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Cu toate forțele
la semănat $

Procedee tehnokgice moderne
BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Pentru sporirea de

bitului de țiței la sondele în exploatare, petroliștii 
schelei Zemeș folosesc cu bune rezultate o serie de 
procedee tehnologice — fisurările hidraulice, trata
mentele cu solvenți, acidizările și altele. In condi
țiile de sol din Moldova, aplicarea fisurărilor hi
draulice s-a dovedit deosebit de eficace. în urma 
fisurării sondei 4 103 din cadrul secției a III-a, a 
sondei nr. 2 din secția I și a altor sonde, producția 
de țiței a crescut de peste două ori. Rezultate bune 
s-au obținut și prin aplicarea tratamentelor cu sol
venți. O serie de sonde au înregistrat pe această 
bază o creștere simțitoare a producției de țiței. Un 
alt procedeu tehnologic aplicat pe scară mai largă 
în ultima vreme este acidizarea, aplicată îndeosebi 
la sondele la care s-au efectuat fisurări hidraulice. 
S-a reușit să se obțină astfel o creștere a debitului 
la fiecare sondă cu 2—3 tone pe zi.

r
în primăvara aceasta, datorită 

timpului rece și precipitațiilor că
zute în toate regiunile, lucrările a- 
gricole au început cu întîrziere. Din 
această cauză perioada de semănat 
a culturilor din prima epocă coinci- 

/vie în mare măsură cu semă- 
ratul porumbului și al altor culturi 
din epoca a doua.

Se impune deci ca semănatul cultu
rilor prevăzute în planurile de pro
ducție ale unităților agricole să fie 
făcut într-un interval de timp mult 
mai scurt decît în alți ani. Există 
condiții pentru ca această sarcină 
de mare răspundere să fie realizată 
cu succes : unitățile agricole dispun 
de mai multe mijloace mecanizate, 
au întreprins din vreme pregătiri 
temeinice, asistența tehnică este a- 
sigurată în fiecare unitate. Acum, 
cînd vremea s-a îmbunătățit aproape 
în întreaga țară, țărănimea colecti
vistă, mecanizatorii și lucrătorii din 
S.M.T. și gospodăriile agricole de 
stat au datoria să treacă cu toate 
forțele la executarea lucrărilor de 
pregătire a terenului și semănat, fo
losind din plin tractoarele, mașini
le și atelajele, fiecare zi și oră cu 
vreme prielnică. Nu trebuie uitat 
nici o clipă că semănatul este o e- 
tapă hotărîtoare în lupta pentru 
sporirea producției agricole, că e- 
forturile făcute pentru grăbirea se
mănatului, 
tei lucrări 
tehnic, vor 
bogate.

Folosind 
timp prielnic din cursul lunii mar
tie, colectiviștii din Sîntana, regiu
nea Crișana, Cumpăna, regiunea 
Dobrogea, și din numeroase alte 
gospodării au semănat întreaga su
prafață prevăzută cu culturi fu
rajere. în ultimele zile ale săptă- 
mînii trecute, pe măsură ce terenul 
se zvînta, colectiviștii și mecaniza
torii din regiunile Banat și Dobro
gea, precum și din unele raioane ale 
regiunilor Oltenia, București, Argeș, 
Galați, Crișana, au intensificat lu
crările de pregătire a terenului și 
semănatul culturilor din prima epo
că. în ultimele zile, în Banat s-a 
realizat 80 la sută din viteza zilnică 
de lucru planificată. Pe terenurile 
zvîntate a început lucrul și în re
giunile Maramureș, Cluj, Brașov, 
Hunedoara, Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Ținînd seama că în cam
pania agricolă din primăvara a- 
cestui an contează nu numai fie
care zi ci fiecare oră, membrii mul
tor gospodării colective, mecaniza
torii din numeroase S.M.T. și gos
podării de stat au hotărît încă din 
cursul săptămînii să lucreze și du
minica, pentru a nu pierde vremea 
bună. în acest fel G.A.C. Ion Roată, 
raionul Urziceni, a semănat pînă a- 
cum peste 360 ha cu mazăre, lucer- 
nă, floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr.

în următoarele zile, cea mal im
portantă sarcină a oamenilor mun
cii din agricultură este de a grăbi 
semănatul culturilor furajere — 
mazăre, borceag, trifoliene — pre
cum și al sfeclei de zahăr, inului, 
cînepii, florii-soarelui și cartofilor, 
întreaga suprafață planificată pen
tru culturile care asigură furaje 
animalelor, materie primă in
dustriei și aprovizionarea popu
lației trebuie însămînțată în 
cel mai scurt timp — aceasta fiind 
o condiție hotărîtoare pentru obți
nerea de recolte bogate. Organele 
de partid și de stat, consiliile a- 
gricole regionale și raionale au da
toria să îndrume și să sprijine con
siliile de conducere ale gospodării
lor colective, să organizeze în așa 
fel munca mecanizatorilor și a co
lectiviștilor incit să folosească din 
plin mașinile, lucrînd în schimb 
prelungit sau în două schim
buri — noaptea la pregătirea te
renului și ziua la semănat. Să- 
mînța, carburanții, diferitele mate
riale să fie transportate din vreme 
la capătul tarlalei. Acolo unde su
prafețele destinate culturilor din 
prima epocă nu pot fi însămînțate 
din cauza umidității, se recomandă 
să se facă semănatul pe porțiuni de 
tarlale sau chiar să se folosească 
terenuri svîntate care sînt destinate 
unor culturi din epoca a doua. Ex
periența arată că la semănatul ma- 
zărei și altor plante furajere — cul
turi la care recolta depinde în 
mare măsură de însămînțarea cît

pentru executarea aces- 
la un înalt nivel agro- 
fi răsplătite de recolte

intens puținele zile cu

mai timpurie — dacă lucrarea nu 
poate fi executată imediat cu se
mănători trase de tractor, este pre
ferabil să se folosească mașinile cu 
tracțiune animală sau să se însă- 
mînțeze manual și să se dea cu 
grapa trasă de animale decît să se 
întîrzie.

Pentru ca semănatul culturilor din 
prima epocă să fie terminat, în re
giunile unde sînt condiții, în cursul 
acestei săptămîni, iar în cele
lalte în primele zile cînd se va pu
tea lucra în cîmp, consiliile, agri
cole din regiunile Galați, Iași, Plo
iești și altele sînt datoare să asi
gure ca mazărea de sămînță să a- 
jungă în unități în cel mai scurt 
timp. Orice zi și oră de întîrziere 
în organizarea transportului aces
tor semințe nu poate fi decît păgu
bitoare. Cu aceeași atenție trebuie 
urmărită completarea necesarului 
de sămînță la cartofi și grăbirea 
plantatului în cîmp.

Paralel cu semănatul culturilor din 
prima epocă, colectiviștii, mecaniza
torii și lucrătorii din G.A.S. și S.M.T., 
inginerii agronomi să aibă mereu în 
centrul atenției pregătirile pentru 
semănatul porumbului. Cu toate că 
în primăvara aceasta avem arături 
de toamnă pe o suprafață mai mare 
ca oricînd în trecut, există totuși 
în unele regiuni suprafețe de teren 
care trebuie arate acum, în primă
vară. In fiecare gospodărie, consi
liile de conducere și inginerii agro
nomi au datoria să ia măsuri ca 
toate tractoarele și atelajele care 
nu sînt folosite la semănatul cul
turilor din prima epocă să lucreze 
din plin la executarea arăturilor, 
în această privință consiliile agri
cole și conducerile S.M.T. trebuie 
să acorde un sprijin puternic gos
podăriilor care au suprafețe mai 
mari de arat, asigurînd schimbul 
doi pe un număr sporit de trac
toare. Pot da un ajutor substanțial 
și brigăzile de tractoare din gospo
dăriile. agricole apropiate, care ter
mină semănatul, culturilor din pri
ma epocă și încă nu au condiții să 
înceapă la porumb.

Acum, cînd colectiviștii au mai 
puțin de lucru în cîmp, este posibil 
și necesar ca brigăzile să intensi
fice lucrările de curățire de cioate, 
de defrișare a mărăcinișurilor și 
plantațiilor neproductive spre a se 
putea însămînța în această primă
vară toate suprafețele care urmează 
să fie transformate în terenuri ara
bile. Va fi un cîștig în plus pentru 
fiecare gospodărie și pentru mem
brii ei.

în marca majoritate a regiunilor 
țării, unitățile agricole socialiste

Lucrări gospodărești

In Capitală au început lucrările 
de reparare a unor străzi și de 

■> refacere a unor linii de tramvaie 
|și autobuze. în prezent se refac 
Strei trasee de circulație. Pe linia 
s troleibuzului 88, între străzile Bar- 
gbu Văcărescu și Grădina Icoanei, 
I se toarnă beton. Se asfaltează 
țstrada Căderea Bastiliei. Pe calea 
^Șerban Vodă, pe o porțiune de 2 
’km, se modernizează liniile de 
i tramvai. Aci se montează șină

Turneu 
în Deltă
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Peste 5 300 hectare 
insămintate

r

Pentru asigurarea unor producții 
sporite la hectar, membrii gospo
dăriilor agricole colective din raio
nul Făurei au transportat pe cîmp 
pînă la 8 aprilie a.c. peste 93 400 
tone gunoi de grajd. Folosind zilele 
cu timp prielnic colectiviștii lucrea
ză diti plin la însămînțările de pri
măvară. Pînă în seara zilei de 8 
aprilie gospodăriile agricole colec
tive din raion au însămânțat 5 328 
ha cu orz, ovăz, borceag, mazăre și 
floarea-soarelui. Cele mai mari su
prafețe au fost însămânțate de 
G.A.C. din comuna Rușețu — peste 
251 ha, și G.A.C. din comuna Striwu- 
bu — 192 ha. Alături de colectiviști, 
o intensă muncă depun și mecani
zatorii din cele 6 stațiuni de mașini 
și tractoare care, fiind organizați în 
două schimburi, lucrează ziua la se
mănat iar noaptea la pregătirea te
renului. In ultimele zile, colectiviș
tii din raion au mai curățat peste 
3 432 ha pășune și au plantat 26 978 
pomi fructiferi. (De la Anton Pă- 
trașcu, corespondent voluntar).

în fotografia de sus : O parte din 
membrii brigăzii I de tractoare de la 
S.M.T.-Rușețu, raionul Făurei. Bri
gada, care este fruntașă pe stațiune, 
lucrează la G.A.C. Largu unde exe
cută numai lucrări de bună cali
tate.

I

tramvai. Aci se montează șină 
nouă, pe traverse de beton, cu 
rondele de cauciuc, menite să a- 
mortizeze zgomotul, se fac canale 
pentru scurgerea apei de ploaie.

Pe măsură ce vor intra în repa
rație capitală, toate liniile de ru
lare a tramvaielor se vor moder
niza după acest sistem. Pînă la 
toamnă, pe numeroase străzi din 
Capitală se vor pava sau asfalta 
în*total 184 200 mp.

Construcții școlare
TG. LĂPUȘ (coresp. „Scînteii"). — 

în satele Copalnic, Lăschia și Sur- 
deșfi, raionul Lăpuș, au fosf date în 
folosință noi localuri de școli. Anul 
acesta în alfe 6 comune și safe din 
raionul Lăpuș vor fi date în folosință 
localuri noi pentru școlile de 8 ani, 
însumînd peste 25 săli de clasă. Noile 
construcții școlare sînt ridicate prin 
contribujia voluntară a colectiviștilor.

Cursuri de ridicare 
a calificării profesionale

Zilele acestea, la uzina construc
toare de mașini din Reșița au fost 
organizate 3 noi cursuri de ridi
care a calificării profesionale, urmate 
de 93 de tineri strungari și macaragii. 
In prezent, -în cadrul uzinei- funcțio
nează 44 cursuri de perfecționare a 
calificării profesionale, fără scoatere 
din producție, frecventate de 1 250 
strungari, frezori, lăcătuși, electrici
eni, rectificatori etc. Alți 49 de mun
citori urmează cursurile școlii de 
maiștri Pentru maiștrii aflați în pro
ducție s-au organizat cursuri de re
împrospătare și îmbogățire a cuno
ștințelor în domeniul introducerii 
tehnicii moderne în construcția tur
bo și hidroagregatelor, a motoarelor 
Diesel electrice și a altor mașini de 
înaltă tehnicitate.

Ansamblul folclo
ric de cîntece și 
dansuri „Brîule- 
țul” al Teatrului 
de Stat din Con
stanța a întreprins 
un turneu de 10 
zile în Delta Du
nării, prezentînd 
spectacole în fața 
pescarilor și colec
tiviștilor de la Chi
lia, Sulina, Mah- 
mudia, 
etc.

Beștepe

Combinatul chimîco-metalurglc din Bala Mare.
Echipa condusă de loan Bodi, de la secția acid 
sulluric, lucrînd la curățirea canalului de gaze.

(Foto : A. Cartof an)

Raioane cineiicate
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). Da cu 

rînd s-a ierminat cineficarea în raioa
nele Slatina, Horezu, Rm. Vîlcea. în 
prezent, șase raioane din regiune 
sînt cineficafe ; în satele și comunele 
regiunii Argeș există 340 unități cine
matografice, dintre care 50 au fost 
înfiin|afe anul acesta.

Noi sedii ale casieriilor
I. D. E. B.

Casieria din Calea Grivițel nr. 200, 
blocul A, a întreprinderii de distribuire 
a energiei electrice-Bucureștl (I.D.E.B.) 
s-a mutat de curînd într-un alt local, la 
parterul noului bloc — B, din Calea Gri
vițel 198. Casieria deservește pe con
sumatorii de energie electrică din ra
ioanele 16 Februarie și Grivița Roșie, 
în scurt timp, la parterul noului bloc 
din șoseaua Ștefan, cel Mare, colt cu 
strada Lizeanu, se va deschide o casie
rie a I.D.E.B.-ului care va deservi pa 
consumatorii de energie electrică diD 
raionul 1 Mai. Aici vor funcționa și 
casierii ale I.D.G.B., ale I.C.A.B.-ului și 
I.T.B.-ului (pentru eliberarea abonamen
telor). Celelalte casierii I.D.E.B. func
ționează pe bulevardul 1 Mai nr. 41-43, 
pentru raionul 30 Decembrie; în strada 
11 Iunie nr 18, pentru raionul N. Băl- 
cescu; pe strada Sabinelor nr 94, pentru 
raionul Lenin; în Bulevardul Republicii 
nr 27. pentru raionul T. Vladimirescu 
și în șoseaua M. Bravu nr 27, pentru 
raionul 23 August,

eaz utllltM
IAȘI (coresp. „Scînteii“), 

— La maternitatea din 
Iași, tovarășa F. N., în 
vîrsta de 27 de ani, a năs
cut un copil viabil, de sex 
feminin, cu o greutate de 
numai 700 grame. Un pre
matur viabil de 700 de 
grame constituie un caz 
extrem de rar. Medicii Ni
colae Trifan și Elena Rusu, 
ajutați de surorile Stana 
Huțu, Maria Pavelescu, 
Victoria Leonte și alte su
rori, cărora le-a fost în
credințat copilul, au reușit 
să asigure condiții bune de

dezvoltare noului născut. 
In momentul trecerii la re
gimul obișnuit de viață, 
sugarul ajunsese la greuta
tea de 2 100 grame. Medi
cii au folosit transfuziile 
cu singe, vitamine, analep- 
tice, care au stimulat creș
terea. S-au folosit și razele 
ultraviolete pentru profila
xia rahitismului. La vîrsta 
de 5 luni, copilul se pre
zenta. bine dezvoltat, vioi, 
normal. In curind copilul 
va putea fi luat acasă de 
părinții săi. El se află în a- 
fara oricărui pericol.
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De peste hotare
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PETROȘENI (coresp. 
„Scînteii“). — în sectorul 
III al minei Petrila a fost 
experimentat cu bune 
zultate im nou sistem 
armare a abatajelor 
meră. Este vorba de
marea mixtă cu lemn și 
stîlpi metalici. Prin apli
carea acestui procedeu

re
de 
ca- 
ar-

consumul de lemn de 
mină se reduce cu 25—30 
la sută la 1000 tone de 
cărbune extras, iar viteza 
de avansare crește cu 
7—8 m 1 pe lună. în pre
zent, peste 60 abataje ca
meră de la minele din 
Valea Jiului sînt armate 
după noul procedeu.

