populația, prezentări de modele și expoziții.Corespunzător cerințelor de deservire a populației, pînă în 1965, vor fi pregătiți peste 8.000 de cooperatori calificați prin școli profesionale, peste 1.100 prin școli tehnice și>a- proape 10.000 prin calificarea la locul de muncă.Pentru lărgirea spațiilor și utilarea unităților, se prevede a se investi în următorii 3 ani fonduri în valoare de peste 400 milioane lei.Pentru a mări cointeresarea materială a cooperatorilor, în vederea realizării sarcinilor de plan, vor trebui îmbunătățite formele de retribuire, astfel ca ele să fie și mai string legate de cantitatea și calitatea muncii depuse.Avem create — a spus vorbitorul — toate condițiile ca sarcinile care stau în fața cooperației meșteșugărești să fie aduse la îndeplinire cu succes.Cooperativele noastre au o bază materială și financiară bună, creată In decursul anilor. Avem cooperatori harnici și pricepuți care muncesc cu dragoste și elan, cadre de conducere care au acumulat o bogată experiență organizatorică și economică.Va trebui să folosim cu mai multă pricepere experiența dobîndită pînă în prezent, să stimulăm cu toată hotărîrea inițiativa și munca creatoare a tuturor lucrătorilor din cooperația meșteșugărească, să mobilizăm toate forțele pentru ca în viitorii ani să obținem noi realizări în activitatea noastră.In încheiere vorbitorul a spus: Vom depune toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne sînt trasate pentru ca, împreună cu toți oamenii muncii, să contribuim la desăvîrșirea construcției so* cialismului în scumpa noastră patrie, la întărirea păcii îxt lumea întreagă.
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Cuvintarea tovarășului N. S. Hrușciov
la mitingul de la Varna

SOFIA 17 (Agerpres). -— După ce a transmis un salut fierbinte oamenilor muncii bulgari N. S. Hrușciov a spus: Oamenii sovietici se mîn- dresc că au prieteni atît de devotați ca oamenii muncii din Bulgaria, alături de care este plăcut să muncești, să lupți și să învingi! Dar prietenia nu înseamnă numai strîngeri de mînă și cuvinte frumoase. A- devărata prietenie înseamnă ajutor reciproc ți sprijin reciproc.Adevărata prietenie se manifestă nu numai cu prilejul sărbătorilor și aniversărilor, ci mai ales în munca de zi cu zi, în munca noastră comună, în lupta comună pentru construirea socialismului și comunismului ! Credincioși principiilor unei asemenea prietenii, oamenii sovietici se bucură mult pentru fiecare succes al dv.După istorica victorie a poporului bulgar asupra monar- ho-fascismului, în septembrie 1944, poporul bulgar a repurtat victorii strălucite în construcția socialistă. Alături de dv., ne bucurăm de faptul că edificiul socialismului crește nu zi de zi, ci oră de oră, crește sigur și temeinic — spre bucuria oamenilor muncii din Bulgaria, din Uniunea Sovietică și din întregul lagăr socialist.Fiind în Bulgaria, nu poți să nu admiri minunatele ei peisaje — ogoarele, munții, grădinile și viile pitorești. Astăzi însă privirea noastră este atrasă de un alt peisaj al Bulgariei, tot atît de frumos — noul peisaj industrial.Frumusețea acestui peisaj arată în mod elocvent hărnicia și talentul poporului dv. Pretutindeni se observă vrednicia și energia, uriașul entuziasm cu care poporul bulgar muncește pe minunatul său pămînt, transformîndu-1 și în- frumusețîndu-1 pentru ca viața, care de pe acum este frumoasă, să devină și mai bună, și mai frumoasă.Putem spune, dragi tovarăși, cu sentimentul profundei satisfacții, că în perioada care a trecut de la Congresul al VII-lea al Partidului Comunist Bulgar, poporul bulgar a obținut succese deosebite în dezvoltarea economiei, culturii, în ridicarea bunăstării sale. în anii aceștia s-au dezvoltat considerabil metalurgia, energetica, și mai ales construcția de mașini din R. P. Bulgaria. Au căpătat- o dezvoltare continuă industria chimică, electrotehnica, producția renumitelor articole ale industriei a- limentare bulgare.în regiunea Stara-Zagora am vizitat complexul industrial „Marița-Est“, iar aici la Varna am văzut uzina de construcții navale care produce nave moderne de mare tonaj. O asemenea uzină la dv. nu este unica.Nu voi enumera toate realizările dv. în dezvoltarea industriei, științei și tehnicii. Le cunoașteți mai bine ca mine. Este însă greu să mă abțin de a nu-mi exprima admirația față de uriașele succese pe care le-ați repurtat.Care din țările capitaliste cu un teritoriu și o populație egală cu a Bulgariei se poate lăuda cu o astfel de dezvoltare impetuoasă a industriei sale — acest izvor puternic de bunăstare a oricărui stat?Referindu-se la aspectul nou, plăcut, al satelor bulgare tov. N. S. Hrușciov a spus :în trecut țăranul bulgar nici nu putea visa o astfel de viată. Numai în condițiile orîn- duirii socialiste, numai cu ajutorul muncii conștiincioase în colectiv, numai cu sprijinul clasei muncitoare, țărănimea își poate crea o viață plină de belșug, frumusețe spirituală și fericire.Ne face plăcere să constatăm că planul cooperatist elaborat de marele Lenin, ideile sale nemuritoare despre alianța clasei muncitoare cu țărănimea, traduse în viață în U- niunea Sovietică, au triumfat acum și în Bulgaria și în multe alte țări din Europa și Asia.De obicei țara dv. este considerată relativ mică. într-ade- văr, cind privești harta pare că așa și este.Problema constă nu în dimensiunile teritoriului, în numărul populației. Nu numai după acestea trebuie să apreciem o țară sau alta, un popor sau altul. Principalul constă în ce a realizat și cum a realizat poporul respectiv, în modul în care se bucură de condițiile favorabile ale noii orînduiri, cît de rațional și de eficient folosește resursele naturale, economice și celelalte resurse ale țării sale.Poporul bulgar, muncitorii și țăranii, intelectualitatea populară muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist și al Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Todor Jivkov, creează și înmulțesc cu energie uriașă, cu mare eficiență avuția .națională a țării lor.Experiența dv., realizările dv. în industrializarea țării, în transformarea agriculturii, în dezvoltarea culturii, în domeniul transformărilor de stat și sociale arată că poporul bulgar, sub conducerea Partidului său Comunist, s-a dovedit un

