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ÎN SNTERiORUL ZIARULUI:

• Drum larg extinderii metode
lor înaintate de muncă •— 
Însemnări din citeva schele petroliere 
din regiunile Ploiești, Argeș și Olte
nia (pag. 2-a).

•

Val Munteanu (pag. 2-a).
A. Mîndrescu Expoziția
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• Răspunsurile date de N. S. 
Hrușciov la întrebările directoru
lui ziarului italian „II Glomo” 
(pag. 4-a).

Sitm susținut.
în aceste zile, ogoarele țării cu

nosc freamătul unei munci inten
se. Colectiviștii și mecaniza- 

cu
Colectiviștii și 

torii muncesc umăr la umăr, 
hărnicie și pricepere pentru ter
minarea grabnică a lucrărilor a- 

• gricole de primăvară.
Veștile sosite din diferite regiuni 

‘ anunță că în numeroase unități a- 
gricole socialiste s-a terminat se
mănatul porumbului sau se însă- 
mînțează ultimele suprafețe. Orga- 
nizîndu-și bine munca, folosind în 
zilele și orele cu timp prielnic în
treaga capacitate de lucru a trac
toarelor și mașinilor agricole, me
canizatorii și colectiviștii de la 
G.A.C. „Al doilea congres al 
PJVI.R.“ din Sîntana, raionul Criș, 
au terminat de citeva zile semăna
tul porumbului. Semănatul porum
bului s-a terminat și la G.A.C. A- 
tîrnați, Poroschia, Făcăeni, Ce- 
gani, Cocargeaua, Buliga, Oltina 
și altele din regiunea București, la 
G.A.S. Perișor, Jegălia, Dragalina, 
Sighireanu, Dîlga și altele. în 
GAS. din cadrul Trustului Călă
rași, care cultivă mari suprafețe 
cu porumb, s-au însămînțat pînă 
la 22 aprilie 23 000 ha.

în raioane ca Zimnicea, Urzi- 
ceni, Făurei Fetești, Brăila și al
tele, datorită măsurilor luate de 
organele de partid și consiliile a- 
gricole, în ultimele zile s-au folo
sit din plin tractoarele, mașinile 
și atelajele, depășindu-se viteza 
zilnică de lucru, stabilită.

Ținînd seama' însă de timpul 
frumos, de mijloacele de lucru 
existente, în multe unități semă
natul se desfășoară încă anevoios, 
în unele raioane din regiunile Do- 
brogea, Galați, Oltenia, Banat, Cri
șana, Argeș, unde peste tot se 
poate lucra din plin, realizările la 
semănat nu sînt pe măsura posi
bilităților. în unele regiuni semă
natul porumbului se desfășoară cu 
încetineală, în mod nejustificat, în 
gospodăriile agricole de stat. De 
pildă, gospodăriile de stat din 
cadrul celor două trusturi din re
giunea Galați au semănat cu po
rumb, pînă la 21 aprilie, doar 21 
la sută din suprafața planificată, 
iar cele din regiunea București — 
27 la sută, cu toate că dispun de 
suficiente mijloace mecanizate 
pentru a executa lucrările la timp.

în toate unitățile agricole, prin
cipala preocupare a conducerilor, 
a inginerilor și tehnicienilor a- 
gronomi, trebuie să fie folosirea 
întregii capacități a tuturor ma
șinilor existente astfel ca în fie
care zi să se realizeze viteza pla
nificată, iar lucrările să fie de cea 
mai bună calitate. Aceasta nu tre
buie să se realizeze prin mărirea 
vitezei de lucru a tractoarelor 
care influențează negativ asupra 
calității lucrărilor, așa cum se 
întîmplă în multe unități din ra
ioanele Titu, regiunea București, 
Găești, regiunea Argeș, și altele.

O mare atenție să se dea semă
natului în rînduri perfect drepte, 
fără greșuri. Aceasta va asigura o 
densitate corespunzătoare de 
plante la hectar, va permite exe
cutarea mecanizată a prașilelor. 
Consiliile agricole regionale și ra
ionale, conducerile S.M.T.-urilor, 
specialiștii trebuie să ia măsuri
le cuvenite pentru ca peste tot să 
se lucreze cu viteza stabilită, să se 
scurteze timpul de staționare a 
mașinilor, să se asigure din vreme, 
la capătul tarlalelor, semințele, 
carburanții, apa și hrana pen
tru mecanizatori, să se facă 
din timp jalonarea terenului. A- 
provizionarea brigăzilor cu piese
le strict necesare, intervenția ra
pidă a atelierelor mobile acolo 
unde sînt solicitate trebuie să fie 
mereu în atenția conducerilor 
S.M.T. și ale gospodăriilor de stat.

Pentru a se putea lucra cu în
treaga capacitate de lucru a se
mănătorilor, terenul trebuie pre-

gătit din vreme, nu cum se întîm- 
■ plă în unele unități din regiunile 
Crișana, Banat și altele, unde se- 
mănătorile stau nefolosite aștep- 
tînd pînă cînd se execută lucră
rile de pregătire a patului germi
nativ.

Principala cauză a acestei situa
ții : nu s-a asigurat schimbul II 
decît pe foarte puține tractoare. 
Conducerile S.M.T. și G.A.S., ale 
gospodăriilor colective sînt datoa
re să ia măsuri pentru ca . un nu
măr cît mai mare de tractoare să 
lucreze noaptea la pregătirea te
renului. Este necesar, de aseme
nea, să se folosească experiența 
unor gospodării care pregătesc 
terenul cu cultivatoare adaptate 
pentru această lucrare și cu pră- 
șitori cu tracțiune animală.

De hărnicia și conștiinciozitatea 
cu care lucrează mecanizatorii și 
colectiviștii depinde executarea

T

Fiecare oră bună de lucru 
folosită din plin

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Folo
sind timpul prielnic, mecanizatorii și 
colectiviștii din raionul Zălau au ter
minat însămînțarea culturilor din 
epoca I. Acum ei lucrează cu toate 
forțele la pregătirea terenului și în- 
sămînțatul porumbului. în majoritatea 
gospodăriilor colective consiliile de 
conducere și inginerii agronomi au 
luat măsurile organizatorice necesare 
pentru ca semănatul porumbului să 
fie terminat în următoarele 6-7 zile.

La G.A.C. din Romînaș, munca este 
bine organizată. Tractoriștii lucrează 
în schimburi de zi și noapte — ziua 
la semănat, iar noaptea la pregătitul 
terenului. în ultimele trei zile s-au în-

Cu toate forțele 
pentru terminarea grabnică 

a insămînțărilor!
semănatului la timp și la un 
înalt nivel agrotehnic. Pentru a se 
realiza viteza planificată la se
mănat este necesar ca zi de 
zi consiliile agricole. Trustul Cen
tral G.A.S. și trusturile din fiecare 
regiune, împreună cu conducerile 
gospodăriilor de stat și ale S.M.T.- 
urilor, să urmărească felul cum 
se execută lucrările agricole, să 
deplaseze tractoarele și mașinile 
agricole de la unitățile care au 
terminat semănatul la cele rămase 
în urmă.

Un rol deosebit în executarea la 
un înalt nivel agrotehnic a semă
natului, lucrare de care depinde 
obținerea unei recolte bogate de 
porumb în acest an, îl au specia
liștii agricoli care lucrează în gos- 
godăriile colective și de stat, 

ucurîndu-se de încrederea și pre
țuirea colectiviștilor și a lucrăto
rilor din G.A.S., ei sînt chemați 
ca și în această campanie să mun
cească cu elan pentru aplicarea 
exemplară a agrotehnicii avansa
te în fiecare unitate.

Organele și organizațiile de 
partid, sfaturile populare și con
siliile agricole trebuie să consi
dere ca o sarcină de cea mai mare 
importanță executarea la timp și 
de bună calitate a însămînțării 
porumbului, să ia în acest scop 
măsurile politice și organizatorice 
necesare.

în perioada aceasta nu trebuie 
neglijate alte lucrări. în unele 
părți, din cauza timpului rece și a 
precipitațiilor căzute, s-a întîrziat 
semănatul unor culturi din prima 
epocă : sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui etc. Munca în unități tre
buie astfel organizată îneît para
lel cu semănatul porumbului să 
se termine în timpul cel mai scurt 
semănatul culturilor din epoca 
întîi, repicatul în răsadnițe și 
stropirile la pomi, reamenajarea 
și amenajarea terenurilor desti
nate culturii orezului, plantarea 
pomilor și vițel de vie etc.

Colectiviști și mecanizatori, spe
cialiști agricoli ! Folosiți fiecare zi, 
fiecare oră bună de lucru în 
cîmp, toate forțele și mijloacele, 
pentru terminarea la timp și la un 
înalt nivel agrotehnic a semăna
tului porumbului, pentru obți
nerea unei recolte bogate !

sămînțat peste 150 ha. cu porumb. 
Pentru a stimula întrecerea între bri
găzi, comitetul de partid și consiliul 
de conducere au organizat difuzarea 
unor foi volante prin care sînt popu
larizate realizările și metodele bune 
folosite de cele opt brigăzi de cîmp 
și de mecanizatori. Din ultimul număr 
al foii volante rezultă că toate brigă
zile realizează și depășesc viteza zilni-

Culturi intercalate 
prin porumb

La gospodăria colectivă din co
muna Plosca, raionul Alexandria, 
s-a terminat însămînțatul porumbu
lui. Prin porumb s-au semănat cul
turi intercalate : 300 ha cu fasole, 
250 ha cu dovleci și 30 ha cu sfe
clă furajeră.

La terminarea în timpul optim a 
semănatului au dat o puternică 
contribuție mecanizatorii de la 
S.M.T.-Nanov.

Ing. agronom TITIN ILIE 
G.A.C. din comuna Plosca, 

raionul Alexandria

ZIUA
Dimineața, cînd abia se luminase, 

la brigada 1 Frățești a gospodăriei de 
stat Giurgiu, tractoarele folosite la se
mănat erau puse în funcțiune. Pe cîmp 
se zăreau, din loc în loc, tractoarele 
care, mînuite de schimbul doi, lucra
seră în timpul nopții la pregătirea te
renului.

Rînd pe rînd Ion Cristea, Constan
tin loanițescu, Ion Matei, Dumitru 
Doruleț și ceilalți tractoriști pornesc 
spre locul de semănat. Acolo au cuplat 
semănătorile lăsate de cu seară la 
capătul terenului, au umplut cutiile cu 
sămînță și au început lucrul.

Urmărind cum se desfășoară semă
natul, îți dai seama că aici munca este 
bine organizată. Fiecare mecanizator 
însămânțează porumbul așa cum pre
văd indicațiile tehnice stabilite pentru 
hibridul folosit, respectînd adîncimea și

că planificată. Fruntașă este brigada a 
III-a condusă de Ion Ghiurițan. Cu 
mult spor lucrează tractoriștii Ilie 
Gog, Costică Șerdan și alții. Aici se 
controlează cu atenție calitatea lucră
rilor. Dis de dimineață i-am întîlnit 
pe cîmp pe președintele gospodăriei 
și pe inginer controlînd calitatea lu
crului, urmărind cu atenție asigurarea 
unei densități optime de plante la 
hectar, semănatul în rînduri drepte 
etc.

Bine se lucrează și la gospodăriile 
colective din Borla,' Jac, Horoatul 
Crasnei, Coșei și altele. In aceste gos
podării, pe lingă tractoare se foloseso 
un număr mare de atèlaje pentru pre
gătirea terenului și pentru executarea 
semănatului pe terenurile în pantă. La 
G.A.C. din Crișeni, la însămînțări lu
crează toate atelajele gospodăriei.

Alături de gospodăriile colective 
fruntașe, sînt însă gospodării unde se
mănatul nu se desfășoară în ritm sa
tisfăcător. La G.A.C. din Prodănești, o 
parte din tractoarele trimise de S.M.T, 
Surduc nu lucrează din cauza deselor 
defecțiuni mecanice. Tractoristul Vic
tor Taloș a lăsat tractorul la sediul 
gospodăriei și a plecat din gospodărie 
fără știrea președintelui gospodăriei 
sau a șefului de brigadă. Un alt trac
tor era defect. Conducerea S.M.T. 
Surduc, deși a fost sesizată, nu a luat 
măsuri pentru lichidarea acestor lip
suri. în alte gospodării, de pildă, cea 
din Cristolț, nu se folosesc în sufi
cientă măsură atelajele pe terenurile în 
pantă. Este necesar ca aceste gospodării 
colective să primească un sprijin mai 
susținut din partea comitetului raional 
de partid și a Consiliului agricol ra
ional pentru ca și ele să termine se
mănatul într-un timp cît mai scurt și 
la un nivel agrotehnic corespunzător.

Raioane fruntașe
în regiunea Crișana lucrările cam

paniei agricole de primăvară s-au 
intensificat mult în ultimele zile, 
în raioanele Criș și Salonta, unde 
alături de tractoare gospodă
riile colective folosesc atelajele pro
prii, a fost însămînțată aproape 70 
la sută din suprafața destinată cul
turii porumbului.

Pentru grăbirea lucrărilor, mal 
mult de 50 la sută din numărul trac
toarelor lucrează noaptea la pregă
tirea terenului, iar ziua la însămîn- 
țări. îndrumați de specialiști, colec
tiviștii și mecanizatorii execută în 
primăvara aceasta însămînțările la 
un nivel agrotehnic superior.

Ion Cristea este unul dintre tractoriștii fruntași de la G.A.S. Giurgiu. In flecare zl el seamănă peste 
10 hectare de porumb.

distanța dintre fînduri. Terenul a fost 
jalonat din vreme pentru ca rîndurile 

■ să fie drepte. Cisterna cu carburanți 
1 se află în permanență plină la locul de 

parcare a tractoarelor. In timpul zilei, 
din loc în loc, căruța brigăzii lasă să- 
mînța necesară pentru fiecare tracto
rist. Prin aceasta se folosește din plin 
timpul de lucru.

I Am poposit, pentru Citeva minute, 
pe tarlaua semănată de tractoristul Ion 
Cristea. „E un tînăr foarte priceput —

I ne spune șeful brigăzii. Lucrează de 
: vreo 5—6 ani la semănat. Și e mereu 

printre fruntași".
Ne-am convins pe deplin de acest 

, lucru. Rîndurile erau perfect drepte ; 
. adîncimea de semănat, distanța între 

rînduri — cele stabilite. Același lucru 
, poate fi constatat și la ceilalți tracto- 
[ riști. Munca de îndrumare și controlul 

permanent din partea inginerilor gos
podăriei, care sînt toată ziua la locu
rile unde se seamănă porumbul, au în
tărit simțul de răspundere al mecani
zatorilor, ajută la înlăturarea operativă 
a unor defecțiuni ce se mai ivesc.

...Seara, după ce au încetat semă
natul, mecanizatorii și-au controlat cu 
minuțiozitate tractoarele și mașinile, 
pregătindu-le pentru ziua următoare. 
Apoi s-au adunat în jurul șefului de 
brigadă de cîmp.

— In general, s-a lucrat bine azi — 
li se adresă acesta. Normele au fost 
depășite. Zamfir Culban și Ion Cristea 
au semănat cite 10,5 ha, Constantin 
loanițescu — 10,6 ha, Ion Matei — 
11,6 ha... In patru zile am realizat 
aproape jumătate din suprafața plani
ficată. Și calitatea este bună. La unii 
treaba mai scîrțîie însă : Bileanu nu 
trăgea rîndurile ca pe sfoară ; Ion Lă- 
mîie trebuie să fie mai atent la func
ționarea cilindrilor de forță de la se
mănătoare.

...Ziua se terminase. Tractoriștii din 
schimbul doi au preluat tractoarele de 
la cei care lucraseră ziua la discuit 
pentru a continua, la lumina farurilor, 
pregătirea terenului.

Bine lucrează și celelalte patru bri
găzi de cîmp din gospodărie. Rezul
tatul ? Pînă în seara zilei de 22 apri
lie, din cele 2 300 ha care trebuie în- 
sămînțate cu porumb mai rămăseseră 
de semănat 1 000 de hectare.

