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• Pe marginea articolelor publi
cate : ing. Francise Mezey — E 
necesară o mai largă informare ; 
ing. Mircea Marincescu, ing. Ma
ria Avram — Două probleme im
portante : utilajele și cadrele 
(pag. 2-a).

O Doi ani de la zborul primului, 
om în Cosmos : Prof. dr. D. Man- 
geron — Jaloane în drumul 
spre aștri ; Al. Starck — La Mos
cova, în ajunul „Zilei cosmonau
ticii” (pag. 3-a).

La Călan Expoziții 
de aită plastică

Unități 
comerciale noiPrima șarjă la furnalul modernizat

La Uzina siderurgică ,,Victoria“ din Călan s-au ter
minat lucrările de modernizare și reparare a furnalu
lui nr. 2. Joi dimineața furnaliștii au și elaborat prima 
șarjă de fontă.

Odată cu efectuarea reparațiilor capitale ale acestui 
mare agregat au fost aduse și unele îmbunătățiri me
nite să contribuie Ia o mai bună funcționare a proce
selor de producere a fontei. în zidăria interioară a 
furnalului, de exemplu, au fost introduși izotopi radio
activi cu ajutorul cărora se poate urmări cu o mai mare 
precizie uzura căptușelii. De asemenea, a fost pusă în 
funcțiune o instalație specială care asigură reducerea 
pierderilor de minereu. Zilnic se recuperează însem
nate cantități de praf fin de minereu de fier care, va
lorificate, aduc lunar economii în valoare de peste 
50 000 lei. Totodată, au fost modernizate operațiile de 
descărcare a șarjei și s-du adus îmbunătățiri încălzi
toarelor de aer. Lucrările au fost realizate în bune

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). La par
terul unui bloc nou 
din centrul orașului 
Ploiești, trustul de 
alimentație publică 
locală a deschis ieri 
o unitate „Gospo
dina“. Noül maga
zin înzestrat cu uti
laj modern are o 
secție de semiprepa- 
rate culinare și o 
bucătărie de bloc 
care poate pregăti 
și desface zilnic 
300—400 prînzuri.

în ultimul timp 
s-au deschis în lo
calitate și alte uni
tăți comerciale noi. 
Printre acestea se 
află un bufet ex
pres cu linie de au
toservire situat pe 
strada Krupskaia, u- 
nități de parfume
rie, foto-muzică, ar
tizanat și. cofetărie, 
Ia parterul blocuri
lor ridicate în Piață 
Halelor și altele.

CONSTANȚA (ied. ziarului „Dobro- 
gea Nouă“). — Miercuri, în sala că
minului cultural din comuna Comana, 
raionul Negru Vodă, regiunea T'-1—- 
gea, s-a deschis o expoziție de 
contemporană care cuprinde 
semnate de Jules Perahirn,

Gheorghe Naum, Marcel Chir- 
Eva Cerbu, Traian Vasai și
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RAID-ANCHETĂ ] Să grăbim lucrările
®grS<E©a® de prisnăvară

După timpul rece și ploile că
zute, vremea s-a îmbunătățit. 
Se poate lucra din plin aproape 
în toate părțile țării. Pentru 
grăbirea muncilor agricole de 
primăvară este necesar ca ță
rănimea colectivistă, mecaniza
torii și lucrătorii din S.M.T. și 
G.A.S. să folosească din plin 
mașinile și atelajele.

Spre a vedea cum se desfă
șoară lucrările de pregătire a 
terenului și semănatul, cores
pondenții ziarului nostru din 
regiunile Dobrogea, București, 
Argeș și Banat au vizitat uni
tăți agricole socialiste, au stat 
de vorbă cu membri ai consilii
lor agricole, conducători de 
unități, brigadieri, mecaniza
tori și colectiviști. Iată cîteva 
din constatările făcute cu acest 
prilej.

Cînd munca este bine

... ' ' . •
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organizată

Motonavă lansată la apă
La Șantierele navale din Galați a fost 

lansată ieri la apă o nouă motonavă 
de 2 000 tone. Este al 32-lea vas de a- 
cest fel construit în șantier. La con
strucția noii nave au adus o contribu
ție deosebită mentorii, lăcătușii și su
dorii din echipele conduse de Eremia. 
Oprea, Ion Constantin, Mihai Pușcașu 
și Vasile Ciobotaru. La construcția a- 
cesfei nave o serie de lucrări la supra
structură, ca : izolația și căptușirea unor 
compartimente, instalația tubulaturii din 
compartimentul mașinilor ele au fost 
executate înainte și nu după lansarea 
la apă, ca la celelalte vase. Aceasta a 
redus mult timpul de staționare a navei 
pe cala de armare.

Tot ieri, s-a turnat, pentru prima 
oară în întreprindere, o elice pentru 
un cargou de 4 500 tone.

condiții de co
lectivele celor 
două mari în
treprinderi de 
construcții ■si
derurgice de la 
Reșița și Hune
doara.

Dobro- 
grafică 
lucrări 
Vasile

două expoziții, tina de reprodu-

Cazar, 
noagă, 
alții.

Alte
ceri de pictură din opera celor mai de 
seamă artiști plastici ai țării noastre, 
printre care Grigorescu, Aman, Lu- 
chian, Paladi, Baba, Ciucurencu și alții, 
și una de grafică contemporană, au fost 
deschise în aceeași zi la Topraisar și 
respectiv în comuna Filimon Sîrbu 
același raion.

Aceasta face parte din acțiunea 
treprinsă de muzeul regional de 
plastică pentru popularizarea celor
de seamă lucrări din acest domeniu.

din

în- 
artă 
mai

Măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului în comun

în aceste zile ogoarele sînt îm- 
pînzite de oameni, tractoare, ma
șini. Se lucrează intens la pregăti
rea terenului, la semănat. Cu toa
te că timpul a fost în general ne
favorabil, în unitățile unde „s-au 
prins“ zilele și orele prielnice lu
crărilor în cîmp s-au obținut rea
lizări însemnate. în regiunea Ba
nat semănatul s-a făcut pe aproa
pe 100 000 ha, din suprafața plani
ficată pentru culturile din prima 
epocă. în raioanele Timișoara, 
Sînnicolau Mare, Arad, Moldova 
Nouă s-a terminat semănatul a- 
cestor culturi și se lucrează Ia 
pregătirea terenului pentru po
rumb. Peste o sută de gospodării 
colective din regiunea Dobrogea 
au terminat semănatul culturilor 
din prima epocă.

Realizări s-au obținut și în unele 
raioane din regiunile București și 
Argeș, unde abia în ultimele zile 
s-a putut lucra în cîmp pe supra
fețe mai mari. Numai în ziua de 
9 aprilie, în raionul Drăgănești-Olt, 
regiunea Argeș, au fost însămîn- 
țate cu culturi furajere, sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui aproape 
1 000 de hectare. Gospodăriile co
lective din Seaca și Drăgănești-Olt 
au terminat semănatul culturilor 
din epoca I-a și au trecut la pre
gătirea terenului pentru porumb.

în raioanele Urziceni, Călărași, 
Slobozia, Lehliu din regiunea 
București sînt multe gospodării 
care au terminat semănatul cul
turilor din prima epocă. în zilele 
de 9 și 10 aprilie, în gospodăriile 
colective din raioanele Zimnicea, 
Fetești, Lehliu și Alexandria se 
lucra din plin cu mașinile și atela
jele Ia semănatul ultimelor supra
fețe cu floarea-soarelui, depășin-

La gospodăria de stat Văcem, raionul Drăgănești-Vlașca, se lucrează la semănatul ultimelor supra
fețe de teren cu culturi din prima epocă. Pînă în prezent, aici s-au însămînțat 200 ha cu lucerna, bor- 
ceag și mazăre. In fotografie: tractoristul Marin Pestrițu, unul dintre mecanizatorii fruntași ai gospodăriei.

(Foto : M. Andreescu) 

s-a dat pregătirii terenului pentru 
porumb și îngrășării unor supra
fețe mari de terenuri. La gospodă
ria colectivă Becicherecul Mic, 
regiunea Banat, s-a îngrășat pînă 
în prezent o suprafață de peste 
800 ha din care 650 ha cu îngrășă
minte chimice. S-au făcut probele

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 
Filarmonica de stat din Tg. Mureș a 
sărbătorit zilele acestea aniversarea 
a 15 ani de la înființare. Cu aceas
tă ocazie a avut loc un concert sim
fonic festiv sub conducerea dirijoru
lui Székely Endre, cu concursul vio
lonistului Ștefan Ruha. Concertul 
s-a bucurat de succes.

Anul acesta, autovehi
culelor existente pentru 
transportul în comun li 
se vor mai adăuga, pe 
traseele din întreaga 
fără, încă 600 de auto
buze de fabricajie romî- 
nească, 85 de troleibuze, 
precum și un însemnat 
număr de taxiuri. Ele se 
vor îndrepta spre marile 
centre muncitorești Ga- 
laji, Ploiești, Brașov, lași

etc. In vederea satisfacerii 
transportului pe litoral în 
sezonul de vară, orașul 
Constanja va primi noi 
autobuze și troleibuze. 
Numărul troleibuzelor va 
spori, de asemenea, la 
Brașov și Cluj. în Capi-, 
tală, prin deschiderea 
unor linii în noile car
tiere, parcul troleibuzelor 
va crește cu încă 44 și al 
autobuzelor cu 72. In a-

celași fimp, se vor face 
însemnate lucrări penfrd 
prelungirea unor linii de 
tramvai în diferite car
tiere.

Cu dotările din acest 
an, parcul de autobuze, 
tramvaie și troleibuze din 
întreaga țară 
peste patru 
1950.

va spori de 
ori fa|ă de

(Agerpres)

du-se viteza zilnică de lucru sta
bilită.

Peste tot unde se obțin succese 
Ia semănat, un rol hotărîtor îl au 
buna organizare și conducere' a 
întregii activități a mecanizatori
lor și colectiviștilor, măsurile lua
te de organele de partid și consi
liile agricole pentru înlăturarea 
deficiențelor ce se ivesc. LaG.A.C., 
Cărpiniș, raionul Timișoara, de 
exemplu, consiliul de conducere și 
organizația ele bază, cu sprijinul 
organelor raionale, au întocmit din 
vreme două planuri de desfășu
rare a lucrărilor de semănat : 
unul pentru condiții favorabile, 
care prevedea executarea lucrări
lor numai cu mijloace mecanizate, 
altul pentru vreme neprielnică, în 
care se prevedea și folosirea ate
lajelor. Timpul nefiind prielnic, 
s-a lucrat după cum s-a prevăzut 
în al doilea plan. Zilnic s-a con
trolat starea terenului în vederea 
executării lucrărilor pe porțiuni 
de tarlale. Pentru a termina semă
natul culturilor din prima epocă 
la timpul optim, colectiviștii și 
mecanizatorii au lucrat și dumini
ca. Brigăzile de tractoriști con
duse de Dumitru Gîrd și Nicolae

Samoilă au lucrat noaptea la pre
gătirea terenului, iar ziua la semă
nat. în felul acesta s-a reușit ca 
la 3 aprilie să se termine semă
natul ovăzului, mazării, sfeclei de 
zahăr, florii-soarelui, lucernei pe 
cele 500 ha. în prezent se lucrea
ză intens la pregătirea terenului ___  ______
pentru porumb și la întreținerea la semănători, s-au asigurat discîi” 
culturilor de toamnă. rile; oamenii care vor lucra la se-

Fabrica de postav din Azuga. Aspect din secția de preparație 
'dotată cu utilaje moderne. (Foto : Gh. Vlnțilă)

TELEGRAMĂ
Celui de-al XXVIII-lea Congres 

al Partidului Comunist din Marea Britanie
Londra

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează dele- 

gaților la cel de-al XXVIIl-lea Congres al P.C. din Marea Britanie, în
tregului dv. partid, un cald salut frățesc și cele mai bune urări de 
succes lucrărilor congresului.

Oamenii muncii din R.P. Romînă urmăresc cu un cald sentiment 
de solidaritate internațională activitatea îndelungată și neobosită a 
partidului dv. — avangarda marxist-leninistă a clasei muncitoare en
gleze — pusă în slujba măreței cauze a eliberării sociale a oamenilor 
muncii și apărării intereselor fundamentale ale poporului. în spiritul 
unei înalte răspunderi pentru soarta maselor, comuniștii englezi își 
consacră în prezent toate forțele și energia făuririi unității de acțiune 
a clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste în lupta împotriva 
șomajului și înrăutățirii condițiilor de viață, împotriva atacurilor mo
nopolurilor, pentru apărarea drepturilor sociale și economice ale celor 
ce muncesc.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în creșterea șt întărirea con
tinuă a rîndurilor partidului și a legăturilor sale cu masele, în lupta 
pentru pace, democrație și un viitor socialist luminos al poporului 
englez. COMITETUL CENTRALAL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

culturilor de toamnă.
Pentru a ajuta conducerile gos- mânat au fost instruiți. Și la 

podăriilor colective^ să-organizeze-GxC; Petfoșant clin 'régmner 
bine munca și sa imature detici- — 
ențele ivite pe parcurs, specialiștii 
din permanența consiliilor agri
cole raionale Medgidia — Dobro
gea, Zimnicea — București și al
tele au fost repartizați să îndrume 
un anumit număr de gospodării. 
Urmărind la fața locului desfă
șurarea lucrărilor, ei pot să dea un 
sprijin operativ și eficient consi
liilor de conducere și specialiștilor 
din gospodăriile care rămîn în 
urmă. La un moment dat, de 
pildă, s-a constatat că la gospodă
riile colective din Rasova, Cochir- 
leni și Peștera, din raionul Med
gidia, lucrările se desfășurau 
greoi. Tov. Victor Negoiță, pre
ședintele consiliului agricol raio
nal, a ajutat consiliile de condu
cere ale G.A.C. Rasova și Cochir- 
leni să procure o parte din semin
țele pe care nu le aveau. La 
Peștera, unde cu mijloacele me
canizate existente nu se puteau 
termina la timp toate lucrările, 
gospodăria colectivă a fost ajutată 
cu 6 tractoare de la G.A.S. din a- 
ceeași comună, care în acel mo
ment le avea disponibile. La fel 
au fost îndrumate și sprijinite și 
alte gospodării colective.

Paralel cu semănatul culturilor 
din epoca I-a o atenție deosebită

In premiera
Aseară, Teatrul Național din Craiova 

a prezentat, premiera piesei „Portretul“ 
de Al. Voitin. Astă-seară, artiștii teatru
lui craiovean prezintă în premieră „Doi 
tineri din Verona“ de W. Shakespeare. 
Regia spectacolelor este semnată de 
Vlad Mugur, iar scenografia a fost rea
lizată de Benedict Gănescu.

’Sin’ 'regiunea. 
București, se lucrează intens la 
pregătirea celor 1450 ha care vor 
fi semănate cu porumb.

Tractoarele — folosite
cu întreaga capacitate

de lucru

Terminarea în scurt timp a cam
paniei agricole și executarea lu
crărilor la un nivel agrotehnic co
respunzător depind, în- foarte 
mare măsură, de munca mecani
zatorilor.