La Uzina de utila] greu „Progresul” 
din Brăila, alături de noile secții in 
plină reconstrucție, te întîmpină șl 
alte clădiri noi care îți atrag privirea. 
Sînt construcțiile social-culturale. Nu 
departe de uzină constructorii au ter
minat de curînd clădirea clubului în
treprinderii (fotografia nr. 1). In inte
rior ffotografia nr. 2) a fost amena
jată o sală de spectacole cu 565 
locuri, cabină de proiecție, cabină 
pentru actori și orgă de lumini. La 
etajul clădirii se află biblioteca (foto
grafia nr. 3) înzestrată cu aproape 
20 000 volume, săli de lectură pen 
tru adult! și copii. Tot la club au iosl 
amenajate săli speciale pentru cercu
rile de artă plastică, artă dramatică, 
canto și coregrafie, săli de șah șl < 
sală de conferințe.

Pentru a asigura condițH cît mai 
bune de deservire s-a ridicat o cantl 
nă modernă. Aci Iau masa zilnic circa 
1 800 de muncitori, tehnicieni, Ingi
neri și funcționari (fotografiile 4 și 5). 

(Fotoreportaj de Gh. Baltă și R. Costln)

(Continuare în pag. III-a)

GUVERNUL U.R.S.S. a adresat o 
notă guvernului S.U.A. în care aver
tizează asupra primejdiei pe care o 
prezintă planul N.A.T.O. de răspîn- 
clire a armelor nucleare. (Textul notei 
în pag. IV-a).

IN ALEGERILE PARLAMENTARE 
DIN CANADA cel mai mare număr de 
voturi l-a obținut partidul liberal, a- 
flat în opoziție.

LA BOGOTA a avut loc o întrunire 
a conducătorilor militari ai Colum
biei, cu participarea a cinci miniștri, 
precum și a guvernatorilor unor de
partamente din țară, pentru a se lua 
măsuri menite să lichideze grupurile 
armate care operează în regiunile 
El Valle, Huilab, Tolima și Caldas, 
unde acțiunile patrioților iau am
ploare.

UN PUTERNIC INCENDIU a izbuc
nit la 9 aprilie în cartierul Khanh 
Hoi din Saigon. Este al doilea, in
cendiu în decurs de trei săptămînl 
ce mistuie cartiere de cocioabe din 
capitala sud-vietnameză.

Cunoscuta zicală „vara — sanie, 
iarna — car” este, în fapt, un por
tret în cîteva cuvinte al bunului gos
podar. Spiritul gospodăresc implică 
nu numai chibzuință, dar și preve
dere. A fi bun gospodar în comerț 
înseamnă a te gîndi la cerințele fie
cărui sezon cu mult înainte de înce
perea lui.

Comerțul cu articole de vară are 
un specific aparte. Iată de ce pre
gătirile pentru buna lui desfășurare 
nu pot ii lăsate pentru ultimul mo
ment, ci trebuie făcute din vreme, în 
amănunt. Comitetele executive ale 
sfaturilor populare, precum și orga
nele d© resort din Ministerele Comer
țului Interior, al Industriei Ușoare, al 
industriei Alimentare, iau măsuri pe 
baza indicațiilor pe care le au și 
potrivit cerințelor caracteristice se
zonului. Doar se știe, cu mult îna
inte, ce fel de articole sînt solicitate 
în lunile calde. Este timpul țesături
lor și încălțămintei ușoare, al artico
lelor de plajă și sport, timpul cînd 
sînt tot mai mult căutate produsele 
specifice desfăcute prin chioșcuri și 
alte unități sezoniere, prin restau- 
rantele-grădini și terase. In pre
gătirea, organizarea și desfășu
rarea de către comerț a tuturor ac
tivităților caracteristice sezonului, 
un rol principal revine comitetelor 
executive ale sfaturilor populare — 
gospodari ai orașelor. în multe ora
șe ale țării — la Cluj, Arad, în Ca
pitală etc. —' au fost luate din vre
me măsuri necesare în vederea se
zonului de vară.

Noutăți se anunță . în industria 
ușoară. în curînd, toate întreprinde
rile de specialitate din acest sector 
vor prezenta la Fabrica de confecții 
București o expoziție a modei de se
zon, ca un fel de repetiție gene
rală înainte ca produsele să apară 
în magazine, în fața publicului. (De 
altfel, consultarea largă a consuma
torilor în ceea ce privește desenele, 
modelele, culorile a avut loc mai de 
mult, înainte de contractări). Se vor 
organiza, de asemenea, expoziții cu 
vînzare în multe alte orașe ale țârii. 
Aceste măsuri se adaugă alto
ra, luate cu cîtva timp în urmă 
de M.C.I. : au avut loc prezen
tări de modele, reprezentanții co

in parcuri — toaleta de primăvară a pomilor
(Foto : M. Cioc)
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inertului au reexaminat sortimentul 
și calitatea produselor pe care le 
așteaptă publicul consumator pen
tru acest anotimp, s-au întocmit lis
tele de comenzi. Cu concursul între
prinderilor, îndeosebi al fabricilor 
de confecții și al unităților coopera
tiste de aroitorie, gama modelelor de 
rochii, bluze, sacouri de vară etc s-a 
îmbogățit mult. Toate acestea se cer 
însă însoțite și de alte măsuri, caie 
să asigure aprovizionarea operativă 
a rețelei comerciale cu sortimentele 
necesare, mai ales a unităților spe
cializate, evitarea golurilor în ceea- 
ce privește numerele, culorile etc., 
a tărăgănării ce se ivește une
ori pe drumul dintre depozit și ma
gazin. Și în aceste direcții este ne
cesar controlul permanent al orga
nelor de resort.

Cu prilejul contractărilor, industria 
ușoară a prezentat un sortiment bo
gat de articole. Grija principală a 
întreprinderilor furnizoare și a orga
nizațiilor comerciale este acum să 
asigure producerea, livrarea și pre
luarea la timp a tuturor produ
selor comandate, manifestarea e- 
xigenței cuvenite față de cali
tatea mărfurilor. Ar fi bine venită 
organizarea unui control continuu și 
operativ, care să urmărească ielul 
cum sînt aprovizionate unitățile co
merciale, să asigure completarea 
fără întîrziere a stocurilor de pro
duse specifice, mișcarea rapidă a 
■tuturor mărfurilor din depozite spre 
rafturile magazinelor. întreprinderile 
furnizoare trebuie să ia din timp mă
surile necesare pentru a răspunde 
comenzilor, producînd și livrînd co
merțului mărfurile în cantitățile, 
culorile, sortimentele prevăzute în 
contracte. Iată de ce cunoaște
rea precisă a felului cum 6e desfă
șoară activitatea în întreprinderile 
ce pregătesc, articole de sezon este 
o sarcină la ordinea zilei a condu
cerilor lor, a organizațiilor de partid 
respective, al căror control exigent 
este o chezășie de îndeplinire cu 
succes a obligațiilor contractuale.

Vara aduce cu sine și o mare ce
rere de diferite produse de sezon de 
larg consum, foarte căutate : gheață, 
răcoritoare, ape minerale, sifon etc. 
Fiecare dintre aceste produăe tre-

buie să se bucure de atenția celor 
care organizează comerțul. Sini 
produse care permit și pretind 
cele mai rapide forme de de
servire. Satisfacerea cdrințelor con_ 
sumalorilor impune măsuri pen
tru aprovizionarea la timp.a chioșcu
rilor și tonetelor cu un sortiment va
riat și în cantități suficiente.

Trebuie organizată din timp și re
țeaua de unități care desfac legume 
și fructe de sezon, să se asigure 
prezentarea frumoasă a acestor 
mărfuri, depozitarea lor în condițiile 
cele mai potrivite.

In întîmpinarea sezonului cald se 
fac pregătiri intense și în sectorul a- 
limentațiej publice. T.A.P-L. Cluj, de 
pildă, a pus un accent deosebit pe 
repararea tuturor utilajelor frigorifi
ce, pe buna păstrare a mărfurilor. 
Se instruiește din timp personalul 
care va deservi unitățile de sezon. 
T.A.P.L. București va organiza în Ca
pitală 180 de grădini de vară ; în 
mai toate unitățile sînt în curs lu
crări de reparații, zugrăveli, vopsi- 
torie, se verifică instalațiile etc. Gri
ja pentru întîmpinarea în bune con
diții a lunilor călduroase nu ocolește 
nici amănuntele : se completează 
mobilierul, vesela, tacîmurile, se 
înzestrează grădinile cu scaune și 
mese noi.

Potrivit măsurilor luate, în noul se
zon se vor extinde pe scară tot mai 
largă formele rapide de deservire — 
plata la vînzător, autoservirea, ex
punerea deschisă a mărfurilor, de
servirea la domiciliu. Este de la, sine 
înjeles că această acțiune trebuie 
să se îmbine cu munca desfășurată 
în continuare pentru pregătirea și 
educarea lucrătorilor din comerț- De
servirea în localurile de alimentație 
publică specifice sezonului și care 
sînt de obicei mult frecventate, 
cere operativitate, agerime, calm : 
tocmai aceste calități ee cuvin stimu
late în rîndurile ospătarilor in așa 
fel îneît ei să-și dovedească buna 
pregătire profesională, dublată de 
o comportare atentă, plină de solici
tudine față de consumatori.

EM. MIHÄILESCU

(Continuare în pag II a)



SCÎNTEIA
cii*u acttvUaiCÄ da partid.

capitole sînt prezentate superficial, pe 
cînd altele sînt prea dezvoltate. Astfel,

orele de

de seamă 
principal izvor de 

ilevi.

PLOIEȘTI. La Ploiești a avut loc un instructaj 
organizat de biroul comitetului regional cu acti
viștii de partid care se ocupă de îndrumarea or
ganizațiilor de bază de la sate. Pdrticipanțiloi la 
instructaj li', s-au făcut expuneri despre dezvoltarea 
continuă; a avutului obștesc, organizarea și retri
buirea muncii în gospodăria colectivă1, dreptul de 
control al organizației de bază asupra consiliului) 
de conducere etc. C'u instructorii care se ocupă de- 
îndrumarea oiganizațiilor de partid din G.A.S'. și 
S.M.T. s-a organizat o grupă de instruire separată, 
în fața lor s-au: ținut expuneri despre organizarea 
și conducerea G.A.S., despre căile de sporire a 
producției vegetale' și animale șii de reducere a 
prețului de' cost al produselor, rolul S.M.T. îh dez
voltarea agriculturii și altele. Expunerile' au fost 
făcute d’e secretari și membri aii comitetului regio
nal de partid; specialiști din agricultură. Ele au 
fost urmate de discuții, și demonstrații practice.

BUCUREȘTI.. Comitetul raional de partid Tudor Vla- 
dimirescu din Capitală acordă o mare atenție perfec
ționării metodelor de mancă folosite de agitatori. în 
acest scop s-au organizat consfătuiri cu agitatorii pe ra
muri de producție și grupuri de întreprinderi. La con
sfătuirea agitatorilor dm întreprinderile metalurgice au 
fost prezentate informări despre mmca politică pentru 
îmbunătățirea calității produselor, pentru- generalizarea 
experienței înaintate și altele: O asemenea consfătuire 
a fost organizată între agitatorii secției prelucrări, me
canice, saulărie și meeanie-șef de la Uzinele „Timpuri 
Noi“ și agitatori din secții cu profil asemănător de la 
I.O'.R. în probleme privitoare la respectarea tehnolo
giei de fabricație, eliminarea rebuturilor și remanierilor, 
întărirea continuă a disciplinei în producție. La con
sfătuirea cu agitatorii din întreprinderile textile s-a in
sistat asupra metodelor de niuncă folosite de ei pentru 
îmbunătățirea calității produselor, creșterea numărului 
de sortimente noi,, introducerea tehnologiei înaintate. 
Agitatorii din unitățile cooperației meșteșugărești au ex
pus,- de asemenea, în consfătuirea ținută recent meto
dele folosite pentru îmbunătățirea continuă a deservirii 
populației. Discuțiile purtate la aceste consfătuiri au 
constituit un valoros schimb de experiență, contribuind 
la extinderea metodelor hune în munca de agitație.

In serele micilor naturaliști de la Palatul pionierilor din Capitală.
(Foto : Agerpres)

Note și comentarii
se

Sezonul de vară 
din

Creșterea într-un ritm înalt a pro
ducției și a productivității muncii 
prin aplicarea noilor realizări ale 
științei și tehnicii în toate ramurile 
economiei naționale este o cerință de 
mare însemnătate a etapei desăvîrși- 
rii construcției socialismului în țara 
noastră. Pentru a mînui cu pricepere 
în viitor tehnica modernă, pentru a 
deveni muncitori cu o înaltă calificare, 
în școlile profesionale, la

FĂUREI. (coresp. „Scînteii“). — Mica Vlăsceanu 
se numără printre cele mai harnice colectiviste din 
comuna Batogu, raionul Făurei. Este membră a 
consiliului de conducere al gospodăriei și șefă de 
echipă în brigada a V-a de cîmp. Prin exemplul 
personal, ea a însuflețit în muncă întreaga echipă 
pentru obținerea de recolte sporite. în anul care 
a trecut, de pe lotul lucrat de echipa pe care o 
conduce s-au recoltat cile 4 500 kg porumb boabe 
la ha. Pentru meritele deosebite în producție și in 
activitatea obștească, organizația de partid din 
gospodăria colectivă a hotărît primirea tovarășei 
Vlăsceanu direct în rîndurile membrilor de partid, 
fără stagiu de candidat. Biroul Comitetului raional 
de partid Făurei a confirmat hotărirea organiza
ției de bază.

TîRNĂVENI. Comitetul raional de partid Tîrnă- 
veni se ocupă îndeaproape de ridicarea nivelului 
de cunoștințe al femeilor. Numeroase femei ur
mează învățămîntul de partid și U.T.M. Sub îndru
marea directă a comitetului raional de partid, co
mitetul raional al femeilor a organizat 543 cercuri 
de citit, 152 de „sfaturi ale gospodinei“ la care 
participă peste 8 000 de femei. Aproape 500 femei 
iau parte la cursurile intitulate „școala mamei", 
alte 400 iau parte la cele 4 lectorate care funcțio
nează în orașul Țîinăveni. Munca politică și edu
cativă are urmări pozitive ; a crescut inițiativa în 
muncă a colectivistelor ; tot mai multe femei sînt 
antrenate în activitatea obștească. (De la Bochiș 
Simion, coresp. voluntar).

RM. VÎLCEA. Organizația de bază din sectorul fini
saj mineral din cadrul Fabricii de piele șl încălțăminte- 
Rm. Vilcea a analizat recent Cum muncesc membrii șl 
candidații de pattid pentru realizarea sarcinilor planului 
de producție. Comunistul Pușkaș Petre, maistrul atelie
rului, a prezentat un référât în care s-au reliefat atit 
experiența bună cit șl unele lipsuri în sector. Membrii 
de partid M. Drăgușinoiu, Constantin Danila, Alexandru 
Nita sînt fruntași în producție. Adunarea a constituit 
un prilej de a îndrepta atenția tuturor comuniștilor din 
sector spre îndeplinirea ritmică a planului de producție, 
ridicarea productivității muncii, îmbunătățirea continuă 
a calității produselor. (De la C. Olaru, coresp. volun
tar).