RADU ATANASESCU

Strungarul Matei Mlhalache (în fotografie, în dreapta) din secția 
sculări» generală a Uzinelor „23 August“-Bucureștl realizează in cinstea 
zilei de 1 Mal, împreună cu brigada sa, Importante economii și scule 
de bună calitate. (Foto : M. Andreescu)

Pasiune și perseverența
Vasile Bălan este un harnic și pri

ceput constructor de nave. Meseria a- 
ceasta l-a atras încă din copilărie. O 
navă nouă lansată la apă, îl întinerește 
parcă, îi dă puteri sporite să munceas
că la următoarea, aflată în construcție 
pe cală. Pasiune, stăruință și răspun
dere — iată însușiri ce caracterizează 
întreaga activitate a lui Vasile Bălan. 
De ani de zile, din mîinile lui au ieșit 
sute de instalații de cîrmă a vaselor, 
de ancore și de telegraf, vinciuri și 
alte piese pentru vase. Aproape că nu 
este navă care ia drumul apelor de 
pe șantierul naval „1 Mai“ din Brăila 
în care să nu se afle și o părticică din 
munca lui Vasile Bălan.

De la el au învăfat meseria Vasile 
Ortopelea, talentat executant al insta
lațiilor de cîrmă a vaselor, și afîfia alții 
din întreprindere. Pe Nicolae Toflan
— dacă ar fi să folosim limbajul ma
rinăresc — trebuie spus că echipa lui 
Bălan l-a „lansat“ la școala de maiștri. 
Gheorghe Șerban, azi tehnician pe 
șantier, tot cu sprijinul lui a dobîndit 
o calificare ridicată. An de an, cînd 
prin fafa comisiilor de examinare trec 
noi constructori, nu sa poata să nu în- 
fîlneștl printre aceștia și lăcătuși care
— pa lîngă cursurile teoretice — au 
absolvit și exigenta școală practică din 
cadrul echipei Iul Vasila Bălan. Acum

încă doi „boboci“ sînt ajutați de e- 
chipă să învețe meseria. Pe nici unul 
din oamenii echipei n-ai să-l auzi spu- 
nînd : „Gafa, am învăfat meserie ; știu 
destul I“. Toți sînt „elevi“ ai cursuri
lor de ridicare a calificării.

— Nu putem rămîne în urma cerin
țelor puse de tehnica nouă — ne spu
ne șeful echipei. Fiecare dintre noi 
este, în felul lui, un specialist în exe
cutarea anumitor repere. Vasile Bălan, 
conducîndu-și bine tovarășii de muncă, 
continuă să dezvolte la fiecare pasiu
nea pentru meseria de constructor de 
nave, pentru specializarea în executa
rea diferitelor operații mai dificile.

Spiritul de buni gospodari ai me
talului — de la începutul anului și 
pînă acum s-au economisit, în cadrul 
echipei, aproape 5 000 kg tablă, pre
cum șî profile și'țeava de diferite di
mensiuni — dorinja de a acumula noi 
cunoștinfe tehnice, întregesc biografia 
acestor harnici constructori de nave. In 
aceste zile echipa condusă de Vasile 
Bălan înscrie pe graficul întrecerii noi 
realizări în produefie. Se pregătesc 
cum se cuvine pentru a întîmpina ziua 
da 1 Mai — al cărui nume îl poartă 
și șantierul lor.

V. DELEANU 
coresp. „Scînteii*

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
București

Excelență,
Felicitările prietenești care mi-au fost adresate cu ocazia realegerii 

mele ca șef al guvernului federal austriac m-au bucurat foarte mult.
Vă rog pe dv., domnule președinte, cît și Consiliul de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne, să primiți sincerele mele mulțumiri, pre
cum și cele mai bune urări pentru un viitor fericit al poporului romîn. 
îmi exprim, de asemenea, speranța ca relațiile de prietenie existente 
între țările noastre să se dezvolte și pe mai departe în mod satisfăcător.

ALFONS GORBACH
, Cancelar federal al Republicii Austria

Cărbune de bună calitate
Minerii din cadrul exploatărilor car- 

bonifere din trustul minier Banatul și-au 
îealizat toate obiectivele înscrise în an
gajamentul luat în cinstea zilei da 1 
Mai. Pînă la 22 aprilie minerii de aid 
au extras peste sarcina prevăzută, mai 
mult de 5 300 de tone de cărbuni, din 
care 1280 de tone cărbuni cocsifi* 
cabili, o cantitate de circa două ori mai 
mare decît prevedea angajamentul luat, 
și 128 de tone de argilă refractară. în
tregul spor de producție realizat pînă în 
prezent a fost obținut prin introducer«: 
în producție a noi agregate și utilaje 
miniere de mare randament, precum și 
prin extinderea aplicării unor procedee 
avansate de muncă. Acestea au permit 
creșterea productivității muncă pe în* 
tregul trust cu 2,5 la sută față de plan 
și atingerea unei viteze de lucru lunara, 
la înaintarea în galerii cu 5,9 metri 11« 
niari peste prevederile inițiale. Măsurile 
tehnice și organizatorice aplicate în 
toate exploatările carbonifere au contrj* 
buit la obținerea unei economii supli» 
mentare la prețul de cost al producției 
în valoare de 1 263 000 de lei.

Noi construcții la Onești
Se împlineso 10 ani de clnd a 

început construirea orașului Onești. 
In acest răstimp, au fost date în fo
losință blocuri cu peste 5 000 apar* 
tamente, 40 magazine, mai multa 
școli, un mare club etc. In ctastact 
zilei de 1 Mal, constructorii de aici 
vor preda, „la cheie“, peste 100 da 
apartamente la care în aceste ztl» 
se fac ultimele flnleațe. Sînt în lucru 
încă 870 de apartamente, un cine
matograf, o școală și un epltal mo
dern.

Cu planul pe 4 luni 
realizat

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“), — 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
exploatările forestiere ale regiunii Ma
ramureș și-au îndeplinit planul de pro
ducție pe primele 4 luni ale anului cu7 
zile mai devreme. Pe ansamblul unități
lor, planul producției globale și marfă a 
fost realizat la 23 aprilie. Printre uni
tățile fruntașe s-au situat I. F. Vișeu șl 
Sighet. Datorită îmbunătățirii indicelui 
de utilizare a masei lemnoase s-au ob
ținut — din aceeași cantitate de materia 
primă — un plus de 11 323 m c lemn 
de lucru. în cinstea zilei de 1 Mai, 
muncitorii forestieri din toate unitățile 
aparținînd D.R.E.F.-Maramureș și-au 
propus să dezvolte realizările obținute.

Numărînd etajele...

Noutăți din domeniul
TELECOMUNICAȚIILOR FEROVIARE

Pentru buna desfășurare a transporturilor pe calea 
ferată o mare importanță o are sistemul de teleco
municații feroviare. Iată citeva noutăti din acest do
meniu, aflate de la Direcția generală C.F.R.
Stații cu centralizare 

electrodinamică

Anul acesta într-o serie 
de «tații C.F.R. se voi intio- 
duce instalațiile de centra
lizare electrodinamică cu 
ajutorul cărora un dispecer, 
ajutat de doi oameni, diri
jează prin telecomandă în
treg traficul dintr-o gară : 
schimbarea macazelor, in
trarea și ieșirea trenurilor 
din stație, iormarea garni
turilor de tren etc. Folosi
rea acestor instalații per
mit o siguranță desăvîr- 
șită a circulației și o mare 
rapiditate a operațiuni
lor de trafic feroviar. Pînă 
la sfîrșitul acestui an încă 
trei stații C.F.R. vor avea 
centralizare electrodina
mică : Cîmpia Turzii, Ciceu, 
Timișoara-fabrică.

Un dispecer dirijează 
mai multe stații

Ritmul tot mal intens al 
transporturilor feroviar» 
impune un control perma
nent al traficului pe e»cți- 
uni de oale ferată din a» în

ce mai mari. La Brașov se 
montează o instalație de 
centralizare electrodinami
că — prima din țairă de a- 
cest gen — cu ajùtorul 
căreia un singur dis
pecer dirijează prin tele
comandă porțiunea de 
cale ferată dintre Bra
șov și Predeal. De la 
pupitrul de comandă dis
pecerul acționează maca- 
zele, semnalele etc. din 
gări. Tot la pupitru dispe
cerul poate controla în ori
ce moment mersul trenuri
lor, ocuparea liniilor, exe
cutarea automată a co
menzilor date de el.

Bariere automate

Un grup de ingineri din 
cadrul Direcției de cen
tralizare și telecomandă a 
C.F.R. a realizat o instala
ție care permite acționa
rea automată a barierelor 
de cale ferată. Cînd tre
nul își face apariția la o 
anumită distanță de încru
cișarea drumului rutier cu 
cel de fier, o instalație 
electrodinamică închide 
bariera și emite semnale 
luminoase și sonore pen
tru autovehiculele ri pie

tonii de pe șosea. După 
trecerea trenului, bariera 
se ridică, fiind acționată 
tot electric. Primele ba
riere automate instalate în 
regiunile București și Ba
cău au dat rezultate foar
te bune, astfel că numă
rul lor se va extinde.

Lucrări
ele automatizare a 

teleioniei interurbane

In prezent se lucrează 
intens la automatizarea te
lefoniei interurbane din 
sectorul căilor ferate. Pînă 
acum circuitele telefonice 
satisfăceau cu mai puțină 
operativitate legătura din
tre gări, regulatoare de 
circulație, nodurile de cale 
ferată, direcțiile regionale 
C.F.R. Introducerea unor 
centrale automate interur
bane va contribui la o mai 
bună exploatare a mijloa
celor de transport feroviar. 
Au fost automatizate circui
tele telefonice ale C.F.R. 
dintre București și regiu
nile Iași, Craiova, Timi
șoara, Brașov.

Tranzistori
la circuitele de cale

Institutul de cercetări 
pentru transporturi șl tele
comunicații a întreprins un

șir de studii privind intro
ducerea tranzistorilor la 
circuitele de cale. In urma 
acestor studii și a reușitei 
experimentărilor s-a trecut 
Ia înlocuirea tuburilor elec
tronice din circuitele de 
cale cu tranzistori ceea ce 
va permite realizarea de 
economii și întreținerea 
foarte ușoară a acelor 
circuite cu ajutorul că
rora se semnalizează, în 
sistemul telecomunicațiilor 
feroviare, prezența trenu
rilor.

Stopul automat

Specialiștii în electrod!-' 
namică de la C.F.R. expe
rimentează cu succes o 
nouă msialație care vine 
în ajutorul muncii ferovia
rilor. Să presupunem că 
mecanicul de locomotivă 
n-a observat la vreme un 
semnal. Dar după cîțiva 
metri frînele intră în func
țiune și întreaga garnitură 
de tren s-a oprit. Cine a 
irînat ? Stopul automat — 
o instalație montată De lo
comotivă care ..știe“ să 
descifreze semnalele de pe 
calea ferată. Introducerea 
stopurilor automate înlă
tură total oosibilitatea ne- 
respectării vitezelor de 
mers prescrise, intrările 
greșite pe linii etc.

I. P.
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Drum
înaintate de muncă

însemnări din cîteva schele petroliere din regiunile Ploiești, Argeș și Oltenia
Ce arată experiența

schelelor fruntașe

Interesantă carte (Foto i Gh. Vlnțlla)

XPOZIȚIA VAL MUNTEANU

Petroliștii din schela Boldești au 
realizat în primul trimestru al 
anului o productivitate a muncii 
cu 6,26 Ia sută mai mare față de 
plan. Cu aceleași forțe și mijloace 
tehnice colectivul schelei a extras 
în plus importante,cantități de ți
ței, iar prin reducerea cheltuieli
lor de producție a realizat econo
mii suplimentare la prețul de cost 
în valoare de aproape 1 7Ü0 000 
lei. Aceste rezultate nu sînt întîm- 
plătoare. întregul colectiv al sche
lei Boldești acordă o atenție deo
sebită promovării tehnicii noi, 
procedeelor avansate de lucru. în 
prezent se fac probe la încă 4 
sonde pentru introducerea injec
ției de apă. în vederea sporirii de
bitului sondelor se execută în mod 
curent tratamente cu substanțe 
tensioactive, acidizări. Un număr 
de 4 sonde vechi, inactive, au fost 
reparate și redate producției.

în ce privește schelele petroliere 
în care extracția țițeiului se ba
zează îndeosebi pe exploatarea ză
cămintelor vechi, în regiunea Plo
iești aproape peste tot se acordă 
atenție sporită studierii comportă
rii sondelor în vederea stabilirii 
regimului optim de exploatare. în 
această acțiune, tehnologii și geo
logii colaborează cu petroliștii din 
secții, stabilind împreună diferite 
măsuri. în schelele Cîmpina, Bol
dești, Băicoi s-au folosit la con
trolul proceselor tehnologice izo
topi radioactivi, ceea ce a contri
buit la reușita operațiilor efec
tuate la sonde.

S-a confirmat în practică că fo
losirea metodelor de menținere a 
presiunii stratelor și de recupe
rare secundară este deosebit de 
eficace cînd se utilizează pentru 
injecție apă sărată reziduală. A- 
ceastă metodă s-a introdus de 
cîteva luni la Trustul de extracție 
Tg. Jiu. Rezultatele sînt din cele 
mai bune. Apa sărată reziduală nu 
înfundă sonda, astfel că se pot in
jecta cantități sporite de lichid în 
strat ; aceasta contribuie la inten
sificarea extracției în sondele^ de 
reacție. în același timp, s-a găsit 
o utilizare pentru apa reziduală' 
provenită de la separarea țițeiului 
de impurități. în prezent se întoc
mesc proiectele necesare în vede
rea captării și utilizării apei rezi
duale pentru injecție și în alte 
schele petroliere.

Experiența schelelor fruntașe a 
dovedit că aplicarea celor mai po
trivite măsuri pentru prelungirea 
timpului de funcționare a sondelor 
între două intervenții constituie o 
rezervă importantă pentru crește
rea producției și productivității 
muncii. Rezultate bune a dobîn- 
dit în această privință colectivul 
schelei Țicleni din regiunea Olte
nia. Pînă în anul 1962 aici erau 
multe opriri la sonde pentru cu
rățirea nisipului. Un colectiv de 
tehnicieni și ingineri a studiat 
anul trecut posibilitățile de com
batere a viiturilor de nisip, întoc- 
mindu-se grafice de lucrări pentru 
unele sonde. în vederea consolidă
rii nisipului au început să se exe
cuta injecții de cuarț în strat.

— Primele operații — ne-a spus 
tov. Ștefan Stanciu, inginerul-șef 
al schelei — le-am executat cu 
4—5 agregate de spălare. Am con
statat însă că, pe măsură ce se in
troduc cantități mai mari de cuarț 
și într-un timp mai scurt, eficaci
tatea este sporită. în prezent fo-

extinderii metodelor

Tehnica nouă pătrunde în schelele petroliere nu numai prin in
troducerea de instalații moderne, ci și prin extinderea proceselor teh
nologice avansate. Congresul al Hl-lea al P.M.R. a subliniat nece
sitatea de a se intensifica aplicarea metodelor avansate în schelele 
petroliere. Extinderea procedeelor avansate de lucru, aplicarea celui 
mai potrivit regim tehnologic la fiecare sondă în producție, executa
rea de intervenții rapide și de bună calitate — iată cîteva pîrghii 
care sînt folosite cu succes de către petroliștii din schelele de ex
tracție a țițeiului in lupta pentru o productivitate înaltă a muncii. 
Ne vom referi, în articolul de față, la experiența obținută în această 
privință într-o serie de schele din regiunile Ploiești, Argeș și Oltenia.