Bine s-a organizat munca meca
nizatorilor la G.A.C. Satu Nou, din 
regiunea Dobrogea. Fiecăreia din 
cele trei brigăzi de cîmp din gos
podărie i s-au repartizat cite 4 
tractoare și mașinile agricole ne
cesare, cu aceiași tractoriști ca și 
în anii trecuți. Pe fiecare mașină, 
brigăzile de cîmp au repartizat 
cîte doi colectiviști, aleși din rîn- 
dul celor mai pricepuți mînuitori 
de mașini, care au îndeplinit a- 
ceastă muncă ani de-a rîndul. O- 
dată început lucrul, principala

(Continuare în pag. IlI-aj

Pregătiri pentru
Stațiunile de odihnă de pe 

întreg cuprinsul țării îjl 
schimbă înfățișarea de la un 
an la altul. Hotelurilor, pavi
lioanelor, sanatoriilor și vile
lor existente li se adaugă noi 
construcții — complexe de o- 
dihnă, instituții social-cultu- 
rale, care sporesc capacitatea 
de cazare, confortul, posibili
tățile de tratament și odihnă 
ale oamenilor muncii veniți 
în stațiuni. In decurs de un 
an s-au investit în acest scop, 
numai din fondurile centra
le, peste 100 de milioane lei, 
în afara investițiilor făcute 
de sfaturile populare pe te
ritoriul cărora se află stațiu
nile. Ca urmare a măsurilor 
luate, anul acesta vor fi tri
miși la tratament balnear cu 
peste 10 la sută mai mulți 
salariați și pensionari decît în 
1962.

Iată și cîteva vești sosite 
din stațiuni. La Eforie-sud, 
bunăoară, stațiune care s-a 
îmbogățit cu un nou ansam
blu de case de odihnă cu- 
prinzînd 560 de locuri, se 
desfășoară în prezent lucrări
le unui alt ansamblu de ace
leași proporții, care va fi 
terminat la începutul acestei 
veri. Totodată, își va deschi
de porțile o nouă cantină- 
restaurant cu 2 500 de mese.

Amara se dezvoltă și ea ca 
o stațiune balneară cu noi 
perspective. In afara celor 
două blocuri cu o capacitate 
de 200 de locuri și a celor
lalte amenajări, anul acesta

se va da în folosință un ci
nematograf elegant și încă
pător (700 de locuri). La 
Băile Herculane, noul cine
matograf a și intrat în func
țiune, iar la Techirghiol și 
Sovata s-au construit blocuri 
alimentare moderne cu săli 
de mese și clădiri anexe.

Alături de noile construc
ții, în toate stațiunile s-au 
făcut amenajări, mai mici 
sau mai mari, tinzînd insă 
spre același scop : crearea u- 
nor condiții cît mai buno

Regiunea Cluj

Lucrări de împădurire

acesta o suprafață de aproape 
ha din care aproximativ 90 la 
în campania de primăvară, 
acum au fost împădurite 300

Timpul prielnic din ultimele zile 
a permis începerea lucrărilor de îm
păduriri șl în regiunea Cluj. In a- 
ceastă parte a țării se împădurește 
anul 
4 700 
sută 
Pînă
ha cu molid, pin, stejar și cu dife
rite specii repede crescătoare, de 
mare valoare economică. Plantă
rile se fac pe terenuri erodate și în 
pantă, improprii altor culturi. Cele 
mai mari suprafețe au fost plantate 
în bazinele întreprinderilor forestie
re din raioanele Dej șl Cluj.

Sesiune teLnico=științi(îcă
Ieri, în Capitală au luat sfîrșit lu

crările ßesiunii tehnico-științifice or
ganizate de comisia de ingineri și 
tehnicieni și de conducerea Trustu
lui de prospecțiuni șl explorări 
miniere. In cadrul acestei sesiuni, 
care a durat 4 zile, au fost prezen
tate 19 comunicări pe probleme de 
specialitate. (De la Rita Amărăscu, 
inginer la Trustul de prospecțiuni 
și explorări miniere — București).

sezonul de vară
Predeal, Mangalia etc. se re
face și se extinde rețeaua de 
alimentare cu apă. '

Se cercetează continuu cum 
ar putea fi folosiți cit mai 
bine factorii naturali din lo
calitățile balneare : apele mi
nerale, băile termale și nă
molul. Se îmbogățește dota
rea cu aparatură medicală de 
specialitate, se creează noi 
secții terapeutice. La Slăni- 
cul Moldovei, de exemplu, 
s-a amenajat o nouă secție de 
electroterapie, iar sala de

!n stațiunile balneoclimaterice

pentru oaspeți. La Olănești a 
fost reînnoit pavilionul 10, 
s-au dat în funcțiune unități 
moderne de deservire, un 
complex comercial și de ali
mentație publică etc. Sanato
riul balnear „Dr. Racoviță“ 
din Slănicul Moldovei își pri
mește oaspeții complet înnoit, 
începînd de la iluminatul 
fluorescent pînă la mobila 
nouă din metal și material 
plastic.

Se desfășoară pretutindeni 
lucrări pentru înfrumusețarea 
aspectului general și moder
nizarea stațiunilor : cantine
le, restaurantele sînt refăcu
te, blocurile alimentare, ma
gazinele sînt dotate cu utila
je și instalații frigorifice mo
derne, se amenajează spații 
verzi. La băile 1 Mai și 9 
Mai, din regiunea Crișana, la

V re
aduse

Cei

pneumoterapie a fost înzes
trată cu aparate noi ; la Vatra 
Dornei s-a dat în folosință o 
instalație de hidroterapie, se 
amenajează o secție de tra
tament cu nămol.

Un interes deosebit 
zintă îmbunătățirile 
pavilioanelor de băi.
care își vor petrece conce
diul la Slănicul Moldovei vor 
găsi pavilionul de băi mo
dernizat ; la Vatra Dornei se 
lucrează la aducțiunea a 
două izvoare de apă minera
lă, care să asigure zilnic, 
pentru încă 300 de persoane, 
cura de băi minerale. La 
Bazna și Lipova continuă, de 
asemenea, lucrările pentru 
creșterea debitului de ape 
minerale. In acest an se a- 
menajează și pavilionul de
băi termale de la Tușnad. , ,

Pentru ridicarea nivelului 
asistenței sanitare, în stațiu
nile din
Autonomă Maghiară s-a luat 
inițiativa cazării celor veniți 
la tratament potrivit afecțiu
nilor. Aceasta înlesnește ur
mărirea atentă și continuă 
din partea medicilor specia
liști, asigurarea unui regim de 
viață mai adecvat. Inițiativa 
aceasta ar merita să fie stu
diată și de conducerile altor 
stațiuni balneare.

In marile centre balneare 
din țară, copiilor le sînt re
zervate pavilioane speciale. 
Conducerile stațiunilor, per
sonalul medico-sanitar, edu
catorii înconjoară pe copiii 
veniți la tratament cu grijă 
și căldură. In pavilionul de 
la băile 1 Mai de lingă Ora
dea, la sanatoriul de la Co- 
manca, de pe Valea Oltului, 
copiilor li se asigură cura de 
băi și ape minerale în cele 
mai bune condiții ; cu foarte 
bune rezultate funcționează 
sanatoriul de copii de la Go
vora, iar cel de la Cura Oc- 
niței, de Ungă Tîrgoviște, se 
numără printre cele mai fru
moase și mai complet dotate 
sanatorii din țară. In vara 
aceasta, patrimoniul acestor 
unități se îmbogățește cu un 
sanatoriu permanent cu 250 
de locuri, în curs de amena
jare la Eforie-sud, prevăzut 
cu o bază proprie alimentară 
și de tratament.

regiunea Mureș-

Aspect de Ia noua unitate CEC deschisă recent pe strada Avrig 
din Capitală. (Foto : Agerpres)

în ziua de 11 aprilie 1963, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a primit în au
diență de prezentare pe tov. Dinh

Van Duc, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii De
mocrate Vietnam în R.P. Romînă.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

Domnului cir. ALFONS GORBACH
Cancelar federal al Republicii Austria

Cu prilejul numirii din nou în funcția de cancelar federal al Repu
blicii Austria, vă rog să primiți Excelență, sincere felicitări din partea 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și a mea per
sonal.

îmi exprim cu această ocazie încrederea că relațiile de colaborare 
dintre R. P. Romînă și Austria vor continua să se dezvolte în interesul 
ambelor noastre țări și al cooperării internaționale.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne ION GHEORGHE MAURER

Tratativele romîno-iugoslave 
cu privire la construirea hidrocentralei 

de la Porțile de Fier
Joi, 11 aprilie, s-au înapoiat de ia 

Belgrad tov. Nicolae Gheorghiu, ad
junct al ministrului minelor și ener
giei electrice, și alți membri ai dele
gației romîne care au participat la 
tratativele pentru construcția siste
mului hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier.

Experții romîni și iugoslavi au 
stabilit soluțiile finale pentru cons
trucția acestui sistem energetic și 
de navigație. în conformitate cu 
programul stabilit în comun, se 
așteaptă ca acordul dintre cele două 
țări să fie parafat la sfîrșitul lunii 
aprilie la București.

După cum transmite din Belgrad 
agenția Taniug, „activitatea corni-

siilor mixte de experți iugoslave 
romîne a fost încununată de succes. 
Au fost găsite soluții definitive sa- 

proble- 
încă în

tisfăcătoare pentru toate 
mele care, recent, mai erau 
suspensie.

Proiectul acestui sistem 
energetic și de navigație de

hidro- 
„ , - — la Por

țile de Fier va fi gata la sfîrșitul 
lunii iunie anul curent. Se așteaptă 
ca lucrările preliminare să înceapă 
la mijlocul anului viitor, iar lucră
rile principale, în 1965. Prima etapă 
a construcției sistemului se va în
cheia în 1970 și întregul sistem uriaș 
va fi gata în 1971”.

(Agerpres'
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PE MARGINEA ARTICOLELOR PUBLICATE

E necesară o mai largă
informare

Articolul „Modernizarea trata
mentelor termice — o corință prin
cipală a progresului tehnic“ ridică 

' probleme care interesează în mod 
deosebit și colectivul 
noastre.

în ultimii ani, în uzina 
au fost introduse o serie 
cedee moderne în atelierul de tra
tamente termice, cum sînt cemen
tarea în gaze, călirea cu ajutorul 
curenților de înaltă frecvență, çar- 
bonitrurarea etc. Lipsa anumitor 
instalații, a aparaturii de control și 
de reglar© frînează însă, întrucît- 
va, perfecționarea acestor proce
dee, precum și introducerea altora 
noi în producție.

Experiența arată că în cazul cînd 
atît proiectarea cît și execuția in
stalațiilor de acest gen au fost în
credințate aceleeași uzine produ
cătoare, procedeele moderne cu 
mare eficiență economică au fost 
larg extinse. Așa este cazul insta
lațiilor de călire cu curenți de înal
tă frecvență. Specialiștii întreprin
derii producătoare au dat asistență 
tehnică calificată atît la punerea în 
funcțiune a instalațiilor, cît și la a- 
phearea acestui procedeu de că
tre uzinele beneficiare. Rezultaiele 
au fost îmbucurătoare : aproape 
toate uzinele constructoare de ma
șini mai importante au fost, în scurt 
timp, înzestrate cu instalații de că
lire'cu curenți de înaltă frecvență ; 
introducerea lor în procesul de fa
bricație s-a făcut mai ușor, da
torită asistenței tehnice primite, iar 
calitatea produselor și productivi
tatea muncii au crescut simțitor.

Dacă ținem seama de faptul că 
instalația și aparatura pentru căli
rea cu CIF e una dintre cel© mai 
complicate instalații de tratamente 
termice — și tptuși acest procedeu 
s-a extins atît de mult în atelierele 
de tratamente termice — este pe 
deplin îndreptățită propunerea to
varășului ing. T. Dulămiță privind 
centralizarea proiectării și execu
ției instalațiilor pentru tratamente 
termice.

în privința aparaturii de control 
și reglare automată s-au obținut, 
de asemenea, rezultate pozitive 
prin fabricarea în țară a termocu- 
plelor, logometrelor, pirometrelor 
indicatoare și de reglaj. Aceste a- 
parațe nu satisfac însă în între
gime cerințele tratamentiștilor, Mai 
ales la tratarea termică a unor 
piese este imperios necesar ca 
temperatura să fie menținută între 
limite foarie strînse, ceea ce nu se 
poate asigura numai cu potențip- 
metrele electrice.

Institutul tehnologic . pentru 
construcția de mașini și de uti
laje electrotehnice din pucurești 
(I.T.Ç.M.E.) a început o acțiune 
foarte importantă și binevenită 
privind tipizarea utilajelor de tra
tamente termice. Dar ce se întîrn- 
plă ? Uzinele primesc proiectele 
tehnice ale atelierelor de trata
mente termice, în care institutul 
(I.T.C.M.E.) prevede cuptoare și 
uțilaje conform tipizării sus-aminti- 
te. Dar nu primesc, în același timp, 
și proiectele de execuție pentru

uzinei

noastră 
de pro-

se 
nu puține cazuri, 
nu sînt cele mai 
drept, cîteva uzi- 
țară au reușit să

utilajele prevăzute. Or, după cum 
se știe, cadrele tehnice din uzine 
sînt în majoritatea cazurilor ocu
pate cu rezolvarea problemelor le
gate de îndeplinirea planului de 
producție și, deci, nu au totdeauna 
posibilitatea să elaboreze pro
iectele de execuție pentru diferite 
utilaje la un nivel tehnic corespun
zător, în asemenea condiții 
realizează, în 
utilaje care 
moderne. E 
ne mari din
rezolv© această problemă creînd 
servicii și secții de specialitate 
pentru executarea utilajelor. Sînt 
însă și uzine, cu posibilități mai 
reduse, care nu posedă asemenea 
servicii sau secții.

în privința publicațiilor de spe
cialitate, în articolul autorului, a- 
mintit se arată că ar fi bine să se 
publice mai multe materiale privind 
tehnologia tratamentelor termice. 
Sînt întru totul de acord cu acest lu
cru. Aș vrea să adaug că Editura

I Două probleme importante 
utilajele și cadrele

Articolul publicat în „Scînteia“ 
nr. 5839, semnat de ing. T. Dulămi
ță, ridică cîteva probleme intere
sante referitoare la posibilitățile 
de creștere a productivității mun
cii șj de ridicare a calității produ
selor, ce pot fi valorificate prin a- 
plicarea metodelor moderne în do
meniul tratamentelor termice.

Ideea recoacerii semifabricatelor 
și a pieselor mari, imediat după 
forjare, în cadrul atelierelor de for
jă — și mai ales materializarea ei 
— ar trebui să constituie o preocu
pare atît pentru proiectanții noilor 
secții de forjă, cît și pentru uzinele 
cu ateliere de forjă mari, care 
n-au amenajate în prezent aseme
nea cuptoare de recoacere. La u- 
zinele cu forjă ușoară, unde se 
matrițează piese mici — de serii 
reduse și mijlocii — considerăm 
că este mai avantajos din punctul 
de vedere al calității și al produc
tivității muncii să se execute tra
tamentul primar (normalizare, 
coacere), în cadrul tratamentului 
termic secundar, unde li se asigură

re-

tehnică ar trebui ca, pe lîngă lu- 
ciări de sinteză de nivel mediu și 
superior, șă editeze și lucrări de ni
vel superior pent.ru probleme spe
ciale. De pildă, pînă la ora actuală 
nu există o lucrare care să prezinte 
calculul inductoarelor pentru CIF, 
sau lucrări despre nitrurare, car- 
bonitrurare, cementare, tratament 
termic al oțelurilor speciale etc.