maestru minunat al construcției socialiste.Referindu-se la ținutul situat pe litoralul Mării Negre, N. S. Hrușciov a arătat că în prezent, spre deosebire de trecut, Vama și Burgasul s-au transformat în mari porți maritime ale Bulgariei. în prezent, ținutul dv. este renumit prin construcția sa de nave, prin produsele sale chimice, prin producția de mașini, ciment, mărfuri textile, zahăr și multe altele. Viața a început literalmente să clocotească, bucurînd ochiul oricui privește lucrurile fără idei preconcepute, ci așa cum sînt ele în realitate.O impresie foarte plăcută produc stațiunile dv. climaterice de pe litoral — sanatorii moderne pentru oamenii muncii.Acolo unde se întindeau numai nisipuri se înalță aram hoteluri frumoase și confortabile. Ceea ce a fost aici înainte, a fost de la natură, cum se spunea înainte — de la Dumnezeu. Iar ceea ce există acum a fost creat de muncitorii, inginerii și tehnicienii bulgari, de minunății arfaitecți bulgari, a fost creat de popor. S-au făcut construcții de bună calitate, cu mult gust și. ceea ce este foarte important, eu economie.Este interesant că acesie locuri, care in trecu: erau destul de sălbatice, odată cu victoria socialismul-. pe pămîntul bulgar au dever..: un centru de atracție ce ur. ieî deosebi:, unde în prezer.: v_n oameni din toată Europa și chiar din celelalte părți ale lumii. Pir.ă și capita* ișrii au devenit curioși : wCe au făcut aici comuniștii Irtr-adevâr. în Bulgaria socialista toți oamenii care doresc sâ vadă cu bună intenție ce au făurit oamenii muncii bulgar: cu brațele lor. au ce vedea.Tovarăși! Litoralul Mării Negre din Bulgara este o adevărată bijuterie. Aș spune chiar că întregul bazzn al Mării Negre, eu țărmurile sale, cu apele sale termale si clima sa blinda, este o regiune extrem de bineetivintată pe globul pămintesc. Prin aceasta laud ținutul dv. $: îmi exprim și bucuria că țărmul nostru al Mării " - — - -frumos.Marea numai Sovietice. Romintei ș. Bulgariei. dar și alte țărmun. Marea Neagra servește de mult și bine pentru legături între Uniunea Sovietică, Romi- nia și Bulgaria. De ce toate țările din bazinul Mării Negre să nu folosească din plin acest bun al naturii, sâ nu stabilească între ele legături economice, culturale și alte legături trainice și. prin aceasta, să înlăture starea de suspiciune și îngrijorare ? Marea Neagră trebuie să fie o mare a păcii și prieteniei între popoare. Oare acest lucru nu interesează în mod vital nu numai poporul, dar și cercurile de afaceri, de pildă, din Turcia ? Doar în dezvoltarea economică și culturală a acestei țări domnește stagnarea, patriarhatul, crește mizeria oamenilor muncii. Și nu în- tîmplător din timp în timp asistăm la zguduiri politice în această țară.Nu este oare timpul ca cercurile guvernamentale din Turcia ca și din celelalte țări vecine cu ea, să se convingă de zădărnicia liniei lor politice de izolare de vecini, liniei politice în condițiile căreia interesele naționale sînt subordonate intereselor monopolurilor străine și pregătirilor de război absurde ? N-ar fi oare mai bine ca țărmurile pe care sînt amplasate bazele militare ale N.A.T.O. și instalațiile pentru lansarea rachetelor cu încărcături atomice să fie transformate în regiuni ale muncii pașnice și ale propășirii ?Imperialiștii. conducătorii N.A.T.O. nu pot să nu-și dea seama că poporul Turciei geme sub povara înarmărilor, ce i-au fost impuse de N.A.T.O. Imperialiștii încearcă să îmbuneze unele cercuri din