Josim cel puțin 12 agregate și in
jectăm cuarțul cu apă sărată, la 
o presiune dé 160—180 atmosfere, 
în primul trimestru, am executat 
operații pentru combaterea viitu
rilor de nisip la 7 sonde, iar anul 
trecut la 35, față de 8 cît prevedea 
planul tehnic. Rezultatele au fost 
favorabile. La aproape toate din
tre ele durata de exploatare a son
delor în erupție, între două cu
rățiri, a crescut de la circa 3 luni 
la 7—8 luni. în unele cazuri a 
crescut simțitor și debitul zilnic 
de țiței. Pentru viitor ne propunem 
să executăm asemenea operații în 
mod preventiv, pentru a evita 
din timp înnisiparea sondelor.

Metodele de combatere a viitu
rilor de nisip s-au introdus pe 
scară largă și în schelele Cobia, 
regiunea Argeș, Boldești și Băicoi, 
regiunea Ploiești. în felul acesta 
s-au obținut în plus cantități im
portante de țiței și s-au realizat,

Normal este ca introducerea 
procedeelor noi, moderne să aibă 
la bază, în oricare întreprindere, 
o motivare economică. Sînt cazuri 
cînd în schelele de extracție a ți
țeiului se aplică unele metode fără 
să se facă un studiu amănunțit 
pentru a se aprecia eficacitatea 
lor economică. La schela Moreni, 
bunăoară, din cele 68 tratamente 
cu substanțe tensioactive execu
tate anul trecut numai 16 au avut 
eficacitate economică. Tocmai de 
aceea ar fi bine ca, la stabilirea 
unor măsuri, tehnologii și geologii 
schelelor să studieze cu toată răs
punderea rezultatele operațiilor 
anterioare și să cunoască amă
nunțit situația sondelor la care 
urmează să se intervină.

în domeniul promovării meto
delor înaintate în extracția țițeiu
lui, un rol deosebit de important 
are Institutul de cercetări foraj- 
extracție Cîmpina. Specialiștii in-

Tehnologpie avansata- 
PRODUCTIVITATE SPORITA

numai la cele 33 de sonde urmă
rite de institutul de cercetări, fo- 
raj-extracție Cîmpina, economii în 
valoare de aproape'5 300 000 lei.

★

în ce privpște extinderea meto
delor avansate de lucru în extrac
ția țițeiului, n-au fost epuizate 
nici pe departe posibilitățile exis
tente. în primul rînd introducerea 
recuperării secundare se tace în- 
tr-un ritm încet în unele schele 
cum sînt Urlați, Moreni, Gura Oc- 
niței. Totodată, experimentarea 
metodei de recuperare a țițeiului 
prin panouri de sonde de injecție 
și reacție nu se desfășoară în 
bune condiții, întrucît întîrzie pre
gătirea sondelor pentru injecție.

Procedeele de combatere a viitu
rilor de nisip se folosesc încă 
puțin în schelele trusturilor de 
extracție Tîrgoviște și Pitești. în 
schelele Ochiuri, Gura Ocniței și 
Valea Caselor, primele injecții de 
cuarț pentru consolidarea straie
lor nu s-au efectuat în condiții 
tehnice corespunzătoare ; din a- 
ceastă cauză nici rezultatele n-au 
fost cele așteptate. De aici s-a for
mat -părerea greșită că în condi
țiile acestor schele nu se poate a- 
plica cu succes acest procedeu. 
Organizațiile de partid din aceste 
schele știu că trebuie combătute 
asemenea păreri care frînează în- 
trucîtva promovarea metodelor a- 
vansate în producție. Printre me
todele care mai pot fi extinse în 
multe schele se numără gazliftul 
intermitent, tratamentele cu sub
stanțe tensioactive, fisurările hi
draulice, perforarea prin tubing, 
fără oprirea sondei și altele. în 
această privință sînt prevăzute 
sarcini concrete în planurile teh
nice ale schelelor, dar nu se ur
mărește peste tot realizarea lor.

stitutului proiectează exploatarea 
noilor zăcăminte de țiței, întoc
mesc documentația tehnică nece
sară pentru extinderea metodelor 
de menținere a presiunii stratelor, 
recuperarea secundară, combate
rea viiturilor de nisip și altele. 
Este un merit al colectivului de 
cercetători de aici că aceste me
tode se folosesc acum pe scară din 
ce în ce mai largă, contribuind la 
creșterea factorului de recuperare 
a țițeiului din zăcăminte, la spori
rea producției.

Cum decurge colaborarea între 
schele și institutul din Cîmpina ? 
în această privință, există două 
păreri. Pe de o parte, unele cadre 
din schele spun că specialiștii 
din institut nu acordă sufi
cientă asistență tehnică la aplica
rea unor metode ; pe de altă par
te, conducerea institutului afirmă 
că,, uneori, proiectele și documen
tația tehnică întocmită aici cu 
multe eforturi se aplică în prac
tică cu întîrziere din cauză că în 
schele nu li se acordă întreaga 
atenție. Fiecare dintre aceste două 
păreri au în ele un sîmbure de 
adevăr. Se cer eforturi din ambele 
părți pentru ca rezultatele cerce
tărilor să prindă cît mai repede 
viață, să fie introduse fără întîr
ziere în producție.

y

La sonde —intervenfii

că specialiștii

de și de bună calitate“. Brigăzile 
de intervenție au fost înzestrate cu 
întregul necesar de scule și dispo
zitive în vederea executării diferi
telor operații la sonde. în schelele 
Boldești, Cîmpina, Băicoi, Moreni, 
comitetele sindicatelor, împreună 
cu conducerile administrative, au 
organizat cursuri pentru ridicarea 
calificării sondorilor și sonciorilor- 
șefi de la intervenție.

Pentru ca metodele de lucru ale 
brigăzilor fruntașe să fie larg cu
noscute, să devină un bun al tu
turor sondorilor care lucrează la 
intervenții, în schelele Trustului 
Ploiești au fost organizate în ul
timele luni mai multe schimburi 
de experiență. „Tribuna sondoru
lui", care se organizează de obi
cei în secțiile de producție, are 
același scop : generalizarea expe
rienței fruntașilor în producție. 
Roadele acestor măsuri sînt va
loroase. în ultimii doi ani pierde
rile de producție datorită inter
vențiilor au fost reduse în schela 
Boldești cu 10 la sută, iar în schela 
Băicoi cu 39 la sută.

Am asistat recent la o operația 
de schimbare a pompei de adîn- 
cime la una dintre sondele schelei 
Cobia. De serviciu era echipa de 
intervenție condusă de sondorul- 
șef Constantin Bîrloagă. La extra
gere, tijele de pompaj erau în
tinse jos, pe capre improvizate 
din metal. La observația că turla 
este prevăzută cu agățător de tije, 
sondorul-șef ne răspunde :

— într-adevăr, Ia această insta
lație este montat de mai mult 
timp un agățător. Totuși nu-1 folo
sim pentru că acesta nu este pus 
la punct, iar podul turlei este de
fect.

Aspecte asemănătoare am întîl- 
nit și în alte schele ale Trustului 
Pitești, precum și în schelele O- 
chiuri și Tîrgoviște. Pentru că nu 
se utilizează agățătoarele, echipele 
de intervenție lucrează cu o pro
ductivitate mai redusă, iar tijele 
de pompaj se uzează prematur. 
De fapt, nü este vorba numai 
despre aceste dispozitive, ci și de 
alte scule de mică mecanizare — 
clești, corunci, chei — și unele ma
teriale de care echipele de inter
venție duc lipsă, din cînd în Cînd, 
din pricina slabei organizări a a- 
provizionării tehnico-materiale și 
a transportului spre sonde.

Asemenea deficiențe, deși par 
mărunte, influențează rezultatele 
muncii petroliștilor din sectorul 
intervenții-sonde. Ele pot fi însă 
înlăturate, asigurîndu-se astfel e- 
chipelor din acest sector condiții 
de a lucra cu o productivitate mai 
înaltă, de a reduce timpul de opri
re a sondelor pentru operațiile de 
intervenție.

în librării a apărut „Dicționarul 
tehnic poliglot”. Lucrarea cuprinde 
două părți. Prima conține termenii 
romînești în ordinea alfabetică, tra
duși în limbile rusă, engleză, ger
mană, franceză și maghiară. Aran
jarea termenilor pe cinci coloane 
separate, pe aceeași pagină, dă po
sibilitatea cititorului care cunoaște 
mai multe limbi să-și lămurească 
mai bine diversele noțiuni.

A doua parte a dicționarului este 
alcătuită din glosare ale termenilor 
în cele cinci limbi străine, în ordi
nea alfabetică a fiecărei limbi, cu 
indicativul literei și numărului de 
ordine al cuvîntului romînesc co
respunzător din prima parte. Dic
ționarul cuprinde circa 26 000 ter
meni în limba romînă și, corespun
zător cu fondul lexical al celorlalte 
limbi, în medie, 30 000—32 000 cu
vinte pentru fiecare dintre limbile 
respective. Sînt reprezentate 45 de 
discipline printre care științele teh
nice, matematice, fizice, astronomie, 
chimie, biologie, botanică, zoologie. 
Atît termenii în limba romînă din 
prima parte a dicționarului, dt șl 
termenii din glosare sînt completați 
cu indicația prescurtată a discipli
nei în care se încadrează.

(Agerpres)

rapide șl de bună calitate

După cum se știe, reducerea 
timpului de oprire a sondelor pen
tru operațiile de intervenție este 
o cale importantă, care contribuie 
la creșterea productivității muncii, 
în schelele petroliere din regiunea 
Ploiești se aplică cu succes iniția
tiva: „La sonde — intervenții rapin

. ★
Din cele de mai sus se vede că 

de la o schelă la alta, de la un 
trust la altul există deosebiri în 
aplicarea metodelor avansate de 
lucru, în modul de organizare a 
muncii. Direcția generală foraj- 
extracție din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei, consiliile 
sindicale regionale și consiliile lo
cale ale sindicatelor pot face mai 
mult în domeniul studierii expe
rienței unităților fruntașe și al 
extinderii a tot ceea ce e bun și 
valoros în celelalte schele petrolie
re. Pe această cale s-ar obține în 
fiecare schelă de extracție a țițe
iului realizări și mai importante 
în creșterea productivității mun
cii, în realizarea tuturor indicato
rilor de plan.

Ing. N. PANTILIE

Pe scurt TOATĂ TARA
CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE. La 

ConBtanța constructorii lucrează în 
aceste zile la finisarea a 3 blocuri 
cu 216 apartamente, din cadrul com
plexului de locuințe Gara veche — 
Gara nouă.

Pentru locatarii noilor blocuri se 
ya amenaja un complex comercial 
cu 17 unități.

ACȚIUNI DE ÎNFRUMUSEȚARE A O- 
RAȘULUÎ. Sfatul popular orășenesc 
Miercurea Ciuc a inijiat o serie de ac
țiuni în vederea înfrumusețării orașu
lui. Antrena)! de depuiafi și organiza
țiile de masă, sute de cetățeni au parti
cipat zilele trecute la amenajarea a 
peste 10 hectare de spatii verzi și a 
terenurilor cu flori din centrul orașului. 
(De la Szöcs Magda, coresp. voluntar).

DE 13 ORI LUNGIMEA ECUATO
RULUI. Conducătorii auto de pe auto
carele O.N.T. „Carpați” din Bucu
rești au parcurs 540 000 km, distantă 
ce reprezintă de circa 13 ori lungi
mea Ecuatorului. Demnă de subliniat 
este activitatea comuniștilor Nicolae 
Căpraru, Ion Petra, Traian Damian și

Constantin Siman, conducători auto 
care au parcurs cu mașina pînă la 
9 000 km lunar, fără nici o reparație, 
realizînd și însemnate economii de 
carburanți și lubrifiant!. (De la Gri- 
gore Ciochină, tehnician).

SIMPOZION TEHNICO-ȘTIINȚIFIC. 
în scopul îmbunătățirii calității ro
ților dințate, la clubul uzinelor „în
frățirea“ din Oradea a avut loc un 
simpozion consacrat progreselor rea
lizate în acest domeniu. Inginerii Va
sile Berinde, Ștefan Nagy și Alexan
dru Spitzer au prezentat referate pe 
teme privind noile realizări ale teh
nicii în prelucrarea, tratamentul și 
controlul calității roților dințate.

LEGUME TIMPURII. Pe piețele 
orașelor și centrelor muncitorești din 
regiunea Banat au început să apară 
cantități tot mai mari de legume tim
purii : spanac, ceapă verde, castraveți, 
salată etc, trimise de unitățile agri
cole socialiste. Prin mărirea de a- 
proape două ori față de anul trecut a 
suprafețelor destinate legumlculturii 
vor fi trimise orașelor din regiune 
mai multe legume decît în 1962.
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ve- 
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fo-

Laboratorul 
central de con
trol sanitar 
terinar al 
montelor și 
rajelor. In
tografie: medi
cul veterinar 
M. Rîpeanu de- 
terminînd sta
rea igienică a 
furajelor com
binate.

Cartea ilustrată — de proză sau de 
poezie — ni se oferă ca un univers de 
imagini paralele. Intr-un anume sens, 
intervenția graficianului se află în ace
lași raport cu opera scrisă, ca yi o trans
punere cinematografică sau coregrafică. 
Se inspiră din text,'îl exprimă dar nu i 
se suprapune. Cu alte cuvinte, recreează 
plastic imaginea literară. Cînd ilustrația 
te întîmpină doar pe copertă, ca un 
prolog, ecourile ei te vor urmări, ampli- 
ficîndu-ți emoția. Cînd te însoțește prin
tre filele tipărite, ca un comentator cu 
inteligență și inventivitate, îți fertili
zează fantezia.

In trecut, la noi, ilustrația de carte, 
tn înțelesul hun al termenului, se în- 
tîlnea rar. Condițiile erau nefavorabile 
și puțini artiști de talent se ocupau de 
ea. Astăzi, în țara noastră, ilustrația de 
carte s-a afirmat ca un gen constituit 
și consacrat al artei, căpătînd o deplină 
prețuire și o răspîndire tot mai largă.

Expoziția Val Munteanu este una din 
manifestările care reflectă acest feno
men. Intîlnești aici o mare diversitate 
de preocupări. Val Munteanu ne apare

ca un ilustrator de bun gust, cu desen 
elegant yi capacitate de sinteză plastică.

Expoziția este dominată de suita 
ilustrațiilor la „Povestirile din Canter
bury“ de Chaucer. Cu aspect de xilo
gravură medievală, evocînd prin stil un 
întreg mod de viață, imaginile dau o 
izbutită interpretare — în spirit mo
dern, de altfel — a uneia din capodo
perele literaturii engleze vechi. Carac
tere și situații, moravuri și obiceiuri, sînt 
sugerate cu energie, sintetic și clar. Am 
remarcat de pildă ilustrațiile la Povesti
rea logofătului, a celei de-a doua ne
veste, a neguțătorului ș. a. Ideea ro
manului lui Nicolae Filimon — „Ciocoii 
vechi și noi" este în general realizată 
grafic, de către ilustrator. Folosind de 
astă dată un fin desen în peniță, Val 
Munteanu face subtile analize de psi
hologia și sociologia „succesului". Prin 
jocuri de lumini și umbre, în linii si
nuoase — ilustratorul schițează o at
mosferă de intrigă și perfidie, în care 
figura și evoluția parvenitului Dinu Pă
turică sînt moralmente bine conturate. 
Ar fi de discutat eventual în jurul tipo
logiei și, pe alocuri, a unei modernizări 
supărătoare.

Înzestrare pentru satiră ri resurse 'da 
ingeniozitate dovedește Val Munteanu 
într-o serie de lucrări oum ar fi cele la 
Mark Twain — „Vorbesc din mormtnt". 
Expoziția demonstrează, de asemenea, 
posibilitățile autorului în domeniul căr
ții pentru copii. La „Motanul încălțat“ 
de frații Grimm, „Papucarul vrăjitor“ 
de V. Chiriac, ilustrații decorative, de 
un colorit viu, însoțesc textul și călăto
ria celor mici din țara basmelor. Insă în 
ilustrațiile la „Povestiri" de Creangă, nu 
regăsim expresia grafică pe măsura for
ței povestitorului moldovean, umorul lui 
savuros, și nu-i recunoaștem eroii.