După părerea mea, mai există și 
o altă problemă. Nu este organi
zată încă în mod temeinic informa
rea tuturor celor interesați asupra 
realizărilor tratamentiștilor din țara 
noastră. Aceasta creează o serie 
de paralelisme în proiectare, chel
tuieli inutile de fonduri și de timp, 
întreprinderile producătoare de uti
laje și aparate pentru tratamente 
termice nu fac o publicitate sufi
cientă în legătură cu produsele a- 
similate și introduse în fabricație. 
Acest lucru împiedică folosirea 
noilor utilaje pe scară tot mai lar
gă. Aș propune deci ca Institutul 
de documentare tehnică să edite
ze, eventual trimestrial, un buletin 
care să informeze Pe cei interesați 
asupra realizărilor întreprinderilor 
specializate și ale altor uzine, cu 
indicarea caracteristicilor, perfor
manțelor mașinilor și utilajelor. 
Acest lucru ar permite ca rezulta
tele bune obținute de unele între
prinderi să fie Dreluate și de al
tele, în scopul creșterii nivelului 
tehnic general,

FRANCISC MEZEY 
inginer metalurg principal,

Uzinele „Timpuri Noi”-București

o mai corectă execuție, condiția 
deosebit de importantă pentru ob
ținerea unei calități superioare a 
produselor.

O atenție neslăbiță trebuie acor
dată, așa cum bine s© arată în ar
ticolul amintit, cuptoarelor pentru 
tratamente termice. Considerăm că 
un prim pas, care s-ar putea face 
în acest domeniu, ar fi ca Direcția 
tehnică din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini să dea 
sarcină institutelor IPROMET — 
pentru siderurgie, și I.T.C.M.E. — 
pentru construcția de mașini, să 
tipizeze și să proiecteze cuptoare 
pentru tratamente termice, îneît u- 
zinele să poată construi un utilaj 
verificat, eviiîndu-se astfel unele 
deficiențe ce se fac simțite în pre
zent.

Aceeași atenție ar trebui a- 
cordată accesoriilor cuptoarelor 
d© tratamente termipe — și anume 
aparatelor de înregistrare și reglaj 
al temperaturii, cablului de com
pensație, termoelementelor care au 
durabilitatea scăzută etc. Cuptorul 
cu gaz, avînd posibilitatea reglării 
arderii, ar putea înlocui un cuptor 
electric. Pentru aceasta însă e ne
cesar să se construiască ventile 
electromagnetic© care, împreună 
cu aparatele termoregulatoare, pot 

o
corectă a proceselor de 

teimic, mai ales a celor 
durată.
la dispoziție asemenea 
fiecare uzină își poate

asigura și în cuptorul cu gaș 
conducere 
tratament 
de lungă

Avînd
elemente,

creștere a productivității.

Echipa de dansuri populare a Casei de cultură a raionului „16 Fe
bruarie“ din Capitală. (Foto : Agerpres)

însă 
acestor agregate 
pe baza unor pro- 
de un institut de 
cadrul unei între-

asigura și îmbunătăți utilajele de 
tratamente termice. Specializarea 
unei uzine în fabricația de utilaje 
de tratamente termice este o pro
blemă ce trebuie privită și prin 
prizma rentabilității economice a 
seriei de cuptoare care ar putea 
fi comandate de întreprinderile in
teresate.

Citind articolul amintit credem 
că ar trebui reținută și problema 
necesității proiectării și construirii 
agregatelor pentru producerea at
mosferei controlate. Socotim 
că executarea 
s-ar putea face 
iecte executate 
specialitate, în 
prinderi specializate în producerea 
de utilaje de turnătorie, tratament, 
forjă — în general utilaje pentru 
sectoarele calde.

Pe același plan cu problema 
modernizării utilajului stă proble
ma cadrelor de maiștri și munci
tori tratamentiști. Ni se pare cu 
totul anormal faptul că în Bucu
rești nu există, în cadrul școlilor 
profesionale, nici o clasă de trata
mentiști, deși în. fiecare an absol
vă asejnenea școli sute de strun
gari, lăcătuși, frezori etc.

Rezultate practice foarte bune în 
promovarea tehnicii noi au dat în
totdeauna schimburile de experi
ență, cărora, după părerea noas
tră, ar trebui să li se acorde și în 
viitor întreaga atenție. Este foarte 
util, de pildă, ca experiența acu
mulată de Uzinele metalurgice din 
Sinaia în domeniul carbonitrurării, 
de Uzinele de tractoare din 
Brașov în înlocuirea cuptoarelor cu 
gaz cu cuptoare electrice, să fie 
cunoscute și de colectivele altor 
uzine. Prin aceasta s-ar evita iro
sirea de forțe în căutări și expe
rimentări complicate și astfel s-ar 
merge cu pași mai repezi pe ca
lea introducerii tehnologiei mo
derne.

în uzina noastră s-au făcut 
multe lucruri bune în domeniul 
modernizării utilajelor pentru tra
tamentele termice : s-au introdus 
cuptoare electrice adînci pentru 
călire și revenire, spălarea piese
lor se efectuează pe bandă, se exe
cută căliri izoterme, căliri prin cu- 
renți de medie și în viitor de înaltă 
frecvență etc. Măsurile de acest 
gen, precum și preocuparea activă 
a serviciilor de concepție și ate
lierelor de tratamente termice vor 
asigura continua ridicare a indi
catorilor calitativi ai producției, ne 
vor da posibilitatea să punem în 
valoare noi și importante rezerve 
de

MIRCEA MARINCESCU
ing. metalțirg-șef
MARIA AVRAM

ing. tehnolog principal tratamente 
termice, Uzinele de mașini agricole 

„Semănătoarea”-București

Mulțumiri
Intîmplarea de mal Jos 

petrecut îrțtr-unul din trenurile 
de noapte. Personalul 4035 își 
continua drumul ca deobicei. 
Mai toți călătorii dormeau, atît 
cît se poate dormi m tren. Deo
dată, în tifa unui compartiment, 
unul dintre conductori văzu o fe
meie care dădea semne de ne
liniște.

— Ce s-a întâmplat, tovarășă ?
— Mi-e cam rău,,. Ăy vrea- pu

țină apă. După cîteva clipe, cefe
ristul a adus femeii un pahar cu 
apă rece.

— Vă e mai bine ? Călătoarea 
se simțea din ce în ce mai rău. 
Conductorul își consultă ceasul 
și mersul trenurilor : prima o- 
prire era în stația Crișeni. La 
Crișeni coborî și se opri la „miș
care“. îi explică operatorului de 
serviciu ceva. Acesta chemă sta
ția următoare — Zălaul.

O șuierătură și trenul porni 
mai departe. După puțin timp, 
se vedeau lummile Zălaului. Pe 
peronul gării aștepta o mașină a 
Salvării. Doi oameni în alb au 
luat-o cu targa pe călătoarea 
bolnavă. Pe treptele unui vagon, 
un felinar de ceferist se înalță 
ușor în semn de salut. Apoi, tre
nul dispăru în beznă...

în noaptea aceea, înainte de 
sosirea zorilor, la maternitatea 
din Zălau, s-a născut un băiețaș. 
Tînăra mamă, Sofia Pop, nu i-a 
putut mulțumi atunci ceferistu
lui pentru omenia și grija pe 
care i-a arătat-o. Nici numele 
nu i-l știe. Cine o fi ?... Ar vrea 
să-i mulțumească.

Exemplu pentru tovarășii săi 
de muncă, corect, atent cu călă
torii, modest, așa ne-a fost des
cris conductorul de tren al cărui 
nume nu-l cunoaște călătoarea 
din personalul 4035. Conductorul 
este comunistul Gheorghe Coler, 
de la stația C.F.R. Jibou.

Clubul constructorilor pe șantiere
La grupul social al întreprinderii de 

construcții locale București, 200 de 
oameni au asistat recent la un concurs 
„Cine știe ciștigă" pe tema „Bucureș- 
tiul — un imens șantier de construcții", 
organizat de clubul „Constructorul" ■ 
Prin fața juriului examinator au trecut 
șapte concurenți, muncitori din brigă
zile de construcții, montaj, finisaj. Răs
punsurile veneau exacte, uneori însoțite 
de adevărate descrieri ale metodelor 
înaintate de lucru în construcții,

A fi la curent cu ceea ce este nou 
în tehnică, a-și îmbogăți în permanen
ță cunoștințele profesionale, devine o 
necesitate pentru tot mai mulți con
structori. Aceasta și explică larga par
ticipare la consfătuiri, schimburi de 
experiență La sediul său, ca și pe fie
care șantier, clubul „Constructorul“ or
ganizează săptămînal manifestări de răs- 
pîndire a experienței înaintate în con
strucții, Din programul desfășurat în 
ultima vreme notăm cîteva acțiuni.

Recent a avut loc o dezbatere pe 
marginea unui- referat despre folosirea 
rațională a utila/elor și agregatelor pe 
șantierul de construcții de pe șoseaua 
Giurgiului, iar la Baza de utilaj și trans
porturi a Trustului nr. 1 construcții 
— despre calitatea reparațiilor uti
lajelor. Expunerile „Controlul ca
lității pe faze de lucrări asigură califi
cativul înalt al recepției“, „Finisaje 
clasice și moderne la lucrări de con
strucții industriale”, însoțite de proiec
ții, schițe și fotografii au fost ținute 
apoi în fața unor ingineri, tehnicieni și 
maiștri de la Trustul nr. 1 construcții.

MANIFESTĂRI VARIATE

Recent, constructorii au primit în mif- 
locul lor cinci medici care au răspuns: 
la numeroasa întrebări cu privire la nou
tățile din chirurgie, la alimentarea ra
țională a copiilor, prevenirea fi comba
terea unor boli contagioase, regulile de 
igienă a locuinței.

PENTRU IUBITORII
DE LITERATURA I

„La bibliotecă au sosit cărți noi” 
un anunț și o vitrină cu ultimele cărți 
apărute în librării îi întâmpină pe con
structori la intrarea în bibliotecă. In 
rafturile ei se găsesc circa 20000 de 
cărți de specialitate, ideologice și de li
teratură. Pe lingă biblioteca clubului 
funcționează alte 25 de biblioteci mo
bile pe șantiere.

Pentru constructori s-a inițiat un cir 
clu de manifestări intitulat „Din tre
cutul de luptă al poporului nostru”. Un 
ciclu de manifestări care începe luna a- 
ceasta este intitulat „Lumea in care 
trăim", clubul propunîndu-și să popu
larizeze diferite noțiuni științifice, de 
cultură generală. Din alt ciclu, „Oa
meni de seamă al culturii romînești”, 
s-au ținut de curînd seri literare con
sacrate vieții și operei scriitorilor M. 
Eminescu și I. Creangă. Actori ai 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” 
voi prezenta în fața constructorilor un 
recital de poezie intitulat „1 Mai oglin
dit în literatură“.

MII DE SPECTATORI
Clubul prezintă de trei ori pe săptă- 

mînă la cinematograful de pe strada 
Logofătul Luca Stroici filme documen
tare și artistice. In afara filmelor 'pro
iectate în cadrul spectacolelor obișnuite, 
se mai organizează medalioane cine
matografice consacrate unor mari re
alizatori și actori, întâlniri cu critici de 
artă.

Asemenea manifestări au loc nu 
mimai la sediul clubului. In fiecare 
seară operatorii pornesc pe alt șantier 
cu aparate mobile. Cinematograful de 
pe lingă club deservește 13 întreprin
deri cu 45 locuri de muncă. De obicei, 
într-o zi au loc cel puțin cite două 
spectacole cinematografice la grupurile 
sociale ale constructorilor. Constructorii 
de la I.C.M.B. au vizionat recent un 
film de scurt metraj colorat : „Foraje 
glisante și izolații moderne“. Și pe alte 
șantiere rulează filme documentare de 
specialitate. Numai la filmele rulate 
anul trecut pe diferite șantiere au asis
tat peste 172 000 de spectatori.

A. GOLIANU

In rîndurile constructorilor crește tot 
mai mult, ipteresul pepțru artă și cul
tură. Un specialist de la Muzeul de Artă 
al R. P. Romîne le-a vorbit despre 
„Marile muzee de artă ale Ca
pitalei”, (Ascultătorii au regretat însă 
că expunerea n-a fosț însoțită de pro
iecții). „Turismul fi frumusețile pa
triei” a fost tema unei conferințe ținute 
la un grup social al constructorilor.

Recent, a avut loc un spectacol de 
varietăți la care și-au dat concursul mai 
mulți artiști de la Teatrul de estradă. 
Pentru tineret se organizează seri dis
tractive; brigăzile artistice de agitație 
prezintă programe inspirate din viața de 
pe șantiere. Luna trecută, au fost pre
zentate constructorilor fragmente din 
„Hangița” de Goldoni și „Nevestele 
vesele din Windsor“ de Shakespeare ; 
cu alt prilej s-a prezentat piesa intr-un 
act „Revedere” de H. Lovinescu.

regional 
lipsurile 

unor or- 
de tine-

?»

O „marca“ 
tot mai des întilnită
„Flamura roșie“ din Sibiu este o 

marcă înfîlnită pe o mulțime de 
produse. Stilourile „Flaro“, garoafele, 
lalelele, trandafirii artificiali (din mate
rial plastic), acele atît de necesare gos
podinelor, cîrligele de pescuit, pione
zele, agrafele, croșetele și alte multe 
produse sînt confecționate de colecti
vul acestei unități sibiene.

Atenfia inginerilor, proiectanjilor și 
desenatorilor de modele de aici este 
concentrată — e firesc — asupra fiecă
rui articol, fie el cît de neînsemnat. 
Pentru că fotul trebuie să fie de calitate, 
să aibă un aspect cît mai atrăgător.

lată, de pildă, seefia de fabricare a 
stilourilor. La fiecare fază de produc
ție se face un riguros control tehnic 
de calitate. Fiecare stilou trece la pro
ba de scris (un disc automat) de unde, 
dacă nu reușește, este trimis din nou 
pe fluxul tehnologic.

— în curînd — ne-a relatat directo
rul fabricii — vor apărea pe piață noi 
tipuri de stilouri mai elegante și mai 
trainice.

în secția unde se produc articole din 
mase plastice s-au instalat anul trecut, 
și continuă să se monteze în prezent, 
mașini moderne.

Pentru cele peste 20 de produse din 
mase plastice care se fabrică aici : 
garnituri de piper, cești de lapte, far
furioare pentru dulcea|ă sau care 
vor intra în curînd în fabricație, mo
delele au fost alese cu grijă, urmărin- 
du-se să aibă o linie simplă, culori plă
cute, să fie cît ma: practice.