Negre i-'. deNeagră țărmurue scaxlA

După cuvintarea lui N. S. Hrușciov, care a fost ascultată cu o deosebită atenție. Nikolai Boiadjiev. președintele Sfatului popular orășenesc, * minat înaltului oaspete diploma și insigna de cetățean de onoare al orașului Varna.N. S. Hrușciov se apropie de microfon și mulțumește călduros pentru înalta cinste ce i s-a făcut de către cetățenii Varnei. în euvintul său el a spus printre altele :Aici sînt prezenți corespondenți din țările capitaliste. Unii dintre ei au venit din Uniunea Sovietică. Astăzi m-am întîlnit cu ei, ei s-au apropiat de mine. Unii dintre ei scriu după cum le convine: Ascultă una și scriu cu totul alta. De acest lucru nu sînt vinovați < orînduirea Ei nu pot rile simple pentru dv.nuite. Ei, de pildă, nu înțeleg că noi dorim să construim so-
ei. este vinovată care i-a generat, sâ înțeleagă lucru- > care pentru noi și sînt cele mai obiș-

O hotărîre a C.C. al P.C.U.S
și a Consiliului de MiniștriTurcia și din alte țări prin diferite pomeni, promisiuni de ajutor economic. Oricine își dă seama că acest așa-zis ajutor economie nu este nici pe departe dezinteresat. El atrage tot mai mult Turcia în mrejele alianței militare N-A.T.O. și prin aceasta împovărează și mai mul; bugetul ei prin cheltuieli pentru întreținerea unei armate peste măsură de mari și pentru înarmare. Aceste cheltuieli literalmente seacă bogățiile populare și economia, care nu poate fi redresată de nici un fel de pomeni.Pentru a scăpa de greaua povară militară și totodată a se izbăvi de chelvuieii neproductive. spre a preîntâmpina un al treilea război mondial, popoarele trebuie să determine cercurile guvernante sâ dizolve uniunile militare, să lichideze bazele militare, să obțină dezarmarea generală si totală.Uniunea Sovietică, țările socialismului fac total pentruca forțele păci: din întreaga lume sâ crească și sâ se îrrtă- rească. inclusiv și in Balcani. Considerăm că sarcina noastră este de a ne uni forțele în lupta pentru pace cu toate țările și popoarele care se află pe pozițiile coexistenței pașnice. care doresc o pace trainică pe părrint.Intr-un timp relațriie noastre ca Iugoslavia erau incor- da:e- Acum pu^sn remarca cu satisfacție îmbunătățirea relaprior eu această țară — una dm cele ma. mari țări din Peninsula Ba-căniră. Popoarele Iugoslavei au dus o luptă eroică impocriva cotropitorilor germano-fasriști și prin această luptă au cucerit respectul popoarelor. In prezent. avem relații normale cu Iugoslavia și aș spune chiar mai mult — relațd bune. In numeroase probleme inîema- tzoeale re.emoare ia asigurarea și consolidarea păcii, po- zitnle noastre coincid. Nă- zuîm sincer ca eforturile noastre in lupta pentru o pace trainică în întreaga lume, pentru securitatea popoarelor sâ meargă în aceeași direcție.Avem relații bune cu Iugoslavia și în domeniul comerțului. Sperăm că relațiile economice reciproc avantajoase dintre Uniunea Sovietică și Iugoslavia vor etntinua să se dezvolte. Slrtem d spraș; sâ eoesoljdte șt sâ derveitto rrlațg> drive țărZe noastre XL fcri.trrbuHT briegxm — pe toate plawL* deoarece »- ceasta este fa interesul pspoe- relor. fa interesul mrtV' dării pârii.Oamenii sovietici pocnesc de la ideea câ ia cfada deosebtrr de concepții intr-o serie de probleme pclitice și idebjogiee, not