In ce privește copertele, sînt de sem
nalat cîteva la volumele din colecția 
„Luceafărul". Executate cu eleganță șl 
rafinament, unele degajă un sentiment 
tineresc. Mai puțin reușite, expediate și 
manieriste, ni se par de exemplu coper
tele la ciclul lui John Galsworthy — 
„Forsyte Saga", în special coperta pri
mului volum.

Fără îndoială că una din cele mai ex
presive este supracoperta la volumul re
gretatului Nicolae

CONCERTE LA SATE
Orchestra „Barbu Lăufaru“ a Filarmo-nicii 

de stat „George Enescu“ va susfine două 
concerte în satele regiunii București. în 
ziua de 25 aprilie, pentru colectiviștii din 
Drăgănești-Vlașca, iar în ziua de 28 apri
lie un altul pentru colectiviștii din Copă- 
ceni și Crefești. Concertele vor fi dirijate 
de Nicu Sfănescu.
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ECO URI Vitrinele și aspectul orașului
Crflnd articolele apărute recent 

ziarul „Scîntela" șl semnate de 
cialiștl din comerf, aș vrea să mă re
fer la cîteva aspecte de la noi.

în ultimii ani, rejeaua de unități 
comerciale și de deservire a populației a 
fost îmbogățită cu numeroase firme 
luminoase de neon, care dau Constan
ței un aspect modern. S-a schimbat 
mult și înfățișarea vitrinelor. Prin în
cadrarea la organizațiile comerciale a 
unui număr sporit de vifrinieri și pictori 
decoratori, am reușit ca multe maga
zine să aibă vitrine aranjate cu gust.

La îmbunătățirea calității vitrinelor 
au contribuit, de asemenea, piesele de 
butaforie livrate la sfîrșitul anului 1962 
de I. S. Reclama comercială Bucu
rești — manechine, busfuri 
suporți — cărora le duceam lipsa. Am 
mai avea însă nevoie și 
unele elemente mișcătoare pentru vi
trine, bine executate. Dar ar mai 
trebui spus aici că nici colectivele de 
vitrinieri de care dispunem, nici străda
niile conducerilor organizațiilor co
merciale nu sînf încă pe măsura nece
sității de a se realiza o reclamă co-

tn 
spe-

?i

de

Construcțiile
Autorii articolelor de la rubrica: „Ne 

scriu specialiștii din comerf" leagă pe 
bună dreptate problemele de amenaja
re a vitrinelor și ale reclamei comercia
le da aspectul urbanistic Evident, de 
la proiectare și pînă la industria mate
rialelor de consfrucfil trebuie 
condifii pentru a se realiza unifăfi co
merciale finisate și mobilate la nivelul 
unor exigenje superioare.

Avem în (ară minunate materiale de 
finisaj: marmură, travertin, tufuri vulca
nice, 
buie 
construcțiile 
sar să

create

Acestea sînt durabile șl tre- 
folosite mult mai larg Ia 

comerciale. Este nece- 
se pună la dispoziția pr.o- 

iectnnfilor și constructorilor o varietate 
cît ma1 mare de materiale plastice șl di
verse materiale de placaje sintetice, ce
ramice sau plăci aglomerate din deșeuri 
de lemn, la un nivel da prezentare co
respunzător. Referitor la felul de aran
jare a vitrinelor și contribuția fațadelor 
comerciale la înfrumusețarea centrelor

Labi.ș — „Primele 
iubiri“. Grafia unui 
chip de copil yi a 
unei căprioare, pe 
un fond alb, ima
culat, alcătuiesc in
tr-adevăr 0 emoțio
nantă introducere 
tntr-o lume de poe
zie și sensibilitate.

In ansamblu, ex
poziția vorbește 
despre munca asi
duă a unui talentat 
grafician — și, nu 
mai puțin, despre 
noile rosturi ale 
artei care, împreu
nă cu cartea, devi
ne un bun spiritual 
al vieții de toate 
zilele.

A. MÎNDRESCU

Cinematografe)

mercială vie, ingenioasă, operativă. 
Socotesc, de aserhenea, că pentru a 
se îmbunăfăji situația în acest domeniu, 
este necesară o colaborare sfrînsă în
tre mai mulfi factori locali, deoarece nu 
este suficient ca numai magazinele co
merciale să aibă vitrine izbutite, atră
gătoare, Iar numeroase alto unități să 
nu acorde atenfie vitrinelor.

Tn ceea ce privește noile magazine 
trebuie să spunem cîteva cuvinte și des
pre arhiteefii proieefanți. Ei ne-au dat 
în ultimul timp spații tot mai frumoa
se și mai bine concepute, realizate cu 
multă grijă de către constructori. Dar 
s-au gîndit mal pufin |a vitrine, la solu
ții pentru decorarea inferioară a maga
zinelor. Unele vitrine sînt préa înalte, 
sau prea lungi, îngreunînd expunerea 
mărfurilor ori necesitînd etalarea unei 
canfifăfi mari de «[rticole, De aseme
nea, proieefanții nu', s-au gîndit la ne
cesitatea de a proteja aceste mărfuri, 
n-au prevăzut dispozitive parasolare.

Ar fi ceva de spus șl în problema 
firmelor și 
nevoie de

domeniu. Dar acest gen de reclamă ri
dică și alte probleme: alocarea fondu
rilor necesare pentru procurarea lor, 
stabilirea mai operativă a locului de 
amplasare.

Problemele legate de reclama comer
cială sînf numeroase. Pentru rezolvarea 
lor, la noi s-a făcut un început bun : 
s-a constituit un colectiv pentru 
coordonarea reclamei comerciale, 
toate aspectele ei, în stațiunile de 
litoral. Cred însă că ar fi 
mare folos ca Ministerul Comerțului 
ferior să organizeze unele schimburi
experiență între vifrinierii de la diverse 
întreprinderi comerciale din fără.

Unindu-ne eforturile cu acelea ale 
colaboratorilor noștri, noi, cei ce lu
crăm în corner}, vom putea realiza o 
reclamă atrăgătoare,
cerinfelor actuale, care să contribuie la 
înfrumusețarea șl mai mult a orașului, 
a litoralului,

CU 
pe 
de 
În
de

corespuntăfoare

reclamelor luminoase. Este 
mai multă fantezie în acest

PETRU SECARĂ 
directorul Direcției comerciale 

a orașului Constanța

și amenajările comerciale
existente, experienfa ne-ași străzilor 

demonstrat că cele mai corespunzătoare 
vitrina sînt acelea prin care întreaga 
unitate comercială este expusă spre stra
dă, excluzînd paravane sau perefi între 
local și vitrină. Prin aceasta se reali
zează șl o bună iluminare naturală a 
spafiului comercial. Astfel de lucrări 
s-au proiectat șl s-au realizat și la Cluj.

In privinja reclamei comerciale ca 
element constitutiv al peisajului urban, 
cred că problema ridicată de tov. Șer- 
ban Enăchescu, directorul I. S. Reclama 
comercială din București, este de mare 
actualitate. Reclama comercială, în 
sistemul de organizare socialist al co
merțului, are un conținut cu fotul di
ferit de reolama comercială capitalistă, 
care se cafără șl țipă de oriunde șl 
oricînd, ziua și noaptea. Consider că a- 
cest domeniu de activitate 
mal mult studiat pentru 
conținutului, formelor și 
care trebuie folosite.

merită să fie 
clarificarea 

procedeelor

Deși în proiectarea și constru
irea unităților Comerciale tn noile 
complexe avem înCS puflnă experiență, 
la Cluj s-au realizai totuși lucrări reușite, 
ca magazinul de articole plastice și 
chimice din strada Cuza Vodă, comple
xul din cartierul Andrei Mureșanu. în 
curînd vor fi terminate și alte complexe, 
încă de la proiecl va trebui să acordăm 
o deosebită atenjie unor probleme de 
amănunt, dar foarte importante: ferirea 
personalului comercial de curent în lo
calul magazinului, sistemele de ventila
ție șl altele. Este necesar ca organele 
Ministerului Comerțului Inferior șl cele 
care îndrumă activitatea de proiectare 
și construcții să clarifice unele puncte 
dé vedere șl principii în privlnfa pro
iectării marilor unități Comerciale com
plexe.

TEATRE : Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“ (Sala mică a Palatului R. P. 
Romine) : Concert de muzică de cameră
— (orele 20). Teatrul de stat de operetă ; 
Paganini — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Carâgiale" (Sala Comedia) : 
Apus de soare — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Fiicele — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara” (Sala Maghéru): Cloclrlla
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Bucătă
reasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) ; Sfînta Ioana — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahla 
nr. 76): Menajeria de sticlă — (orele 
19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
leștl : Fata cu pistrui — (orele 19,30). 
(Sala Palatului R. P. Romînè) : Hoții și 
vardiștll — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copil (Sala c. Miile): Chlrlța In 
provincie — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Misterul cizmei — (orele 16). Teatrul 
Evreiesc de stat : Opera de trei parale
— (orele 20). Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C.S. ; Visuri îndrăznețe — 
(orele 20). Teatrul satiric niuzlcal „C. 
Tănâse“ (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala din calea Victoriei 174): 
OCoIuI pămîntultii In 
(orele 20). O.S.T.A. 
Spectacolul inUzicai 
lodii“ — (orele 20,30). 
Spectacolul primăverii

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări — film pentru ecran panoramic ; 
Patl'iâ (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu : Republica (S; 11.15; 14; 
16,30; 19; 21,15), Drumul spre chel : ru
lează la cinematografele Magheru (10; 
12; 15 ; 17; 19; 21), Lumina (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
14. după-amlază 16; 18,15; 20,30), Liber
tății (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Căpitănii 
lagunei albastre : rulează la cinemato
graful I. C. Frlmu (10; 12; 14; 16,15: 18,30; 
20,45). Cutnpără-țl un balon — cinema
scop : rulează la cinematografele V. 
Alécsandrl (12; 14; 16; 18; 20), București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), GhJtDoja (10; 12;

30 de melodii — 
(Sala Dallés) : 
„Telegrame-Me- 

Circul de stat : 
— (orele 20).

dădace : Cultural (16; 18; 20). Aparta
mentul — cinemascop : 8 Martie (14,15i
16,00; 18,45; 21), Drumul Serii (14,15; 16,30; 
18,45; 21). Cartouche — cinemascop : Gri- 
vița (11; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Balada
husarilor : rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 18,15; 20,30). Turneul ve
seliei ; Unirea (11; 16; 18; 20), Arta (16; 
13,15; 20,30), Moșilor (15; 17; 19; 21), Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Lanterna cu amin
tiri : T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45), 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Povestea 
unei nopți stranii : Popular (16; 18,15; 
20,30). Pescărușul negru : 23 August (10: 
12; 15; 17; 19; 21), Olga Banele (15,30; 18;/' 
20,30). Vacanță la mare — cinemascop : 
16 Februarie (15; 17; 19; 21), M. Eminescu 
(15; 17; 19; 21). Marla Candelaria : ru
lează la cinematograful Iile Plntilie (16; 
16; 20). Bunica Sabella : Floreasca (10,30; 
15; 17; 19; 21), Tineretului (9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30). Prietenie Interzisă : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). O viață : ru
lează la cinematograful G. Bacovia (15: 
17; 19; 21). Lupeni 29 — Cinemascop
(ambele serii): 30 Decembrie (15; 17,45; 
20,30). Povestea anilor înflăcărați — cine
mascop ; B. Dèlavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emi
siunea pentru cluburile din întreprin
deri. Din cuprins : Telejurnalul săptă- 
mînii. „In întîmpinarea Zilei de 1 Mai“. 
Progresul tehnic și reducerea efortului 
fizic. Oameni obișnulțl. Calitatea începe 
de la concepție. Filmul documentar : 
„Pe uscat și pe mare". Scene din ope
rete. 19,00 — Emisiunea pentru saté. In 
încheiere : Sfaturi pentru telespectatori. 
Buletin de știri.

UȚfti va fi ç
Z ——-----—7

Arh. ȘTEFAN GONOS 
director tehnic ia D.S.A.P.C.- 

CluJ

14,15; 16,30; 18,45; 21), V. Roaită 
13,15; 16,30; 17,45; 20), Alex. Sahla 
13; 15; 17; 19, 21), Miorița (10; 12; 
19,15: 21,30), Ștefan cel Mare (9; 
16; 18,10; 20.30), G. Coșbuc (10; 12; 
18; 20). Violență In piață ; rulează la 
cinematografele 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 
20,30), Flacăra (16; 18,15; 20,30). Chiriașul : 
rulează la cinematografele Elena Pavel 
(10; 12,15, 15; 17,15; 19,16; 21,15), înfrățirea 
între popoare (16; 18, 20). Frați In
Cosmos : înfrățirea Intre popoare (9; 11). 
Rîtil șl moartea : Victoria (10; 11,45;
13,30; 15,15; 17; 19; 21), Alex, Popov (ru
lează Ih continuare de la orele 9,30 pînă 
la orele 15, după-amlază 17; 19; 21). 
Festivalul Chaplin : Central (10,30; 13; 
15,30: 18; 20,30), Munca (11; 16; 18,15; 20,30). 
Program special pentru copii • 13 Sep
tembrie (orele 10). Rebelul : (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20 30). Am fost In Africa — 
Lumea furnicilor — Tigrul șl măgarul — 
Petea șl robotul — rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. Lizzie Mac Kay : 
Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). Șapte

iii 
li; 
17; 
14; 
16;

Iert în țară: Vremea s-a menținut fru- 
niôasâ și călduroasă, cu cerul variabil. 
Izolat, în vestul tării și regiunea de 
munte, s-au semnalat averse de ploaie 
însoțite dé descărcări electrice. Vintui 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la orele 14 înregistra valori 
cuprinse între 13 grade la Sulina șl 27 
grade la Sînnlcolau-Mare. In București; 
Vremea a fost frumoasă și călduroasă, 
cu cerul schimbător, vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, din est. Temperatura 
maximă a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 26 
șl 27 aprilie: In țară : Vreme în gene
ral călduroasă, cu cerul variabil, noros 
după-amiaza, cînd va fi favorabil aver
selor izolate de ploaie. Vint slab cu in
tensificări locale din sectorul sud-ves- 
tic. Temperatura staționară. Minimele 
vor oscila între 4 și 14 grade, iar maxi
mele între 16 șl 25 grade. In București : 
Vreme în general călduroasă, cu cerul 
variabil, noros după-amiaza, cînd va fi 
favorabil averselor de ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul sud-vettlc. 
Temperatura staționară.

I
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Ord de laborator la Grupul școlar al Uzinelor „Electroputero“-Cra- 
lova. Viitori maiștri ascultind explicațiile profesorului despre funcționa
rea unei instalații de impuls pentru încercarea izolației mașinilor și apa
ratelor electrice. (Foto : Agerpres)

Cu prilejul aniversării 
nașterii lui V« L Lenin
Ambasadorul Uniunii Sovietice în 

R. P. Romînă, I. K. Jegalin, a orga
nizat luni seara o gală de filme la 
sediul ambasadei cu prilejul celei 
de-a 93-a aniversări a nașterii lui 
V. I. Lenin. Au participat repre
zentanți ai conducerii unor minis
tere, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință și cultură, generali. 
Au luat parte șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

TELEGRAMĂ

alMinistrul afacerilor externe 
Austriei, Bruno Kreisky, a trimis 
ministrului afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Comeliu Mănescu, o 
telegramă de mulțumire pentru fe
licitările exprimate cu prilejul nu
mirii sale din nou în postul de mi
nistru al afacerilor externe.

Sesiunea Comitetului internațional 
provizoriu pentru crearea Asociației 
internaționale de studii sud*est 

europene
Marți a continuat în Capitală se

siunea de lucru a Comitetului in
ternațional provizoriu pentru crea
rea Asociației internaționale de stu
dii sud-est europene.

în cursul dimineții a avut loc vo
tarea statutului, constituirea aso
ciației, al cărei sediu va fi la Bucu
rești, și alegerea Comitetului de 
conducere, alcătuit din oameni de 
știință din 13 țări.