Preocuparea pentru frumos este și 
mai evidentă în „sera de flori" a fa
bricii — atelierul unde se lucrează 
sute de fire de flori artificiale. Aici lu
crează oameni cu un dezvoltat gust ar
tistic. Ca să se documenteze, o parte 
dintre muncitorii de aici au vizitat 
serele de flori de la Codlea, 
au sfat de vorbă cu specialiști în flori- 
cultură. Și nu-i deloc ușor să realizezi 
o asemenea floare artificială dacă ne 
gîndim că pentru fiecare petală sau 
frunză este nevoie să se realizeze o 
matrifă în care materia plastică să ia 
forma cuvenită. Tntrucît cerințele sînt 
mari, producția de flori va crește la 
100 000 fire pe semestru,

Anual, pe porțile fabricii ies nu mai 
pufin de 3 000 000 cutii pioneze, 400 000 
cutii cu peni(e școlărești, circa 
35 000 000 nasturi, 400 000 stilouri, mi
lioane de cîrlige pescărești și multe al
tele.

Colectivul fabricii „Flamura roșie" 
din Sibiu, entuziast și plin de pasiune, 
caută să lucreze din ce în ce mai bine, 
astfel ca „marca“ fabricii să se bucure 
de un prestigiu fot mai mare în fa(a 
cumpărătorilor.

C. CĂPRARU 
coresp. „Scînteil“

me variate în munca de educa
ție a tineretului. In aceste or
ganizații s-a încetățenit bunul 
obicei ca tinerii să participe la 

Sub titlul: „Să formăm un conferințe, simpozioane, con
cursuri pe diferite teme, proce
se literare, serate, brigăzi artis
tice de agitație, echipe de dan
suri fi la alte manifestări orga
nizate în așa fel îneît să fie plă
cute și instructive.

Sînt citate exemple ale tine
rilor din organizațiile U.T.M. de 
la exploatările miniere Gura 
Barza și Lonea, de la uzina de 
preparate Zlatpa etc., care au 
luat atitudine critică intransi
gentă față de utemiștii care ab
sentează nemotivat de la lucru, 
se poartă necuviincios cu mun
citorii mai, vîrstnici sau se țin de 
chefuri.

Plenara comitetului 
de partid a combătut 
manifestate în munca 
ganizații de partid și 
ret care n-au acordat suficientă 
atenție asigurării disciplinei în 
producție, ridicării nivelului 
profesional al tinerilor, organi
zării într-un mod cît mai plă
cut a timpului liber.

Este un merit al comitetelor

tineret viguros fi cu o înaltă 
conștiință 1“ ziarul „Drumul so
cialismului“ din Deva a pre
zentat, într-o pagină specială, 
articole despre unele probleme 
dezbătute într-o plenară a co
mitetului regional de partid, 
care a analizat activitatea or
ganizațiilor de partid fi U.T.M. 
pentru educarea tineretului.

La furnale, oțelării fi lami
noare, în industria extractivă sau 
pe fantierele de construcții, în 
gospodăriile colective fi de stat, 
S.M.T.-uri etc., tinerii muncesc 
cu entuziasm pentru îndeplini
rea sarcinilor încredințate, 
mulți dintre ei evidențiindu-se 
ca fruntași ai întrecerii socia
liste.

Plenara a relevat, ca un fapt 
pozitiv, că organizațiile U.T.M. 
de la exploatările miniere Pe- 
trila, Vulcan, de la 
din Hunedoara fi 
I.C.S.H., grupul 
noare fi altele au

raionale de partid Alba, Petro- 
feni, Hațeg, Sebef y. a. că au 
analizat munca educativă din 
școli fi au îndrumat organiza
țiile U.T.M. să pună în centrul 
preocupării lor educarea fi in
struirea elevilor la nivelul sar
cinilor actuale.

Trebuie să remarcăm totuși 
că materialul prezentat în ca-

RĂSFOIND
PRESĂ LOCALĂ

■ drul paginii djn „Drumul socia
lismului“ nu are un caracter 
prea concret. Lasă de dorit fi 
forma gazetărească fi grafică, 
ea fiind lipsită de vioiciune 
atractivitate.

furnalele 
Călan, la 
de lami- 
folosit for-

Ziarul „Zori noi“ a publicat 
de curînd un grupaj de articole 
pe marginea unei discuții refe
ritoare la uncie probleme din 
viața fi munca tineretului, ini
țiată de organizația U.T.M. de 
la Complexul de industrializare 
a lemnului din Suceava. Refe-

râtul intitulat „Să muncim fi 
să trăim demn, în chip socia
list I“ a sços în evidență as
pecte în legătură cu atitudinea 
tinerilor față de muncă fi com
portarea lor în societate.

Organizația de tineret de aici, 
cu sprijinul nemijlocit al comu
niștilor, a obținut succese im
portante în munca de educare 
a tinerilor, în cultivarea dragos
tei față de muncă fi a deprin
derilor corespunzătoare munci
torului înaintat. Din rîndurile 
celor aproape 1800 de tineri 
care iau parte la întrecerea so
cialistă s-au remarcat în ultima 
vreme sute de. fruntași în pro
ducție, inovatori cunoscuți în 
toate secțiile combinatului pen
tru strădania lor în căutarea 
noului. Dumitru Apetri, loan 
Hăvîrneanu, Ilie Sțanciu, Petru 
Țurcanu fi alții sînt oameni pe 
care colectivul i-a ajutat să se 
formeze și care constituie un 
exemplu bun.

Muncitori mai vîrstnici, acti
viști de partid, lucrători din a- 
paratul de stat și activiști ob
ștești au vorbit despre folosirea 
timpului liber al tinerilor, de-

spre comportarea în afara pro
ducției.

Pline de învățăminte au fost 
pentru participanți cele ce s-au 
vorbit despre relațiile de fami
lie în societatea socialistă, despre 
ținută, despre profilul moral al 
tânărului de astăzi, despre gos
podărirea salariului, despre prie
tenie.

Mtdți participanți la discuții 
au arătat că tinerii din diferite 
sectoare de producție ale între
prinderii au adus o contribuție 
importantă la realizarea fi de- 
păfirea planului. Totodată, au 
fost criticate cîteva cazuri de 
indisciplină ale unor tineri care 
se poartă necuviincios cu tova
rășii lor de muncă.

Din discuții, care au consti
tuit un prețios schimb de pă
reri, a reieșit că organizațiile 
U.T.M. trebuie să folosească cu 
mai multă pricepere toate for
mele de influențare politică, a- 
dunările cu temă, conferințele 
educative, posturile U.T.M. de 
control, gazetele de perete, o- 
pinia colectivului etc. ajutând 
pe fiecare tânăr să-fi însușească 
normele de comportare ale mo
ralei comuniste.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 
R.P. Romîne ; Faust — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale” (Sala Comedia) : Vizita bătrînel 
doamne — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Adam și Eva — premieră (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) : Menajeria de sticlă 
— (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : Clocîrlia — (orele 19,30). 
(Sala Studio) ; Bucătăreasa — (orele 20). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile): Micuța Dorrit — (orele 20). (Sala 
Libertatea) : Misterul cizmei — (orele 16). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : 
Hoții și vardiștii — (orele 19,30). Teatrul 
Evreiesc de Stat : Opera de trei parale — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pămîn- 
tului in 30 de melodii — (orele 20). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Seară de concert — (orele 20). Circul de 
stat : Spectacolul primăverii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE: Cartagina în flă
cări : rulează 
16,30; 19; 21,15). 
Republica (9,30; 
I. C. Frimu (10; 
Doja (9; 10,45;. 
20,30), 23 August (10;

la Patria (9; 11,30; 14;
Lanterna cu amintiri : 

11,15; 13; 14,45; 17; 19; 21). 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Gh. 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30;

12; 15; 17; 19; 21),

A.

8 -Mliia
în acest an de învâțămînt, Școala tehnica financiară de 2 ani din Baia Mare funcționează într-o clădire nouă. Noul local are 8 săli de clasă, bibliotecă cu peste 6 000 de vo

lume, cămin și cantină. în iotogialie ; (stingă) căminul și cantina ; (dreapta) clădirea școlii. (Foto ; A. Cartojan)

G. Coșbuc (19; 12; 15; 17; 10; 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
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(11; 16), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grivița (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).
Seara prietenilor filmului: V. Alecsandri 
(orele 10). Hamlet : Tineretului (10,30 ; 
13.30; 16,45; 20). Vacanță la mare — cine
mascop : 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 se
rii); Lumina (9,45; 13; 16,30; 20). Program 
special pentru copii : 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 (rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21), Hatifa : Maxim Gorki 
(16; 18; 20). Rîul și moartea : rulează la 
cinematograful înfrățirea între popoare 
(10; 15,30; 17,45; 20). O rntîmplare extraor
dinară — ambele serii : Cultural (II; 16;
19.30) . Balada husarilor : rulează la cine
matografele Alex. Popov (în continuare 
de la orele 9 pînă la orele 21), M, Emi- 
nescu (15,30; 18; 20,30). Mongolii—cinema
scop : 8 Martie (11; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Celebrul 702 rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 18,15; 20,30). Bunica
Sabella : Unirea (11; 15; 17; 19; 21), B. De- 
lavrancea (11; 16; 10; 20). Rebelul : ru
lează Ia cinematografele Alex. Sahia (10; 
12; 14; 16,30; 18,45: 21), Miorița (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 — cinemascop :
Popular (16; 18,15; 20,30). Cîinele sălbatic 
Dingo : rulează la cinematografele T. 
Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45), Moșilor 
(16; 18,15; 20,30). Aventurile lui Huckle
berry Finn — cinemascop : 16 Februarie 
(16; 18; 20). Mirajul : rulează ia cinemato
graful Ilie Pintilie (16; 18,15; 20,30). Șapte 
dădace : Volga (10: 12; 15; 17; 19; 21), 
G. Bacovia (16; 18; 20). Inelele gloriei : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Frumoasa Lu
rette : rulează la cinematograful Olga 
Banele (15,30; 18; 20,30). Noapte necruță
toare — cinemascop: Drumul Serii (16; 
18; 20). Omul merge după soare : 30 De
cembrie (16; 18,15; 20,30). Divorț italian
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(11; 15; 17; 19; 21).CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 
și 15 aprilie : In țară: Vreme călduroa
să, cu cer variabil, temporar noros. Vor 
cădea ploi locale. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul sud-vest. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor fl 
cuprinse între zero pînă la 10 grade, Iar 
maximele între 10 la 20 grade. In Bucu
rești : vreme călduroasă cu cer va
riabil. temporar noros. Vor cădea ploi 
slabe. Vînt slab pînă la potrivit din sec
torul sud-vest. Temperatura în general 
staționară.

pent.ru
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Semnarea unui document privind 
colaborarea economică 

între IL I*. Romînă și R. P. Ungară
între 9 și 11 aprilie 1963 au avut 

loc la București discuții între dele
gațiile Comitetului de Stat al Pla
nificării al Republicii Populare Ro
mîne și Comisiei de Stat a Planifi
cării a Republicii Populare Ungare, 
în legătură cu problemele de cola
borare economică și livrări reci
proce de mărfuri între cele două 
țări, în perioada de perspectivă ge
nerală pînă în anul 1980.

Pornind de la. creșterea volumu
lui schimburilor din anii anteriori 
dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Ungară, de
legațiile au constatat cu satisfacție 
posibilitățile importante care se 
prevăd în dezvoltarea și pe viitor a 
colaborării economice și a schim
bului de mărfuri dintre cele două 
țări.

Lărgirea colaborării economice 
urmează a avea loc pe baza nece
sităților și posibilităților economiei 
naționale a celor două țări, în con
formitate cu principiile diviziunii

internaționale socialiste a muncii, 
a. avantajului reciproc și întrajuto
rării frățești.

în urma convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească și de înțelegere deplină, s-a 
încheiat un document care a fost 
semnat din partea romînă de to
varășul Gheorghe Gaston Marin, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, iar din partea 
ungară de tovarășul Dr. Miklos Aj- 
tai, președintele. Comisiei de Stat a 
Planificării a Republicii Populare 
Ungare.

La semnare au fost de față mem
bri ai conducerii unor ministere e- 
conomice, precum și membrii și 
experții celor două delegații. Au 
asistat și Jenö Kuti, ambasadorul 
Republicii Populare Ungare în Re
publica Populară Romînă, precum 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol pentru stabilirea 
listelor de mărfuri pe anul 1963 

între R. P. Romînă și Italia
La Ministerul Comerțului Exte

rior s-a semnat joi un protocol pen
tru stabilirea listelor de mărfuri pe 
anul 1963 în baza acordului comer
cial de durată încheiat între R, P. 
Romînă și Italia pe perioada pînă 
în 1965.

La semnare au participat Mihail 
Petri, adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior.

Au fost de față dr. Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei în R. P. 
Romînă, și membri ai legației.

Listele pe 1963 prevăd o creștere 
însemnată a livrărilor reciproce 
față de anul precedent. Produsele

în 
în

Sosirea unei delegații 
de activiști ai Partidului 

Comunist Bulgar
La invitația C.C. al P.M.R., 

ziua de 11 aprilie a.c. a sosit
țara noastră, în schimb de expe
riență, o delegație de activiști ai 
P.C. Bulgar, condusă de tov. Stoian 
Karadjov, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar. .

La aeroport delegația a fost în- 
tîmpinată de tov. Petre Lupu, 
membru al C.C. al P.M.R., Constan
tin Lăzărescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., de activiști de 
partid.

A fost de față tov. Ivan Kinov, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Bulgaria la Bucu
rești. (Agerpres)

Pe scurt TOATA TAÜA
UNITĂȚI DE DESERVIRE MO

DERNE. în regiunea Brașov se desfă- In curînd va apare o nouă farma- 
șoară o largă acțiune de modernizare a 
unităților de deservire ale cooperației 
meșteșugărești. La peste 100 asemenea 
unități din orașele regiunii se măresc 
spațiile de lucru, se înlocuiesc mobi
lierul și utilajele cu altele noi, se in
troduce iluminatul fluorescent, se ame
najează vitrinele etc.

PREZENTAREA MODELELOR NOI. 
Zilele trecute, în sala Teatrului de 
Stat din Bacău, a avut loc prezentarea 
a circa 60 noi modele de confecții de 
damă și bărbați executate de casa de 
mode din Bacău și cooperativa „înfră
țirea“-Piatra Neamț pentru sezonul de 
primăvară și vară. (De la Maria 
Cristescu, corespondent voluntar).

SCRISORI PRIETENEȘTI. Peste 30 de 
elevi de la Școala medie cu program 
special de educație fizică din Brașov 
poartă corespondență cu elevi sovie
tici. In scrisorile lor elevii romîni și so
vietici se interesează reciproc de pre
ocupările pe care ie au, de cărțile ci
tite, de felul cum 
ber ele. Ei fac de 
vederi, fotografii, 
mărci poșfale.

își petrec timpul li- 
asemenea schimb de 

insigne sportive și

NOUA FARMACOPEE ROMÎNĂ.

cope© lomînă. Evenimentul coincide 
cu aniversarea a 100 de ani de la 
apariția primei larmacopei româ
nești. La această lucrare, 
uzului farmaciștilor, și-au dat con
tribuția peste 200 de specialiști — 
oameni de știință, specialiști de la 
universitățile din București, Cluj, Tg. 
Mureș, de la diferite institute de cer
cetări și din industria medicamen
telor.

LA MUNCĂ PATRIOTICĂ. Loca
tarii cartierului Progresul din Baia 
Mare, au efectuat zilele acestea mii 
de ore de muncă patriotică la ame
najarea aleilor, spațiilor verzi și la 
alte lucrări gospodărești. în noul 
cartier al orașului se vor amenaja 
în această primăvară 80 000 mp 
spații verzi, 10 solare pentru copii, 
se vor planta 18 500 arbori și ar
buști ornamentali, 100 000 flori etc.