Adio —
Anul trecut, cartierul 

Tractorul din Brașov 
avea străzi pavate și as
faltate, trotuare curate, 
pomișori și arbuști orna
mentali pe margine. Dar 
au trecut pe aceste străzi 
buldozere, tractoare, ma
carale și camioane grele 
ale întreprinderii de con
strucții nr. 3 din Brașov, 
încărcate cu tot felul de 
materiale destinate con
struirii unui șir de 
blocuri. Oricît ar fi stra

in proverb
Colindtnd calea Grivi- 

ței sau strada Lipscani, 
în zadar veți căuta prin 
magazinele cu articole de 
menaj ceșcuțe de cafea 
separate. Se vînd numai 
servicii întregi. Nu se gă-

și atit!
da de trainică, poate să 
reziste unui, asemenea 
asalt ? Nu poate. Și nici 
n-a rezistat. După strică
ciuni, era normal să fi 
început reparațiile. Dar 
n-au început. După ce 
blocurile au fost date în 
folosință, constructorii 
și-au luat, politicoși, adio 
de la cetățenii cartierului 
— și p-aci ți-e drumul.

Cine va deretica în lo
cul lor ?

neconvingător
sesc nici capace pentru 
oalele de 1-2 kg. Un pro
verb spune că în oala a- 
coperită nu intră praf. 
Cum te poți convinge, 
însă de adevărul lui dacă 
lipsesc capacele ?

Ca-n fabulă...
Transportul în comun 

spre Borsec deține recor
dul la... critică. De multă 
vreme se tot fac sesizări, 
dar gospodarii locali nu 
iau măsuri pentru îndrep
tarea situației. Autobu
zele care circulă pe tra
seul gara Topltța—Borsec 
mt-și respectă programul 
de plecare, întîrziind ore 
întregi. Uneori traseul se 
abate de la cel stabilit, 
fără a fi anunțați în prea
labil călătorii. Cei care 
ajung la Toplița după 
orele 21 nu mai au mij
loace de trânsport spre 
stațiune pînă a doua zi-

(Urmare din pag. I-a)

Motanul din fabula lui 
Krilov se ospăta me
reu din oala cu mân
care. Bucătarul îl mustra, 
motanul asculta mustră
rile și continua să mă
nânce netulburat. Cam așa 
stau lucrurile și in cazul 
de față. N-ar fi oare 
timpul ca cei ce organi
zează astfel transportul 
în comun spre Borsec să 
fie trași la răspundere ? 
Și deoarece sesizările se 
repetă de multă vreme, 
poate ar avea un cuvînt 
de spus și comitetul ra
ional de partid.

O mare însemnătate în desfășura
rea comerțului alimentar pe timpul 
verii au utilajele frigorifice, buna loi 
întreținere, folosirea lor cu pricepere 
și grijă. în tot timpul anului, dai mai 
cu seamă acum, aceste instalații tre
buie să funcționeze ireproșabil. Este 
de datoria comitetelor executive ale 
sfaturilor populare să controleze în
deplinirea acestei sarcini, să asigure 
în toate unitățile comerciale buna 
funcționare a acestor instalații de 
care comerțul nu se poate lipsi.

Pentru bunn deservire a populației 
în perioada de vară s-au preconizat 
din timp măsuri judicioase. Dar 
pentru a satisface cerințele cumpă
rătorilor se impune ca aplicarea lor 
pas cu pas, respectarea riguroasă a 
termenelor prevăzute să fie contro
late de organele de resort ale 
sfaturilor populare și ale M.C.I. Se 
cuvine ca sfaturile populare regio
nale, orășenești, comitetele lor exe
cutive, să analizeze activitatea des
fășurată încă de pe acum pe regiu
ne, oraș, pentru buna organizare a 
deservirii populației în timpul verii, 
în această direcție își pot aduce 
contribuția și comisiile permanente 
comerț-coooerație, care pe teme
iul cercetărilor efectuate de mem
brii lor vor atrage atenția comitete
lor executive ale sfaturilor populare 
asupra unor deficiențe 
comercială, spre a se 
grabnic măsurile ce se

Organizînd din timp 
vire a populației în toate orașele 
țării cu mărfurile specifice verii, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare, în colaborare cu repre
zentanții comerțului, își vor face da
toria față de cetățeni, vor îndeplini 
așa cum se cuvine sarcinile impor
tante care le stau în față.

din rețeaua 
lua cit mai 
impun.
buna deser-

practică din întreprinderi se pregă
tesc zeci de mii de tineri. în forma
rea lor multilaterală un rol 
îl au manualele — ■ 
cunoștințe pentru elevi.

Prin grija partidului și statului nos
tru, în ultimii ani s-au obținut pro
grese însemnate în asigurarea rnanùa- 
lelor necesare învățămîntului profesio
nal și tehnic. Pînă în prezent au a- 
părut peste 600 de titluri de manuale 
cu un tiraj care s-a ridicat, numai în 
1962, la 900 000 de exemplare. Majo
ritatea manualelor elaborate pentru 
școlile profesionale au un conținut ști
ințific corespunzător, conțin multe e- 
lemente de tehnică nouă prezentate 
metodic, într-o formă clară și concisă, 
pe înțelesul elevilor. Remarcăm dintre 
acestea : „Manualul mecanicului de 
utilaje pentru construcții“ vol. I, ediția 
1961, de inginerii Mihai Tudose, Toma 
Drăgănescu, Antonie Badea ; „Tehno
logia construcției cazanelor“ de ing. 
C. Iordan, ediția 1962 ; „Tehnologia 
materialelor în industria lemnului“ de 
ing. Petre Suciu, ediția 1962.

Am urmărit cu interes discuția vie 
purtată pe marginea manualelor pen
tru școlile de cultură generală, în ca
drul căreia numeroase cadre didactice 
și specialiști au subliniat necesitatea 
ca în cărțile școlare să se includă 
unele din cele mai noi realizări ale 
științei și tehnicii. Această cerință stă 
și în fața manualelor școlilor profesio
nale. Din păcate, unele dintre ele nu 
oglindesc în suficientă măsură tehnica 
nouă. Astfel, în manualul „Tehnolo
gia coloranților și produselor inter
mediare“, elaborat de un colectiv 
condus de ing. B. Hlevca, procedeul 
modern de dimetilare a anilinei cu 
eterul dimetilic este omis în mod 
nejustificat. în alte manuale ca, de 
pildă, „Tehnologia preparării mi
nereurilor" de ing. B. Georgescu, ing. 
C. Pandelescu și ing. L. Dobrescu, au
torii nu au descris mașinile, instalațiile 
și metodele de lucru cele mai impor
tante. în manualul amintit se insistă 
asupra mașinii pneumatice de Rotație 
cu cilindru orizontal, utilaj învechit 
care nu se mai construiește în țara 
noastră, iar în viitor nici nu va mai fi 
folosit. Lipsuri de același gen se vă
desc și în manualul „Sudarea metale
lor“, în care, în locul expunerii pe 
larg a sudării cu gaze (a cărei aplica
bilitate este în scădere), autorii ar fi 
trebuit să acorde o atenție măi mare 
sudării cu arc electric și sudării elec
trice prin presiune, metode folosite tot 
mai frecvent în practică. Ținînd sea
ma de importanța crescîndă a maselor 
plastice era necesar, de asemenea, ca 
în manual să se trateze și despre me
todele de sudare a acestora.

Unele cărți pentru școlile profesio
nale nu corespund din punct de ve
dere al cerințelor pedagogice, avînd

un caracter nu de manual, ci de carte 
tehnică. De exemplu, în manuale ca 
„Mașini și instalații frigorifere“ (au
tori — ing. A. Savu și ing. V. Setla- 
cek) problemele sînt prezentate la un 
nivel care depășește puterea de înțe
legere a elevilor cărora se adresează. 
Nu se respectă cerința expunerii gra
date a cunoștințelor, a trecerii de la 
simplu la complex. Din acest motiv, 
noțiunile de energie internă, de en- 
talpie, de entropie a diagramelor pen
tru gazele reale, transmiterea căldurii 
prin convenție sau prin radiație, ciclu
rile frigorifice etc., de pildă, nu pot fi 
asimilate în bune condiții de elevi. 
Tot în acest manual unele figuri (81, 
87, 93, 111, 115) sînt complicate și 
neclare, iar altele sînt încărcate- inutil 
cu cote, sînt incomplete sau au gre
șeli, iar o altă categorie, din care face 
parte planșa 3, figurile 230, 236 ș.a. 
nu au legendă și nu sînt explicate nici 
în text.

în manualul „Fizica tehnică“ voi. 
II de ing. A. Vasilescu și ing. E. Rogai 
multe probleme nu sînt expuse clar ; 
de exemplu, din descrierea aparatului 
lui Lebedev pentru determinarea pre
siunii luminii nu rezultă modul de 
funcționare a acestuia. Unele noțiuni 
ca, de pildă, flux magnetic de induc
ție, inducție electromagnetică, sarcini 
magnetice, sînt definite confuz. în 
alte manuale, de exemplu „Forajul 
sondelor“ de ing. V. Petcovici, unele

din capitolul II lipsesc noțiunile de 
sondă, foraj etc., iar în capitolul VI sc 
tratează insuficient sau lipsesc proble
mele tehnologice propriu-zise, autorul 
ocupînrlu-se în special de descrierea 
construcției sculelor și instrumentelor 
de foraj. De asemenea, „Manualul 
electricianului" de ing. T. Cănescu și 
ing. V. Rusescu depășește volumul de 
cunoștințe prevăzut în programa de 
învățămînt și, fiind neglijent redactat, 
conține repetări și abundă în noțiuni 
de însemnătate minoră pentru profilul 
acestei meserii.

Lipsurile pe care încă le mai au 
unele manuale destinate școlilor pro
fesionale s-ar fi putut evita dacă Edi
tura didactică și pedagogică ar fi a- 
cordat un sprijin mai temeinic autori
lor, dacă referenții analizau cu exi
gență aceste manuale. în cadrul co
lectivelor de autori ar trebui atrași 
în mai mare măsură specialiști din 
producție. Consider că este utilă in
stituirea unui concurs și pentru ela
borarea manualelor necesare școlilor 
profesionale spre a putea fi alese lu
crările cele mai valoroase din punct 
de vedere al reliefării noilor realizări 
ale științei și tehnicii și al ținutei pe
dagogice.

Ing. NICA NICOLESCU 
secretar general

al Ministerului învățămîntului

Caravana de mi- 
croradiofotografie 
s-a oprit tn fața 
Combinatului de 
cauciuc Jilava. 
Muncitorilor com
binatului li se 
face controlul pe
riodic.

Concurs pe raion „Cine știe cîștiga
In multe comune din 

raionul Gherla s-au des
fășurat concursuri „Cine 
știe cîșligă“ — formă a- 
fractivă de recapitulare și 
sistematizare a cunoștin
țelor acumulate la cursu
rile învăjămînfului agro
zootehnic. De curînd, cîș- 
figătorii acestor concursuri 
au avut posibilitatea să se

cadrul unei 
raionale care 

a avu’ loc la Casa de cul
tură din Gherla. Infrebă- 
-iie s-au referit la meto
dele înaintate de lucru, la 
□ robleme de evidentă și 
normare a muncii în 
G.A.C. S-au evidential 
prin răspunsurile prompte 
șl sigure date exami-

întreacă în 
competifii"

natorului — inginer 
Pîrcu loan — colec
tiviștii Pavel Fălcușan de 
la G.A.C. Luna de Jos, 
Vasile Cotîrlă de la 
G.A.C, Borșa, Vasile Mîr- 
za de >a G.A.C. Țaga, 
Victoria Buia și alții, pre
miali ai acestui concurs. 
(De la Leon Soreanu, co
resp. voluntar).

în ultimii ani au fost făcute 
eforturi pentru îmbunătățirea pro
gramelor și a unor manuale pe 
baza cărora pregătim viitorii mun
citori calificați ce vor lucra în uzi
nele și noile combinate chimice. 
Referindu-ne la disciplina pe care 
o predăm, noi apreciem ca un fapt 
pozitiv că, spre deosebire de ve
chea programă, care cuprindea chi
mia anorganică, chimia organică, 
tehnologia chimică anorganică și 
organică, predate separat, în toată 
perioada de școlarizare, după pa
tru manuale, noua programă cu
prinde noțiuni de chimie îmbinate 
cu noțiuni de tehnologie chi
mică. în felul acesta, unele defi
ciențe care existau în vechea pro
gramă au fost înlăturate, realizîn- 
du-se o succesiune firească în pre
darea cunoștințelor despre ele
mentele chimice și compușii aces
tora prezentați din punct de ve
dere tehnologic.

Deși programa s-a îmbunătățit, 
manualele n-au fost puse de acord 
cu ea. Chiar și în acest an predăm 
cursuri folosind manualele tipă
rite cu 6—7 ani în urmă, ceea ce 
împiedică pe elevi să-și însușească 
cunoștințe la nivelul noilor reali
zări ale tehnicii în industria chi
mică. Aflînd că Editura didactică 
și pedagogică pregătește în acest 
an tipărirea manualelor de tehno
logie chimică generală, vrem să ne 
spunem părerea despre cele exis
tente, elahorate de ing. Constantin 
Corneliu T. Ionescu și ing. Emil 
Dumitrescu, spre a se evita repe
tarea unor lipsuri.

De la bun început ar trebui să 
se asigure ca temele prevăzute în 
manual să aibă succesiunea pre
văzută în programă. In actuala 
programă, partea de chimie este 
strîns legată de partea tehnolo
giei, studiul diferitelor elemente și 
combinațiilor acestora urmărește 
succesiunea sistemului periodic al 
elementelor pe grupe ; spre deose
bire de aceasta, manualul existent 
urmărește studiul combinațiilor 
în ordinea importanței lor indus
triale : acidul sulfuric, produse 
clorosodice, produse cu azot etc. 
în ce privește studiul metalelor, în 
manual nu se prevede decît stu
diul tehnologic al metalelor nefe
roase. Noi considerăm că la noul 
manual e necesar să se adauge și 
studiul celorlalte metale, fiind tra
tate în ordinea însemnătății lor 
pentru producție. Anumite capi
tole de tehnologie chimică orga
nică de specialitate cum sînt : 
materii colorante, produse farma
ceutice, lacuri și vopsele, grăsimi 
și uleiuri, celuloză și hîrtie ar pu
tea fi redate mai succint, deoarece

acestea sînt studiate pe larg la 
tehnologia meseriilor respective. 
Este necesar ca în noul manual să 
se acorde o atenție deosebită pro
duselor de mare însemnătate pen
tru economia națională : masele 
plastice, firele și fibrele sintetice, 
cauciucul sintetic, îngrășămintele 
chimice azotoase.

Spre deosebire de cărțile exis
tente, noul manual ar trebui să 
asigure elevilor cunoștințe de chi
mie generală de bază privind teo
ria atomomoleculară, noțiuni des
pre structura atomului, sistemul 
periodic al elementelor, radioacti
vitatea, clasificarea compușilor 
anorganici, soluții, disociația elec
trolitică etc, fără de care nu este 
posibilă înțelegerea unor procese 
chimice moderne pe care le vor 
întilni, după absolvirea școlii, în 
producție. Vrem să precizăm însă 
că actualizarea manualului nu tre
buie să ducă la supraîncărcarea 
lui. Editura și autorii ar trebui să 
țină seama că actualele două vo
lume, care însumează aproape 800 
de pagini, depășesc, după părerea 
noastră, de 1,5—2 ori volumul de 
cunoștințe ce trebuie predate ele
vilor.