Din cadrul comitetului a fost 
ales apoi biroul asociației, care are 
următoarea componență : D. Zakyt- 
hinos (Grecia) — președinte, V. 
Gheorghiev (R.P. Bulgaria), A. Mi- 
rambel (Franța), Faik Reșit Unat 
(Turcia) și F. Barisici (R.S.F. Iugo
slavia) — vicepreședinți, Em. Con- 
durachi (R.P. Romînă) — secretar 
general, și A. Buda (R. P. Albania) 
— trezorier.

în după-amiaza aceleiași zile a 
început discutarea programului de 
activitate a noii asociații pe 
1963 și 1964.

Acad. Tudor Vianu, secretar 
neral al Comisiei naționale a : 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., a 
ferit participanților un dejun la 
casa de creație de la Mogoșoaia. 
Cu acest prilej oaspeții au vizitat 
Muzeul de artă brîncovenească.

Seara, membrii Comitetului au 
asistat la o gală de filme de scurt 
metraj și documentare romînești. 
Au fost prezentate : filmul „Coloc
viul internațional de civilizații bal
canice de la Sinaia”, filmul de de
sene animate „Alo, alo, alo”, reali
zat pentru U.N.E.S.C.O. de regizorul 
Ion Popescu Gopo și filmul „Vo- 
roneț”.

(Agerpres)

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marti a părăsit Capitala, tndreptta- 

du-so spre Sofia, o delegație a U.T.M. 
care va participa la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist. Delegația este con
dusă de tov. Alexa Haralambie, membru 
al Biroului C.C. al U.T.M.

(Agerpres)

Congresul Federației 
muncitorești pan-cipriote

NICOSIA 23 (Agerpres). — 
Nicosia și-a încheiat lucrările 
greșul Federației muncitorești 
cipriote (P.E.O.). în hotărîrile 
Congresul a exprimat dorința una
nimă a oamenilor muncii din repu
blică de a obține independența și 
neutralitatea deplină a Ciprului, în
lăturarea bazelor militare și trupe
lor străine și transformarea Cipru
lui într-o insulă a păcii. Congresul 
a chemat guvernul cipriot să-și re
vizuiască poziția față de Piața co
mună și să împiedice penetrația ca
pitalului străin în țară. Congresul 
a condamnat politica imperialismu
lui mondial și, în primul rind, a im
perialismului S.U.A., care reprezin
tă piedica principală în calea spre 
obținerea dezarmării generale și to
tale și stabilirea păcii în lumea în
treagă.

în domeniul politicii interne, 
Congresul s-a pronunțat pentru uni
tatea între populația de origină 
turcă și greacă, și a chemat la re
zolvarea problemei privind munici
palitățile pe baza creării unor or
gane unice de autoconducere loca
lă. Congresul a ales Consiliul ge
neral al Federației muncitorești 
pan-cipriote, format din 37 de per
soane.

Blocurile și barele militare imperialiste 
lovesc in mișcarea de eliberare națională

CAIRO 23 (Agerpres). — Repre
zentanții la Cairo ai partidelor Uni
unea Națională Africană din Kenya, 
Organizația populară din Africa de 
sud-vest și Congresul Național 'din 
Republica Sud-Africană au dat pu
blicității declarații de protest îm
potriva pactelor,.’blocurilor și baze
lor militare ale puterilor imperia
liste.

„Imperialiștii, îndeosebi cei ame
ricani, se spune în declarația re
prezentantului Congresului Națio
nal African din R.S.A., folosesc 
blocurile militare N. A. T. O., 
C.E.N.T.O., S.E.A.T.O. și bazele mi
litare pentru a lovi în mișcarea de 
eliberare națională”.

în declarațiile reprezentanților 
partidelor din Kenya și Africa de 
sud-vest sînt, de asemenea, con
damnate acțiunile blocului N.A.T.O. 
și este cerută desființarea bazelor 
militare ale acestuia din Kenya și 
Republica Sud-Africană, care repre
zintă o amenințare pentru lupta

popoarelor din aceste teritorii pen
tru dobîndirea independenței.

★

ZANZIBAR 23 (Agerpres). — 
„Baza americană de rachete din 
Zanzibar a fost amplasată împo
triva voinței poporului și trebuie 
desființată cît mai repede cu pu
tință“, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, Abdul Rahman 
Muhamed, secretar al Partidului 
Naționalist din Zanzibar.

El a subliniat în declarația sa că 
întregul popor din țara sa, sindica
tele, partidul pe care îl reprezintă 
și toate celelalte partide poilitice duc 
o luptă hotărîtă pentru desființarea 
acestei baze, pe care o consideră 
un serios pericol nu numai pentru 
mișcarea de eliberare națională din 
țara sa, dar și pentru întreaga miș
care de eliberare de pe continen
tul african.

Emisari americani 
la Ankara

Simpozion internațional 
la Atena

ATENA 23 — De la coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu: între 
22 și 26 aprilie are loc la Atena un 
simpozion internațional în legătură 
cu aplicațiile radioizotopilor și ra
diațiilor în combaterea dăunătorilor 
la plante și animale. Simpozionul a 
fost organizat de Agenția internațio 
nală pentru energia atomică și 
F.A.O. (Organizația pentru alimen
tație și agricultură a O.N.U.) în co
laborare cu Comisia greacă pentru 
energia atomică.

La lucrări participă 80 de dele
gați din 24 de țări și reprezentanți 
a patru organizații internaționale.

R. P. Romînă este reprezentată de 
o delegație condusă de I. Catrina, 
șeful laboratorului de izotopi radio- 

. activi de la Institutul de i 
forestiere din București.

Lucrările simpozionului 
deschise de prof. Pantazi, 
ședințele Comisiei grecești 
energia atomică, după care a luat 
cuvîntul ministrul agriculturii, Vur- 
dumbas.

Prof. Arkadi Rîlov, director ad
junct al departamentului de educa
ție și informații tehnice al Agenției 
internaționale pentru energia ato
mică, a vorbit apoi în numele ace«- 
tei agenții și al F.A.O.

Lucrările simpozionului continuă.
,! "

țLa scul a lost creat Comitetul 
national de lupta împotriva 

prelungirii dictaturii militare

I

i

Proteste și indignare în întreaga lume) 
împotriva asasinării lui Julian Grimau 

Crima săvîrșită de regimul franchist prin asasinarea patriotului spaniol Ju
lian Grimau, continuă să trezească în întreaga lume protestele pline de indig
nare ale cercurilor largi ale opinifei publice.
ROMA (prin telefon). — Asasinarea 

luptătorului comunist și antifascist spa
niol, Julian Grimau, a stîrnit un val de 
indignare și proteste în întreaga Italie. 
Pînă seara tîrziu, sub ferestrele închise 
ale ambasadei spaniole din Roma, încon
jurată de un cordon de polițiști, a ră
sunat într-un singur glas strigătul de re
voltă al mulțimii: „asasini! asasinii“. Pe 
pancartele demonstranților se putea citi: 
„Spania da, Franco nu!“, „Glorie lui 
Grimau, eroul comunist“.

Numeroși intelectuali, oameni politici, 
scriitori, critici de artă și-au exprimat 
indignarea față de crima regimului 
franchist. „Executarea, în baza unor a- 
cuzații imaginare, a lui Grimau, căruia 
nu i s-a dat dreptul de a se apăra, este 
pur și simplu o crimă brutală și abjectă, 
a declarat scriitorul Guido Piovene.

cu 
cu 
de 
un SEUL 23 (Agerpres). — La 22 sul 

iprilie. a avut loc la Seul, o întîl- 
fnire a reprezentanților a 35 de par- 
hide politice și organizații, în ca- 
idrul căreia a fost creat Comitetul 
‘național de luptă împotriva pre
lungirii regimului de dictatură mi- 
j li tară în Coreea de sud, plănuită 
(de dictatorul Pak Cijan Hi.

Comitetul a adoptat o rezoluție 
în care i se cere lui Pak Cijan Hi 

i să renunțe la intenția de a prelungi 
I regimul militarist și să instituie 
pînă la 1 august un regim civil.

Participanții la întîlnire au ho- 
, tării, de asemenea, să înceapă o 
I campanie pentru a-1 determina pe 
'Pak Cijan Hi să plece de la putere 
jla 1 august și pentru formarea u- 
nui guvern civil.

Valorificarea superioară a lemnului — 
o preocupare centrală în Romînia

Declarațiile prof, dr. Ing, Guglielmo Giordano, reprezentant 
al F.A.O.

perior și a ținut conferințe de spe
cialitate.

înainte de plecare, dr. ing. Gu
glielmo Giordano a avut o convor
bire cu un redactor al Agenției Ro
mîne de Presă „Agerpres".

„Am fost- bucuros că mi s-a ofe
rit posibilitatea să vizitez o parte 
din patrimoniul forestier al Romî- 
niei — a declarat oaspetele. Cu a- 
cest prilej, am constatat că là dv. 
valorificarea superioară à lemnului 
constituie o preocupare centrală și 
permanentă. Ca specialist în dome
niul forestier, am observat, cum se 
muncește pentru dezvoltarea și re
facerea pădurilor țării. Vizitele fă
cute mi-au dat prilejul să constat 
că romînii au reușit să producă uti
laje dé un înalt nivel tehnic pentru 
mecanizarea lucrărilor în exploată
rile forestiere și pentru prelucrarea 
lemnului. Am avut posibilitatea să 
vizitez unul-dintre noile combinate 
de industrializare a lemnului ridi
cate în ultimii ani în țara dv. — cel 
de la Blaji Procedeul de fabricație 
în flux, care se utilizează aici, în
seamnă nu numai o mare produc
tivitate, dar și o selecție judicioasă 
a materialului lemnos.

Deosebit de valoroasă a fost pen
tru mine vizita făcută la Institutul 
politehnic din Brașov întrucît am 
avut posibilitatea să văd una din 
puținele instituții de învățămînt su
perior cu profil forestier existente 
in Europa, unde un corp didactic 
competent, avînd la îndemînă baza 
tehnico-materială necesară, pregă
tește cadre superioare pentru eco
nomia forestieră a Romîniei.

Am vizitat cu mult interes Insti
tutul de cercetări forestiere. M-au 
impresionat modul în care sînt uti
late laboratoarele acestui institut, 
legătura strînsă care există între 
cercetare și producție, precum și 
faptul că activitatea științifică à 
institutului se desfășoară pe baza 
unui plan izvorît din necesitățile 
concrete ale producției“.

Dr. ing. Guglielmo Giordano a a- 
rătat, de asemenea, că a fost plă
cut impresionat de noile construc
ții ridicate pe litoralul Mării Negre 
și în Capitală, precum și de frumu
sețile stațiunilor de odihnă din Car- 
păți.

La invitația Ministerului Econo
miei Forestiere, a făcut o vizită în 
țara noastră dr. ing. Guglielmo 
Giordano, profesor de tehnologia și 
utilizările lemnului la Universitatea 
din Florența, președintele Comitetu
lui executiv al Comisiei internațio
nale a plopului din cadrul F.A.O. 
(Organizația pentru alimentație și 
agricultura a O.N.U.).

în timpul șederii în țară, oaspe
tele italian a vizitat plantațiile de 
plopi din Lunca Dunării, exploatări 
forestiere, unități de industrializare 
a lemnului, institute de cercetări și 
proiectări, de învățămînt tehnic su-

Parlamentarii francezi în vizită la Iași
Delegația Comisiei afacerilor cul

turale, familiale și sociale a Adună
rii Naționale Franceze, condusă de 
deputatul Martin Hubert, secreta
rul comisiei, a continuat marți vi
zitele în orașul Iași. însoțiți de 
Constantin Paraschivescu-Bălăceanu 
și Marin Rădoi, deputați în M.A.N., 
deputății francezi au fost în cursul 
dimineții oaspeții sfatului popular sității, membru "în 
regional. Aici au fost primiți de 
Constantin Nistor, președintele sfa
tului popular, de alți membri ai co
mitetului executiv, precum și de 
membri ai comitetului executiv al 
sfatului popular orășenesc. Cu acest 
prilej oaspeții francezi au fost in
formați despre istoricul, realizările 
obținute în ultimii ani și perspec
tivele de dezvoltare a lașului.

în continuare, delegația de parla
mentari francezi a vizitat căminele

și cantinele studențești din cartie
rul Codrescu, Stadionul sportiv 23 
August, Casa tineretului și studen
ților, Biserica Trei Ierarhi și Pala
tul Culturii.

După-amiază oaspeții au făcut o 
vizită Universității „Al. I. Cuza” din 
Iași, unde au fost primiți de prof, 
univ. Ion Creangă,' rectorul univer- 

------1— Consiliul de 
Stat al R. P. Romîne, de alți repre
zentanți ai conducerii universității, 
de cadre didactice. în sala de con
siliu a universității deputății fran
cezi au avut o convorbire cu recto
rul Ion Creangă. Apoi au fost vizi
tate laboratoare, săli de cursuri, 
amfiteatre.

Seara, Constantin Nistor, preșe
dintele sfatului popular regional, a 
oferit o masă în cinstea oaspeților. 

(Agerpres)

Vizitele oaspeților din orașul Nanterre
Marți dimineața delegația orașu

lui Nanterre din Franța condusă de 
Raymond Barbet, care se află la 
Craiova la invitația președintelui 
sfatului popular orășenesc, a făcut 
o vizită la uzinele „Electroputere“. 
Alexandru Dombi, directorul uzine
lor, a făcut o scurtă prezentare a 
întreprinderii, după care s-au vizi
tat secțiile de fabricație.

După vizitarea uzinelor „Electro- 
putere“ oaspeții au avut o convor
bire cu Ion Predescu, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional, iar apoi au făcut 
o vizită în raionul Segarcea, la 
G.A.C. din comuna Goicea și la 
G.A.S. Segarcea. Pretutindeni dele
gația a fost primită prietenește.

(Agerpres)

Primarul orașului Florența, Giorgio La 
Pira, membru al partidului creștin-de- 
mocrat, a adresat o telegramă dictato
rului Franco, în care subliniază că asa
sinarea lui Grimau constituie „o pată de 
sînge asupra pămîntului Spaniei", „Mî- 
nia și durerea pe care le încercăm, se 
spune în telegramă, vor fi o pîrghie care 
va grăbi mișcarea irezistibilă de elibe
rare a poporului spaniol de sub tira- • « nie... .

• Ziare franceze de diferite orien
tări condamnă uciderea curajosului 
comunist spaniol. „Aceasta este o 
crimă și cu greu poate fi ispășită”, 
declară ziarul „Combat”. „Sîngele 
curge la Madrid” — se spune în 
titlul unui articol apărut în „Pa
ris Jour”, care declară de-a dreptul 
că el „se alătură vastei mișcări de 
protest împotriva executării lui 
Grimau”. „întreaga lume este cu
prinsă de proteste", arată ziarul 
„Le Parisien Libéré”, iar „Le Fi
garo" subliniază că protestele expri
mate în întreaga lume împotriva 
executării lui Grimau sînt pe deplin 
„justificate”.

• La Zürich, în fața consulatului 
spaniol a avut loc o demonstrație 
antifranchistă care s-a soldat cu o 
ciocnire în momentul cînd poliția a 
intervenit pentru a împrăștia sutele 
de manifestanți.

• La 21 apriLie sute de locuitori 
din Santiago de Chile au defilat pe 
străzile orașului, scandînd : „Pro
testăm împotriva asasinatului mișe- 
lesc „Rușine asasinilor 1“. în fața 
clădirii ambasadei Spaniei poliția a 
arestat doi studenți care participau 
la această demonstrație.

ANKARA 23 (Agerpresj). — După 
cum relatează agenția Associated 
Press, la 22 aprilie, a sosit la An
kara. generalul Maxwell Taylor, 
președintele Comitetului mixt al șe
filor de stat major din S.U.A. în 
cursul vizitei sale în Turcia, gene
ralul Taylor va duce tratative 
primul ministru Ismet Inönü și 
reprezentanți ai Ministerului 
Război din Turcia referitoare la
cerc larg de probleme militare, prin
tre care problema creării „forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O.“.