POD PLUTITOR. Pentru satisfa
cerea necesităților tot mai mari de 
transport peste balta Lățime, secția 
gospodărie comunală a sfatului 
popular regional Dobrogea a insta
lat aici un pod plutitor metalic cu 
o capacitate portantă de 24 tone.

destinata

Doi mi de la zborul

chimice, tractoarele, mașinile-unel- 
te, produsele siderurgice, ale indus
triei lemnului, bunurile agro-alimen- 
tare se numără printre principalele 
mărfuri romînești ce vor fi expor
tate în Italia. în schimbul acestora 
vor fi achiziționate din Italia insta
lații, mașini și utilaje pentru indus
tria petrolieră, chimică și alte ra
muri, produse siderurgice, chimi
cale și coloranți, produse agro-a- 
limentare și altele.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de M. Petrescu, director 
în Ministerul Comerțului Exterior, 
iar din partea italiană de Giovanni 
Luciolli, ministru plenipotențiar, di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne. (Agerpres)

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe

R.P. Romîne, Corneliu Mănescu,
al 
a 

trimis o telegramă de felicitare dr. 
Bruno Kreisky cu prilejul numirii 
sale din nou ca ministru al aface
rilor externe al Republicii Austria. 

(Agerpres)

INFORMAȚII
Joi seara a sosit în Capitală Rosa

mond Gilder, critic teatral, vicepreșe
dintă a Institutului internațional de 
teatru (I.T.I.), vicepreședintă a Acade
miei naționale americane de teatru. Pe 
aeroportul Băneasa se aflau reprezen
tanți ai Consiliului teatrelor din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, ai 
Centrului național romîn pentru I.T.I., 
ai Asociației oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale. Au fost 
de față reprezentanți ai legației S.U.A. 
în R.P. Romînă. (Agerpres)

prințului om în Cosmos

JALOANE ÎN DRUMUL
numai 

memo-

Campionatele mondiale de tenis de masă
PRAGA 11 (Agerpres). — Campiona

tele mondiale de tenis de masă au con
tinuat joi în Palatul Sporturilor din 
Praga cu desfășurarea probelor de sim
plu. Campioana țării noastre, Maria 
Alexandru, a repurtat o frumoasă victo
rie întreeînd-o cu 3-1 (21-15; 9-21; 21-7 ; 
21-13) pe Cen Min-cin (R. P. Chineză). 
Geta Pitică a dispus cu 3-0 (15, 6, 9) 
de Crosby (Noua Zeelandă) iar Ella 
Constantinescu a învins-o cu 3-0 (12, 9, 
10) pe Chotras (S.U.A.). La masculin, 
Radu Negulescu l-a învins în turul doi 
pe Betrand (Belgia) cu 3-0 (3, 6, 8). 
Pentru turul trei s-au calificat, de ase
menea, Giurgiucă și Retlii. După ce a 
dispus cu 3-0 de Binh-hui (R. D. Viet
nam), Giurgiucă a ciștigat cu 3-0 
(8, 12, 18) meciul cu Mihaleck (R. F. 
Germană). Rethi l-a întrecut cu 3-0 pe 
Turner (Jersey) și cù același scor pe 
Chergui (Franța). Cobîrzan a pierdut cu

0-3 la iugoslavul Korpa iar Szentivani a 
fost eliminat (0-3) de Bengsston (Sue
dia). La Bras (Franța) a ciștigat cu 3-0 
la Eleonora Mihalca. De remarcat că 
finalista campionatului mondial de la 
Pekin, Eva Foeldi (R.P.U.) a pierdut în 
primul tur cu 1-3 la Li Ho-Nan (R. P< 
Chineză). Alte rezultate înregistrate în 
probele de simplu masculin : Ogi- 
mura (Japonia)-Mills (S. U. A.) 3-0 ; 
Konaka (Japonia)-Barnes (Anglia) 3-0 ; 
Van Cian-lian (R. P. Chineză)-Fahazi 
(R.P.U.) 3-0 ; Mariotti (Elveția)-Gomola 
(R.F.G.) 3-0; Cian Sin-lin (R. P. Chi- 
neză)-Amdt (R.F.G.) 3-1; Amelin
(U.R.S.S.)-Hrbud (Iugoslavia) 3-2 : fe
minin : Lukina (U.R.S.S.)-Artz (Olanda) 
3-0 ; dublu bărbați : 
Cen Ciun-hai (R. P. 
lescu, Rethi (R.P.R.) 
continuă astăzi.

Kuo Ciun-Kun, 
Chineză)-Negu- 

3-1, întrecerile

La 12 aprilie 1961 — la 
trei ani și jumătate de la 
rabila lansare a primului satelit ar
tificial al Pămîntului — și-a luat 
zborul, tot de pe teritoriul sovietic, 
nava cosmică „Vostok 1“, avînd la 
bord pe I. A. Gagarin, primul cos
monaut. Ziua de 12 aprilie, sărbă
torită astăzi în U.R.S.S. ca Zi a cos
monauticii, este o zi mare în isto
ria omenirii. Zborul fără precedent 
al lui Gagarin a demonstrat că o- 
mul se poate avînta în spațiul cos
mic.

De pe cosmodroamele sovietice 
au pornit apoi nava cosmică „Vos
tok 2“, pilotată de cosmonautul 
G. S. Titov, înconjurînd Pămîntul 
de 17 ori, urmată curînd de navele 
„Vostok 3" și „Vostok 4“, la bordul 
cărora cosmonauții A. G. 
laev și P. R. Popovici au 
zat primul zbor cosmic în 
Fiecare din aceste zboruri a 
zeniat un important pas 
spre pătrunderea omului în univers. 
Ele au fost pregătite în amănunt: 
rînd pe rînd, au fost lansați în Cos
mos sateliți artificiali tot mai grei, 
cu aparatură științifică tot mai 
complexă și perfecționată. Treptat 
au fost rezolvate probleme tpt fnai 
dificile, îmbinîndu-se cercetările în 
domeniul mecanicii cosmice ou 
cele mai noi realizări ale radio- 
tehnicii, tehnicii calculului electro
nic, ale biologiei și medicinii. A 
atins un grad înalt de perfecțio
nare tehnica prelucrării operative 
de către instalațiile stațiilor auto
mate de pe Pămînt a datelor trans
mise din Cosmos. Colaborarea 
sțrînsă dintre știință și industria de 
prim rang a U.R.S.S. a permis să se 
treacă repede de la primele tato-

Niko- 
reali- 
grup. 

repre- 
înainte

in-nări în spațiul extraterestru la 
trarea omului în Cosmos.

Oamenii de știință sovietici pre
gătesc, în mod planificat, cu ace
eași consecvență, noi etape ale 
cuceririi Cosmosului, încopînd din 
luna martie 1962 au fost lansați pe 
orbite alți sateliți artificiali, de la 
„Cosmos 1“ pînă la „Cosmos 13“ 
cu misiuni bine determinate de ex
plorare a spațiului din jurul Pă
mîntului; a pornit, străbătînd dis
tanțe uriașe și relatînd despre fe
nomenele întîlnite în drum, stația 
automată interplanetară „Marte 1", 
iar recent stația automată „Luna 
4“ cu misiunea de a face investi
gații în unele probleme a căror 
descifrare va contribui la pregăti
rea momentului cînd omul va pune 
piciorul pe satelitul natural al Pă
mîntului.

Realizările de pînă acum și în
drăznețele planuri de viitor nu ar 
fi fost posibile fără aportul enorm 
al savanților sovietici la dezvolta
rea mecanicii cosmice. Ei au re
zolvat cu succes numeroase pro
bleme legate de dinamica zborului 
vehiculelor cosmice, de stabilitatea 
și orientarea lor, de calcularea 
traiectoriilor de plasare pș orbite 
a sateliților artificiali, stațiilor au
tomate și navelor co-smice, au e- 
laborat sisteme optime de ghida] 
automat al navelor cosmice, de 
reîntoarcere a lor nevătămată pe 
Pămînt, în ciuda vitezelor cmorme 
cu care străbat atmosfera. Ei stu
diază de pe acum dinamica ve
hiculelor care vor deschide cînd- 
va era zborurilor spre planetele 
învecinate, pregătind coborîrea lor 
fără șoc, în traiectorii spirale, pe 
suprafața altor corpuri cerești.

Și în domeniul bioastronauticii

știința sovietică a deschis pers
pective noi, asigurînd cosmonauți- 
lor condiții optime de viață și de 
muncă în cabinele navelor lor. 
Primele zboruri cosmice au adus 
date prețioase cu privire la com
portarea organismului în stare de 
imponderabilitate, la îndeplinirea 
funcțiilor fiziologice, la orientarea 
omului în spațiu, la capacitatea 
lui de a efectua în cabina navei 
cosmice diferite operații.

Uniunea Sovietică deține ferm 
întîietatea și superioritatea în ex
plorarea spațiului cosmic, în dez
voltarea tehnicii cosmice. Aceasta 
este o mărturie a nivelului înalt 
pe care-1 pot atinge știința și teh
nica în societatea socialistă, în 
condițiile muncii libere, ale dez
voltării planificate a economiei 
naționale și sprijinirii tuturor ta
lentelor și capacităților reale. Zbo
rurile cosmice, realizări epocale 
ale geniului uman, au fost privite 
în lumea întreagă ca victorii ale 
păcii și progresului omenirii, ca o 
chemare adresată tuturor țărilor și 
popoarelor de a pune mărețele 
descoperiri ale științei în slujba 
vieții și fericirii oamenilor, realiză
rii celor mai îndrăznețe visuri 
ale lor.

Oamenii de știință, toți oamenii 
muncii din R. P. Romînă urmăresc 
cu simpatie și admirație minuna
tele realizări obținute de poporul 
sovietic în -explorarea îndrăzneață 
a spațiului cosmic, dorindu-i noi 
succese strălucite 
Cosmosului spre 
omeniri.

în cucerirea 
binele întregii

MANGERONProf. dr. D. 
membru al Comisiei 

de astronautică 
a Academiei R. P. Romîne

Ieri la ciclism

La Moscova, în ajunul „Zilei cosmonauticii“

In competiția ciclistă „Cupa F.R.C.“, 
după două etape conduce dinamovistul 
Ion Cosma. învingător miercuri, în pri
ma etapă (disputată pe șos. București—■ 
Oltenița, 80 km), Cosma a ciștigat și 
etapa de ieri, parcurgînd cei 30 km ai 
probei de contratimp individual în 43 
min. 12 sec. Pe locurile doi și trei la 
contratimp s-au clasat Gabriel Moiceanu

(43 min. 34 sec.) și Gh. Bădără (44 min. 
18 sec.). Aceștia ocupă aceleași locuri 
ți în clasamentul general.

Astăzi se desfășoară ultima etapă: 
București — Buftea — Ploiești — Oto- 
peni — București (130 km). Plecarea va 
avea loc la ora 8,30, de la km. 8 al șo
selei spre Buftea.

în citeva rîndus*!
SCRIMĂ. 'Astăzi încep la Gând în Bel

gia întrecerile tradiționalei competiții in
ternaționale de scrimă „Criteriul Mondial 
al Tineretului”. La această competiție 
tara noastră va fi reprezentată de Ana 
Ene, Marina Stanca, Ileana Gyulai, Ionel 
Drîmbă și Mihai Tiu.

Să grăbim lucrările agricole de primăvară
(Urmare din pag. I-a)

grijă a conducerii gospodăriei a 
fost de a folosi cît mai bine tim
pul prielnic, capacitatea de lucru 
a fiecărei mașini. Pentru aceasta 
s-a asigurat în permanență Ia capă
tul terenului sămînța necesară, apa, 
combustibilul, piese de schimb etc. 
în fiecare seară președintele, ingi
nerul, brigadierii de cîmp și șeful 
brigăzii de tractoare stabilesc sar
cinile de lucru pentru ziua urmă
toare. Cunoscînd precis ce au de 
făcut, mecanizatorii au lucrat din 
plin din zori și pînă seara, atunci 
cînd timpul a permis. Dacă timpul 
se înrăutățea, imediat ce înceta 
ploaia inginerul gospodăriei și bri
gadierii ieșeau în cîmp, cercetau 
starea terenului și stabileau parce
lele unde se poate lucra. Au fost 
cazuri cînd s-a lucrat numai două- 
trei ore din zi, dar tot se însămîn, 
țau 10-15 ha. Lucrînd în felul acesta, 
mecanizatorii și colectiviștii au pu
tut termina la timp semănatul cul
turilor din epoca I.

Pentru grăbirea lucrărilor în ra. 
ionul Drăgănești-Olt, regiunea Ar
geș, s-a asigurat schimbul II la 25- 
30 la sută din tractoare. De ase
menea, în scopul ușurării muncii 
mecanizatorilor, gospodăriile colec
tive au fost îndrumate să foloseas- 

. că atelajele și autocamioanele pen
tru aprovizionarea continuă cu se
mințe și combustibil.

La G.A.C. Petroșani, din raionul 
Zimnicea, pentru a nu se pierde 
nici o oră din timpul prielnic la în. 
sămînțat, s-a organizat bine trans
portul seminței, apei, combustibi
lului și hranei pentru tractoriști și 
mînuitorii de mașini. în felul acesta 
ei au reușit să însămînțeze întreaga 
suprafață planificată din epoca I. 
în momentul de față se lucrea
ză din plin la pregătirea tere
nului pentru însămîntarea porum
bului. Pînă în seara zilei de 9 apri
lie aici au fost discuite 400 de ha 
din 710 planificate.

Sprijin mai concret 
unităților agricole

ceni, Negrași. O vină în această pri
vință revine și conducerii S.M.T. 
Costești care, pe considerentul că 
timpul este nefavorabil, a chemat 
pe tractoriști în stațiune pentru a 
lucra la reparații în ateliere.

Pentru terminarea într-un timp 
cît mai scurt a lucrărilor de pregă
tire a terenului și semănat, consi
liile agricole regional și raionale 
au luat în ultimul timp măsuri o- 
perative care să ducă la sporirea cu 
50 la sută a vitezei zilnice de lucru, 
în acest scop s-a trecut Ia organi
zarea schimbului II la 30 la sută

pînă la 7 aprilie 225 hectare culturi 
din epoca I, la G.A.C. Vișina, care 
e vecină și are aceleași condiții, 
această lucrare se efectuase pe 51 
hectare. La fel se prezintă situația 
și din comparația rezultatelor obți
nute de gospodăria agricolă colec
tivă Ionești — cu 126 ha însă- 
mînțate, față de gospodăria agricolă 
colectivă Ciupa — cu numai 18 ha.

Care sînt cauzele rezultatelor di
ferite la semănat ? în timp ce la 
gospodăriile fruntașe munca ește 
bine organizată, s-au folosit zilèle 
bune de lucru, însămînțîndu-se pe
porțiunile de teren zvîntate, la cele- din tractoare; pe măsură ce lucră- 
lalte gospodării nu s-a urmărit cu rile se termină într-o unitate, trac- 
atenție starea terenului, așteptîndu- 
se zvîntarea acestuia pe întreaga 
suprafață.