Noile combinate și uzine chi
mice construite în țara, noastră au 
fost înzestrate cu instalații și a- 
gregate de înaltă tehnicitate, pro
ducția este legată inseparabil de 
aplicarea unor procedee și tehno
logii bazate pe noile realizări ale 
științei și tehnicii. Firesc e ca ele
vii de azi — mîine muncitori care 
vor trebui să folosească în munca 
lor de zi cu zi tehnica mo
dernă — să fie familiarizați cu 
ea încă din școală. Din acest 
punct de vedere, manualele de 
tehnologie chimică generală sînt 
mult depășite. Bunăoară, la ca
pitolul acid sulfuric se tratează 
pe larg fabricarea acestui produs 
pe baza folosirii procedeului ca
merelor de plumb. Dar acest pro
cedeu, care e destul de costisitor, 
este aplicat tot mai puțin în teh
nica modernă. în schimb, fabrica
rea acidului sulfuric prin proce
deul de contact e tratată foarte 
succint, iar procedeul turnurilor 
nici nu e amintit. în ce privește 
chimizarea lemnului, considerăm 
că procedeul de distilare uscată 
merită amintit în mod sumar ; 
sfera lui de aplicare se îngustează 
continuu, deoarece în tehnica mo
dernă acidul acetic și alcoolul me- 
tilic se obțin prin chimizarea ga
zului metan. De asemenea, ar fi 
necesar ca tehnologia unor pro
duse realizate prin chimizarea ga
zelor naturale — de exemplu, aci
dul acetic, alcoolul metilic etc. —

să fie înfățișată mai pe larg în 
noul manual.

în general, procesele tehnolo
gice descrise în manual se bazează 
pe scheme, însă nu totdeauna a- 
cestea sînt clare și simple; unele 
sînt încărcate cu detalii inutile, 
ceea ce împiedică pe elevi să-și 
concentreze atenția asupra ele
mentelor principale. De exemplu, 
schema fabricării carbonatului 
de sodiu prin procedeul amonia. 
cal, coloana de sinteză a amonia
cului, defibratorul cu lanț cu ac
țiune continuă, partea umedă și 
partea uscătoare a mașinii de hîr- 
tie etc., prezintă o serie de detalii 
care complică studiul elevilor. în 
manual există și scheme clare, 
ușor de înțeles — cuptorul pentru 
prăjirea piritei, diferite tipuri de 
electrolizoare pentru fabricarea 
clorului și sodei caustice, schema 
fabricării acidului clorhidric sin
tetic. Rezultă că autorii nu au ți
nut seama cu consecvență de ni
velul de pregătire al cititorilor că
rora li se adresează.

Pentru sistematizarea și consoli
darea cunoștințelor considerăm 
util și necesar ca la sfîrșitul fie
cărui capitol să se prevadă între
bări recapitulative formulate judi
cios, care să stimuleze pasiunea 
elevilor de a găsi legături 
aspecte noi, să-i obișnuiască 
gindească activ.

Pentru ca noul manual să 
panda și cerințelor educative, ui 
fi util ca, după ce se prezintă în 
cadrul unui capitol fabricarea 
unut produs, să se popularizeze 
noile metode și procedee tehnolo
gice folosite în uzinele chimice 
din țara noastră.

Ținînd seama că elevilor trebuie 
să li se asigure cunoștințe de bază 
corespunzătoare cerințelor pro
ducției moderne, este deosebit de 
necesar ca materialul expus în 
noile manuale să fie selecționat 
cu grijă și descongestionat de tot 
ce este inutil și depășit de tehnica 
actuală. Pe baza unei bogate do
cumentații, este pe deplin posibil 
ca autorii să aducă pe primul plan 
acele realizări ale științei și teh
nicii care vor ajuta pe viitorii 
muncitori să folosească din plin 
capacitatea instalațiilor și utilaje 
lor moderne, să le perfecționeze 
ei înșiși, să lucreze cu o înaltă 
productivitate a muncii.

noi, 
să

răs
ar

Ing. MINA MIHAILOVICI 
Prof. NAPOLEON CRISTESCU 

Grupul școlar petrol-chimle 
din București

Mașinile modeme — în mâini calificate
De cîțiva ani, în tot mai multe 

manuale se vădește grija autorilor 
de a prezenta noțiunile teoretice 
în strînsă legătură cu practica, cu 
progresele tehnicii. Unele îmbună
tățiri în acest sens au fost aduse 
și manualului după care predau 
eu, „Strunjirea metalelor" de ing. 
R. Filitti și ing. A. Ghilezan. în 
locul celor două volume ale pri
mei ediții a fost realizat un ma
nual mai închegat, cunoștințele 
redate avînd un caracter mai uni
tar.

Dar ceea ce s-a făcut e încă pu
țin. Elevii, chiar și cei mai sîrgu- 
incioși la învățătură, după ce au 
studiat trei ani acest manual, in
tră în producție cu unele goluri . 
în pregătirea tehnică. Cauza 
constă, după părerea mea, în fap
tul că ceea ce întîlnesc tinerii 
strungari în uzină — mașini și dis
pozitive moderne, metode de lu
cru avansate etc. — nu le-a fost 
prezentat decît prea puțin în ma
nual. Preocupîndu;se insuficient 
de înfățișarea noilor realizări ale 
tehnicii din uzinele noastre, auto
rii manualului descriu și reproduc 
grafic unele strunguri vechi sau 
subansamble ale acestora care nu z
se mai găsesc de mult timp în teme sînt incluse atit pentru e- 
producție. De pildă, este redat ba- ' " ” ’ T " ' ’ ~~
țiul cu nervuri în diagonală, la a 
cărui utilizare s-a renunțat în cons
trucția strungurilor ' datorită 
dezavantajelor tehnice ale aces
tor nervuri ; peste numai citeva 
pagini întîlnim schema cutiei de 
avans a unui tip de strung demo
dat. Asemenea exemple ar mai 
putea fi enumerate. Se pune, fi
resc, întrebarea : oare specialiștii 
care au fost consultați de editu
ră înainte de a se tipări manualul 
nu s-au considerat îndatorați să 
sesizeze aceste lipsuri ?

Principiul așchierii rapide și aș- 
chierii intensive a metalului, folo
sit astăzi în toate uzinele construc
toare de mașini, este tratat în 
manual... pe o pagină. Dacă ne re
zumăm numai a spune că așchierea 
rapidă este — așa cum se arată în 
manual — „așchierea metalelor cu

cuțite prevăzute cu plăcuțe dure“ 
înseamnă că dăm prea puține cu
noștințe unui tînăr căruia î se va 
încredința o mașină din cele mai 
moderne, care impune prin însăși 
construcția ei aplicarea metodelor 
de lucru rapide. Este dăunător, 
după părerea mea, că autorii fac 
abstracție de citeva condiții esen
țiale în aplicarea eficientă a aces
tor metode de lucru avansate : fo
losirea completă a proprietăților 
de așchiere, a posibilităților tehni
ce ale mașinii-unelte (putere, tu
rație), reducerea la minimum a 
timpului auxiliar.

Citind aceste rînduri autorii ma
nualului poate vor obiecta : car
tea și așa se aseamănă cu un tra
tat, nu trebuie sa devină și mai 
voluminoasă. Desigur, de acest lu
cru trebuie să se țină seama, dar, 
pe lîngă folosirea unui limbaj mai 
concis, cred că se pot cîștiga mul
te pagini prin evitarea unor repe
tări. Bunăoară ascuțirea cuțitelor 
de strung se tratează la paginile 
52 și 335, materialele pentru con
fecționarea cuțitelor — la 45 și 
329, strunjirea prin copiere — la 
153 și 359 etc. Este drept că în 
programa analitică primele trei 

levii din anul I cit și pentru cei 
din anul II, însă aceasta nu în
seamnă că în manual același lu
cru trebuie să se repete.

în ediția actuală sînt prezentate 
unele modele de mașini mai noi, 
însă descrierea lor .e generală, e- 
nunță doar principii. Mă gîndesc 
că teme importante cum sînt: noile 
tipuri de strunguri omologate la 
Uzinele de strunguri din Arad, 
procedee electrice de ascuțire a 
cuțitelor de așchiere, rectificarea 
roților dințate, prelucrarea came
lor la strungurile automate, ma 
terialele abrazive ar trebui să se 
bucure de o tratare corespunză
toare în viitoarea ediție a manua
lului.

Ing. NICOLAE SULICA 
profesor la Școala profesională 

a Uzinelor de tractoare 
din Brașov

Cunoștințe științifice 
strîns legate de practică

Tipărit în a doua 
diție în anul 1961 
Editura didactică 
pedagogică, 
de electrotehnică p- 
tru școlile profesionale 
(autor ing. I. Corodea- 
nu) prezintă îmbunătă
țiri evidente față de cel 
anterior. Nu ne propu
nem să facem o analiză 
completă a manualului, 
ci vrem să semnalăm o 
lipsă principală și anu
me : prezentarea uneori 
insuficient de clară, al
teori definirea într-un 
stil inaccesibil a unor 
legi și fenomene fizice 
ale electricității.

La redarea cunoștin
țelor despre circuitele 
de curent continuu, no
țiunea de tensiune 
pare deodată sub 
formă decît cea 
zentată anterior. Pe bu
nă dreptate, elevii își 
pun întrebarea : de ce 
trebuie să învețe atîtea 
chestiuni complicate la 
electrostatică, dacă nu 
le folosesc tocmai aici ? 
Din modul cum sînt 
prezentate fenomenele 
fizice, elevii 
pot forma o imagine 
clară despre legătura 
dintre densitatea cu
rentului și 
conductorilor 
în construcția 
și aparatelor 
De asemenea 
dezvoltat calculul cir
cuitelor electrice care 
conțin rezistențe legate 
în serie-paralel. .

Pe lîngă aceasta, ma
nualul ar trebui să dea

e- 
de

Și 
manualul 

pen-

a- 
altă 
pre-

nu își

secțiunea 
utilizați 

mașinilor 
electrice, 

ar trebui

științific 
la între- 
liniile de

1 unui 
conductor străbătut de 
curent sînt circulare, de 
ce ele au sensul după 
regula burghiului și nu 
invers ? în acest fel, e- 
levul își poate da sea
ma că forțele cîmpului 
magnetic efectuează un 
lucru mecanic, deci 
cîmpul posedă energie, 
astfel încît, la fel ca în 
electrostatică, se poate 
ajunge la noțiunea de 
intensitate 
magnetic, 
tensiunii magnetice și a 
tensiunii magnetomoton- 
te, stabilindu-se baza 
legii curentului total.

La circuite magnetice, 
exprimarea folosită la 
pagina 114 în legătură 
cu principalul factor 
care determină forma li
niilor magnetice impri
mă elevilor o imagine 
greșită, neștiințifică, de
spre fenomenul polari
zării magnetice. Capito
lul despre inducția elec
tromagnetică, poate cel 
mai important din elec
trotehnică, este defici
tar. După părerea noas
tră, într-un astfel de 
manual nu trebuie să se . 
neglijeze explicarea fe
nomenului inducției pe 
cazuri care formează 
baza teoretică a tuturoi 
mașinilor și aparatelor 
electrice.

Provoacă nedumerire 
faptul că autorul nu tra
tează curentul alternativ 
ca un caz particular al

un răspuns 
și accesibil 
barea : de ce 
forță din jurul

a cîmpului 
la expresia

la
că

inducției. Bunăoară, 
pagina 168 se arată 
pe baza legii lui Lenz se 
produce o anumită în- 
tîrziere a curentului din 
inductanță față de ten
siunea aplicată. Aceeași 
problemă se pune și în 
cazul condensatorului 
sub tensiune alternativă. 
De ce curentul e defa
zat înainte și de unde 
provine reactanța capa- 
citivă ? — iată o între
bare la care elevii nu 
pot afla răspuns din ma
nual. In caztil transfor
matorilor, din cauză că 
se trece prea repede la 
studiul pe efect total, 
fără a se pune accentul 
necesar pe analiza efec
telor parțiale, elevii nu 
sesizează că și în bobi- 
najul propriu al apara
tului se induce o tensi
une electromotoare de 
inducție proprie.

în sfîrșit, considerăm 
o deficiență serioasă 
faptul că în actualul ma
nual lipsesc cu totul cu
noștințele despre semi
conductor!, iar cele pri
vitoare la tuburile elec
tronice și ionice, sînt 
foarte sumare. Este cît 
se poate de limpede ro
lul de frunte al elec
tronicii în accelerarea 
progresului tehnic și toc- 
mai de aceea viitorii 
muncitori trebuie pre
gătiți temeinic în acest 
domeniu.

Ing. PETRE BRATTJ, 
ing. NICOLAE AN 
TONIU, profesori Ja 
Grupul școlar „I. 
Rangheț” — Bucu

rești
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Se pregătește turnarea planșeului peste un nou eta] al blocului-tuin, 
nr. 3 Toporași din Capitală.

Lucrări 
de modernizare

La Fabrica de cărămizi din Dorohoi 
s-au terminat lucrările de instalare a 
unei noi linii tehnologice prevăzută cu 
presă Wacuum și curățitor de argilă. 
Producția acestei întreprinderi, care li
vrează circa 60 la sută din cărămida 
necesară construcțiilor de locuințe din 
regiunea Suceava, va crește în acest an 
cu peste 4 000 000 bucăți. Pentru mă- 

■ rirea capacității fabricii s-au făcut nu
meroase amenajări și mici mecanizări. 
Au fost înlocuite planșeele de lemn cu 
planșee de beton armat, s-a. construit 
un nou plan înclinat și s-a mărit spa
țiul de uscare. Pentru continua îmbu
nătățire a calității cărămizilor, se expe
rimentează procedeul de aburire în 
.timpul vacuumizării, procedeu care a- 
sigură o mai bună omogenizare a argi
lei și o creștere a rezistenței cărămizi
lor. Lucrări de modernizare și mecani
zare se execută și la fabricile de cără
mizi ale întreprinderilor de industrie lo
cală din Rădăuți, Fălticeni, Cîmpulung. 
Anul acesta industria locală a regiunii 
Suceava produce cu peste 7 la sută mai 
multe materiale de construcție decît în 
anul care a trecut.

t E L E G R A M E E X î E UN E
Noi exponate la Muzeul Lenin
MOSCOVA 9 (Ager

pres). — Cu prilejul 
celei de-a 93-a aniver
sări a nașterii înteme
ietorului statului so
vietic, Muzeul central 
Lenin din Moscova a 
fost completat cu noi 
exponate.

Expoziția „V. I. Le
nin — organizatorul

U.R.S.S.” a fost comple
tată cu 194 documente.

în legătură cu cea 
de-a 65-a aniversare a 
primului congres al
P.M.S.D.R., la muzeu 
sînt prezentate pentru 
prima oară fotografii 
ale delegaților la con
gres și casa din Minsk 
unde s-au desfășurat

lucrările congresului, 
precum și manifestul 
P.M.S.D.R. (ediția din 
Kiev 1903).

Numeroase exponate 
sînt consacrate cele
brei lucrări a lui Lenin 
„Sarcinile imediate ale 
puterii sovietice”, de 
la apariția căreia se 
vor împlini în curînd 
45 de ani.

Convocarea unei plenare 
a C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite :

C.C. al P.C.U.S. a hotărît să con
voace la 28 mai 1963 plenara ordi
nară a Comitetului Central al 
P.C.U.S. în cadrul căreia să lie su
pusă discuției problema : „Sarcinile 
curente ale muncii ideologice a 
partidului“. Rapartor Leonid Iliciov 
secretar al C.C. al P.C.U.S.
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ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE PEN
TRU AGRICULTURA. în primele 
trei luni ale acestui an colectivele 
fabricilor și uzinelor din cadrul in
dustriei chimice au livrat unităților 
agricole peste 180 000 tone îngrășă
minte chimice și circa 20 000 tone 
antidăunători.

TRENURI CU TONAJ SPORIT. Me
canicii și fochiștii de la depoul 
C.F.R. Petroșeni au remorcat de la 
începutul anului și pînă în prezent 
415 trenuri cu tonaj sporit, econo
misind o cantitate de combustibil 
care poate fi' folosit la remorcarea 
a circa 400 de trenuri de marfa pe 
distanța Petroșeni-Simeria și retur.

PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA O- 
RAȘELOR. A devenit o tradiție în re
giunea Suceava ca luna aprilie să fie 
consacrată înfrumusețării localităților. 
In noile cartiere ale orașului Suceava 
se plantează în această primăvară 4 000 
de trandafiri și alte aproape 400 000 
flori. Lucrări de înfrumusețare se des
fășoară în aceste zile și în orașele Va
tra Dornei, Botoșani, Fălticeni și altele. 
La Rădăuți s-au realizat lucrări de în
treținere și reparare a trotuoarelor pe 
22 de străzi.

SPECTACOLE PENTRU COPII. Co
lectivul secfiei de păpuși a Teatrului 
de Stat din Bacău a. prezentat de la 
începutul anului în satele și comunele 
regiunii 44 spectacole, la care au 
participat aproape 10 000 de copii. 
Printre piesele reprezentate se nu- 
.mără. „Punguța cu doi . bani”, „Docto
rul Aumădoare”, „Poveste de iarnă” 
ți altele.

Premiera operetei
La Teatrul de Stat de Operetă a 

avut loc marți seara premiera ope
retei „Sărutul Cianitei“ de compozi
torul sovietic Iuri Miliutin, maestru 
emerit al artei al R.S.F.S. Ruse. 
Compozitorul a fost prezent la spec
tacol. La realizarea spectacolului 
și-au dat concursul : Nicușor Con- 
stantinescu, artist emerit, prim-di- 
rector de scenă, Lucian George Io- 
nescu, director de scenă, dirijorul 
Mircea Lucescu, pictorul scenograf 
N. Lebas, maeștrii de balet Elena 
Penescu-Liciu și Oleg Danovschi, ar
tist emerit, dirijorii corului C. Ră- 
dulescu, artist emerit, și Aurel Gri- 
goraș. Din distribuție au făcut par
te : Lucia Roic, Mircea Nemens,

Cu toate forțele la semănat
(Urmare din pag. I-a) re în funcție de hibrizii folosiți în 

fiecare zonă agricolă ?.
Campania agricolă de primăvară, 

etapă notărîtoare în lupta pentru 
realizarea sarcinilor trasate de par
tid în vederea sporirii producției 
agricole, este abia la început, iar 
timpul — destul de înaintat. E

și-au asigurat întreaga cantitate de 
porumb de sămînță. în unele uni
tăți agricole, gerul din timpul ier
nii a micșorat puterea de germina
ție a porumbului. Din această cau
ză în regiuni ca Argeș, Suceava, umpui — uesiui ae înaintai, e, 
Cluj, Bacău, Brașov, Hùnédoara necesar ca organele și organizațiile 
nu s-a asiguraț încă întreaga canti- de partid să îndrume și să .contro- 
tate de sămînță. Acțiunile întreprin- leze zi de zi activitatea consiliilor 
se de consiliile agricole pentru iden- agricole și a conducerilor unități- 
tificarea porumbului burr de sămîp- lor agricole, să desfășoare o sus- 
ță trebuie intensificate. Și nu este ținută muncă politică pentru antre- 
vorba numai de. a-se Asigura „în ge- narea maselor largi ale țărănimii, 
neral“ cantitatea de sămînță, ci de ale mecanizatorilor și lucrătorilor r 1 ___ vL.-jJ-’-.-'j.î'L-x-.. ____ _____ C' A Q C A/T T SÙ i
judicioasă a soiurilor și hibrizilor executarea lucrărilor agricole 
în așa fel încît sămînță să Ajungă ritm susținut și la un înalt nivel 
în cantitatea necesară, și la timp în grotehnic.

a se luă măsuri pentru repartizarea din G.A.S. și S.M.T. în lupta pentru 
în 
a-

fiecare din .gospodăriile care au 
nevoie.

O altă problemă, pentru a cărei 
rezolvare Trustui stațiunilor de ma
șini și tractoare și consiliile agri
cole trebuie să ia măsuri urgente, 
este aprovizionarea S.M.T.-urilor cu 
discuri corespunzătoare pentru ma
șinile de semănat porumb. Este 
.inadjnișibilJeg-i^3^^î^d.]j.este pu
țin timp va trebui să se înceapă se
mănatul porumbului, să se consta
te că în regiunea Iași S.M.T-urilor 
le lipsesc uh‘ mare număr din 
discurile necesare pentru mașinile 
de semănat și că, totodată, dispun 
de un „surplus" de discuri pe care nu 
le pot folosi din cauză că nu co
respund cu calibrele hibrizilor cul
tivați în regiune. Oare 'nu se putea 
face de la bun început o repartiza

Plccarca unei delegații 
la Coîiyresui artiștilor plastici 

din Uniunea sovicticâ

„Sărutul Cianitei"
Toni Buiacici, Petre Petrov, N. Io- 
nescu-Dodo, Cleopatra Melidoneanu, 
Silviu Gurău, Cella Tănăsescu, Emil 
Popescu, Ștefan Glodariu și alții.

La spectacol au asistat Dumitru 
Popescu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

Spectacolul s-a bucurat de succes.
■ (Agerpres)

Meciul de șah Botvinnik-Petrosian

Remiză în a 8-a partidă
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

Marți a fost continuată la Mos
cova cea de-a 8-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de șah. 
dintre Botvinnik și Petrosian, care 
fusese întreruptă la mutarea 42-a. 
Partida s-a încheiat cu un rezul
tat de remiză la mutarea 55-a. Sco
rul este de 4,5—3,5 puncte în fa
voarea lui Petrosian. Cea de-a 9-a 
partidă se dispută astăzi.

ciclism Azi start 
in „Cupa F. R. C.“ 
„Cupa F.R.C.“ — competiție ciclistă 

pe etape, organizată în fiecare primă
vară de federația de specialitate — în
cepe astăz> la ora 14,30 de la km. 6 
a1 șose'ei București—Oltenița. Prima 
etapă măsoară 80 de km. La start se 
vor alinia toți fruntașii sportului cu 
pedale, inclusiv componenfii lotului 
pentru „Cursa Păcii"; In etapa a ll-a 
(mîine, ora 14, pe șos. București— 
Urzicen!) se vor parcurge 30 de km 
— contra timp individual. Competi
ția se încheie vineri, cu etapa Bucu- 
rești-Buftea-Ploieșfi-Otopeni-București 
(130 km). Startul — la ora 8,30, pe șo
seaua spre Buftea (km. 8).

FOTBAL
Astăzi se vor desfășura șaispre- 

zecimile „Cupei R. P. Romine”, ,1a 
fotbal. Amatorii de sport bucureșteni 
vor putea urmări in Capitală jocul Me
talul București Petrolul Ploiești care 
se dispută de la orele 16 pe terenul 
Gloria (lingă Uzinele Republica), lată 
alte meciuri mai importante programate 
în provincie : C.F.R. Roșiori Dinamo 
București ; Carpati Sinaia Steaua 
București : Prahova Ploiești Farul Con
stanta ; I.M.U. Medgidia Rapid Bucu
rești ; Gaz Metan Mediaș Steagul Roșu 
Brașov.

Conferințe la sate
In ultimele luni, în regiunea Cri- 

șana au fost ținute peste 4 000 de con
ferințe pe teme agrozootehnice, care au 
fost audiate de mai mult de 350 000 
de colectiviști. Căminele culturale, 
cercurile de citit, bibliotecile, stațiile 
de radioficare și-au legat strîns activi
tatea de viața și munca locuitorilor' sa
telor, de problemele dezvoltării uni
tăților agricole socialiste.

DUMITRU POP

Marți a plecat la Moscova delega
ția Uniunii artiștilor plastici din 
R. P. Romînă care va lua parte la 
Congresul artiștilor plastici din 
Uniunea Sovietică. Delegația este 
compusă din acad. Ion Jalea, artist 
aL poporului, președintele Uniunii 
artiștilor plastici, Alexandru Ciucu- 
rencu, maestru emerit al artei și 
secretar al Uniunii . artiștilor plas
tici, Jules Perahim, maestru emerit 
al ■ artei, redactor, șef al revistei 
„Arta plastică“, și Mircea Popescu, 
vicepreședinte al Consiliului artelor 
plastice și director adjunct al In
stitutului de istorie a artei al Aca
demiei R. P. Romine.

(Agerpres)

Cocteil la ambasada
R.S.F. Iugoslavia

Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R.P. Romînă, Arso Milatovici, a ofe
rit marți după-amiază un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara noastră a de
legației Uniunii Ziariștilor din Iugo. 
slavia. Au participat reprezen
tanți ai conducerii Uniunii Ziariști
lor din R. P. Romînă, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ziariști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

în ziua de 8 aprilie- s-a stins din 
viața, după o îndelungată suferință, 
tovarășul Dumitru Pop, membru al 
P.M.R., vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Născut la Giurgiu în 1880, to
varășul Dumitru Pop a cunoscut din 
copilărie, ca ucenic tipograf, exploa
tarea capitalistă. A intrat în mișca
rea muncitorească în anul 1899. Ca 
delegat al lucrătorilor tipografi a 
luat parte în 1907 la prima confe
rință pe țară a organizațiilor sindi
cale, ținută la Galați. Ales, în 1912, 
secretar general al Comisiei sindica
telor muncitorești, a participat activ 
la numeroase acțiuni și greve din 
anii premergători intrării Romîniei 
în primtil război mondial, pentru 
care a suferit prigoniri. A fost ares
tat pentru tipărirea unor manifeste 
antirăzboinice în timpul ocupației 
germane și pentru organizarea săr
bătoririi zilei de 1 Mai 1918, iar apoi 
arestat și întemnițat împreună cu 
alți militanți socialiști cu prilejul 
sălbaticii represiuni de la 13 decem
brie 1918.

în anii următori, tovarășul Du
mitru Pop și-a desfășurat activita
tea în-rîndurile Partidului .. Social- 
Democrat. înainte și după 23 August 
1944 a militat- pentru realizarea 
Frontului unic muncitoresc și a uni
tății politice și organizatorice a cla
sei muncitoare pe temelia princi
piilor marxist-leniniste. După- elibe
rare a îndeplinit diferite sarcini de 
răspundere pe linie de partid și de 
stat. între anii 1946-^-1948 a fost 
vicepreședinte al Adunării deputa
tion

Pentru îndelungata și devotata sa 
activitate în mișcarea muncito
rească, tovarășul Dumitru Pop a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Populare Romine.

îi vom păstra o vie amintire.
Un grup de tovarăși

Incinerarea va avea loc miercuri 
10 aprilie orele 16, la crematoriul 
„Cenușa”.

Tenis de masă

Echipele Japoniei (feminin) 
și R. P. Chineze (masculin) — 

campioane mondiale
PRAGA 9 (Agerpres). — 
Aseară la Piaga au fost 

desemnate echipele cîști- 
gătoare ale cupelor „Cor- 
billon" și „Swaythling“ 
din cadrul celei de-a 27-a 
ediții a campionatelor 
mondiale de tenis de 
masă. în semifinalele 
competiției ieminine echi
pa R.P. Romîne a reușit 
să învingă cu 3—2 echipa 
R. P. Chineze, finalista ul
timei ediții. Reprezentan
tele noastre Maria .Ale
xandru și Ella Constanti- 
nescu au obținut victorii 
în fața actualei campioa
ne mondiale Ciu-Ciun-hui. 
Iată rezultatele acestei 
întîlniri : Alexandru—Ciu 
Ciun-hui 21—9; 21—7;
Constăntinescu—Sun Mei 
in 21—19; 15—21; 21—14; 
Sun Mei-in, Wan Cien— 
Constăntinescu, Alexan
dru 22—20; 10—21; 21—18; 
Sun Mei-in—Alexandru
19—21; -21—18; 21 — 18:
Constăntinescu—Ciu Ciun- 
hui 21-16; 9—21; 21—19

In finală, echipa R. P. 
Romîne a întîlnit echipa 
Japoniei, campioană a lu
mii, care eliminase cu 3—0 
în semifinale reprezenta
tiva R. P Ungare. Echipa 

japoneză a terminat în
vingătoare cu scorul de

3—0 cucerind pentru a pa
tra oară cupa „Corbillon“. 
Rezultatele tehnice ale a- 
cestei întîlniri au fost ur
mătoarele : Matsuzaki — 
Constăntinescu 21 — 17 ; 
21—18 ; Seki — Alexandru 
21—16 ; 21—17 ; Matsuzaki 
Seki — Alexandru, Pitică 
21—17 ; 21—12.
Performanța echipei R.P. 

Romîne de a ocupa locul 
doi din cele 37 de țări parti
cipante es’e remarcabilă. 
Echipa țării noastre s-a a- 
rătat în real progres față 
de ultima ediție a campio
natelor disputată la Pekin, 
reușind să se revanșeze 
după înfrîngerea suferită 
atunci în fața echipei R. P. 
Chineze și să ocupe locul 
doi în clasamentul mon
dial.

După surprinzătoarea e- 
liminare a echipelor R. P. 
Ungare și R. S. Ceho
slovace, în semifinalele 
competiției masculine pen
tru cupa „Swaythling“ s-au 
calificat echipele Japoniei, 
R. F. Germane, R. P. Chi
neze și Suediei. Japonia a 
învins cu 5—0 Suedia, iar 
R. P. Chineză a întrecut cu 
5—1 pe R. F. Germană. 
Echipa R. P. Chineze și-a 
păstrat cupa „Swaythling“, 
întrecînd în finală cu 5—1 
echipa Japoniei.

In cite va rînduri
LUPTE CLASICE. Participînd la tur

neul internațional de lupte clasice de 
la Varșovia, tînărul sportiv romîri Ion 
Alioiiescu s-a clasat pe primul loc la 
cat. cocoș, fără să piardă nici o întîl- 
nire. La acest turneu au mai luat par
te luptători din Û.R.S.S., R. P. Polonă, 
Suedia, .Iugoslavia, R. P, Bulgaria și 
R. F. Germană.

HANDBAL. După finala „Cupei cam
pionilor europeni”, echipa de handbal 
Dinamo București a susținut un meci a- 
mical cu formația franceză „Stella 
Sport”, întărită cu cîțiva dintre cei mai 
buni jucători de la alte cluburi pari
ziene. Handbăliștii romîni au repurtat 
victoria cu scorul de 29—16 (15—6).

BOX. Pînă in prezent 20 de țări și-au 
anunțat participarea la campionatele 
europene de box, care vor avea loc 
între 26 mai și 2 iunie în Palatul Spor
turilor din Moscova. Pe lista partici- 
panților figurează .echipele Angliei. 
R.S. Cehoslovace, R.P. Polone, R.D 
Germane, R.F. Germane, R.P. Ungare, 
Irlandei, Suediei, Franței, Italiei, R. P. 
Romîne, Scoției, U.R.S.S. și altele.

ATLETISM. Comitetul european de 
pe lingă Federația internațională de 
atletism, întrunit la Roma, a aprobai 
crearea unei „Cupe a Europei” inter- 
țări. De asemenea, s-a hotărît ca vii
toarele campionate europene de atle
tism să se desfășoare la Budapesta, in 
tre 30 august și 4 septembrie 1966.

In urma unui sondaj făcut în rîndul 
antrenorilor și ziariștilor americani de 
atletism, revista de specialitate „Track 
arid Field" consideră că în acest sezon 
vor putea fi doborîte 22 de recorduri 
mondiale. Specialiștii apreciază că Va
leri Brumei (U.R.S.S.) va putea sări 
2,31 m la înălțime, Pentti Nikjița (Fin
landa) 5,23 m la prăjină, iar Jazy 
(Franța) are posibilitatea de a parcurge 
3 mile In 13’07”.