De asemenea, la 22 aprilie a sosit 
la Ankara Livingstone Merchant, 
trimisul special al președintelui 
Kennedy în Europa, pentru tratati
ve în aceeași problemă:

Sosirea lui Merchant la Ankara, 
subliniază agenția France Presse, 
precede escala pe care Dean Rusk, 
secretarul de stat al S.U.A., o va 
face la 27 aprilie în capitala Turciei 
în drum spre Caraci (Pakistan), 
unde va participa la reuniunea blo
cului agresiv C.E.N.T.O.

Se cere o anchetă în legătură 
cu cazul criminalului de război Harster

MÜNCHEN 23 (Agerpres). — Pre- 
ședințele Comitetului regional al 
partidului social-democrat din Ba
varia a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că partidul său va 
cere deschiderea unei anchete în le
gătură cu cazul lui Wilhelm Hars- 
ter, fost funcționar superior în ad
ministrația financiară a acestui 
land, a cărei vinovăție pentru crime 
de război a fost dovedită recent.

Cu prilejul recentei demascări a 
colaboratorului lui Eichmann, cri
minalul de război Rajakovici, s-a 
dovedit că Harster a fost unul din 
adjuncții lui Eichmann, care s-a fă-

cut vinovat pentru deportări în 
masă în timpul ocupației naziste a 
Olandei. Pentru a înăbuși scandalul 
provocat de demascarea lui Harster, 
autoritățile creștin-democrate „l-au 
scos la pensie“ pe acesta pentru „in
capacitate“. După cum a declarat 
conducătorul partidului social-de
mocrat din Bavaria, partidul său 
cere organizarea unei anchete pen
tru a se dezvălui oficialitățile care 
au recomandat numirea lui Harster 
în administrația de stat, deși acesta 
fusese condamnat la închisoare pen
tru crimele săvîrșite în Olanda.

*1

In sala Dinamo Finala turneului U.E*F.A.

Demonstrație de protest la Borna 
în fața ambasadei spaniole.

Concurs internațional de lupte clasice
Sîmbătă și duminică se va desfășura 

în sala sporturilor Dinamo marele tur
neu internațional de lupte clasice la 
care participă luptători din : U.R.S.S., 
R. P. Ungară, R. P. Polonă, Iugoslavia, 
R. P. Bulgaria, Iran, Grecia, Norvegia, 
R. D. Germană și R. P. Romînă. Prin 
numărul și valoarea concurenților este 
cel mai important turneu internațional 
organizat în acest sezon în Europa.

întrecerile vor fi urmărite de o serie 
de personalități ale vieții sportive inter
naționale, ca Roger Coulon (Franța), 
președintele federației internaționale de 
lupte (F.I.L.A.), Milan Ercegan (Iugo
slavia), președintele comisiei tehnice a

F.I.L.A., și Basil Fikiôris (Grecia), se
cretarul comisiei balcanice de lupte.

Sîmbătă întrecerile au lôc là Ora 11 
și la ora 17, iar duminică de la ora 
10 și ora 17.

Mart! seara, pe stadionul „Wembley” 
din Londra a avut loc finala turneului in
ternational de fotbal U.E.F.A. tn care s-au 
tnttlnit echipele de juniori ale Angliei $1 
Irlandei de nord. Tinerii fotbaliști englezi 
au clștigat cu 4—0 (1—0) cucerind trofeul 
fără nici o Infrlngere,

Petrosian-Botvinnik 7—6
MOSCOVA 23 (Agerpres). — Cea 

de-a 13-a partidă a medului pentru 
titlul mondial de țah dintre M. Botvin
nik și T. Petrosian, întreruptă la muta
rea a 41-a, a fost continuată ieri. La pro
punerea lui Botvinnik, partida a fost 
dată remiză la mutarea a 54-a. Scorul 
este acum de 7—6 în favoarea lui Pe
trosian. Astăzi are Ioc cea de-a 14-a 
partidă, Botvinnik Jucînd cu albele,

........ ............................

aceeași dată fiind aleasă și pentru 
înfrățirea Nanterre-ului cu Craiova 
noastră.

In 1871, prusacii lui Bismark ocu
pă Nanterre-ul, pentru ca apoi să 
le ia locul trupele Versailles-ezilor, 
care au masacrat pe luptătorii glo
rioasei „Comune din Paris". Munci
torii din Nanterre, membri ai „Găr
zii Naționale“ cad eroic, fiind exter
minați de trupele lui Thiers, superi
oare numericește și ca armament și 
care-și instalaseră tunurile pe Mont- 
Valérien...

Sub ocupația nazistă, Nanterre-ul 
a plătit un greu tribut : 153 de morți

Locuitorii Parisului car0 vor să se 
odihnească pentru cîteva ceasuri, 
departe de zgomotul marelui oraș, 
să viziteze locuri interesante cu tre
cut istoric remarcabil, aleg de 
multe ori pădurile din partea de 
sud-vest a capitalei. La un sfert de 
ceas de drum cu autobuzul ei vor 
întîlnl Nanterre-ul, al șaptelea oraș 
ca importanță din departamentul 
Senei, care împreună cu St. Denis 
este localitatea cu cea mai mare 
întindere din suburbiile Parisului : 
1 120 de hectare 1

Pe acest drum, parizianul sau tu
ristul străin vor face, mai întîi, un 
popas la Mont-Valérien, înălțime ce 
domină versantul de sud al Nan
terre-ului. De aici, într-o rotire a pri
virii, el va descoperi, parcă la cîțiva 
pași, Turnul Eiffel și Cîmpul lui 
Marte, masa de piatră a Arcului de 
Triumf înălțat în Place de l’Etoile ; 
nu departe va zări marea clădire a 
Palatului Expozițiilor.

Mont-Valérien este considerat ca 
leagănul Nanterre-ului și ca un mo
nument al Rezistenței franceze. Fie
care colțișor evocă amintirea eroi
lor pe care naziștii i-au împușcat 
aci pentru „crima" de a fi 
Timp de patru ani zidurile 
ței de la Mont-Valérien au 
de ecoul rafalelor care au 
atîția martiri. Numeroase
păstrează pentru totdeauna 
scrise pe pereții lor, ctteodată Cu 
sînge, ultimul cuvtnt, ultima dorință, 
ultimul mesa] al luptătorilor pentru 
libertate... De la Nanterre, un drum 
duce la Mont-Valérien — „Drumul 
împușcaților“.

Dar și Nantérre-ul propriu-zis are 
un bogat trecut istoric, cu toate că 
orașul de astăzi nu are mai mult 
de treizeci de ani.

In momente istorice importante 
Nanterre-ul a fost prezent. In timpul 
revoluției din 1789, un cetățean al 
localității, François Henriot, a co
mandat „Garda Națională“ la Paris. 
El a fost apoi ghilotinat de către 
thermidorieni, odată cu Robespier
re și Saint-Just.

La începutul verii anului 1818 se 
organizează o sărbătoare care apoi 
a devenit tradițională la Nanterre : 
încoronarea cu trandafiri. Tînăra din 
oraș care are cele mal multe meri
te primește, într-un cadru festiv, o 
coroană de trandafiri. In 1962, săr
bătoarea s-a desfășurat la 10 iunie,

însemnări de reporter

sebit ; în ultimii 8 ani au fost con
struite la Nanterre măi multe gru
puri școlare. Se studiază actual
mente proiectul unui Centru tehnic 
în vederea pregătirii viitorilor spe
cialiști.

O problemă spinoasă pentru Con
siliul Municipal este cea a muncito
rilor algerieni, numeroși la Nan
terre : 15 000 în total. Céà mai mare 
parte a lor trăiește în „bidonville-ul“ 
(oraș din case făcute din tablă de 
la bidoane și cutii de conserve — 
n.r.) din apropiere, în condiții foarte 
grele. Femeile și copiii algerienilor 
sînt îngrijiți la dispensarul din Nan
terre, pentru êi sînt organizate 
cursuri de alfabetizare. Dorința mu
nicipalității este de a ajunge să facă 
să dispară „bidonville"-ul, rușine a 
lumii civilizate. Sarcina este desigur 
dificilă, dat fiind că sprijinul primit- 
de conducerea orașului din partea 
statului este foarte mic, nesemnifica
tiv. De greutăți financiare se lovește 
municipalitatea și în legătură cu re
zolvarea altor probleme sociale — 
cum ar fi problema bătrînilor, a co
loniilor de vacanță pentru copii.

— De unde se iau bănii pentru fi
nanțarea proiectelor salé ? — iată 
întrebarea pe care și-o pun gospo
darii orașului. Municipalitatea înca
sează taxe serioase dè la tirmelé 
aflate pe teritoriul orașului caie rea
lizează beneficii importante. Ca un 
exemplu al greutăților ce le întîm- 
pină-municipalitatea în téalizarea 
veniturilor sale este și faptul că re
cent, la 15 aprilie. Ministerul de In
terne a respins o hotărîre a Consi
liului Municipal din Nanterre prin 
care anumite categorii dé impozite 
comunale erau flxăte 
piui că cei mai bogați 
proporțional mai mult 
contribuabili.

Populația muncitoare 
se mîndrește cu municipalitatea sa 
comunistă și, cu prilejul alegerilor 
locale. își dă votul gospodarilor din 
fruntea orașului, care slujesc cu ab
negație Interesele poporului.

Peste cîțiva ani, copiii familiilor 
ce vor locui în nolle blocuri în con
strucție în centrul Nanterre-ului se 
vor minuna aflînd de la oătintii lor 
că) acum 35 de ani, pe aceste locuri 
se aflau maidane, citeva ctmpun de 
orz, unde cei avuți de la Paris ve
neau să vîneze iepuri sau ciocîrlii...

TUDOR VORN1CU

sau dispăruți, 17 împușcăti, mai 
multe sute de prizonieri si decol
tați. Primarul orașului, Raymond Bar
bet, este arestat de Gestapo. El reu
șește totuși să evadeze și ia parte 
la Rezistență, conducînd în clandes
tinitate sindicatul feroviarilor.

Tot ca feroviar, Raymond Barbet 
făcuse parte dintr-o delegație care à 
reprezentat pe muncitorii francezi la 
procesul de la Craiova al ceferiști
lor și petroliștilor. De altfel, un an 
mai tîrziu, în mai 1935, cînd Nan- 
terre-ul își alege o municipalitate 
muncitorească, comunistul Raymond 
Barbet devine primar. De atunci el 
este ales întotdeauna în fruntea 
gospodarilor localității, cu singura 
întrerupere dintre 1940—1944, anii 
negrei ocupații hitleriste.

Sub conducere democrată, cu 
sprijinul locuitorilor săi, municipali
tatea Nanterre-ului a obținut reali
zări sociale care nu se văd în alte 
localități din împrejurimi. Orașul se 
află printre primele în departamen
tul Senei în ceea Ce privește con
strucția de locuințe 1 Și trebuie avut 
în vedere faptul că posibilitățile mu
nicipalității sînt totuși limitate. Bilan
țul, la capătul a 6 ani, la 31 decem
brie 1961 privind H.L.M.-urile (locu
ințe cu chirii moderate) este de 
3 200 locuințe noi pentru 13 000 de 
persoane. Amintesc că populația 
orașului este astăzi de 80 000 de 
locuitori.

Pe plan școlar, municipalitatea 
comunistă a întreprins un efort deo-,

patrioți. 
fortăre- 
răsunăt 
secerat 

celule 
în-

In cîteva rânduri
gistrează astfel cea de-a doua Infrlngere 
consecutivă. La scrimă, proba dé floretă 
bărbați a revenit argentineanulul Sauce- 
do, care l-a învins în meci de baraj pe 
Axelrod (S.U.A.).

*
în „Cupa Davis", echipa Greciei a în

vins cu 3-2 selecționata Irlandei, califi- 
cindu-se pentru turul următor. Tenismanii 
greci urmează să tntîlnească echipa Bra
ziliei.

Pe terenurile clubului Progresul din 
Capitală a luat sfîrșit marți întîlnirea in
ternațională de tenis dintre echipele re
prezentative ale R.P. Romine și U.R.S.S. 
Tenismanii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 4—1. In ultimele două probe 
da simplu, Mozer l-a învins cu 6—3| 6—1»
7— 5 pe Bosch, iar
8— 6| 6—4| 6—2 in

Leyus a cîștigat cu 
fața lui Țiriac.
★
desfășoară In prezent 

dintre echipele selecțio- 
Ungare și R.S.F.S. Ruse

seLa Budapesta 
meciul de șah 
nate ale R. P. 
După primul tur scorul este de 5,5 — 1,5 
puncte (5 partide 
voarea oaspeților. 
Portisch (R.P.U.) și 
au făcut remiză.

stnt întrerupte) în fa
in partida centrală 

Polugaevski (R.S.F.S.R.)

Echipa reprezentativă de tenis de masă 
a R. P. Chineze întreprinde In prezent un 
turneu în Anglia. In primul meci disputat 
la Londra echipa R. P. Chineza a învins 
cu scorul de 7-1 echipa Angliei.

.★
In turneul pan-american de fotbal de 

la Sao Paulo echipa Argentinei a surcla
sat cu 8-1 (5-0) echipa S.U.A., care tare-

W
In finala „Cupei campionilor europeni” 

la volei (feminin) sa vor Întîlnl echipele 
Dinamo Moscova ți ASZ Varțovla. Volei
balistele sovietice au eliminat tn semifi
nale pe Dinamo Fraga (3-0 ți 2-3), iar 
ASZ Varțovla pe Levskl Sofia (3-2 ți 
3-2).

*
Federațiile de fotbal din U.R.S.S. ți 

Finlanda au căzut de acord asupra date
lor la care se vor disputa meciurile eli
minatorii dintre echipele olimpice ale ce
lor două țări. Prima partidă va avea loc 
la 22 Iulie la Moscova, iar cea de-a doua 
la 1 august la Helsinki.

La 13 ani, în campionatul 
republican de șah

TG. MUREȘ 
(coresp. „Scîn- 
teii“). De cîteva 
zile, în localita
te se desfășoară 
sferturile de fi
nală ale campio
natului republi
can de șah indi
vidual. La con

curs participă patru candidați de 
maeștri (E. Ungureanu, Gh. Pal, 
Jancso 1., Nagț/ Z.) și alți șahiști 
fruntași din regiune. Printre aceștia 
se află și pionierul Alexandru Solo
mon, tn vîrstă de 13 ani. Acesta — 
îndrumat încă de mic în tainele șa
hului — a reușit să obțină în ultima 
vreme o serie de rezultate frumoase 
în cadrul concursurilor cu șahiști 
de-o seamă cu el. Talentul și cunoș
tințele lui Alexandru au evoluat și 
iată-l acum la masa de foc alături de 
șahiști experimentați. Intr-una din 
primele partide ale actualului cam
pionat, a cîștigat în fața lui Gh. Me- 

"... 2_.J jucătoriIau, unul din cei mai buni 
de șah din regiune.

Micul șahist — elev tn 
Vil-a a școlii medii „Petru 
din Reghin — are rezultate bune și 
la învățătură.

clasa a 
Maior“

dubă ntinci- 
să plătească 
decît micii

din Nanterre

»



Pas- 4 SCÎNTE1A

la întrebările directorului ziarului italian Conferința pentru dezarmarede Comerț
Congresul Camerei Internaționale

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarul „Izvestia“ din 23 aprilie 
1963 a publicat răspunsurile date 
de N. S. Hrușciov la întrebările lui 
L Pietra, directorul ziarului italian 
*11 Giorno“.

în răspunsul la prima întrebare, 
șeful guvernului sovietic și-a expri
mat regretul că speranțele omenirii 
în realizarea unei cotituri în rela
țiile internaționale, după lichidarea 
crizei din regiunea Mării Caraibilor, 
n-au fost justificate.

Caracterizînd greutățile care stau, 
în calea rezolvării problemelor in
ternaționale, N. S. Hrușciov a arătat 
în primul rind că în S.U.A. există 
forțe care continuă vechea politică 
de pe poziții de forță. Tendința de 
a impune prin forță Uniunii Sovie
tice soluții convenabile Occidentului 
nu poate duce la destinderea în
cordării și la îmbunătățirea situa
ției internaționale. Eforturile prin
cipale ale S.U.A. și partenerilor lor 
din NA.T.O. sînt îndreptate nu spre 
încheierea tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală, ci 
spre intensificarea continuă a cursei 
înarmărilor, spre crearea forțelor 
nucleare agresive ale N.A.T.O.