ca țară care eceutr. «te comunismul, vom face trtul pentru a avea o colaborare bună cu Iugoslavia șt prm >- ceasta să ajutăm popoarele -f să se consolideze pe poetule socialismului- Aceasta va contribui nu numai la imbenătă- tirea relațiilor reciproce cmțre Uniunea Soviet?că și Iugoslavia, dar va fi fa fok^I tuturor țărilor care ccesțrfaeac socialismul, coemmismm-Partidul nostru comunist ff guvernul sovietic, faaptumd voința poporului sevene, avind spr.jinui său unanim, avind sprijinul poporului bd- gar și al pepoareior din celelalte țări sor.alate. va promova și de acum înainte fa mod perseverent pcl.uoa pârii, prieteniei și colaborări intre popoare, va lupta pentru r.*^r- zicerea armei nucleare ș. peo- tru dezarmarea generalâ.In prezent, lagărul soc?al_5t, a spus în încheiere N. S. Hrușciov. dispune de sufriten- te forțe și mijloace pentru ea avind sprijinul tuturor popoarelor iubitoare de pace să pună în frîu pe agresori- A- pelăm insistent la oamer—; de stat din toate țările, indiferent de orînduirea socială : problema păcii și a războiului — este o problemă de viață și de moarte. Să căutăm împreuna căile spre o pace trainică! Sâ facem totul pentru ca un nou război pustiitor să nu fie posibil pe pămint!

iul

cialismul, comunismul, și nu numai dorim, ci fl construim. Construim, domnilor, da, construim !Noi putem spâne acestor corespondenți : Cind nu scrip adevăml, prin ao-vitatea voastră umbriți o zi senină și. desigur, nu e vorba airi că nu ne ajutați, dar din ignoranță tăiați craca pe care stați voi înșivă. Pentru că arborele vieții — este arborele comunismului, și toți oamenii se vor hrăni cu roadele acestui arboreDe aceea, venip-vă in fire la timp, domnilor ziariști, și încercap să ințelegep just procesele istorice care se să- virșesc acum cir.d o treime a populapei globului pămintesc a păși: ferm pe calea construirii socialismului și comunismului. Contribuip Drin munca voastră la acest proces ! Dar dacă nu vep contribui la a- ceasta, va fi mai rău pentru voi înșivă, deoarece noi în orice caz vom merge ne calea noastră, iar o dată și o dată

veți rușina în fata ne- voștri. Ei vor întreba ce ați făcut cind rușii.voi vă poților — dar _ .bulgarii, chinezii, rominii, iugoslavii și popoarele altor țări au luptat pentru victoria noii orînduiri? Și voi va trebui să roșiți, pentru că în timp ce a- ceste popoare au construit socialismul și comunismul, voi v-ați dedat la tot felul de calomnii la adresa constructori- pare râu că va trebui să roșiți in fața nepoților voștri. Dați-vă seama, domnilor și porniți pe calea pe care pășesc cei care luptă pentru viitorul mai bun al întregii omeniri.In încheiere. N. S. Hrușciov a arat cetățenilor din orașul Varna, noi succese în mancă, in construirea socialismului pentru binele poporului bulgar, pentru binele tuturor popoarelor care luptă, pentru fericirea oamenilor, pentru socialism, pentru comunism, pentru pace in întreaga lume.
★

VARNA 17. - (De la trimi- 
«ul special Agerpres Mircea 
Mosreâș: Joi dimineață mem
brii delegației de partid și 
g^oemamentale a U.RJJ-S. :n fns’sJe cu N. S. Hrușciov, în
soțiți de Todor Jivkov. Anton 
îugor și alți conducători de 
pc-zid și de stat bulgari, cu 

Institutul de cercetări 
agronomice din comuna Ge- 
rercl Toșevo, din apropierea 
■Vcmei.