(Agerpres)

O cuvîntare a lui
ROMA 9 (Agerpres). — Reterin- 

du-se la situația economică a Ita
liei în cadrul cuvîntării rostite la 
un miting electoral care a avut loc 
la Vațănzaro, Palmiro Togliatti, se
cretar general al Partidului Comu
nist Italian, a subliniat contrastul 
tot mai accentuat dintre partea de 
nord și de sud a Italiei. în ultimii 
ani, a spus el, contrastul dintre 
aceste două regiuni a devenit și mai 
profund decit înainte. în cîteva 
luni au părăsit locurile natale 
480 000 de locuitori din provincia 
Calabria, ceea ce reprezintă o 
treime din întreaga populație mun
citoare din această regiune. Secre
tarul general al P.C.I. s-a referit 
apoi la situația grea a țărănimii. 
El a cerut ca imediat după alege
rile parlamentare să fie convocată 
o conferință națională care să ana. 
lizeze situația din' agricultură; La

Palmiro Togliatti
această conferință, a spus el, co
muniștii vor cere, printre altele, re
formă agrară generală care să dea 
pămînt țăranilor și mijloace de pre
lucrare a acestuia, efectuarea de 
reforme în satele și orașele Italiei 
de sud,, industrializarea Italiei de 
sud.

Vorbind despre politica externă 
a țării, Togliatti a declarat: „Dorim 
o noua politică, politica de neade- 
rare la. blocuri, iar pentru aceasta 
este necesară renunțarea la înarma
rea atomică atît pe teritoriul țării 
noastre, cit și în largul mărilor 
noastre“.

Togliatti a declarat că cheltuielile 
militare ale Italiei se 'vor dubla 
dacă guvernul și-ar îndeplini obli
gațiunile legate de crearea așa-nu- 
mitelor „forțe nucleare multilate
rale de șoc ale N.A.T.O.“.

Situația din Rhodesia de sud 
în discuția Comitetului special

Vizita iii U.R.S.S. a delegației
P. C. din Germania

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Moscova se află în
tr-o vizită de prietenie o delegație 
a Partidului Comunist din Germa
nia. Din delegație fac . parte Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Germania (conducătorul de
legației). Wilhelm Mon, membru al 
Biroului Politic al C.C. al R.C, din 
Germania, Erich Glukhauf, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Germania și alții.

La 8 aprilie delegația a fost pri
mită la C.C. al P.C.U.S. La întîlnire 
au participat Frol Kozlov, membru 
al Prezidiului și secretar al C.C- al' 
P.C.U.S., și Boris Ponomariov, se
cretar al C C. al P.C.U.S.

în cadrul convorbirii cordiale care 
a avut loc s-a făcut un schimb de 
informații despre activitatea celor 
două partide, au fost examinate pro
bleme ale. situației internaționale, 
mișcării muncitorești internaționale 
și alte probleme care interesează cele 
două partide.

NEW YORK 9 (Ageipies).— Comi
tetul special al O.N.U. pentru apli
carea Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale a luat din nou 
în discuție la 8 aprilie situația din 
Rhodesia de sud și poziția Angliei 
în această problemă. Comitetul a 
adoptat cu 19 voturi și 4 abțineri o 
rezoluție propusă de Etiopia și Tan- 
ganica în care se exprimă regretul 
că guvernul britanic nu dorește să 
primească înainte de 22 aprilie mi
siunea desemnată de comitet. Re
zoluția „cere în mod solemn guver
nului britanic să aplice toate tezo-

luțiile Adunării Generale cu privire 
la Rhodesia de sud și să ia toate 
măsurile necesare pentru a împie
dica agravarea situației, deja ex
plozive, care domnește în acest te
ritoriu".

Neîndrăznind să se opună fățiș 
adoptării acestei rezoluții, S.U.A., 
Italia, Australia Și Danemarca s-au 
abținut de la vot. Marea Britanie 
nu a participat la vot. Reprezentan
tul englez a declarat că nu acceptă 
rezoluția și că contestă competența 
O.N.U. în problema Rhodesiei de 
sud.

Rasiștii sud-a.frh.ni. din nou pe banca acuzaților
• NEW YORK 9 (Agerpres). — Co

mitetul Special al O.N.U., însărcinat 
cu cercetarea politicii rasiste duse 
în Republica Sud-Airicană, își con
tinuă lucrările

Abdelkader Chanderli, reprezen
tantul Algeriei, a cerut Comitetului 
să studieze modul în care sînt apli
cate, de către țările care au votat 
în favoarea lor, rezoluțiile adoptate 
în noiembrie 1962 cu privire la sanc
ționarea Republicii Sud-Africa-ne.

Marof Achkar, reprezentantul

Mișcarea grevistă 
din Japonia

TOKIO 9 (Agerpres). — Minerii de 
la șase importante societăți extrac
tive din Japonia au declarat grevă la 
9 aprilie. La chemarea Federației Na
ționale a sindicatelor muncitorilor 
din industria extractivă, lucrul a în
cetat în toate minele principale ale 
societăților „Mițui”, „Sumitomo”, 
„Furukawa” și altele. Muncitorii cer 
majorarea salariilor lunare.

Și muncitorii din industria chimi
că continuă lupta în apărarea drep
turilor lor vitale. Majoritatea sindi
catelor din marile întreprinderi chi
mice au și smuls concesii de la pa

troni. Totuși, administrația unor so
cietăți continuă să se încăpățîneză, 
refuzînd să satisfacă revendicarea 
muncitorilor cu privire la majorarea 
salariilor și stabilirea minimului. lor 
garantat. In legătură cu aceasta, la 9 
aprilie 12 sindicate din întreprinderile 
din Tokio și Osaka ale acestor socie
tăți au hotărît Să declare grevă.

De cinci zile muncitorii de la 12 
importante șantiere navale din Japo
nia, unde lucrează 30 000 de.persoa
ne, desfășoară greve de scurtă dura
tă, cerînd sporirea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Guineei, care a urmat la cuvînt, a 
subliniat că anumite mâți puteri 
„condamnă cu ipocrizie Republica 
Sud-Airicană, dar sprijină, prin toate 
mijloacele politica rasistă a guver
nului sud-african". EJ a cerut comi
tetului să cerceteze datorită cărui 
ajutor primit din afară armata Re
publicii Sud-Africane s-a transfor
mat într-o adevărată armată de a- 
gresiune.

In încheiere, Ramm Malhotra (Ne
pal) raportorul comitetului, a arătat 
că guvernul Republicii Sud-Africa
ne nu a manifestat nici cea mai 
mică dorință de a-și schimba poli
tica finind seama de Carta O.N.U. 
și de rezoluțiile Adunării Generale.

în apărarea 
iui Manuel Gutierez

CIUDAD DE GUATEMALA 9 (A- 
gerpres). — După cum anunță agen
ția Prensa Latina, viața lui Victor 
Manuel Gutierez, activist sindical de 
seamă din Guatemala, membru al 
Comitetului Executiv al F.S.M., a- 
restat în luna martie, se află în pe
ricol.

Soția lui Gutierez și-a exprimât: 
teama că poliția intenționează să 
procedeze la „exterminarea fizică'' 
a lui Gutiérez.

angola Militari portughezi 
trec de partea patriciilor
CONAKRY 9 (Agerpres). —- 

„Luîrid hotărîrea de a părăsi arma
ta portugheză, am vrut să dovedesc 
nu numai refuzul meu de a cola
bora cu colonialiștii, ci și să obțin 
posibilitatea de a-mi pune toate 
forțele în slujba, cauzei pentruicare 
luptă africanii” — se spune în scri
soarea fostului locotenent al tru
pelor coloniale portugheze din An
gola, Silvano Manuel de Lus.

Secretarul general al Partidului 
african al indepdpdenței din. Gui
neea portugheză și insulele Capu
lui Verde, Amilkar Kabral, subli
niază în, declarația publicată la 8 
aprilie că sute de soldați și subofi
țeri africani mobilizați- cu forța în 
armata portugheză au trecut de 
partea insurgenților din Angola și 
din Guineea portugheză.

Studențl iranieni care se afla la studii in Italia au ocupat amba- 
sada iraniană din Roma în semn de protest față de represiunile guver
nului Iranian împotriva studenților și profesorilor progresiști.

T1EÆT1R1E • (SfidocaoaDaD •‘Te’/ev/z/urie
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : Tosca — (orele 19,30). 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : Marion — 
(orele 19,30), Teatrul de stat de operetă : 
Paganini — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Orfcu în infern — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Fiicele — (orele 19,30). Teatru! 
„Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) :-Cezar și Cleopatra - 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex 
Sahia nr. 76) ; Moartea unui comis voia
jor — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara- 
(Sala Magheru): Cînd înfloresc migdalii 
— (orele 19,30). (Sala Studfo) : Casa cti 
două intrări — (orele 20). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : Logodni
cul de profesie se însoară — (orele 20). 
(Sala Libertății) : Emil și detectivii - 
(orele 16) Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești : Măria sa bărbatul — (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Cu cîntec 
spre stele — (orele 20). Teatrul satirii 
muzical ,.C Tănase" (Sala Savoy): Ca la 
revistă - (orele 20). (Sala Victoriei) 
Ocolul pămîntului în 30 de melodii - 
(orele 20). Ansamblul de- cîntece și dan 
suri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe —(orek 
20). Circul de stat : Spectacolul primă 
verii — (orele 20).

Cartagina în flăcări — film pentr. 
ecran panoramic : Patria (9; 11.30, 14 
16,30; 19; 21,15). Lanterna cu amintiri 
Republica (9,30; 11,15; 13; 14,45; 17; 19; 21) 
I. C. Frlmu (10; 12; 14; 16; 18 15: 29,39), Gb 
Doja (9; 10,45; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30
20.30) , 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21)
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19: 21). Pescă
rușul negru : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19: 21). Elena
Pavel (9,45; 11,45; 14,45; 16,45;'18.45, 20,45) 
1 Mai (10; 12,15; 15.30; 18; 20.30). Flacăra
(16; 18,15: 20,30). Turneul veseliei : ru
leâză la cinematografele v, Alecsandri 
(11; 15; 17| 19; 21), București (9; 11; 13; 15j 
17; 19; 21), Grivlța (10; 12; 14,30; 16,30;

18,30; 20,30), ștefan cel Mare (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Libertății (10; 12, 14; 16,30; 
18,30; 20,30). Hamlet : Tineretului (10,30, 
13,30; 16,45; 20). Vacanță la marc —
cinemascop : Victoria (10, 12,15; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30), V. Roaită (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Patru inimi: Central (9,45; 
12; 14.15; 16,30; 18,45; 21). Contele de Monte 
Cristo — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (9,45; 13; 16,30; 29). Program spe
cial pentru copil- 13 Septembrie (10; 11). 
Camelia : 13 Septembrie (12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Arta (14; 16; 18,15; 20,30). Program
de filme documentare : Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pină 
la orele 21). Hatifa : Maxim Gorki (16; 18; 
20). Rîui și moartea : rulează la ci
nematograful înfrățirea între po
poare (10; 15,30; 17,45; 20). O întimplare 
extraordinară - ambele serii ; Cultural 
(11: 16; 19,30). Balada husarilor : rulează 
la cinematografele Alex. Popov (in con
tinuare de la orele 9 pînă Ia orele 21) 
M. Eminescu (15,30; 18; 20,30), Mongolii 
— cinemascop : 8 Martie (11; 13.45 16.
18,15; 20,30). Celebrul 702 rulează la cine 
matografui C-tln David (16: 18,15; 20,30) 
Bunica Sabella: Unirea (11; 15; 17; 19; 21) 
B. Delavrancea (11: 10; 18: 20). Rebelul . 
rulează la cinematografele Alex. Sahl;- 
(10; 12; 14:-16 30; 18,45. 21). Mioriță (10; 12 
14; 16,30: 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15
20.30) . Un erou în papuci : Munca (16
18,15; 20,30). Teroare în munți — cine 
mascop Popular (16; 18 15; 20,30). Clinei- 
sălbatic Dingo : rulează la clnematogra 
fele T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45) 
Moșilor (16; 18,15: 20,30). Meșter Ia toate 
16 Februarie (16; 18; 20). Mirajul : rulează 
la cinematograful Ilie Plntilie (16; 18,15
20,30). Șapte dădace : Volga (10; 12: 15; 17 
19; 21). G Bacovla (16; 18: 20). Inelele 
gloriei • Luceafărul (15; 17; 19; 21) Fru
moasa Lurette : rulează la clnematogra 
tui Olga Banele (15,30; 18; 20,30). Noapte 
necruțătoare' — cinemascop : Drumul 
Serii (16; 18; 20). Omul merge după soare:

30 Decembrie (16; 18,15: 20,30). Divorț Ita
lian rulează la cinematograful Aurel 
Viaicu (11; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE: Orele 17,00 — Emisiunea 
pentru cluburile din întreprinderi. Din 
cuprins Telejurnalul săptăraînll., Ac
țiunea de refacere a pădurilor - sarcitlă 
importantă a tineretului patriei, -Con
tribuția maistrului în procesul de pro
ducție. Cărți tehnice. Moment literar : 
La Fontaine. Artiști amatori in studio. 
19,00 — Emisiunea pentru sate, li, înche
iere : Sfaturi pentru telespectatori. Bu
letin de știri

CUM EVREMEA?
Ieri în țară: Vremea a fost în general 

umedă și s-a încălzit ușor în sudul și ră
săritul țării. Cerul a fost variabil mal 
mult acoperit în Oltenia, Muntenia și Do- 
brogea, unde a plouat temporar îp bursul 
dimineții. Cu totul local a plouat în 
Transilvania, unde, izolat, precipitațiile 
au avut caracter de averse. Vîntul a‘su
flat slab pînă la potrivit la. început din 
nord și nord-est, apoi din sectorul sudic. 
Temperatura aeî-ului la ora 14 oscila- în
tre 13 grade în vestul țării și 3 grade la 
Suceava-Salcea. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul mai mult: acope
rit în cursul dimineții, cînd a plouat 
'emporar. Vint slab pină la potrivit din 
ectorul nord-est. Temperatura maximă 
: aerului a fost de 10 grade.
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 

•i 13 aprilie: In țară; Vremea va continua 
:ă se încălzească cerul va fi variabil. Pe 
alocuri vor cădea ploi-de scurtă 'durată. 
Vînt moderat. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse intre zero gra
de pină la 10 grade. Iar maximele intre 
10 și 20 grade local mal ridicate. In 
București: Vremea va continua să se în
călzească cerul va fi variabil. Vînt mo
derat. Temperatura în creștere,



In capitala ladjikistanului s-a deschis expoziția

In legătură eu planul ue creare Sesiunea S.E.A.T.O. de la Paris

Noi cărți apărute in Romînia**

a forțelor nucleare multilaterale 1.4. T. 0.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 8 aprilie, Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a înmînat lui F. Kohler, am
basadorul S.U.A. în U.R.S.S., nota adre
sată de guvernul sovietic guvernului 
S.U.A. în legătură cu elaborarea pla
nurilor de creare a forțelor nucleare 
mixte ale N.A.T.O.

în această notă guvernul sovietic ca
lifică planul de creare a forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. ca o 
intenție a S.U.A. și a celorlalte puteri 
din acest bloc de a „deschide Bun- 
deswehriilui și forțelor armate ale ce
lorlalte țări accesul spre arma racheto- 
nucleară, de a lărgi și mai mult cadrul 
pregătirilor pentru un război termonu
clear și de a dezlănțui cursa înarmări
lor racheto-nucleare care nu cunoaște 
nici frontiere de stat, nici limite geo
grafice“.

„Planul de creare a forțelor multi
laterale ale N.A.T.O. — se spune în 
notă — este o nouă expresie a poli
ticii de pe „poziții de forță“, a poli
ticii de presiuni și dictat, al cărei fac
tor principal și pivot este arma nu
cleară“.

Guvernul sovietic îndeamnă guvernul 
S.U.A. să contribuie la reglementarea 
celor mai importante probleme interna
ționale și, prin eforturi comune, să stă
vilească cursa înarmărilor racheto-nu
cleare.