în raionul Costești se întîlnesc si
tuații asemănătoare. Aici, în ziua de 
9 aprilie s-a lucrat foarte puțin. La 
gospodăria colectivă din Broșteni, 
de exemplu, necunoscîndu-se par
celele unde solul permitea executa
rea însămînțărilor, tractoarele și a- 
telajele stăteau nefolosite, cu toate 
că în perimetrul gospodăriei (în 
lunca podului Broșteni, de exemplu) 
exista teren bun de lucru.

întîrzieri dintr-o asemenea necu
noaștere a stării terenului au exis
tat și la gospodăriile agricole colec
tive din Humele, Ciocesti, Moză-

C O N C
munca, 

socialiste 
favorabi-

Alături de unitățile agricole frun
tașe la semănat sînt însă altele ră. 
mase în urmă, cu toate că dispun 
de aceleași mijloace și forțe de 
muncă. Iată ce s-a constatat în 
unele gospodării colective din re
giunea Argeș. în vreme ce G.A.C. 
Petrești, raionul Găești, însămînțase

Organizîndu-și bine 
multe unități agricole 
au folosit, intens zilele 
le executării lucrărilor agricole 
de primăvară. Timpul a început 
să fie frumos. Există toate con
dițiile pentru ca pregătirea tere
nului și semănatul să se facă la 
vreme și la un nivel agrotehnic 
corespunzător. Nu trebuie aș
teptat ca o întreagă tarla să se 
zvînte, ci pe porțiunile care per
mit intrarea mașinilor în cîmp 
să se treacă cu toate forțele la 
pregătirea terenului, la însă- 
mînțări. Conducerilor de gospo 
dării de stat și colective, specia 
liștilor li se cere să organizeze și 
să repartizeze cu multă chibzu
ială forțele și mijloacele de lu
cru, să urmărească cu perseve
rență executarea fiecărei lucrări 
la timpul optim, să stabilească 
măsuri pentru grăbirea fiecărei 
lucrări în parte.

toarele și mașinile vor fi dirijate în 
alte gospodării.

Aceste măsuri sînt bune. Acum 
trebuie să se urmărească însă cu 
perseverență aplicarea lor.

Cu prilejul raidului s-a constatat 
că într-o serie de unități din regiu
nile Banat și Argeș mai sînt supra
fețe însemnate nearate pe care ur
mează să se însămînțeze porumbul. 
De asemenea, unele unități nu și-au 
procurat întreaga cantitate de po
rumb de sămînță. Consiliile agrico
le au datoria să ia măsurile necesa
re pentru ca în cel mai scurt timp 
în toate unitățile să se termine a. 
râturile și să se asigure sămînța de 
porumb.

LUZII
Mecanizatorii din S.M.T. pot 

să dea un sprijin mai puternic 
gospodăriilor colective, folosind 
cît mai bine tractoarele și mași
nile, executînd numai lucrări de 
bună calitate. în același timp 
este necesar ca gospodăriile co
lective să folosească mijloacele 
proprii în vederea scurtării pe
rioadei de executare a lucrărilor 
agricole.

Organele, și organizațiile de 
partid, sfaturile populare, consi
liile agricole trebuie să conside
re executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor agricole ca o 
sarcină de cea mai mare impor
tanță și să ia măsurile politice și 
organizatorice necesare pentru 
înfăptuirea ei.

Să folosim fiecare zi, fiecare 
oră bună de lucru în cîmp pen
tru terminarea cît mai grabnică 
a lucrărilor agricole, pentru ob
ținerea unei recolte bogate !

FOTBAL. La 19 aprilie va 'sosi în țara 
noastră echipa braziliană de fotbal Fla- 
mengo din Rio de Janeiro. Fotbaliștii 
brazilieni vor întîlni la 21 aprilie la Con
stanța pe Farul și la 24 aprilie la Bucu
rești echipa olimpică a țării noastre.

Flamengo, alături de Botafogo, Santos 
și Vasco da Gama, este una dintre cele 
mai puternice formații braziliene.

După meciurile din tara noastră, Fla
mengo își va continua turneul european 
în R. P. Polonă, Iugoslavia, Grecia și 
R. S. Cehoslovacă.

*
In semifinalele „Cupei campionilor eu

ropeni” la fotbal echipa Feyenoord (Rot
terdam) a terminat la egalitate : 0—0 cu 
Benfica (Lisabona). Returul se va dispu
ta la 8 mai la Lisabona.

ATLETISM. In cadrul unui concurs 
internațional de atletism desfășurat la 
Natchitoches (statul Louisiana), atletul a- 
merican John Pennel a stabilit un nou re
cord mondial la proba de săritură cu pră
jina, realizînd 4,97 m. Vechiul record în 
aer liber era 4,95 m și aparținea tot lui 
Pennel, care-1 stabilise la 23 martie anul 
acesta.

O precizare publicată 
de ziarul „Pravda“

MOSCOVA 11 (Agerpres). TASS 
transmite :

La .11 aprilie ziarul „Pravda“ a pu
blicat o precizare Ia chemarea C.C. 
al P.C.U.S. cu prilejul zilei de 1 Mai 
adresată oamenilor muncii din Iu
goslavia. în noua redactare chema
rea este următoarea : „Salut fră
țesc oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via care construiesc socialismul ! 
Trăiască prietenia veșnică, de nez
druncinat și colaborarea dintre 
popoarele sovietic și iugoslav !“.

Cu doi ani în urmă, Iuri 
Gagarin a zis foarte liniș
tit „la revedere" planetei 
noastre ți a pornit în Cos
mos. Inima lui bătea în ritm 
regulat, iar cea a omenirii 
în ritm accelerat. De la a- 
cea dată în Uniunea So
vietică se sărbătorește 
„Ziua cosmonauticii".

Cei 4 oameni sovietici 
care au zburat în Cosmos 
sînt dați ca pildă pentru 
semenii lor. Nu de mult, 
am citit o scrisoare semna
tă de o învățătoare din 
S.U.A., Constance Shanon. 
„Am urmărit cu atenție —< 
arată ea — tot ce s-a scris 
despre acești tineri sovie
tici, despre cosmonauți. Ei 
au o educație minunată. 
Dacă întreaga generație 
tînără de pe Pămînt ar fi 
astfel educată, în lume ar 
exista mai multă căldură, 
mai multă lumină datorită 
curățeniei sufletești și mo
destiei, curajului bărbă
tesc. Oamenii aceștia dint 
demni ca numele lor să fie 
dat planetelor”. Am găsit 
această idee și în cuvintele 
unui cunoscut savant sovie
tic, Elmar Mustel, membru 
corespondent al Academiei 
de științe a U.R.S.S. : „La 
26 iulie 1949, astronomii 
au descoperit la 7 milioane 
de km. de Pămînt o nouă 
planetă. A fost înregistrată 
sub numărul de ordine 
1566. 1 s-a înregistrat dia
metrul, apogeul și perigeul 
și apoi i s-a dat numele lui 
lear, primul locuitor al glo
bului nostru care a pornit 
spre Soare. Sărbătorim 
abia a doua oară „Ziua cos
monauticii”. Dar Uniunea 
Sovietică a pregătit nume 
pentru 4 planete noi".

Cred că vă va interesa 
răspunsul pe care l-a dat

I
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cosmonautul A. Nikolaev la 
o întrebare a agenției de 
presă „Novosti” : „Ce este 
curajul P”.

— Vă așteptați, desigur, 
— a spus cosmonautul nr. 
3 — să răspund că am ma
nifestat momente de curaj 
în timpul zborului în Cos
mos. Dar în primul rînd nu 
eu am fost deschizătorul 
de drumuri. Lui Iuri Ga
garin i-a fost mult mai greu. 
In al doilea rînd, Gagarin, 
Titov, Popovici și cu mine, 
am fost atît de convinși că. 
totul se va termina cu bine, 
am avut atîta încredere în 
tehnica noastră incit, sincer

s
I

fost aproapesă fiu, n-am 
deloc îngrijorați. Spun „a- 
proape” pentru că a afirma 
ca nu eram deloc emoțio
nați, ar fi un neadevăr”.

Din recentele declarații 
ale oamenilor de știință 
sovietici a reieșit că unul 
din obiectivele asupra că
rora se concentrează aten
ția cercetărilor este Luna. 
De altfel, în interviul acor
dat miercuri ziarului „Kras- 
naia Zvezda”, Iuri Gagarin 
releva același lucru, „Ce ne 
așteaptă de acum înainte ? 
— a spus el. Deocamdată, 
nu stelele. Probabil că in 
primul rînd frumoasa Lună“.

La întrebarea care este 
părerea sa despre întrece
rea cosmică pașnică cu a- 
mericanii, primul cosmonaut 
a spus : „In ceea ce ne 
privește, este o întrecere 
nobilă, înălțătoare și, desi
gur, încununată de mai 
mult succes. Probabil că a- 
mericanii înșiși știu mai 
bine ca oricine cît de mult 
se află în urma noastră. 
Dar noi nu sintern avizi și 
nici lacomi. Cosmosul ajun
ge pentru toți. Avem destul 
de lucru. Principalul este 
ca cel de-al 6-lea ocean să 
nu devină un poligon. Pen
tru știință sîntem de acord 
să lucrăm și cu colegii noș
tri de peste ocean".

Potrivit relatărilor apăru
te în presă, înainte ca o- 
mul să ajungă acolo, pe 
Lună vor aseleniza stații 
automate care vor transmi
te date și eventual imagini. 
Apoi vor aseleniza nave 
cosmice cu organisme vii 
pe bord.

Acestea sînt cîteva în
semnări făcute în ultima zi 
a anului II de la primul zbor 
al omului în Cosmos. In în- 
tîmpinarea acestei aniver
sări, cosmonauții s-au întîl- 
nit cu savanți sovietici și 
cu alți reprezentanți ai opi
niei publice, s-au deschis 
expoziții de fotografii, cărți 
și obiecte ale cosmo- 
nauților. Ziarele consacră 
pagini întregi aniversării.

Vineri după-amiază va a- 
vea loc ședința festivă con
sacrată „Zilei cosmonauti
cii". Și cu acest prilej oa
menii sovietici își vor adre
sa unul altuia urările tradi
ționale la o aniversare: „La 
mulți ani, noi succese”.

AL. STARCK

Condamnarea politicii rasiste 
a guvernului sud-african

NEW YORK 11 (Agerpres). — La 10 
aprilie a avut loc o nouă ședință a Co
mitetului special al O.N.U. pentru 
examinarea problemelor privind aplica
rea Declarației O.N.U. pentru acorda
rea independenței țărilor și 
coloniale.

Reprezentantul Republicii 
madou Traore, a propus ca
intervină în rezolvarea situației 
Africa de sud-vest, unde guvernul sud- 
african desfășoară o cruntă teroare ra-

popoarelor

Mali, Ma-
O.N.U. să 

din

Solidaritate cu lupta pentru independență 
a poporului din Porto Rico

RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres). — 
Un grup de personalități politice bra
ziliene și din alte țări latino-americane 
care au participat la congresul conti
nental de solidaritate cu Cuba, încheiat 
recent la Niteroi, a dat publicității la 
10 aprilie o declarație de solidaritate cu 
lupta pentru independență a poporului 
din Porto Rico. „Afirmăm sprijinul nos
tru total — arată declarația — cu lupta 
pentru independență națională dusă de
65 de ani de poporul din Porto Rico închisori 
împotriva imperialismului nord-ameri- Rico”,

can. Considerăm că regimul colonial, 
instaurat de Statele Unite în Porto Rico, 
reprezintă o violare a dreptului inter
național recunoscut, al neintervenției și 
autodeterminării popoarelor”.

Declarația cere, de asemenea, „elibe
rarea imediată a fruntașului politic 
portorican Pedro Albizu Campos, pre
cum și a celorlalți deținuți politici din 
această țară, care sînt întemnițați în 

din Statele Unite și Porto

sistă. El a propus, de asemenea, exami
narea situației din Africa de sud-vest 
în Adunarea Generală a O.N.U. și Con
siliul de Securitate, propunînd în ace
lași timp aplicarea următoarelor mă
suri : încetarea mandatului Republicii 
sud-africane asupra acestui teritoriu, e- 
vacuarea tuturor forțelor militare sud- 
africane, eliberarea tuturor deținuților 
politici, instituirea unei reprezentanțe a 
O.N.U. în scopul menținerii ordinei, a- 
sigurării serviciilor publice și pregăti
rea alegerilor generale.

în cuvîntul său, N. Fedorenko, re
prezentantul Uniunii Sovietice, a con
damnat din nou politica rasistă pro
movată de autoritățile sud-africane în 
acest teritoriu. El a demascat, de ase
menea, sprijinul primit de guvernul lui 
Verwoerd din partea cercurilor mono
poliste americane, engleze, vest-ger- 
mane și altele și a subliniat necesita
tea luării unor măsuri neîntîrziate de 
către O.N.U. pentru a pune capăt ac
tualei stări de lucruri din Africa de 
sud-vest.

Au mai luat cuvîntul delegații Etio
piei, Cambodgiei și altor țări, care s-au 
pronunțat pentru aplicarea hotărîrilor 
Adunării Generale a O.N.U. cu privire 
la instituirea unor sancțiuni împotriva 
guvernului rasist sud-african, mergîndu- 
se pînă la ruperea relațiilor diplomatice 
și economice.

Convorbire 
între Janos Kdddr 
și Maurice Thorez

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — La 
10 aprilie, Jânos Kădâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe 
Maurice Thorez, secretarul general 
al P.C. Francez, și pe soția lui, Jean
nette Vermeersch, și a avut cu ei o 
convorbire prietenească.

Conferința latino-americană 
pentru eliberarea deținuților 

politici din Paraguay
RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres). — 

La Rio de Janeiro a luat sfîrșit prima 
conferință latino-americană pentru eli
berarea deținuților politici din Para
guay. După cum transmite agenția 
Prensa Latina, delegații la conferință 
au adoptat o rezoluție în care cheamă 
Crucea Roșie internațională să între
prindă examene medicale în rîndurile 
deținuților politici paraguayeni și o altă 
rezoluție în care invită Comisia O.N.U. 
pentru drepturile omului să ancheteze 
cazurile de violare a acestor drepturi 
de către guvernul Paraguayan și să le 
aducă la cunoștința opiniei publice 
mondiale.

Participant« la conferință au arătat 
că, din cauza represiunilor regimului 
dictatorial, peste 700 000 de paragua
yeni s-au refugiat în Brazilia, Uruguay 
și Argentina. Ei au condamnat în ace
lași timp, „creșterea mizeriei, foametea, 
înapoierea economică și analfabetismul 
de pe pămîntul oprimat al Paragua« 
yului“.
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Săptămînă diplomatică delà Paris
li

Semnarea protocolului privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 1963 

între R. P. Romînă și R. D. Germană

CULEGERE DE AMINTIRI 
„DESPRE VLADIMIR ILICI LENIN

Asiei de sud-est

Parisul a cunoscut ceea ce presa 
a numit aci o „mare săptămînă 
diplomatică“. In adevăr, întrunirile 
Consiliilor S.E.A.T.O. și N.A.T.O. 
au atra» în capitala Franței un nu
măr important de miniștri străini.