Mii de locuitori din locali- 
tâfile aflate pe șoseaua stră- 
bâr^tă de convoiul mașinilor 
oficiale, printre care orașul 
Tolbuhm, cu făcut oaspeților 
o ccidă și entuziastă primire.

Ttmp de peste trei ore 
Nildta Sergheevici Hrușciov a 
discutat cu directorul și spe- 
cialișrii institutului, intere- 
rindu-se indeeproape de pre- 
ocupârUe, metodele și rezul
tatele obținute de ei in mun
ca de iercetare științifici. 
Oaspeții au vizitat loturile 
experimenlale ale institutu
lui.

La înapoierea la Vama 
membrii delegației sovie::ce și 
persoanele oficiale bulgare 
care ti Insoțese au trecut 
prin Balâc, unde ca și pe 
întregul parcurs au fost fnde- hmg ovaționați de popu^ție.

I

al U. R. S. SComitetul și Consi- UXSĂ pri-
MOSCOVA. — Central al P.C.U.S. lini de Miniștri al au adoptat o hotărîre vind îmbunătățirea selecționării și pregătirii de cadre științifice în Uniunea Sovietică.în hotărîre se menționează că in domeniul pregătirii de cadre științifice au fost obți-

nute succese importante. In U.R.S.S. există peste 400.000 de lucrători științifici. în ultimii ani a crescut nivelul teoretic și valoarea practică a cercetărilor științifice.,J)ar sarcinile dezvoltării continue a științei și tehnicii cer îmbunătățirea considerabilă a selecționării și pregătirii de cadre științifice. In
A 40-a aniversare a organizației

unui TASS

de pionieriMOSCOVA 17 (Agerpres). — La 19 mai Organizația de pio- n ori „V. I. Lenin", care cuprinde 185 milioane copii, sărbătorește • 40-a aniversare.După cum a declarat cc-espondent al agențieiLubov Baleasnaia — secretar al C.C. al Comsomolului și pre- șec —e e Consiliului Central al organizației unionale de pionieri „V. I. Lenin" tinerii leniniști, sub conducerea Comsomolului, dator *ă grijii partidului, întregului popor, au realizat multe în decupa; celor 40 de ani.Acue a generație a tinerilor ten r.îști a înscris o nouă pagină > istoria pionierilor. Copiii au 
ma-^ testat o adevărată pasiune pe—u planul pionieresc de doi

„V. I. Lenin"ani pe care ei îl denumesc „sora mai mică a sepienalului". nierii au adunat un milion tone fier vechi pentru construcția conductei petroliere „Prietenia". Multe noi locomotive și combine, motonave și macarale au fost făcute din metalul adunat de pionieri. In prezent copiilor le aparfine tot ceea ce este mai bun din ceea ce avem noi, a spus Baleasnaia. Astăzi la dispoziția lor se află 3.000 de palate 300 de nicieni, nerilor blioteci parcuri stadioane, copii.

Pio- de

și case ale pionierilor, stațiuni ale tinerilor teh- 250 de stafiuni ale ti-naturaliști, 5.000 de bi-pentru copii, 200 depentru copii, zeci de linii ferate pentru I
Procesul căpeteniei 0. A. SPARIS 17 (Agerpres). — Cea de-a doua zi a procesului lui Salan a început, după expresia plastică a procurorului general, Gavalde, printr-un „atac concentrat" al avocaților lui Salan împotriva acuzației cu vădita intenție de a tergiversa sau amina pe termen nedeter- minat judecarea căpeteniei .Organizației armate secrete".Ridirind în slăvi acțiunile trapelor colonialiste franceze, care s-au aflat sub comanda hn mai ir.tii în Indochina, iar apei in Algeria, Salan a căutat să justifice războaiele coloniale nedrepte pe care Franța le-a purtat în aceste țări și intenția cercurilor co-

loniale franceze de a menține popoarele vietnamez și alge- rian sub jugul sîngeros minației imperialiste.Salan a declarat cu voltură că în tot cursul ciului său în Algeria el nu numai că a apărat fățiș ideea menținerii regimului colonial în această țară, ci și a urmărit în mod practic transformarea Algeriei într-o provincie franceză.A început interogarea martorilor. Din partea acuzării, primul a făcut depoziții generalul Aillerot, fost comandant suprem al trupelor franceze din Algeria.