Guvernul sovietic consideră că alter
nativa reală a înarmării atomice a 
R.F.G. și a răspîndirii prin orice mijloa
ce a armei nucleare o constituie regle
mentarea următoarelor probleme:

Dezarmarea generală și totală sub un 
sever control internațional; interzicerea 
armei nucleare cu scoaterea ei din ar
mamentele naționale și distrugerea 
stocurilor acumulate; lichidarea bazelor 
militare străine; încetarea pentru tot
deauna a tuturor exploziilor nucleare 
experimentale.

înlăturarea, cu consimțămîntul părți
lor, a rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial și încheierea tratatului 
de pace german cu normalizarea pe 
baza acestuia a situației din Berlinul 
occidental.

Adoptarea unor măsuri în vederea 
destinderii încordării internaționale și 
întăririi încrederii între state și, ca pri
mă măsură, încheierea unui pact de 
neagresiune între țările membre ale 
N.A.T.O. și țările participante la Tra
tatul de la Varșovia.

In notă se subliniază că puterile 
N.A.T.O. opun politicii de pace a țări
lor socialiste „politica „războiului rece“, 
orientarea spre subminarea colaborării

NOTA GUVERNULUI SOVIETIC 
ADRESATĂ GUVERNULUI S.U.A.

internaționale, adîncirea și extinderea 
rivalității între state în crearea și acu
mularea unor mijloace tot mai distruc
tive de ducere a războiului“.

Ca exemple ale acestei politici se e- 
numeră : reluarea de către S.U.A, și 
Franța a experiențelor cu arma nu
cleară, încheierea de către Franța a 
unui pact militarist fățiș cu R. F. Ger
mană, noile acțiuni dușmănoase ale 
S.U.A. împotriva Cubei, provocările pe
riculoase ale militariștilor vest-germani 
in Berlinul occidental

„Faptele demonstrează că în calcu
lele lor strategice, guvernele puterilor 
occidentale nu se bizuie pe reglemen
tarea pașnică a problemelor principale 
care întrețin încordarea internațională, 
ci pe realizarea unei superiorități în 
cursa înarmărilor și, în ultimă analiză, 
pe folosirea forței“.

Guvernul sovietic avertizează că „o- 
dată cu înfăptuirea planului conducăto
rilor N.A.T.O., arma nucleară cu înso
țitorul ei inevitabil — primejdia de 
război — s-ar întinde pe planeta noa
stră ca o pată de ulei pe apă. Extin
derea suprafeței de pe care ar putea fi 
efectuată o agresiune nucleară ar mări, 
firește, sfera geografică de aplicare a 
contraloviturilor inevitabile în aceste 
cazuri. Să nu caute nimeni să găsească 
o amenințare în această declarație a gu
vernului sovietic. Toate acestea sînt un 
adevăr aproape banal, o simplă 
constatare a unui fapt care poate 
fi apreciat cu exactitate încă ■ de 
pe acum. în legătură cu aceas
ta guvernul sovietic consideră de dato
ria sa să dea un avertisment. Dacă 
S.U.A., Anglia și Franța vor porni pe 
calea răspîndirii armei nucleare, se în
țelege că guvernul sovietic va fi nevoit 
să tragă concluziile corespunzătoare și, 
ținînd seama de noua situație, să ia mă
suri care să asigure menținerea la ni
velul cuvenit a securității Uniunii So
vietice, a prietenilor și aliaților ei“.

Planurile de creare a forțelor nuclea
re multilaterale ale N.A.T.O. — se sub
liniază în nptă — sînt „concepute în 
așa fel îneît să satisfacă cerințele mereu 
crescînde ale R.F.G. Guvernul S.U.A. 
încearcă să rezolve contradicțiile din 
cadrul N.A.T.O. făcînd concesii cercu
rilor militariste și revanșarde ale 
R.F.G.“.

Guvernul sovietic relevă, totodată, că

nu poate să treacă cu vederea faptul 
că în cadrul N.A.T.O., guvernul S.U.A., 
pe de o parte, și guvernul Franței, pe 
de altă parte, cîntă în struna militaris
mului vest-german și încurajează ten
dințele cele mai agresive ale cercurilor 
conducătoare din R.F.G., chiar dacă ele 
fac aceasta din motive întrucîlva dife
rite.

Amintind de concesiile făcute milita
riștilor vest-germani de către țările oc
cidentale, guvernul sovietic declară : 
„Pare-se că o concesie făcută forțelor 
militariste atrage după sine noi conce
sii. Și, desigur, nimeni hu poate să ga
ranteze că actualul plan privind forțele 
nucleare ale N.A.T.O. ar fi ultimul „da" 
ca răspuns la pretențiile cercurilor celor 
mai aventuriste din Germania occiden
tală. Aceasta amintește într-o mare 
măsură de perioada dinaintea celui 
de-al doilea război mondial cînd, pen
tru a „calma“ Germania hitleristă, cei 
care s-au aflat la cîrma politicii puteri
lor occidentale au sacrificat securitatea 
și libertatea mai multor țări. Ca urmare 
a acestui fapt, pretențiile militariștilor 
germani creșteau tot mereu și catastro
fa celui de-al doilea război mondial se 
apropia tot mai mult.

„Ca rezultat al creșterii numărului 
puterilor occidentale care dețin arma 
nucleară, creștere plănuită de N.A.T.O., 
și al facilitării accesului R.F.G. la arma 
nucleară, perspectiva victoriei rațiunii în 
treburile internaționale poate fi în mare 
măsură subminată. Nu se poate sconta 
pe o rezolvare fericită imprimînd cursei 
înarmărilor noi și noi impulsuri și cre- 
îndu-i o diversitate nesfîrșită de forme. 
O astfel de evoluție a evenimentelor nu 
poate decît să împingă omenirea spre o 
catastrofă“, se subliniază în notă.

Guvernul sovietic relevă că sensul 
politicii puterilor occidentale care, pe 
de o parte, împiedică progresul lucrări
lor Comitetului celor 18, iar pe de altă 
parte întocmesc planurile forțelor nu
cleare ale N.A.T.O., „constă, probabil, 
în a cîștiga timp și a pune statele iubi
toare de pace în fața faptului împlinit 
al transpunerii în viață a planurilor 
N.A.T.O. de răspîndire a armei nu
cleare“.

Note cu conținut similar au fost în- 
mînaie, în aceeași zi, de Andrei Gro- 
mîko lui H. Trevelyan, ambasadorul 
Marii Britanii, și lui H. Neupert, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al R.F.G. 
De asemenea, copii ale notei adresate 
guvernului S.U.A. au fost remise și gu
vernelor celorlalte țări membre ale 
pactului nord-atlantic.

BGtIA Acfiuni ale partizanilor păcii 
împotriva înarmării nucleare

LONDRA 9 (Agerpres). — Luptă
torii pentru pace din Anglia se pre
gătesc să organizeze la 25 mai o 
demonstrație în cadrul căreia să 
ceară să se lichideze bazele de ra
chete americane de pe teritoriul 
Angliei.

Pe o navă, închiriată special, pes
te 1 200 de partizani ai păcii din 
Anglia și Scoția vor pleca din Glas
gow în golful Holy Loch, unde se 
află o bază americană de subma
rine avînd la bord rachete „Polaris". 
Organizatorii acestei curse a „Na
vei păcii" au comunicat la 8 aprilie 
că au primit din partea filozofului 
Bertrand Russell șl a cunoscutului

scriitor scoțian Mackenzie un mesaj 
cu urări de succes participanțiloi 
la această cursă.

In legătură cu noul marș al par
tizanilor păcii, care urmează să 
aibă loc spre Aldermaston (centru 
britanic de cercetări nucleare) 
12 și 15 aprilie; canonicul John 
lins a menționat că el se va 
fășura eub lozinca „O lume 
bombe*. „Vrem să scoatem în
dență urmările favorabile ale înce
tării cursei înarmărilor și înfăptuirii 
dezarmării generale*.

între 
Col. 
des- 
fără 
evi-

Manolis Glezos va participa 
la marșul de la Aldermaston

LONDRA 9 (Agerpres). — La 8 a- 
prllie, răspunzînd invitației Comi
tetului de luptă pentru eliberarea 
deținuților politici greci, Manolis 
Glezos a sosit la Londra. Sute de 
oameni au venit pe aeroportul din 
Londra pentru a-1 întîmpina pe eroul 
poporului grec. Glezos va participa 
la marșul de la Aldermaston.

După Ce și-a plătit impozitele... 
Caricatura de mai sus apărută 

in revista „Newsweek“, înfățișea
ză sugestiv cit de apăsătoare 
a devenit pentru contribuabilul 
american povara impozitelor.

Temeri provocate de creșterea 
mișcării de eliberare

PARIS 9 (Agerpres). — La Paris
își continuă lucrările Consiliul mi
nisterial al blocului S.E.A.T.O. După 
ședința de deschidere, care a avut 
loc luni dimineața, consiliul a tre
cut là examinarea în ședințe secrete 
a problemelor aflate pe ordinea sa 
de zi. Agenția U.P.l. relatează că un 
purtător de cuvînt a anunțat că în 
ședința secretă din după-amiaza 
zilei de 8 aprilie au luat cuvîntul 
reprezentanții Noii Zeelande, Paki
stanului, Australiei, Tailandei și 
Angliei. Din succintele informații, 
pe care purtătorul de cuvînt a 
considerat posibil să le furnizeze 
presei, reiese că subiectul principal 
abordat de majoritatea vorbitorilor 
a fost situația din Vietnamul de 
sud.

O serie de vorbitori și-au făcut 
un merit , din participarea țărilor

Atacuri teroriste împotriva 
populației pașnice sud-vietnameze

HANOI 9 (Agerpres)— In ultima 
vreme, trupe americano-diemiste au 
atacat numeroase centre populate 
din provincia Ben-Tre. în cursul o- 
perațiilor teroriste, ei au omorit 
oameni, au incendiat 
ucis vite, au jefuit 
sau distrus re
zervele de orez și 
au închis oame
nii în „sate stra
tegice".

Misiunea de le
gătură a înaltului 
comandament al 
armatei populare 
vietnameze a a- 
dresat Comisiei 
Internaționale de 
Supraveghere și 
Control o scrisoa
re în care protes
tează cu hotărîre 
împotriva acestor 
atacuri. Ea cere 
Comisiei interna
ționale să ia mă
suri eficiente pen
tru a pune capăt 
acestor atacuri, 
precum și războ
iului nedeclarat 
pe care S.U.A. îl 
duc în Vietnamul 
de sud.

lor, alături de S.U.A., la lupta îm
potriva forțelor patriotice din Viet
namul de sud. Ministrul de externe 
al Tailandei, Tanat Koman, s:a plîns 
de creșterea mișcării populare în 
țara sa.

în ședința de lucru a Consiliului 
ministerial al SiE.A.T.O. de marți, 
Emmanuel Pelaez, vicepreședintele 
și ministrul afacerilor externe al 
Filipinelor, a vorbit despre diver
gențele ivite în calea creării Fede
rației Malayeze.

Secretarul de stat al S.U.Ä., Dean 
Rusk a vorbit despre situația din 
Vietnamul de sud, elogiind acțiunile 
represive dezlănțuite de forțele 
diemiste, conduse de militari ame
ricani, împotriva populației pașnice 
și a forțelor patriotice.

Apoi a luat cuvîntul Maurice 
Couve de Murville, ministrul aface
rilor externe al Franței, care ret'e- 
rindu-se la așa-zisa „amenințare co
munistă" din Asia de sud-est, a 
apreciat pozitiv războiul nedeclarat 
pe care îl duc forțele diemiste, aju
tate de trupe americane, împotriva 
poporului sud-vietnamez și a rele
vat faptul că „problemele de ordin 
intern din Vietnamul de sud trebuie 
să rețină mai mult atenția actualei 
sesiuni a S.E.A.T.O.“

DUȘANBE 9 (Ager- rilor și dramaturgilor 
preș).—TASS transmi- contemporani. Stir- 
te : In capitala Tadji- nește interes prezem 
kistanului, sub auspi
ciile Bibliotecii de 
stat, s-a deschis expo
ziția „Noi cărți apă. 
rute în Romînia“. In 
standuri se află noi 
ediții ale operelor lite
raturii clasice romîne, 
ale poeților, prozato-

tarea grafică atractivă 
a cărților de literatură 
pentru copii.

Karim Kurabanov, 
director adjunct al Bi
bliotecii de stat din 
Dușanbe, deschizlnd 
această expoziție, a 
declarat că revistele și

cărțile romînești au o 
mare căutare în rîndul 
cititorilor din Tadji
kistan. Foarte căutată 
este revista „Narod- 
naia Rumînia“, întru- 
cit este foarte mult 
solicitată de numeroși 
participanți la con
cursurile organizate de 
această revistă.

„ Coexistența pașnică este posibilă 
între țări cu sisteme politice diferite“

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres). — La 8 aprilie s-a înapoiat în 
Mexic după o vizită făcută în 
Franța, Iugoslavia, R. P. Polonă, O- 
landa și R. F. Germană, președintele 
Adolfo Lopez Mateos.

Luînd cuvîntul la un miting or
ganizat cu acest prilej în Piața 
Constituției din Ciudad de Mexico, 
președintele Mexicului a arătat că 
misiunea principală a delegației 
conduse de el a fost de a sublinia • 
în țările vizitate necesitatea urgentă 
a încetării cursei înarmărilor, a in
terzicerii armelor nucleare și a acti
vizării luptei pentru pace. Lopez 
Mateos a declarat că a putut con
stata în Europa că „coexistența paș
nică este posibilă între țări cu sis
teme politice diferite".

Președintele mexican a arătat că

Declara|ille președintelui Mexicului

atunci cînd a vizitat țările membre 
ale Pieței comune el a exprimat „în
grijorarea Mexicului față de reper
cusiunile posibile ale Pieței comu
ne asupra comerțului exterior al 
Mexicului'1.

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor flln canada

„Die Welt“ despre întîlnirea 
anqlo-vest-germană

BONN 9 (Agerpres). — Referindu-se 
la îritîlnirea ce a avut loc la Königs
winter (R.F.G.), ziarul „Die Welt“ a 
caracterizat astfel rezultatele acestei în- 
tîlniri: „Politicienii, profesorii și zia
riștii englezi și vest-germani... nu au 
putut să spargă blocada continentală a 
Angliei organizată de de Gaulle".

Participanții vest-germani la întîlnire 
nu au reușit să obțină din partea en
glezilor o atitudine favorabilă față de 
alianța franco-vest-germană.

Deputății din partea Partidului labu-

BIOS

T

OTTAWA 9 (Agerpres) — La 8 a- 
prilie în Canada au avut loc alegeri 
parlamentare. Potrivit știrilor 
transmise de agențiile occidentale 
de presă, partidul libera], care se 
afla pînă acum în opoziție, a ob
ținut cel mai mare număr de vo
turi, în timp ce partidul conserva
tor al actualului prim ministru, 
John Diefenbaker, a suferit o în- 
frîngere.

Agenția Associated Press subli
niază că, deși partidul liberal a 
cîștigat alegerile, îi este practic im
posibil să obțină majoritatea abso
lută, astfel incit liberalii vor trebui 
să caute sprijinul unuia dintre ce
lelalte trei partide pentru a putea 
guverna.

Tratativele tripartite 
de la Cairo

de la Konigswfnter
rist englez au făcut organizatorilor de 
la Bonn ai întîlnirii de la Königswintei 
o surpriză foarte neplăcută. Unii din
tre ei, referindu-se la problemele rela
țiilor reciproce cu țările socialiste, au 

a 
a

Germane. Ei 
unei

cerut recunoașterea de către Bonn 
frontierei ' Oder-Neisse, precum și 
Republicii Democrate 
s-au pronunțat pentru crearea 
zone denuclearizate, pentru consolida
rea contactelor comerciale și culturale 
cu Uniunea Sovietică și celelalte state 
socialiste.