Este pentru prima oară că S.E.A.T.O. 
(Pactul Asiei de eud-est), coaliție 
politico-militară din care fac parte 
S.U.A., Anglia, Franța, Australia, 
Noua Zeelandă, Pakistanul, Tailanda 
și Filipinele, își ține lucrările la Pa
ris. Din comunicatul prea puțin ex
plicit publicat la sfîrșitul sesiunii se 
desprinde totuși caracterul agresiv 
al acestei coaliții care, sub eteagul 
zdrențuit al anticomunismului, des
fășoară pregătiri militaire îndreptate 
atît împotriva țărilor socialiste, cit 
și a celorlalte țări independente ale 
'Asiei, care reeping „protecția“ im
perialiștilor.

Ca și N.A.T.O., coaliția S.E.A.T.O. 
este frămîntată de _
contradicții. în așa
J,France11 pS“ Corespondență telefonică 
declara, în preziua -
reuniunii de la 
Paris, că „alianța
este bolnavă“. Lucrările sesiunii au 
confirmat acest lucru. în cercu
rile de presă de aci este comentată, 
de pildă, atitudinea Pakistanului, 
care nici nu a trimis un ministru la 
sesiunea de la Paris. De asemenea, 
reprezentantul său, ambasadorul pa
kistanez în Franța, a fost singurul 
care n-a pronunțat expresia propa
gandistică de „subversiune comu
nistă“.

S-au vădit de asemenea deosebi
rile de păreri dintre Franța și S.U.A. 
în ce privește mijloacele în lupta 
dezlănțuită împotriva poporului din 
Vietnamul de sud. Deși aceste deo
sebiri de păreri nu privesc purtarea 
„războiului 'nedeclarat" al S.U.A. îm
potriva poporului din această țară, 
Parisul consideră totuși că acțiunea 
militară n-ar trebui să fie singura și 
că mijloace politice ar putea ii mai 
eficace. Fără îndoială că în capi
tala Franței n-au fost uitate cu to
tul anumite învățăminte ale războiu
lui din Indochina.

Ca o expresie a contradicțiilor 
dintre membrii S.E.A.T.O. este consi
derat la Paris faptul că la sesiune 
s-a hotărît ° schimbare de procedu
ră în funcționarea alianței : s-a re
nunțat la regula că hotărîrile pot fi 
luate numai cu unanimitate de vo
turi ; de aci înainte alianța va func
ționa pe baza voturilor majoritare, 
ceea ce creează desigur noi posibi
lități de presiune din partea țărilor 
mari asupra țărilor mai mici.

In cercurile de presă de aici s-a re
marcat coincidența între reuniunea 
Consiliului S.E.A.T.O. și ultimele 
evenimente din Laos. Nu este oare 
mai mult decît o coincidență că mi
nistrul laoțian Quinim Folsena a 
fost asasinat în același moment în 
care delegații S.E.A.T.O. soseau la 
Paris pentru a rosti discursuri ame
nințătoare cu privire la Laos în 
vreme ce această țară nu este mem
bră a S.E.A.T.O.?

Mișcarea dc clihcrarc 
din coloniile portugheze

In ce privește întrunirea Consiliu
lui N.A.T.O. (Pactul Atlanticului de 
Nord), ea a fost prezentată ca 
o întrunire „de rutină’ la care iau 
parte de obicei numai delegații per- 
manen|i. Reuniunea a avut însă în 
reajitate un caracter mai important, 
desfășurîndu-se în prezența a cinci 
miniștri de externe (american, en
glez, vest-german, italian și fran
cez). Mai multe ziare din Franța 
și din alte țări ale N. A. T. O. au 
scos în evidență „spiritul nou“ cu 
care se părea că guvernul francez 
își primește vizitatorii. Generalul de 
Gaulle l-a primit într-o lungă au
diență pe Dean Rusk. Ministrul de 
externe francez fusese autorizat să 
discute cu omologul său britanic pe 
care nu-1 revăzuse de la ruptura 
tratativelor de la Bruxelles. Ziarele 
amintite au scris chiar despre oare
care „dezgheț“ în relațiile dintre 

Franța și „aliații“ 
săi. S-a declarat 
că Parisul priveș
te acum cu mai 
multă bunăvoință 
ideea americană 

a unei forțe nucleare multinaționale 
care s-ar numi „interaliată“.

Dar atmosfera nu a intîrziat să se 
strice. Importante publicații ameri
cane, ca ziarul „New York Times“ 
și revista „Nevzsweek", au scris că 
presupusa schimbare de atitudine a 
Franței se explică prin aceea că Pa
risul întîmpină dificultăți tehnice și 
economice de neînvins în proiectul 
său de creare a unei forțe 
independente, care ar fi în conside
rabilă întîrziere.

Parisul a dezmințit însă 
toate acestea și, pentru a răspunde 
cu aceeași monedă, a afirmat că 
programul francez nu este în întîr
ziere, ci în avans.

Reuniți într-un astfel de 
niștrii atlantici au ținut 
scurtă, de numai o oră și 
Din sursă franceză s-a 
seara că nu s-a desfășurat nici o 
dezbatere, nici o discuție. Se evoca 
imaginea unui „tur de pistă onora
bil“. Chestiunea nucleară — se spu
nea — fusese atinsă, dar nu tran
șată.

Totuși, cu o oră mai tîrziu, o a- 
genție americană a lansat o știre 
senzațională. N.A.T.O., spunea a- 
ceastă știre, hotărîse înființarea unei 
forțe care să cuprindă unități ce se 
află deja sub comandamentul 
N.A.T.O., cărora li s-ar adăuga a- 
proximativ bombardiere britanice de 
tipul V și submarine americane în
zestrate cu rachete „Polaris“, iar 
Franța ar pune la dispoziția coman
damentului atlantic două escadrile 
echipate cu rachete nucleare sub 
control american.

Parisul a opus însă Joi o nouă 
dezmințire acestei versiuni, manifes- 
tînd scepticism în ce privește înfiin
țarea unei asemenea instituții.

Din aceste aspecte diferite ale 
chestiunii rezultă că blocul occiden
tal continuă, e-adevărat nu fără 
contradicții și dificultăți cursa înar
mărilor nucleare — ceea ce nu face 
decît să sporească încordarea inter
națională. Iată de ce partizanii păcii 
din Paris și din Franța condamnă 
activitatea desfășurată în această 
„săptămînă diplomatică“.

PIERRE DANJOU

MOSCOVA 11 (Ager preș). —- 
TASS: Cu prilejul aniversării a 
93 de ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin, Editura de stat pentru li
teratură politică din Moscova a 
pregătit culegerea de amintiri 
„Despre Vladimir llici Lenin“.

La alcătuirea culegerii și-au dat 
concursul vechii bolșevici Fiodor 
Petrov, Elena Stasova, Marga
rita Fofanova și alții. Materialele 
incluse în noua .culegere se re
feră la un cerc foarte larg de 
probleme, care pun în lumină in
teresul manifestat de Lenin pen
tru știință și literatură, indica
țiile lui în problemele apărării, 
construcției economice și cul
turale.

nucleare

imediat

decor, ml- 
o ședință 
10 minute, 
comunicat

Submarin nuclear american 
dispărut in adincurile Atlanticului

Acțiuni greviste 
în Filipine

MANILA 11 (Agerpres). — Potri
vit unei știri din Manila, încă din 
8 aprilie sînt în grevă piloții din a- 
viația civilă filipineză. Greva, care 
a paralizat aproape în întregime 
traficul aerian intern și internațio
nal, a fost declarată în sprijinul 
măririi salariilor.

Acțiuni greviste au fost organiza
te și de muncitorii din porturile fi- 
lipineze. 3 000 de docheri au decla
rat o grevă generală de o zi în spri
jinul cererii de reprimire a munci
torilor concediați. în întreprinderile 
textile din provincia Rizal au decla
rat, de asemenea, grevă aproape 
2 000 de muncitori care au cerat 
sporirea salariilor.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că submari
nul nuclear „Thresher", pe care îl con
sideră ca „cel mai rapid submarin de 
atac al flotei americane" și care poate 
atinge cea- mai mare adîncime, „s-a 
pierdut“ în apele Oceanului Atlantic în 
timp ce efectua exerciții de coborîre la 
mari adîncimi.

La 12 ore după primirea ultimului 
mesaj, forțele maritime anunțau că s-a 
observat o urmă de ulei în apropierea 
locului în care ar fi trebuit să se gă
sească submarinul.

După cum transmite agenția France 
Presse, amiralul George Anderson, șeful 
operațiunilor navale ale S.U.A., a a- 
nunțat în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc joi dimineața la 
Pentagon că submarinul atomic „Thres
her" trebuie considerat pierdut îm
preună cu cele 129 de persoane aflate 
la bordul lui. El a adăugat că nu există 
nici o posibilitate de a aduce submari
nul la suprafață, precizînd că acesta 
se află probabil la o adîncime de 
2 560 m.

Amiralul Anderson a anunțat, de a- 
semenea, că a fost numită o comisie 
navală de anchetă, sub conducerea ami
ralului Bernard Austin, care intențio
nează să se folosească în cercetările ei 
de batiscaful „Trieste". Subliniind că 
batiscaful nu va putea intra în acțiune 
decît cel mai devreme peste o săptă- 
mînă, el a declarat că tot ce va putea 
face este să ia fotografii ale submari
nului care, după toate probabilitățile, 
zace zdrobit pe fundul oceanului din 
cauza presiunii enorme.

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse, prima încercare de lansare 
a unei rachete americane de tip 
„Polaris A-3” de la bordul unei 
nave a eșuat la 10 aprilie. Racheta, 
după cum menționează agenția, a 
scăpat de sub controlul tehnicieni
lor care au lansat-o și a trebuit să 
fie distrusă în zbor.

Acest eșec, arată agenția France 
Presse, ridică probleme serioase în 
legătură cu racheta „Polaris A-3”, 
întrucît „din totalul de 12 experi
mentări ale rachetei numai trei au 
reușit”. (Primele 11 încercări au 
fost efectuate de la baze terestre).

BERLIN 11 (Agerpres). — La 11 
aprilie a.c. a fost semnat, Ia Berlin, 
protocolul privind livrările reci
proce de mărfuri pe anul 1963 între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Democrată Germană.

Pe baza acestui protocol, Repu
blica Populară Romînă va livra : 
instalații de foraj și diverse alte 
utilaje petroliere, vagoane, mașini și 
utilaje diverse, produse petroliere, 
produse ale industriei chimice și 
industriei lemnului, fructe proaspete 
și prelucrate, legume, diverse bunuri 
de larg consum etc.

La rîndul său, Republica Demo
crată Germană va livra : mașini și 
utilaje pentru industriile chimică, 
alimentară, textilă, mașini de cons
trucții și rutiere, produse optice și 
de mecanică fină, produse chimice, 
cauciuc sintetic, celofibră, laminate

din ojel, diverse bunuri de consum 
etc.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, și din partea germană de 
Fritz Koch, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și intergerman.

La semnarea protocolului au fost 
de față Johannes König, adjunct 
ministrului afacerilor 
R.D.G., Erwin Kerber, 
ministrului comerțului 
intergerman, precum 
ambelor delegații.

A participat Ștefan Cleja, amba
sadorul Republicii Populare Romine 
în Republica Democrată Germană.

al 
al 
al 
Și

externe 
adjunct 
exterior 

și membrii

Cine era „pașnicul“ comerciant Raja
Nu mai există nici o 

îndoială : adevărata i- 
dentitate a „pașnicului“ 
comerciant milanez, En
rico Raja, care de 10 
ani conduce la Milano 
firma de import-export 
„ENNERI“ a fost des
coperită. Raja nu este 
altul decît nazistul En
rich Rajakowitsch, fost 
colaborator de încrede
re al călăului Eichmann. 
La procesul care a avut 
loc la Ierusalim, Eich
mann i-a repetat de mai 
multe ori numele adre- 
sîndu-se judecătorilor : 
„De aceste lucruri s-a 
ocupat personal Raja
kowitsch“.

Imediat după război, 
ajutorul lui Eichmann a 
reușit să se sustragă 
justiției, refugiindu-se 
în Argentina. Ulterior s-a 
întors în Europa sub 
numele fals de Enrico 
Raja. Simțindu-se în si
guranță, s-a stabilit la 
Milano, unde a deschis 
un birou de comerț.

In ierarhia nazistă, 
numele lui Rajakowitsch

figura pe locul patru, 
după cel al lui Eich
mann, Seidl și Gunther 
pe lista celor care se 
ocupau de „rezolvarea 
definitivă a problemei 
evreiești“, adică de ex
terminarea evreilor.

Rajakowitsch a comis 
crime grave în Olan-

NOTE EXTERNE

da fi Austria. Printre 
victimele sale se numără 
și Anna Frank, fetița de 
13 ani al cărui furnal 
reprezintă astăzi unul 
dintre cele mai emoțio
nante documente ale 
barbariei naziste.

Cînd s-a descoperit 
adevărata identitate a 
„distinsului" comerciant 
Enrico Raja, acesta nu 
se mai afla in. Italia. E- 
legantul apartament de 
pe strada Concordia din 
Milano a fost abando
nat. Apoi el și-a făcut 
apariția în Elveția, unde 
a fost pus sub urmărire.

Ultimele telegrame a- 
nunță însă că ar fi dis
părut. Intre timp, în 
Germania federală foștii 
naziști au pornit o ade
vărată campanie în fa
voarea colegului lor 
pentru a-l scăpa de pe
deapsa meritată. Dar 
eforturile lor sînt sub
minate și demascate de 
fapte ca acesta : 
unul dintre 
apărători ai 
witsch, dr. 
general SS 
naziste care 
Olanda, 
„înalt funcționar al gu
vernului landului Bava
ria“ (după cum îl pre
zintă agenția F rance 
Presse) este el însuși o- 
biectul unei anchete 
pentru crimele de război 
de care este acuzat.

Opinia publică de
mocratică din multe 
țări cere ca Rajako
witsch, omul de încre
dere al lui Eichmann, 
să dea socoteală, ca și 
acesta, de odioasele 
crime săvîrșite.

chiar 
principalii 

lui Rajako- 
Hafter, fost 
în unitățile 
au ocupat 

în prezent

V. PÂNDELE

PARIS 11 (Agerpres). — „Bombarda
mentul efectuat de patru avioane mili
tare portugheze asupra satului senega- 
lez Boumack, în apropierea frontierei 
de nord-vest a Guineei portugheze, 
reamintește lumii că răscoala armată a 
africanilor din „provinciile portugheze 
de peste mări" nu se limitează numai 
la Angola" — transmite agenția France 
Presse într-un comentariu consacrat in
tensificării luptei de eliberare națională 
a africanilor din coloniile portugheze.

Potrivit agenției, „în ciuda măsurilor 
de precauție luate de guvernul portu
ghez cu scopul de a se păstra tăcerea 
asupra extinderii răscoalei în alte patru 
„provincii africane" (Mozambic, Gui
neea portugheză, insulele Capului Ver
de și insula Santome) se știe de acum, 
prin intermediul informațiilor care au 
reușit să ajungă la Paris, că lupta arma
tă a și căpătat de mult timp proporții 
foarte serioase".

Evoluția situației economice în țările Europei occidentale

Un raport al Comisiei economice O.N.U.
pentru Europa

LONDRA 11 (Agerpres). — Comi
sia economică O.N.U. pentru Europa 
a dat publicității un raport cu pri
vire la evoluția situației economice 
în țările Europei 
cursul anului 
se subliniază 
Britanie este 
care prezintă 
favorabilă în 
economiei sale în anul trecut.