al do-dezin- servi-

prezent, ritmul pregătirii lucrătorilor științifici este insuficient", se spune în hotărîre.Hotărîrea subliniază necesitatea elaborării de planuri anuale și de perspectivă în ce privește pregătirea cadrelor științifice.S-a stabilit că la Academia de Științe a U.R.S.S., la academiile de științe ale republicilor unionale, instituțiile de cercetări științifice și instituțiile de învățămînt superior în posturile de conducere pot fi numite persoane pînă la vîrsta de 65 de ani. Excepție se poate face numai în urma unei hotărîri speciale pentru fiecare caz în parte.Hotărîrea consideră ca inadmisibilă supraaglomerarea oamenilor de știință cu numeroase sarcini științifico- organizatorice și obștești care îi împiedică să depună o activitate rodnică în problemele științifice importante.

GENEVA 17. (De la trimisul special Agerpres N. Pui- cea): în Palatul Națiunilor din Geneva continuă lucrările A- dunării Mondiale a Sănătății. In cadrul a diferite comitete au loc discuții pe marginea problemelor aflate pe ordinea de zi.Luînd cuvîntul în Comitetul pentru program și buget, la capitolul privind programul de eradicare a paludismului în lume, delegatul romîn dr. Sgîndăr Pompiliu a vorbit despre realizările obținute în acest domeniu de R. P. Romî- nă, care se situează astăzi printre țările cele mai avansa-: te în cadrul programului de eradicare a paludismului. Dezvoltarea condițiilor economice și sociale, asanarea factorilor de mediu și organizarea unei puternice rețele sanitare de bază și de specialitate, a spus reprezentantul romîn, ne îndreptățesc să apreciem că eradicarea paludismului în R. P. Romînă va fi definitiv încheiată la începutul anului 1965.în cadrul Comitetului pentru discuții tehnice privind sănătatea mintală, delegatul romîn, prof. dr. Șoflete a intervenit de mai multe ori ară- tind principiile și măsurile tehnico - organizatorice care stau la baza sistemului de ocrotire a sănătății în R. P. Romînă. — _ despre realizările țării noastre în domeniul profilaxiei și tratamentul afecțiunilor neuro- psihice.
El a vorbit totodată

Mișcarea grevistă
din Spania continuăMADRID 17 (Agerpres). — După cum transmite din Madrid agenția France Presse, aproximativ 30 de studenți, a- restați în timpul demonstrațiilor care au avut loc săptămî- na trecută în apropierea Universității din Barcelona, vor compărea în fața unui tribunal militar.La Barcelona sînt difuzate manifeste în care muncitorii și studenții orașului sînt chemați să participe la 17 mai în Piața Universității la demonstrația în semn de solidaritate cu greviștii.Manifestele sînt semnate de membrii Comitetului de legătură ai următoarelor patru organizații : Confederația națio-

Aspect de Io o manifesfafie anti guvernamentali * studenfilor din Lisabona.
COMENTARIUL ZILEI

Adevărații autori
ai încordării din Laosorespondenț ziarelor octide-itale au 

consemnat cu scrupu- 
hzîtale 
tui.
ÎS 
rând WsshmgSQnokji f). 

16-a zi • eceneic* be e marină a S.U.A.
> o^zarze* a Bangkok, în Tai- Opera* -■ ea a săvîrșit-o . : . : -. , . a e. ’ a că-rw saabră apariție este evaluată -zor e calcule americane drept an factor de intimidare. Celor ISOO de pușcași marini a- -e-:a- sosiți în mare viteză 

se vor acăjga încă mai multe 
■n de militari adunați în grabă re c* ' gar-zoar.eie sud-asiatice 
• e SJJA.

Soldații aceștia n-au fost aduși
- 'i anda în scopuri turistice, 

oe: — probabil — mulți din ei 
tr prelera să admire străvechile monumente ale țării decîf să se 
averrureze intr-o afacere vădit -ec-ra'ă. „Turiștii" americani în fo—a m .’ară au alte obiective 
ie: =:= i s= = pr.vi frumusețile
*a endeze. Potrivit agenției „A- SSOC1ATED PRESS" — surse bine -formate au declarat că se crede că soidafii americani vor întreprinde acțiuni militare concrete".