Sub masca „ajutorului“ pentru Congo
Anumiți diplomați, precum și unele 

ziare din Occident se silesc să acredi
teze ideea că, odată cu încheierea o- 
perațiunii trupelor O.N.U. în Katanga 
și cu subordonarea formală a autorități
lor locale față de guvernul central, scin
dare« țării ar fi fost lichidată și „proble
ma congoleză" — cel puțin parțial re
zolvată. In aceste cercuri se susține că 
rezistența separatiștilor katanghezi, în 
cap cu faimosul Chombe, ar fi fost in
fantă, iar Chombe însuși, chipurile, 
s-ar fi pocăit. S-au publicat chiar știri 
potrivit cărora marioneta kalangheză ar 
intenționa pur și simplu să-și schimbe 
ocupația, devenind, cu ajutorul bănetu
lui jefuit la Elisabethville, producător... 
de filme de cinema.

Dar realitatea dezminte toate aceste 
născociri. Chombe și cei ce stau în 
spatele lui nu au renunțat încă la privi
legiile lor în Katanga și în întreaga re
publică Congo. Deși au suferit o înfrân
gere în ascuțita luptă pentru influență 
ce se dă în Congo între diferitele gru
pări monopoliste concurente și sînt ne- 
voiți să acționeze acum de pe alte po
ziții, simțitor mai slabe decît înainte, 
separatiștii katanghezi, stipendiați ai 
trusturilor anglo-franco-belgiene, își 
continuă uneltirile îndreptate împotriva 
unității țării. La sfîrșitul lunii ianuarie, 
după încheierea operațiunii O.N.U. în 
Katanga, cînd devenise evident că pier
duse o importantă repriză a partidei: 
Chombe a șters-o frumușel' peste grani
ță și s-a oprit tocmai la Paris. Sub pre
text că își tratează o veche boală de 
ochi, el a stat a col o, aproximativ o lună, 
în care timp și-a pregătit planul viitoa
relor sale acțiuni în Congo. De cîtva 
timp, Chombe și-a făcut din nou apari 
(ia la Elisabethville. Aceasta a marcat 
de fapt o nouă etapă a luptei dintre'1 
grupurile monopoliste ce-și dispută in
fluența pe frământatul pămînt ăl repu
blicii Congo și al bogatei sale provincii 
katangheze. Deși opuse unele, altora în 
această luptă, cercurile monopoliste din 
S.U.A., Anglia, Franța și Belgia, intere 
sate în exploatarea bogățiilor Congo- 
ului, au comun faptul că își leagă toa
te speranțele de menținerea țării într-o 
stare de dependență. „Congo-ul — 
scria fără nici o reticență revista ame
ricană „U. S. News and World Report“ 
— trebuie să rămînă, de fapt, o colo
nie condusă sau de Organizația Națiu-

nilor Unite cu ajutorul belgian sau de 
către Statele Unite... Congo-ul trebuie 
să fie într-o măsură mai mare „colo
nie“ decît un stat, a cărui existență să 
depindă de trupele O.N.U. și de sutele 
de. mii de dolari americani“.

Perioada care a trecut de la înche
ierea operației trupelor O.N.U. în Ka
tanga a fost folosită de cercurile mono
poliste — în special de cele din S.U.A. 
— pentru elaborarea a fel de fel de 
planuri care să le asigure controlul asu
pra tinerei republici africane. Sub 
masca ajutorului ele urmăresc de fapt 
să instaureze asupra Congo-ului un 
sistem de tutelă, legalizarea amestecu
lui străin în treburile interne ale țării.

După cum se știe, secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., H. Cleveland, a în
treprins în februarie o călătorie în Con
go. Întors la Washington, Cleveland a 
prezentat președintelui un raport, pe 
baza căruia au fost elaborate recoman
dările Statelor Unite în legătură cu așa- 
numitul „program de ajutorare a Con
go-ului de către puterile occidentale“. 
Ce cuprind aceste recomandări ? Cleve
land pretinde că guvernul central con
golez n-ar fi în stare, fără sprijin din a- 
fară, să dezvolte economia Congo-ului. 
să asigure securitatea internă a țării. El 
propune menținerea trupelor O.N.U. pe 
teritoriul Congo-ului și acordarea unui 
„ajutor“ economic de către o serie de 
țări vest-europene — Anglia, Belgia, 
Germania occidentală. S.U.A. urmează, 
bineînțeles, să dețină de fapt principa
lele poziții în cadrul acestui sistem de 
tutelare. Noul plan de înfeudare a 
Congo-ului a primit chiar o denumire o- 
ficială : „planul Marshall pentru. Congo”.

Dar lucrurile nu se limitează la a- 
ceasta. Paralel cu planul Cleveland, 
care urmărește întărirea controlului mo
nopolurilor asupra Congo-ului, s-a ela
borat și. varianta sa în domeniul mili
tar. Ea este expresia încercărilor 
N.A.T.O. de a prelua controlul asupra 
armatei congoleze sub pretextul acordă
rii unui ajutor multilateral ' Republicii 
Congo în domeniul perfecționării forțe
lor ei armate. Potrivit prevederilor a- 
cestei variante, Italia urmează să se 
ocupe de instruirea forțelor aeriene, Ca
nada — de crearea unei școli tehnice 
pentru instruirea transmisioniștilor, Nor
vegia — de instruirea și organizarea for
țelor navale, Izraelul — de instruirea

Incercind să înfrîngă reziștența patrloților sud-vietnamezl șl să In
timideze populația pașnică, trupele americano-dlemiste au trecut la fo
losirea substanțelor chimice otrăvitoare. De pe urma lor au fost distruse 
suprafețe întinse de orez și au fost intoxicate circa cinci mii de persoane. 
In fotografie : Oameni intoxicați din cauza substanțelor chimice.

CAIRO 9 (Agerpres).— La 8 apri
lie au continuat la Cairo tratativele 
tripartite în vederea constituirii 
unei uniuni federale între R.A.U., Si
ria și Irak. Agenția MEN relatează 
că după ședințele de luni, preșe
dintele Consiliului executiv al R.A.U., 
Aii Sabri, a declarat că „în cursul 
convorbirilor s.a hotărît crearea 
unui comitet tripartit pentru elabo
rarea unui proiect de uniune, țipîn- 
du-se cont de principiile aprobate 
de cele trei delegații". Acest comitet 
urmează să supună șefilor delega
țiilor un proiect de uniune federală, 
precum și proiectul „Cartei națio
nale“ a statului federal arab 
proiectat.

După cum anunță agenția France 
Presse, la 9 aprilie s-a întrunit la 
Cairo comitetul tripartit. El a ela
borat proiectul vjitoarei uniuni fe
derale, precum și cel al Cartei na
ționale pe care le.a supus dezbate
rilor celor trei delegații.

Sesiune departamentala
U.N.E.S.C.O.

forțelor de parașutiști, iar Belgia, ale 
cărei trupe au exercitat atîta vreme 
autoritatea colonială în Congo și ai că
rei mercenari au făcut să curgă atîta 
singe pe pămîntul acestei țări, .se va 
ocupa de organizarea și conducerea 
școlilor militare. Acest plan neocolonia
list a fost denumit „planul Green", 
după numele unui colonel american care 
a condus misiunea militară a S.U.A. la 
Leopoldville:

Atît „planul Marshall pentru Congo" 
cit- și „planul Green” nesocotesc pro
fund aspirațiile poporului congolez spre 
o viață liberă, dorința lui de a vedea 
realizată o reală independență, suvera
nitate și integritate a țării sale. Cele 
două planuri ~dau apă la moară elemen
telor separatiste, care de abia așteaptă 
să readucă pe tapet vechile lor intenții 
de scindare a Congo-ului.

Intr-adevăr, în cadrul sesiunii Parla
mentului congolez, deputății provinciei 
Katanga au prezentat un proiect de 
constituție care prevede slăbirea simți
toare a puterit guvernului central și lăr
girea împuternicirilor autorităților pro
vinciale. „Congo-ul — arată proiectul 
— este un stal format, din state au
tonome reunite prin relații federale, 
drepturile statelor avînd însemnătate 
hotărîtoare“. Guvernul federal nu tre
buie în nici un caz să intervină în „tre
burile interne“ ale statelor — se arată 
de asemenea în proiectul de constituție. 
Așadar scizioniștii încearcă — spre fo
losul monopolurilor străine — să re- 
cîștige terenul pierdut. Proiectul de con
stituție prezentat de partizanii lui Chom- 
be — scrie ziarul american „New York 
Times“ — este, după cum se vede, 
„primul pas al acestuia în scopul de 
a obține cu ajutorul mijloacelor politice 
ceea ce nu a putut să obțină cu aju
torul separării fățișe". Toate acestea 
arată că uneltirile puterilor occidentale 
în Congo nu numai că nu au luat sfîr- 
șit, da’ sînt în plină desfășurare. Inde
pendența și unitatea țării constituie 
obiect de târguiala. între grupările mo
nopoliste și agenții lor. Poporul con
golez are încă de dus o luptă grea 
pentru a obține posibilitatea de a fi 
stăpîn deplin în (ara sa, de a hotărî 
singur asupra organizării și gospodăririi 
sale.

VIENA. 'L« Viena s-a încheiat cea 
de-a 16-a sesiune a Comitetului Exe
cutiv al Departamentului științelor so
ciale din U.N.E.S.C.O. Din partea 
R. P. Romine a. luat parte acad.. C. Io- 
nescu Gulian, directorul Institutului de 
filozofie al Academiei R. P. Romine. 
Sesiunea Comitetului. Executiv al De
partamentului științelor sociale din 
U.N.E.S.C.O. a adoptat holărîrea. de a 
se înființa la Viena un centru euro
pean pentru coordonarea cercetărilor 
și materialelor documentare în dome
niul științelor sociale și a ales direc
torii. centrului.

ALGER. La 8 aprilie, Ben Bella, 
primul ministru al Algeriei, a de
clarat în cadrul unei cuvîntări 
rostite la Constantine că guvernul 
algerian a hotărît naționalizarea a 
încă 200 de ferme din regiunea 
Mostaganem, din apropiere de 
Oran. Totodată, a arătat Ben Bella, 
guvernul a confiscat 20 de vehicu
le aparținînd unui mare bogătaș 
și a expropiat stocurile de mărfuri 
a 22 de întreprinderi comerciale.

CAIRO. Pr;ntr-un decret emis de 
președintele Gamal Abde1 Nasser în 
Republica Arabă Unită au fost na
ționalizate 55 de întreprinderi egipte
ne care se ocupă cu prelucrarea bum
bacului.

MOSCOVA. La 9 aprilie Gheorghe 
Stoian, consilier al ambasadei R. P. 
Routine la Moscova, a înmînat repor
terului fotograf B. Romanov medalia 
de aur și diploma conferită pentru 
lucrarea „Mișcare hotărîtoare", care a 
obținut premiul 1 la cel de-al 3-lea 
Salon international de artă fotografică 
al R. P. Romine. Au asistat reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pentru 
Relații Culturale cu Țările Străine, ai 
Uniunii. Ziariștilor din U.R.S.S. și ai 
Asociației de Prietenie Sovi'eto-Ro- 
mtnă.

LONDRA. După cum anunță agen
ția Associated Press, la 9 aprilie a so
sit la Londra, într-o vizită de 24 de 
ore, generalul Lemnitzer, comandan
tul suprem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. In cursul vizitei sale la Lon-

NICOLAE N. LUPU

dra, arată agenția citată, 'generalul 
Lemnitzer va discuta cu înalte oficia
lități britanice probleme referitoare la 
crearea și conducerea „forțelor nuclea
re multinaționale ale N.A.T.O.“.

HAVANA. La Havana s-a deschis 
primul congres national al cadrelor 
didactice — membri ai brigăzii de 
muncă voluntara „Frank Pais“. Acum 
trei ani, acești tineri și tinere, răspun
zând. chemării lui Fidel Castro, după 
ce au urmat cursuri pedagogice spe
ciale in regiunea, Sierra Maestru, au 
plecat in cele mai îndepărtate coifuri 
ale ,țării pentru a alfabetiza, țăranii și 
copiii lor.

tineretul

militar
(R.F.G.),

Primul buget de stat
al Yemenului

CAIRO. Președintele Yemenu
lui, Sallal, a emis la 8 aprilie un 
decret cu privire la elaboraroa pri
mului buget de stat din istoria ță
rii. Elaborarea bugetului a fost în
credințată Ministerului Finanțelor 
și Economiei.

AMMAN. După cum anunță agen
ția France Presse, 24 de turiști fran
cezi aflați în pelerinaj în Iordania au 
pierit la 8 aprilie în apropierea ve
chiului oraș iordanian Petra, situat la 
200 km de Ierusalim. Grupul de pele
rini, ce înainta pe un drum abrupt de 
munte, în urma unei puternice fur
tuni a fost surprins de un val de apă. 
24 din cele 26 de persoane ce alcă
tuiau grupul au 
prăpastie. Numai 
rămas în viață.

tidului laburist, să trimită în Uniu
nea Sovietică o delegație formată 
din trei persoane. Comitetul exe
cutiv justifică această holărîre 
prin „considerente tehnice și fi
nanciare1'. In realitate, după cum 
scrie ziarul „Daily Worker“ ea se 
explică prin încercarea de a îm
piedica stabilirea de contacte în
tre „Tinerii socialiști" și 
sovietic.

BONN. Pe aerodromul 
de la Frankfurt pe Main
anunță agenția D.P.A., au început 
să sosească avioane americane de 
transport aducînd soldați și arma 
ment din S.U.A. în vederea mane
vrelor militare denumite „debar
care îndepărtată". Scopul mane
vrelor este de a verifica „mobili
tatea trupelor americane destinate 
forțelor N.A.T.O. din Europa".

ROMA. Potrivit datelor Ministe
rului Muncii și Prevederilor So
ciale din Italia, la sfîrșitul lunii 
ianuarie a.c. numărul șomerilor în 
tară s-a cifrat la 1 344 646. adică cu 

81 518 mai mulți decît în decembrie 
anul trecut.

Greva minerilor spanioli 
<fe la minele din Olanda

fost aruncate într-o 
două persoane au

La New York au

la care,
din 22

au 
de 
di- 
din

NEW YORK.
fost făcute cunoscute rezultatele con
cursului internațional de dirijoral 
„Dimitri Mitropoulos“, 
participat tineri dirijori
țări. Premiul întîi a fost acordat 
rijorului italian Claudio. Ahbado 
Milano. Următoarele două premii au 
revenit lui Pedro Ignacio Calderon 
(Argentina) și Zdenek Koslcr (R. 
Cehoslovacă).

S.

alLONDRA. Comitetul executiv 
Partidului laburist a interzis comi
tetului național al „Tinerilor socia
liști", organizația de tineret a par-

-IAGA. De două săpfămîn' sini în 
grevă minerii spaniol 
în mmele de 
Dînd crezare 
sule de miner șomeri spanioli au ve
ni' să luceze 
dițiile 'or de muncă și de Ira 
atî' de diferite de cele făgăduite în- 
cî* majoritatea minerilor spaniol au 
încetat luc-u fă-ă a ma ține seama 
de amen nțarea cu concedierile. l.a 
grevă iau parte aproximativ 350 de 
persoane care revendică îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de viață

ATENA, După cum relatează zia. 
rul „To Vima“, un deputat al parti
dului Uniunea de centru a prezen
tat în parlamentul qrec o interpe
lare în care se protestează împo
triva recrutării muncitorilor qreci 
din Germania occidentală pentru 
legiunile străine, înjghebate în ve
derea luptei împotriva mișcării de 
eliberare națională din țările Asiei 
și Africii.

care lucrează 
cărbun din Olanda, 
promisiunilor, cîteva

în Olanda. Dar con-
erau
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