în general, în raport se constată 
că, fără excepție, investițiile în di
feritele ramuri ale industriilor țări
lor vest-europens au scăzut în cursul 
anului trecut. In schimb, costul vieții

occidentale în 
1962. In acest raport 
în special că Marea 
țara vest-europeană 
imaginea cea mai ne- 
ce privește situația

a crescut în cele mai 
aceste țări cu 4 pînă 
față de anul 1961 și în cele 
multe din ele indicele costului vieții
era în 1962 cu 7 pînă la 12 la sută 
mai mare decît în 1958.

multe dintre 
la 5 la sută 

mai

Succes electoral
al forțelor democratice

din Japonia

Numeroși angolezi so refugiază în alte țări pentru a putea scăpa 
de munca forțată și de represiunile din partea trupelor colonialiste por
tugheze. In fotografie : Un grup de angolezi care au luat drumul pri
begiei.

*

LONDRA. — In Piața Trafalgar 
a avut loc recent un miting de 
protest împotriva livrării de arma
ment englez guvernului rasist ai 
Republicii Sud-Africane. La acest 
miting a luat cuvîntul liderul 
partidului laburist, Harold Wilson.

londra : întîlnire 
cu Manolis Glezos
LONDRA 11 (Agerpres). — In seara 

zilei de 10 aprilie Comitetul pentru am
nistierea deținuților politici greci a or
ganizat în sala Consiliului Municipal 
din sectorul Saint-Pancras din Londra o 
întîlnire cu eroul poporului grec Ma- 
nolis Glezos. La întîlnire au participat 
peste 1 500 de persoane.

Luînd cuvîntul, Manolis Glezos a 
spus că în închisorile din Grecia con
tinuă să fie reținuți 1100 de eroi ai re
zistenței. După ce a arătat că în timp 
ce eroii rezistenței sînt supuși la repre
siuni crîncene, criminalii de război sînt 
amnistiați, Manolis Glezos a declarat că 
oamenii cinstiți din toate țările trebuie 
să protesteze împotriva persecutării pa- 
trioților în Grecia, împotriva înăbușirii 
libertăților, trebuie să se pronunțe pen
tru triumful ideilor democrației și uma
nismului.

Adunarea a adoptat o rezoluție în 
care se cere punerea în libertate a de
ținuților politici din Grecia.

ADDIS-ABEBA 11 (Agerpres). — rința va elabora de asemenea, o 
cartă africană comună, care va pune 
capăt existenței diferitelor grupări 
de state africane. „Africa unită va 
ocupa locul care i se cuvine în re
zolvarea problemelor internaționale 
și va putea să aducă o contribuție 
valoroasă la lupta pentru pace și 
pentru securitatea popoarelor“, a 
declarat în încheiere împăratul 
Etiopiei.

în legătură cu deschiderea în luna 
mai la Addis-Abeba a conferinței 
șefilor statelor africane, Haile Se
lassie I, împăratul Etiopiei, a făcut 
o declarație în care subliniază că 
această conferință va analiza mă
surile care trebuie luate pentru 
ca acele țări care se mai află încă 
sub robia colonială să obțină cit 
mai grabnic independența. Cortfe-

TOKIO. La alegerile suplimen
tare pentru Camera superioară a 
parlamentului japonez care au 
avut loc în prefectura Fukuoka 
(insula Kiusiu) a fost ales deputat 
cu o majoritate de voturi socialis
tul Ikitaro Komya, singurul candi
dat al organizațiilor democratice. 
Alegerea lui Komya în parlament 
constituie un succes al forțelor de
mocratice.

cerilor externe al Algeriei, a fost 
victima unui atentat. Un algerian, 
a cărui identitate nu a fos.t încă 
comunicată, a tras cu revolverul 
asupra ministrului de externe, ră- 
nindu-1 la cap.

Robert McNamara, ministrul de război 
al S.U.A., venind de la Londra unde, 
după cum se știe, a dus tratative cu 
oficialitățile engleze în problemele re
feritoare la crearea forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.

TOKIO. La 10 aprilie, în momentul 
în care încerca să aterizeze la baza 
militară aeriană „Tilose“, s-a prăbușit 
un avion de vînătoare supersonic de 
tip „F-104-Y“ al forțelor militare ae
riene japoneze. Acesta este al optulea 
accident care a avut loc anul acesta 
în cadrul forțelor militare aeriene.

CANBERRA. Potrivit datelor ofi
ciale, în 1962, în industria Australiei 
au avut loc 1 813 conflicte de muncă 
la care au participat peste 350 000 de 
muncitori. Ca urmare a acestui fapt, 
s-au pierdut peste 500 000 zile de 
muncă.

RANGOON. La 11 aprilie a luat 
sfîrșit vizita în Birmania a mareșalu
lui R. I. Malinovski, ministrul apărării 
al U.R.S.S. In aceeași zi, mareșalul 
R. I. Malinovski a părăsit Birmania, 
pe calea aerului, îndreptîndu-se spre 
patrie.

CARACAS. Agențiile de presă a- 
nunță noi ciocniri între poliția din 
Caracas și membri ai Frontului de eli
berare națională din Venezuela. Potri
vit agenției U.P.I., într-o clădire, chiar 
în centrul Caracasului, poliția a desco
perit un grup de membri ai acestui 
front și a deschis focul împotriva lor. 
Cei din clădire s-au apărat și apoi 
s-au împrăștiat ieșind pe ferestre și pe 
acoperiș. Lupta a durat aproximativ 
4 ore.

Atentat împotriva ministrului
de externe al Algeriei

ALGER. Agenția France Presse 
relatează că în dimineața zilei de 
11 aprilie, în timp ce părăsea clă
direa Adunării Naționale Algeriene, 
Mohammed Khemisti, ministrul afa

BONN. La Hanovra s-a dat publi
cității sentința în procesul intentat 
unor foști ofițeri S.S., acuzați de a fi

NEW YORK. In seara zilei de 10 
aprilie, avionul de transport cu reacție 
„C-133“, aparținînd forțelor aeriene 
militare ale S.U.A., 
flăcări în apropiere de baza aeriană

s-a prăbușit în

asasinat, la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial, un număr de deținuți 
din lagărele de concentrare hitleriste. 
Deși vinovăția acuzaților a fost dove
dită, iar procurorul ceruse pedeapsa 
de muncă silnică pe viață, tribunalul 
i-a condamnat doar la trei ani și ju
mătate muncă silnică. Autoritățile ju
diciare vest-germane nu s-au jenat să 
declare că acuzații „au dat dovadă de 
compasiune“ asasinînd o serie de deți
nuți politici care nu puteau suporta 
marșul forțat ordonat cu prilejul eva
cuării lagărului de către trupele hitle
riste.

de la Travis (California). Cei nouă 
membri ai echipajului au murit.

Lupta pentru pace 
a femeilor daneze

PARIS. După cum anunță agenția
Reuter, la 11 aprilie a sosit la Paris

COPENHAGA. O delegație a 
meilor daneze a trimis Ministeru
lui Afacerilor Externe al Danemar
cei o scrisoare în care cere guver
nului să se pronunțe cu hotărîre 
pentru interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară și crearea unor 
zone denuclearizate în Europa. Fe
meile daneze se pronunță împo
triva colaborării cu militariștii 
vest-germanl și cer guvernului să

le-

Un nou atac al trupelor 
diemiste împotriva unei 
localităfi cambodgiene

PNOM PENH 11 (Agerpres). — Gu
vernul Cambodgiei a dat publicității un 
comunicat oficial în care se arată că în 
dimineața zilei de 9 aprilie o coloană, 
formată dir) șapte mașini blindate sud- 
vietnameze. a pătruns în satul Tanoye 
din provincia Svayriong, situat la cir
ca doi kilometri de frontiera sud-viet- 
nameză și 150 km la sud de Pnom 
Penh. Soldații sud-vietnamezi au des
chis focul asupra locuitorilor cambod- 
gieni. Două persoane au fost ucise, iar 
alte două grav rănite. Au fost produ
se importante pagube materiale.

Amintind că satul Tanoye a mai fost 
obiectul unei agresiuni sud-vietnameze 
la 16 iunie 1962, comunicatul sublinia
ză că guvernul cambodgian „protestea
ză cu indignare și hotărîre împotriva 
acestor acte incalificabile și cere gu
vernului sud-vietnamez să-și asume în
treaga responsabilitate".

Cuvîntarea rostita de Fidel Castro 
la Congresul

HAVANA 11 (Agerpres). — în 
seara de 10 aprilie, primul ministru 
al Cubei, Fidel Castro, a rostit o 
amplă cuvîntare în fața'par ticipan- 
ților la Congresul învățătorilor, 
în sala marelui teatru „Chaplin" 
din Havana. Analizînd sarcinile în 
domeniul educării tinerei generații 
în spiritul marxism-leninismului, 
Fidel Castro a arătat că fiecare re
voluționar trebuie să-și însușească 
profund teoria și practica marxist- 
leninistă, pentru a înțelege just fe
nomenele și evenimentele sociale și 
pentru a lua hotărîrilc necesare.

Analizînd dezvoltarea revoluției 
cubane, Castro a subliniat că ea’ se 
îndreaptă pe calea întăririi unității 
și a forțelor revoluționare. Acum 
are loc destrămarea și fărîmițarea 
continuă a forțelor contrarevoluțio
nare din afara Cubei.

în prezent, imperialiștii sînt ne- 
voiți să mediteze bine asupra acțiu
nilor lor, politica lor a încetat să 
mai coincidă cu acțiunile nesăbuite 
ale contrarevoluționarilor.

Referindu-se la reținerea piraților 
contrarevoluționari în regiunea insu
lelor Bahamas de către autoritățile 
engleze, primul ministru cuban a 
subliniat că aceste acțiuni au slujit 
cauza menținerii păcii în bazinul 
Caraibilor. Se poate presupune, a 
spus Fidel Castro, că și guvernul 
S.U.A. va întreprinde, de asemenea, 
măsuri corespunzătoare împotriva 
acțiunilor elementelor contrarevo
luționare.

înseamnă oare aceasta că impe
rialiștii au renunțat la planurile lor 
de agresiune împotriva Cubei ? 
Deocamdată nu constatăm acest lu
cra, a spus Castro. Recent, preșe
dintele Kennedy s-a pronunțat pen
tru intrarea contrarevoluționarilor 
cubani în rîndurile armatei S.U.A. 
Este oare vorba de pregătirea lor

învățătorilor
în vederea unei agresiuni împotriva 
Cubei ?

în orice caz, a subliniat vorbito
rul, se poate afirma că măsurile 
adoptate de Statele Unite în vede
rea preîntîmpinării acțiunilor pira
ților constituie un pas pozitiv în 
direcția micșorării riscului unei noi 
crize, a riscului unui război. Ele în
seamnă că noi am obținut traduce
rea în viață a unuia din cele cinci 
puncte. (Este vorba de cele cinci 
puncte formulate de Fidel Castro în 
zilele crizei din octombrie 1962 — 
N.R.). Nu încape îndoială, a subli
niat el, că unica măsură posibilă pe 
care ar putea-o întreprinde guver
nul S.U.A. pentru rezolvarea crizei, 
încă acute, din Marea Caraibilor 
este încetarea totală a acțiunilor a- 
gresive împotriva patriei noastre, 
împotriva revoluției noastre.

Masuri antidemocratice 
în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 11 (A- 
gerpres). Potrivit relatărilor corespon
dentului din Ciudad de Guatemala al 
agenției Reuter, noul dictator guatema
lez, colonelul Enrique Peralta, a anun
țat intrarea în vigoare a unei noi „car
te fundamentale guvernamentale“ care 
înlocuiește constituția țării suspendată 
în urma loviturii de stat de la sfîrșitul 
lunii trecute.

Agenția transmite, de, asemenea, că 
Peralta a dat publicității la 10 aprilie o 
serie de decrete prin care partidul co
munist guatemalez este scos în afara le
gii și sînt prevăzute pedepse severe pen
tru persoanele care se fac vinovate de 
„violarea decretelor anticomuniste".

sprijine încheierea unui tratat 
pace cu Germania.

Conferința ziariștilor

de

din 42 de țări afro-asiatice

DJAKARTA. Agenția indoneziană 
de presă Antara anunță că la 24 a- 
prilie se va deschide la Djakarta o 
conferință a ziariștilor din 42 de țări 
afro-asiatice. In cadrul unei conferințe 
de presă, Djawoto, președintele co
mitetului de pregătire a conferinței, a 
declarat că aceasta va avea drept scop 
promovarea principiilor coexistenței 
pașnice adoptate în anul 1955 la Con
ferința de la Bandung și va discuta 
aspecte ale luptei popoarelor afro-a
siatice împotriva jugului colonial.

BONN. Concernele carbonifere din 
Germania occidentală au hotărît ca de 
la 1 mai să sporească prețurile la cocs 
și brichete cu aproximativ 8-10 la sută. 
Crește și prețul combustibilului desti
nat nevoilor populației.

LONDRA. Numeroși deputați din 
ambele partide burgheze principale 
ale Angliei au luat cuvîntul miercuri 
după-arniază în cadrul unor dezbateri 
în Camera Comunelor, exprimînd 
neliniștea cercurilor economice engle
ze față de ascuțirea concurenței pe 
care o întîmpină produsele britanice 
pe piețele străine din partea produse
lor industriale japoneze.

DJAKARTA. Citînd un comunica! 
al Statului Major al Forțelor mari-

time militare indoneziene, agenția 
indoneziană de presă Antara anun
ță că un avion englez a efectuat 
cîteva zboruri deasupra unor vase 
indoneziene care navigau în ape 
internaționale. „în ultimul timp, 
subliniază agenția, avioane apar
ținînd forțelor armate engleze au 
efectuat în repetate rînduri aseme
nea zboruri provocatoare deasupra 
navelor indoneziene, deși acestea 
se aflau în apele internaționale“.

TOKIO. La 11 aprilie, în craterul 
Minamidake al vulcanului Sakurad- 
zima de pe insula Kiusiu s-a produs 
o puternică explozie. In momentul 
exploziei, deasupra craterului s-a 

înălțat o coloană de foc care a ajuns 
la înălțimea de 2 000 metri.

DJAKARTA. După cum anunță a- 
genția Antara, la 10 aprilie Consiliul 
conducătorilor triburilor dayak din în
treaga insulă Borneo a declarat că 
sprijină lupta poporului din Kaliman- 
tanul de nord (Borneo), condusă de 
primul ministru Azhari.
Condamnări pentru tentativa 
de a săvîrși o lovitură de stat

în Coasta de Fildeș

ABIDJAN. După cum relatează a- 
genția Associated Press, Tribunalul 
din Coasta de Fildeș a condamnat la 
moarte 13 persoane pentru tentativa 
de a săvîrși o lovitură de stat și de a-1 
asasina pe președintele republicii. 
Printre cei condamnați la moartç se 
află și Amadou Kone, fost ministru al 
sănătății. Tribunalul a condamnat alți 
50 de participanți la acest complot la 
închisoare și muncă silnică pe diferite 
termene, printre care pe Charles Don- 
wahi, fost ministru al agriculturii, la 
20 de ani închisoare și Joachim Bony 
fost ministru al educației, la 15 ani.
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