Relevînd că guvernele S.U.A. și 
Angliei fac totul pentru a împiedica 
încheierea cu succes a tratativelor 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară, N. S. 
Hrușciov a amintit că S.U.A. au re
fuzat să accepte propunerile sovie
tice privind inspecția. Anumite 
cercuri americane ar dori ca sub 
paravanul inspecțiilor să organizeze 
pe teritoriul Uniunii Sovietice cen
tre de spionaj. O asemenea politică 
poate ■ duce numai la agravarea si
tuației internaționale și nu la îm
bunătățirea ei. Această concluzie 
este confirmată, de asemenea, de 
faptul că guvernele S.U.A. și An
gliei împiedică, de fapt, încheierea 
tratatului de pace german, fac totul 
pentru menținerea unui focar de în
cordare internațională în Europa.

Perspectivele reale de înlăturare a 
greutăților care stau în calea re
zolvării problemelor internaționale 
constau în reglementarea pe calea 
tratativelor a problemelor cruciale 
de a căror rezolvare depinde înlă
turarea încordării existente. Parte
nerii occidentali la tratative trebuie 
să țină seama de raportul de forțe 
existent în prezent în lume. în tim
purile noastre, cînd au fost create 
mijloace de război atît de distru
gătoare, nu există cale de mijloc 
între război și pace.

în timp ce P.C.U.S. și toate parti
dele frățești fac tot ce depinde de 
ele pentru asigurarea unei păci trai
nice, guvernul S.UA. și aliații lor 
din N.A.T.O. continuă să acționeze 
după principiul „scopul scuză mij
loacele" și pe baza „moralei dupli
citare” în adevăratul sens al cuvîn- 
tului. Este vorba de acțiunile S.U.A. 
care urmăresc să abată o parte a 
loviturilor de răspuns racheto-nu- 
cleare asupra aliaților lor.

„Rezolvarea problemelor litigioa
se în relațiile dintre state, dacă do
rim menținerea păcii, trebuie cău
tată pe calea dezarmării și nu a 
cursei înarmărilor, pe baza coexis
tenței pașnice, și nu de pe poziții de 
forță".

Răspunzînd la întrebările privind 
relațiile dintre partidele comuniste, 
N. S. Hrușciov a spus printre al
tele : „Comuniștii consideră că da
toria lor este să întărească și de 
acum înainte unitatea lor sub mă
rețul steag al marxism-leninis- 
mului”, adăugind că comuniștii nu 
se eschivează de la examinarea pro
blemelor lor interne.

Nu este greu de înțeles că întă
rirea unității internaționale a co
muniștilor îngrijorează cel mai 
mult cercurile imperialiste, care a- 
bia așteaptă prilejul să descopere 
o fisură cît de mică în mișcarea 
comunistă internațională și să bage 
acolo o pană. Nu vor reuși să facă 
acest lucru. Nu o dată am spus și

repetăm ; dacă imperialiștii vor în
drăzni să atenteze la pacea și secu
ritatea țărilor socialiste, lor li se 
va opune forța unită a popoarelor 
Uniunii Sovietice, R. P. Chineze și a 
tuturor popoarelor care construiesc 
o viață nouă.

Colaborarea partidelor frățești din 
fostele țări coloniale și din vechile 
țări capitaliste nu slăbește, ci dim
potrivă se întărește și împreună 
cu partidele din țările socialiste ele 
formează avangarda puternică a 
omenirii progresiste.

Răspunzînd Ia o întrebare despre 
existența unei pretinse „crize înde
lungate în agricultura țărilor lumii 
comuniste", șeful guvernului sovie
tic a declarat : Nu înțeleg despre 
ce criză în agricultură este vorba, 
în pofida condițiilor climaterice ne
favorabile, anul trecut în U.R.S.S. 
s-a obținut cea mai mare recoltă 
de cereale realizată vreodată în 
țară (9 000 000 000 de puduri). Con
tinuă să crească șeptelul de vite, de 
porcine, producția de carne, de 
lapte. în legătura cu creșterea pro
ducției a fost înfăptuită reorgani
zarea conducerii agriculturii care 
va ajuta la organizarea mai bună a 
producției și la o mai bună folosire 
a bogatelor posibilități ale gospo
dăriilor. Agricultura sovietică își 
sporește an de an producția și în 
curînd va satisface din belșug ne
voile mereu mai mari ale popu
lației în creștere de la orașe și din 
așezările din preajma fabricilor și 
uzinelor. N. S. Hrușciov a numit pro
blemele și greutățile din agricul
tura sovietică, probleme ale crește
rii și mersului înainte.

El a citat apoi o serie de date re
feritoare la procesul de ruinare a 
fermierilor săraci din S.U.A.

N. S. Hrușciov a subliniat din 
nou că acțiunea cea mai importan
tă și urgentă pentru însănătoșirea 
situației în Europa ar trebui să fie 
înfririarea forțelor revanșarde din 
Germania occidentală. Acest lucru 
nu poate fi realizat fără lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea război 
mondial în Europa, fără încheierea 
tratatului de pace german, fără nor
malizarea, pe această bază, a situa
ției din Berlinul occidental.

Amintind propunerile cu privire 
la încheierea unui pact de neagre
siune între statele membre ale 
NA.T.O. și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, șeful gu
vernului sovietic a declarat : De
parte de noi gîndul că numai prin- 
tr-un pact de neagresiune se poate 
preîntîmpina războiul. Noi credem, 
însă, în forța de reținere a obliga
țiilor internaționale asumate de 
către țări și considerăm că înche
ierea acestui tratat ar juca un anu
mit rol pozitiv. Nu se poate să nu 
se vadă diferența esențială dintre 
natura agresivă a N.A.T.O. și na
tura defensivă a Tratatului de la 
Varșovia.

Șeful guvernului sovietic s-a re
ferit la starea de spirit foarte 
semnificativă a unor politicieni 
burghezi influenți din țările mem
bre ale N. A. T. O. care încep, 
în prezent, să vorbească cu glas 
tot mai tare despre consecin
țele dăunătoare pentru cauza păcii, 
ale scindării Europei în grupări os
tile, despre tendințele periculoase 
ale politicii unor guverne care fac 
parte din organizația blocului nord- 
atlantic. în ceea ce o privește, 
Uniunea Sovietică nu se va lăsa aș
teptată dacă în Occident se va ma
nifesta tendința reală de a se pune 
capăt blocomaniei și de a se orga
niza colaborarea concretă pe planul 
întregii Europe.

Șeful guvernului sovietic a salu
tat declarațiile papei Ioan al XXIII- 
lea în favoarea păcii. Comuniștii 
pornesc de la necesitatea unirii tu 
turor eforturilor în interesul men
ținerii păcii. Oamenii de bună-cre- 
dință trebuie să știe să renunțe la 
toate prejudecățile pentru a-și uni 
eforturile în lupta pentru pace

de la

ge-

„Problemele interne ale Laosului 
trebuie să fie soluționate de laoțieni"

fac parte din guvernul de coaliție să 
ordone forțelor armate să nu între
prindă nici un fel de acțiuni în con
tradicție cu acordurile de la Geneva. 

Părțile au căzut la un acord asu
pra prevederilor proiectului sovietic 
care conține un apel către guvernul 
de coaliție și către cele trei forțe 
politice din Laos.

St
VIENTIANE 23 (Agerpres). — 

Primul ministru al guvernului na
țional de coaliție din Laos, prințul 
Suvanna Fumma, a declarat la 22 
aprilie că în ultimele două zile nu 
au mai fost semnalate ciocniri 
Valea Ulcioarelor.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 20. aprilie ambasadorului Marii 
Britanii Ia Moscova i-a fost înmînat 
Îiroiectul sovietic de mesaj al ce- 
or doi copreședinți ai Conferinței 

internaționale pentru reglementarea 
problemei laoțiene destinat guver
nului Laosului.

în proiectul sovietic de mesaj se 
exprimă îngrijorarea serioasă în le
gătură cu actele de teroare politică 
și ciocnirile militare din Laos, care 
„creează o primejdie pentru pace în 
această țara și pot să ducă la tor
pilarea acordurilor de la Geneva 
din 1962'.

în proiect se subliniază că pro
blemele interne ale Laosului trebuie 
să fie soluționate de laoțieni în
șiși și că acordurile de la Geneva 
și existența guvernului de coaliție 
creează condiții favorabile pentru 
colaborarea tuturor forțelor care se 
pronunță pentru construirea unui 
Laos pașnic, independent și neutru.

în proiectul sovietic sînt amin
tite declarațiile unor state în care 
se exprimă neliniștea în legătură cu 
actuala evoluție a situației din Laos 
și se citează fapte referitoare la în
călcarea acordurilor de la Geneva 
cu privire la Laos.

în declarații se arată îndeosebi 
că personalul militar al S. U. A. 
nu a fost complet retras din Laos 
și că S.UA.. continuă să acorde a- 
jutor militar uneia din grupările 
politice din Laos.

Se atrage atenția asupra faptului 
că militarii americani continuă să 
se afle în Tailandajceea ce inten
sifică încordarea și creează o pri
mejdie pentru securitatea Laosului.

Proiectul cere reprezentanților ce
lor trei forțe politice din Laos care

nerală și trainică, pentru dezarmare 
generală.

Răspunzînd la o întrebare dacă 
este de acord cu părerea că „parti
dele comuniste din Occident se află 
încă de mult într-o stare de declin“, 
N. S. Hrușciov a declarat că în ță
rile capitaliste mișcarea comunistă 
crește, se întărește și se dezvoltă 
neîncetat. Mișcarea comunistă in
ternațională a devenit forța poli
tică cea mai influentă a timpului 
nostru, un factor important al pro
gresului social".

înainte de cel de-al doilea război 
mondial existau partide comuniste 
în 43 de țări și reuneau 4 200 000 de 
comuniști. în prezent, există a- 
proape 90 de partide comuniste, iar 
numărul total al membrilor lor este 
de peste 42 000 000 de oameni.

în ceea ce privește rolul și func
țiile partidelor comuniste din țările 
occidentale, ele soluționează această 
problemă de sine stătător, călăuzin- 
du-se după principiile marxism-le- 
ninismului și după înțelegerea pro
prie a condițiilor naționale, a tra
dițiilor și a experienței mișcării 
muncitorești din țările lor.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu recenta discuție cu pri
vire la artă, el a sublimat că pro
paganda burgheză din Occident pre
zintă un tablou în mod intenționat 
deformat al vieții sovietice. Cei din 
Occident nu vor deloc să înțeleagă 
— sau se prefac — că coexistența 
pașnică între statele cu sisteme so
ciale diferite nu înseamnă coexis
tență pașnică în domeniul ideolo
giei. P.C.U.S. are încredere în for
țele tinere ale literaturii și artei so
vietice, are încredere în scriitorii și 
artiștii vechii generații.

Referindu-se la recentele consfă
tuiri cu oamenii de litere și artă din 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a spus : 
„Partidul comunist sprijină căută
rile, cu adevărat creatoare, ale ar
tiștilor sovietici, preocupat de va
rietatea artei, de bogăția de teme, 
stiluri, genuri, rezolvări creatoare 
individuale. Sîntem împotriva ab
stracționismului și împotriva natu
ralismului, împotriva operelor pla
te, primitive, dulcege”.

N. S. Hrușciov a dat o înaltă pre
țuire spiritului intelectualității îna
intate, legate de popor, din Occi
dent și din toate țările. Această in
telectualitate a cucerit respectul 
profund al poporului nostru, în pri
mul rînd pentru că se pronunță în 
mod cinstit și curajos împotriva 
reacțiuniț în favoarea libertății, 
democrației și păcii.

Referindu-se la perspectivele vi
zitei sale la Belgrad, șeful guvernu
lui sovietic a spus că a primit cu 
mare satisfacție invitația făcută de 
președintele Tito de a vizita Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia prietenă.

Fiecare întîlnire a noastră cu oa
menii de stat din Iugoslavia, a 
adăugat el, a oferit posibilitatea de 
a discuta probleme de interes re
ciproc și a întărit relațiile de prie
tenie dintre țările' și popoarele noa
stre. Prin această prismă trebuie 
privită și apropiata mea vizită în 
Iugoslavia.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a calificat drept 
incontestabil utile contactele cu 
conducătorii Italiei. El a subliniat 
că întîlnîrile sale cu oamenii de stat 
din Italia în 1960 și 1961 au avut o 
însemnătate pozitivă pentru dezvol
tarea și îmbunătățirea relațiilor so- 
vieto-italiene 
rea că astfel 
continuate.

Pentru lărgirea comerțului 
mondial și eliminarea 
practicilor restrictive

CIUDAD DE MEXICO. La 22 a- 
prilie, președintele Mexicului, Adolfo 
Lopez Mateos, a inaugurat cel de-al 
19-lea Congres al Camerei Internațio
nale de Comerț, la care participă 
1500 de delegați din 47 de țări ale 
lumii. Potrivit relatărilor agențiilor 
occidentale de presă, scopurile a- 
cestui congres sînt căutarea mijloa
celor pentru lărgirea comerțului 
mondial și eliminarea practicilor 
restrictive ale unor organizații eco
nomice cu caracter regional, de 
tipul Pieței comune.

în cuvîntarea de deschidere, pre
ședintele Mexicului s-a referit la ne
cesitatea lărgirii colaborării econo
mice între națiuni ca o condiție a 
prosperității lor. El a amintit de 
existența grupărilor economice re
gionale și și-a exprimat speranța că 
acestea vor abandona „sentimentele 
de exclusivism, ceea ce va constitui 
în realitate un prim pas spre reali
zarea unor largi schimburi comer
ciale între toate țările lumii“. După 
cum transmite agenția France 
Presse, numeroase alte personali
tăți participante la congres, printre 
care președintele congresului, Jüan 
Ortiz Monasterio, și președintele 
Camerei Internaționale de Comerț, 
Hans Boden, s-au pronunțat în a- 
celași sens.

în numele secretarului general al 
O.N.U., U Thant, a luat cuvîntul di
rectorul Fondului special al O.N.U., 
Paul Hoffmann, care a felicitat con
gresul pentru țelurile sale.

de ia Geneva
GENEVA 23 (Agerpres). — La 22 

aprilie, la Geneva a avut loc o nouă 
ședință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, în cadrul căreia 
a fost abordată din nou problema 
experiențelor nucleare.

Ședința a fost prezidată de Edi-

son Bums, reprezentantul Canadei. 
Au luat cuvîntul delegații R. P. Ro
mîne, Statelor Unite, Italiei, Uniunii 
Sovietice și R.A.U.

Reprezentantul R. P. Romîne. 
George Macovescu, a luat primul 
cuvîntul.

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne, 
George Macovescu

A fost o vreme, a arătat condu
cătorul delegației R. P. Romine, 
George Macovescu, cînd delegațiile 
occidentale au afirmat categoric că 
elementul de bază într-un sistem de 
control legat de problema experien
țelor nucleare trebuie să-l constituie 
stațiile și inspecțiile internaționale, 
fără a se pune preț pe stațiile na
ționale. De asemenea, delegațiile oc
cidentale au susținut că exploziile 
nucleare subterane sub un anumit 
plafon nu pot fi detectate și iden
tificate prin folosirea mijloacelor 
naționale; delegațiile occidentale au 
combătut la un moment dat teza 
că, pentru a controla în ce măsură 
o parte semnatară a tratatului con
tinuă să facă experiențe subterane 
cu arme nucleare, nu este necesară 
detectarea fiecărei explozii în parte, 
ci este suficient să existe garanția 
detectării unei serii de explozii. Via
ța a arătat însă, a spus delegatul
R. P. Romîne, sprijinindu-se pe de
clarații făcute de însuși președintele 
Kennedy, de secretarul de Stat al
S. U.A., Dean Rusk, de conducătorul 
adjunct al delegației S.U.A. la con-

Opinia unui savant
După cum relatează a- 

genfia U.P.I., luînd cuvîn
tul la o conferință de 
presă, dr. David Inglis, 
fizician-șef la laboratoa
rele nationale din Ar
gonne, unul din cei care 
au contribuit la punerea 
la punct a primei bombe 
atomice, a declarat 
propunerile sovietice 
privire la încetarea 
perienfelor nucleare 
perfect acceptabile și că 
cifra de trei inspeefii a-

că 
cu 

ex- 
sînt

nuale pe teritoriul sovie
tic îi par a fi suficiente.