^Acțiuni militare concrete’’ nu 
înseamnă o promenadă cu pușca 
pe umăr, ci acte de o gravitate esne de apreciat. Pămîntul tailan- 
dez are rol de cap de pod. Țe
vile puștilor sînt îndreptate spre 
ce’ălalt mal al fluviului Mekong. 
Ziarista americană Margueritte 
Higgins, făcînd referiri la surse

evenimen- 
Exac* orele c -e—e'es, fi- 
seama ce ora cea de a 
luni, un bata-

oficiale afirma că „intervenția a- mericană în Laos nu este exclusă".
La ora actuală, ziarele apusene 

se întreabă insistent dacă trupele 
americane se vor angaja în luptă 
directă împotriva forjelor patrioti
ce laoțiene. Măsurile de ordin 
militar luate de guvernul S.U.A. 
la capătul unor reuniuni confiden
țiale cu participarea președintelui 
Kennedy și a consilierilor săi au 
un evident caracter agresiv și nu 
există nici un fel de justificare 
plauzibilă în sprijinul lor. Oficia
litățile Departamentului de Stat 
invocă violarea acordului de în
cetare a focului. Dar cine a vio
lat acest acord ? L-au încălcat 
chiar profejafii Washingtonului, fa
limentara clică Boun Oum și Fumi 
Nosavan. Faptele demonstrează 
categoric că tocmai unitățile lui 
Boun Oum și Fumi Nosavan — 
comandate de ofițeri americani — s-au dedat la operațiuni ofensive 
împotriva regiunilor eliberate din 
Laos. Numai în regiunea Nam 
Tha, rebelii au concentrat peste 
6.000 de soldați și ofițeri. 1.000 
de „consilieri" americani îi ins
truiesc pe soldații grupării reac
ționare. Căpeteniile rebele n-ar 
fi îndrăznit să comită asemenea 
acte dacă nu ar fi avut asentimen
tul Washingtonului. Fără dolarii 
și armele americane, gruparea 
rebelă nu poate rezista nici mă
car cîteva zile pentru că poporul 
laoțian o respinge. Poporul lao
țian este puțin numeros dar greu 
încercat de istorie. El năzuiește 
la o viață pașnică, aspiră la un 
Laos neutru. în calea acestor nă
zuințe se află forțele reacționare 
grupate în jurul lui Boun Oum și

Fumi Nosavan care vor să trans
forme Laosul într-o anexă a 
S.E.A.T.O. Dar pe timpul de luptă, 
aceste forțe au suferit infringed. 
Cea mai mare parte a teritoriului 
țării este controlată de forțele 
patriotice — trupele guvernului 
legal al lui Suvanna Fumma și u- 
nităfile Patet Lao. Forțele patrio
tice au o atitudine constructivă, 
plină de răbdare, corectă, pătrunsă 
de grijă față de viitorul pașnic al 
Laosului. Ele se pronunță pentru 
formarea unui guvern de unitate 
națională care să asigure neutra
litatea țării.

Rebelii înfrînți au trebuit să ac
cepte un armistițiu pe care însă 
l-au subminat neîncetat. ^îndrăz
neala" lui Boun Oum și Fumi No
savan are un inspirator din culise. 
De aceea, Boun Oum și Fumi No
savan au sabotat formarea guver
nului de coaliție și au sfidat hotă- 
ririle de la Geneva pe care le-au 
socotit drept simple petece de 
hîrtie. Chiar „NEW YORK TIMES" remarca : „Dacă Statele Unite ar dori sincer să fie creat un guvern de coaliție, ele ar putea ușor sa-l înfrîneze pe generalul Fumi Nosavan". Numai că n-au dorit...

în fata opiniei publice mon
diale au fost dezvăluite în repe
tate rînduri acțiunile provocatoare 
ale grupării rebele. Este simpto
matică afirmația ziarului englez 
„TIMES" potrivit căreia și unele 
persoane de la Departamentul de 
Stat recunosc că trupele lui Boun 
Oum și Fumi Nosavan „se fac vinovate de o provocare extremă". Oficialitățile americane nu 
au manifestat însă nici un gest 
de îngrijorare în fața primejdii-

lor reale la adresa fragilului ar
mistițiu din Laos. Firesc : strate
gii americani sperau că operațiu
nile ofensive ale rebelilor le vor 
aduce tiștiguri teritoriale. In fe
lul acesta, năzuiau să impună so
luționarea problemei laoțiene po
trivit propriilor lor dorințe. Ofen
siva rebelilor nu s-a desfășurat 
însă conform așteptărilor Washing
tonului. Forțele patriotice au dat 
o ripostă zdrobitoare rebelilor. 
La Vientiane, căpeteniile grupă
rii reacționare au intrat în panjeă. 
Nici protectorii americani nu și-au 
mai putut păstra calmul. El au 
constatat ceea ce scria și un co-
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mentator al ziarului „NEW YORK 
TIMES’’ : „Luptele din ultima săp- tamînă au convins oficialitățile din Washington că nu se mai poate conta că armata grupării de dreapta sa mai întreprindă vreo acțiune eficace...”La ora actuală, comandamentul 
militar american din Tailanda ia 
măsuri pentru a expedia înapoi 
în Laos pe cei 3.000 de soldați 
din trupele lui Boun Oum-Fumi 
Nosavan care în panică fugiseră

nală a muncii, Uniunea generală a muncitorilor din Spania, Uniunea generală a mun-, citorilor din Catalonia și Mișcarea socialistă din Catalonia.La Madrid au fost arestați la 16 mai o serie de reprezentanți ai intelectualității spaniole, printre care criticul de artă Moreno Galvan, poetul Jose Cabalero Bona], pictorul Manuel Ortis și poetul Gabriel Celaia.în același timp, în știrile sosite la Madrid se arată că încă 2.500 de muncitori de la minele de fier din provincia Leon au declarat grevă. Situația în provincia Leon a devenit și mai serioasă.Muncitorii de la minele carbonifere și minele de fier din această provincie cer nu numai majorarea salariilor, ci șl modernizarea minelor !n care extracția se face în prezent prin metode învechite.
ROMA 17 (Agerpres). — „A- 

supra Madridului planează 
primejdia grevei generale a 
muncitorilor din transport" 
sub acest titlu ziarul „II Mes< 
•aggero" publică știrea despre 
situația din Spania. Toți mun
citorii de la căile ferate, liniile 
de tramvai și autobuz pot să 
înceteze în orice moment lu
crul, scrie ziarul. In 
subliniază că forțele 
nești au fost trimise 
depourile, unde au
circa 100 de persoane. Au loc 
greve, de asemenea, la Sara- 
gosa și în diferite mine din 
Spania centrală. La Valencia, 
unde la 15 mai a avut loc o 
demonstrație studențească, au 
fost arestate 60 de persoane.

știre se 
poliție- 

la toate 
arestat

peste frontiera tailandeză. Tru
pele americane concentrate la 
granița cu Laosul au primit misiu
nea de a sprijini din spate tru
pele clicii reacționare. între timp 
la operațiunile efectuate de re
beli iau parte soldați ciankai- 
șiști. Unora din țările participante 
la blocurile militare patronate de 
S.U.A. li s-a cerut să trimită trupe 
în această regiune. Ministrul Afa
cerilor Externe al Canadei, Green, 
a declarat însă că țara lui va re
fuza orice cereri de a trimite trupe 
în Laos deoarece „grupul Boun Oum—Fumi Nosavan poartă întreaga răspundere pentru actuala criză laofiană".Laosul își poate regăsi liniștea. Pentru aceasta este nevoie însă să se respecte acordul realizat la întîlnirea de la Viena dintre N. S. Hrușciov și J. Kennedy precum și hotărîrile conferinței de la Geneva în problema laofiană. In primul rînd, trebuie să înceteze amestecul american în Laos. La Washington trebuie să se înțeleagă limpede că Laosul nu este o provincie americană. Avea dreptate prințul Suvanna Fumma în interviul acordat ziarului „LE MONDE": „Am spus acest lucru întotdeauna 
americanilor și repet din nou — 
trebuie să înceteze amestecul 
militar american în țara mea".Glasuri ce îndeamnă la luciditate răsună și în S.U.A. Unul din cele mai influente ziare americane, „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR", scria acum cîteva zile : 
„Statele Unite ar trebui să învețe 
de pe urma evenimentelor din 
Laos că nu este de așteptat ca 
asiaticii să lupte cu eficiență pen
tru un guvern nepopular. Statele 
Unite au făcut greșeala de a a- 
corda un ajutor deplin unei dicta
turi care se teme de popor... Lec
ția Laosului este că asiaticii vor 
lupta numai pentru o cauză în 
care cred..."

Situația actuală din Asia de sud- 
est este deosebit de gravă. Răs
punderea o poartă Washingtonul 
și profejații săi din această parte 
a lumii. EUGENIE OBREA