Orice explozie nu
cleară de oarecare im
portantă, a spus el, poate
fi detectată de că
tre stafiunile situate în 
afara frontierelor jării 
unde se produce, în ce 
privește exploziile mici, 
ele sînt fără importanță 
din punct de vedere mi
litar, căci nu mai există 
nimic de aflat ce ar pu-

american
tea să Intereseze țările 
doritoare să-și perfecțio
neze armamentul nuclear.

Conferința de presă a 
fost organizată de un 
grup de persoane care 
și-au asumat drept țel să 
sfrîngă 250 000 de sem
nături în favoarea încetă
rii experiențelor nucleare. 
10 000 persoane, printre 
care opt fizicieni în do
meniul nuclear, au și sem
nat.

și și-a exprimat păre- 
de contacte trebuie

Demonstrație 
a partizanilor păcii

ROMA 23 (Agerpres). — Din ini
țiativa Comitetului pentru dezar
marea Europei, mișcării „Noua re
zistență" și a unei serii de alte or
ganizații obștești, Ia Roma a avut 
loc o mare demonstrație a partiza
nilor păcii.

. Demonstranții au trecut pe stră
zile centrale ale orașului, purtînd 
pancarte pe care erau înscrise lo
zinci prin care se cerea înfăptuirea 
dezarmării generale și totale și li
chidarea încordării internaționale.

Demonstrația s-a încheiat cu un 
miting. Prof. Andrea Gaggero, 
laureat al Premiului Internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare", a chemat pe toți cetățe
nii să participe activ la lupta pen
tru preîntîmpinarea primejdiei de 
război.

Erhard desemnat candidat 
la postul de cancelar federal

BONN 23 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A. anunță că la 23 aprilie frac
țiunea parlamentară a Uniunii 
creștin democrate și Uniunii creștin 
sociale l-a desemnat cu 159 voturi 
din 225 pe Ludwig Erhard, actualul 
ministru al economiei, drept candi
dat oficial al U.C.D. la postul de 
cancelar federal. Majoritatea con
ducerii fracțiunii U.C.D. și U.C.S. se 
pronunțase încă cu o zi înainte 
pentru desemnarea lui Erhard, îm
potriva dorinței lui Adenauer.

Adenauer urmează să demisione
ze la toamnă, după care președin
tele Lübke va transmite Bundesta- 
gului propunerea de desemnare a 
lui Erhard ca nou cancelar.

ferința de la Geneva, Charles Stelle, 
de Craig Hosmer, membru al Came
rei reprezentanților, că aceste punc
te de vedere nu corespund reali
tății. Acești reprezentanți ai S.U.A. 
au recunoscut că elementul de bază 
în sistemul de control trebuie^ să-l 
constituie stațiile naționale, că po
sibilitatea detectării exploziilor nu
cleare produse la o distanță mare 
este mai bună chiar decît posibili
tatea detectării acelorași explozii la 
o distanță mai mică, că pentru a 
controla eventuala violare a tratatu
lui este suficientă detectarea unei 
serii de explozii.

Trecînd la problema inspecțiilor la 
fața locului, adjunctul ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Romîne a 
menționat că delegațiile occidentale 
continuă să afirme că două, trei in
specții nu sînt suficiente și cer șap
te inspecții pe an. Baza științifică a 
acestei cereri este însă inexistentă. 
O dovadă în acest sens o constituie 
declarația publicată la 9 aprilie în 
ziarul „Washington Post" de un nu
măr de nouă savanți atomiști ame
ricani de frunte, printre care dr. 
Bernard Feld, dr. David Inglis, dr. 
James Waston, dr. Hans Bethe, în 
care se recunoaște în mod expres 
că cele trei inspecții acceptate de 
Uniunea Sovietică reprezintă o „asi
gurare suplimentară“. Conducătorul 
delegației romîne a scos în evidență 
importanța deosebită a acestei de
clarații — recunoscută de altfel și 
de senatorii Clark, Humphrey, pre
cum și de unii membri ai Camerei 
Reprezentanților, ca Kestenmeier și 
Fits Ryan.

Am adus în fața dv. cîteva fapte, 
a spus delegatul R. P. Romîne, cu 
intenția de a arăta că tratativele 
noastre au demonstrat că tezele jus
te expuse aici a trebuit să fie re
cunoscute și de către acei care le 
combăteau. Am mai adus aceste 
fapte în fața dv. și cu altă intenție: 
am voit să atrag atenția acestui co
mitet asupra unei situații parado
xale. Cu toate declarațiile celor mai 
autorizate foruri politice și științi
fice din Statele Unite, delegația a- 
mericană la această conferință con
tinuă să rămînă pe vechile poziții ri
gide. Să tragem de aici concluzia 
că mîna stîngă nu știe ce face mina 
dreaptă? Să ajungem la concluzia 
că unele sînt vorbele, iar altele, aici, 
sînt faptele? Să ajungem la conclu
zia că și prin vorbe și prin fapte 
se vrea să se cîștige timp, accele-

rîndu-se la maximum pregătirile mi
litare? Iată, a spus George Maco
vescu, întrebări pe care orice minte 
logică și le pune.

Aș dori, a încheiat șeful delegației
R. P. Romîne, ca expunerea mea de 
astăzi să fie primită ca un efort în 
plus al delegației romîne de a netezi 
calea spre înțelegere, ca o expresie 
a dorinței noastre nestrămutate, de 
a vedea încetînd cît mai curînd 
cursa înarmărilor nucleare, ca o ma
nifestare a hotărîrii noastre ca, în 
conformitate cu instrucțiunile gu
vernului Republicii Populare Ro
mîne, să stăruim neîncetat pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale și — ca un pas important pe 
calea realizării ei — pentru inter
zicerea experiențelor cu arme nu
cleare în toate mediile, pentru toate 
tipurile.

A luat apoi cuvîntul delegatul a- 
merican, Charles Stelle, care a sus
ținut vechile propuneri americane 
cu privire la numărul inspecțiilor 
anuale și necesitatea discutării pro
cedurii acestor inspecții, conside- 
rîndu-le ca singurul mijloc de a ieși 
din impasul în care se află tratati
vele în problema interzicerii expe
riențelor nucleare.

într-o scurtă intervenție, France»- 
co Cavalletti (Italia) l-a sprijinit pe 
delegatul american.

Reprezentantul Uniunii Sovietice,
S. K. Țarapkin, după ce a subliniat 
că delegația sovietică împărtășește 
neliniștea manifestată de majorita
tea membrilor Comitetului în legă
tură cu stadiul tratativelor cu pri
vire la încetarea experiențelor nu
cleare, a declarat că, din cauza pozi
ției pe care s-au situat puterile occi
dentale, s-a creat o asemenea situa
ție care poate fi caracterizată ca 
fiind un impas. Totuși, a spus S. K. 
Țarapkin, într-o oarecare măsură, 
cercurile politice răspunzătoare din 
S.U.A. par că ar începe să încline 
în favoarea încheierii unui acord cu 
privire la încetarea experimentării 
armei nucleare.

în ce privește controlul asupra 
respectării tratatului și faptul că 
statele dispun în prezent de sufici
ente mijloace naționale de detecta
re, acesta este nu numai punctul 
de vedere al Uniunii Sovietice. Nu
meroși politicieni de frunte din 
S.U.A. și Anglia sînt de acord cu a- 
ceasta. „Trebuie să se ajungă la un 
acord, a spus reprezentantul sovie
tic, în ce privește o bază realistă, re
ciproc acceptabilă, care s-a cristali
zat deja definitiv — două, trei in
specții pe an și cîte trei stații seis
mice automate".

în cuvîntul său, reprezentantul 
R.A.U., Abdel Fattah Hassan, s-a re
ferit la propunerile făcute anterior 
de către cele opt state neutre, con- 
siderîndu-le drept o cale pentru a 
se ajunge la un acord în problema 
experiențelor nucleare.

Situația din Iordania continuă 
să rămînă

AMMAN 23 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor agențiilor occidentale 
de presă, situația din Iordania, în 
urma dizolvării Parlamentului, 
precum și a puternicelor demon
strații împotriva actualului re
gim 
sein, 
dată, 
mâți 
lei. Școlile din numeroase localități 
au fost închise. Restricțiile de cir
culație instituite în principalele o- 
rașe ale țării — Amman, Ierusalim, 
Nablus, Jenin și Tulkaren — con
tinuă să rămînă în vigoare. Numă
rul arestărilor, relatează agenția 
Associated Press, s-a ridicat la circa 
90 de persoane.

Agenția France Presse relatează 
că la 22 aprilie la Amman și alte 
localități din Iordania au avut loc

reacționar 
continuă 
Soldați 

patrulează

al regelui Hus- 
să rămînă încor- 
și polițiști înar- 
pe străzile capita-

încordatâ
noi demonstrații reprimate cu cru
zime de poliție și armată.

într-o ședință a guvernului de 
tranziție, primul ministru, Al Șerif 
Hussein Ibn Nasser, care este 
unchiul regelui Hussein, a declarat 
că noul guvern va reprima prin toa
te mijloacele orice încercare de pro
test împotriva regimului existent.

Regele Hussein, care, după cum 
subliniază agenția Associated Press 
se află în fața celei mai serioase 
crize a regimului său, a rostit o cu- 
vîntare radiodifuzată în care a ară
tat că este hotărit, în ciuda ultime
lor evenimente, să nu-și părăsească 
tronul.

Declarația lui Dean Rusk
NEW YORK 23 (Agerpres). — Lu

înd cuvîntul la 22 aprilie în cadrul 
unei întruniri a Clubului economic 
de la New York, secretarul de stat 
al S.UA., Dean Rusk, a declarat că 
guvernul american nu are de gînd 
să reducă ajutorul militar pentru re
gimul lui Ngo Dinh Diem în Vietna
mul de Sud.

Referindu-se Ia situația din Ma
rea Caraibilor, Rusk a avertizat pe 
reprezentanții anumitor cercuri dm 
Statele Unite, care, după cum a de
clarat el, consideră ca agitînd ra
chetele, S.UA. pot „da o lovitură 
zdrobitoare părții adverse“ într-un 
conflict. Invazia în Cuba sau orice 
alt act de război, a spus Rusk, im
plică un risc uriaș. Dacă există oa
meni care nu cred că în asemenea 
situație există un risc, a declarat 
Rusk, ei trebuie să renunțe la ilu
ziile lor.

Demonstrape la New York împotriva „războiului nedeclarat 
Vietnamul de sud. Particlpanțil au cerut retragerea trupelor americane 
din această țară.

§g
BOGOTA. După cum a declarat 

ministrul muncii al Columbiei la o 
adunare a membrilor „Centrul mun
citoresc catolic’’, „în ultimii cinci 
ani Columbia a pierdut 600 milioane 
dolari din cauza preturilor extrem 
de reduse la cafea — produsul prin
cipal de export al tării — pe care îl 
stabilesc întreprinderile americane 
pentru prelucrarea cafelei”. El a a- 
rătat, de asemenea, că interesele so
cietății petroliere de stat „Ecope
trol” sînt știrbite în permanentă de 
monopolurile străine.

Demonstrație de protest

In căutarea patrioților râsculațl, 
an detașament de represiune al 
colonialiștilor englezi Înconjoară 
o așezare din Brunei.

BRASILIA. Studiourile de televi
ziune din Sao Paulo — Brazilia au 
transmis la 21 aprilie un program cul
tural romînesc. Programul a cuprins o 
scurtă prezentare a R. P. Romîne, 
după care au fost prezentate reprodu
ceri după desenele Ligiei Macovei, 
patru dansuri romînești pe muzică de 
George Enescu și filmele documen
tare „Povestiri din lumea mării“ și „Al 
doilea festival George Enescu“. în ca
drul emisiunii s-au făcut, de aseme
nea, un scurt istoric al picturii romî
nești și o evocare a marelui muzician 
romîn George Enescu.

NEW YORK. Consiliul de Securita
te al O.N.U. a reluat la 22 aprilie 
examinarea problemei acțiunilor agre
sive ale Portugaliei împotriva Senega
lului.

BANGKOK. Cartierul general al 
S.E.A.T.O., cu sediul la Bangkok, a 
anunțat că la 22 aprilie au început în 
Marea Chinei de Sud manevrele for
țelor navale ale S.E.A.T.O. La mane
vre iau parte nave ale tuturor celor 
opt țări membre ale acestui pact agre-

BANGKOK. După cum anunță 
A.F.P., la 23 aprilie au sosit la Bang
kok amiralul Felt, comandantul for
țelor armate ale S.U.A. din Pacific, 
și generalul Paul Harkins, comandan
tul trupelor americane din Asia de 
sud-est. în aceeași zi au avut o în
trevedere cu ambasadorul american 
la Bangkok, K. Young, la sfîrșitul că
reia amiralul Felt a declarat cores; 
pondenților de presă 
discuțiilor purtate s-a 
situație din Laos.

LONDRA. Ministrul 
terne al Danemarcei, 
ministrul agriculturii, Skytte, au sosit 
la Londra pentru a duce tratative cu 
guvernul englez în vederea reducerii 
tarifelor la produsele alimentare ex
portate de Danemarca în Anglia.

Arestarea șefului

că în centrul 
aflat actuala

afacerilor ex- 
Häkkerup, și

unei importante rețele O.A.S.

PARIS. Autoritățile franceze au a- 
restat pe colonelul Henri Foumier- 
Foch, din garnizoana Blois, considerat 
a fi șeful unei importante rețele O.A.S. 
După cum relatează agenția A.F.P.,

poliția a fost pusă pe urmele colone
lului Foch de descoperirea unor docu
mente cu prilejul unei percheziții efec
tuate la domiciliul unui alt O.A.S.-ist, 
arestat recent.

BRASILIA. Intr-un interviu a- 
cordat ziarului „Ultima Hora“, pre
ședintele Braziliei, Joao Goulart, a de
clarat că vizita sa în Chile și Uru
guay are drept obiectiv strîngerea le
găturilor dintre cele trei țări „în ve
derea eliberării Americii (Latine — 
n.r.) de sub imperiul înapoierii“.

NAIROBI. Luînd cuvîntul la o adu
nare electorală la Nairobi, Jomo Ke
nyatta, liderul partidului Uniunea Na
țională Africană din Kenya (K.A.N.U.), 
a relevat că în întreaga țară se fac 
pregătiri pentru alegerile generale ce 
vor avea loc între 18 și 26 mai, în 
urma cărora Kenya va obține autono
mie internă. Kenyatta a expus progra
mul partidului său, care se pronun
ță pentru o deplină independență și 
pentru o politică de neaderare la 
blocurile militare.

Ia Singapore
SINGAPORE. Corespondenții agen

țiilor de presă anunță că la 22 apri
lie, la Singapore a avut loc o mare 
demonstrație pe străzile orașului și în 
fața sediului Președinției Consiliului 
de Miniștri, în semn dc protest împo
triva arestării cu două luni în urmă, 
a peste 100 de elemente democratice, 
pentru „vina“ de a se fi pronunțat 
împotriva planului colonialist de crea
re a Federației Malayeze. în fruntea 
demonstranților s-au aflat lideri ai 
Partidului Socialist Barisan din Sin
gapore, din rîndul căruia numeroși 
membri au fost aruncați în închi
soare.

TEL AVIV. Agenția France Presse 
anunță că la 23 aprilie a încetat din 
viață președintele Izraelului, Izhak 
Ben Zwi, în vîrstă de 79 de ani,
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