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In interiorul ziarului
® Tribuna experienței înaintate în 

ridicarea productivității muncii : 
Luptăm pentru o înaltă calitate 
a produselor ; Sporind capacil a- 
tea instalațiilor, mărim producti
vitatea muncii (pag. 2-a).• Florica Dinulescu — Viitorii 
mecanici agricoli la practică pe 
ogoare (pag. 2-a).

• Evenimentele din Iordania (pag. 4-a).
La lucrările agricole de primăvară

RITM SUSȚINUT, NIVEL AGROTEHNIC ÎNALT
Gospodăriile de stat din trusturile Constanța 
și Călărași au terminat semănatul porumbului în gospodăriile agricole de stat se desfășoară cu intensitate lucrările de însămînțare a porumbului. în 
cele mai multe unități, datorită bunei organizări a muncii, folosirii întregii capacități de lucru a mașinilor și a timpului prielnic, muncii harnice a mecanizatorilor s-au obținut succese însemnate. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de către gospodăriile agricole de stat din Trusturile Constanța 
și Călărași, unde s-a terminat semănatul porumbului. Această lucrare de mare însemnătate pentru recoltă se apropie de sfîrșit și în cadrul trusturilor G.A.S. București, Arad, Sînnicolau Mare, Tulcea, Crișana și Ploiești.Pînă în seara zilei de 25 aprilie a.c., în gospodăriile agricole de stat au fost însămînțate cu porumb 290 mii de hectare.

Tractoarele să fie mai bine folosite!

Frimtasi la semănat 
în regiunea DobrogeaCONSTANȚA (coresp. „Scînteii’’). — în unitățile agricole socialiste din regiunea Dobrogea semănatul porumbului este în plină desfășurare. Pregătind temeinic campania, Iuînd din vreme cele mai corespunzătoare măsuri, gospodăriile agricole colective din Pecineaga, Valu Traian, Dulcești, 23 August, Moșneni și multe altele au terminat semănatul întregii suprafețe cu porumb.Fruntașe la semănat sînt unitățile agricole socialiste din raioanele Negru Vodă, Medgidia, precum și cele din comunele care aparțin orașului Constanța. Aici semănatul porumbului se apropie de sfîrșit. Pînă în prezent unitățile agricole socialiste din regiunea Dobrogea au însămînțat cu porumb 150 000 de hectare. în numeroase gospodării de stat și gospodării colective din regiune se execută acum grăpatul terenului cultivat cu porumb.

în aceste zile, lucrătorii din gospodăriile' de stat din trustul Timișoara muncesc cu elan pentru a îndeplini sarcina dé a cultiva în acest an 33 300 hectare cu porumb — o suprafață mult mai mare decît anul trecut. Realizările obținute la semănatul porumbului sînt diferite de la o gospodărie la alta, după cum conducătorii fiecăreia au organizat munca.Printre gospodăriile fruntașe la semănatul porumbului este și cea din Beciche- recu Mic. în planul de producție se prevede cultivarea a 1 400 hectare cu porumb. Aici, încă la data de 17 aprilie, s-a ieșit în cîmp la semănat pe porțiunile mai zvîntate. Ceea ce caracterizează activitatea gospodăriei de stat Bc- cichcrecu Mic este buna organizare a muncii. Tov. Ion Pantea, directorul gospodăriei, și tov. Aurelian Iovan, in-

ginerul șef, au știut să organizeze astfel munca încît să se încadreze în condițiile de lucru din această primăvară. Ei au constatat că planul de lucru, care prevedea executarea semănatului de către fiecare tractorist, pe parcela încredințată, nu mai corespunde. în timp ce pe unele suprafețe terenul se zvîntase, pe altele se menținea umed. Ar fi însemnat să lucreze numai unii tractoriști, iar ceilalți să aștepte zvîntarea pămîntului pe parcelele lor. Pentru a se lucra din plin, tractoriștii au fost regrupați și astfel s-a putut semăna porumbul pe terenurile care s-au zvîntat mai repede.Datorită bunei organizări a muncii, mecanizatorii folosesc din plin mașinile și tractoarele, timpul prielnic. Cu 9 tractoare se lucrează aci la pregătirea terenului, jar cu 14 tractoare la semănat. Rit

mul de lucru se realizează de zi. Brigada de tractoare condusă de Sav Andrei a obținut cele mai bune rezultate. Mecanizatorii muncesc mai mult elan pentru cîteva zile să termine natul porumbului.Gospodăria de stat Vii cultivă în acest an o mare suprafață cu porumb : 2 015hectare. Ca urmare a bunei organizări a muncii s-au și semănat 1 350 ha. De la tov. Andrei Hutira, directorul gospodăriei, aflăm că aici, pe lingă măsurile luate pentru executarea semănatului în ritm susținut, s-a dat cea mai mare atenție calității lucrărilor. în primul rînd se fac controale pe teren pentru a

cu și ca în semă-
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Clarii

Se extinde 
rețeaua 

de electrificare

Pe scena Teatrului român de stat 
din Timișoara a fost prezentată joi 
seara în premieră piesa „Trei surori" 
de Cehov. Regia spectacolului apar
ține lui Ion Maximilian, iar sceno
grafia este semnată de Ovidiu Sturza.

Complexul de 
cămine studen
țești ale Institu
tului Politehnic 
din Capitală a 
îmbrăcat haina 
de primăvară.

(Foto :
Gh. Vințilă)

Mase plastice-în loc de metal
In acest an Uzinele „Steagul Roșu“ din Brașov au 

introdus în fabricație încă 20 de repere din materiale 
plastice.

Uzinele „Semănătoarea" din Capitală au economisit 
pe această cale, în primul trimestru al anului,, peste 
41 tone de metal. Ele au introdus fabricația de seiie 
a lagărelor și distribuitoarelor de semințe la mașinile 
de semănat porumb și au extins fabricarea unui mare 
număr de discuri din relon.

La Uzina „înfrățirea“ din Oradea masele plastice 
sînt folosite la fabricarea roților dințate și a diverse
lor tipuri de mașini-unelte. Numai la construirea frigi
derelor s-au economisit în acest an aproape 50 de tone 
de tablă.

In primele trei luni ale anului s-au economisit în ra
mura construcțiilor de mașini peste 220 tone de me
tal, realizîndu-se astfel economii de peste 1 100 000 lei.

Penfru înfrumusețarea 
lașului

IAȘI (coresp. „Scînteii”). — Pen
tru înfrumusețarea lașului, lucrătorii 
întreprinderii tehnico-sanitare a sfa
tului popular orășenesc execută zilnic 
lucrări de extindere a spațiilor verzi, 
plantări de arbori și arbuști, tranda
firi și flori. Față de anul 1962 supra
fața de spații verzi va crește cu 
încă 11 hectare, în special printre 
noile blocuri de locuințe din Piața 
Unirii, din cartierele Avram Iancu — 
Broșteni, „23 August” de pe Copou, 
Dimitrie Cantemir etc.

„Trei surori" în premieră 
la Timișoara

nu se depăși viteza de
ION HERȚEG

(Continuare în pag. IlI-a)

Lucrări de sézôn 
la G. A. C. 
din Boghiș

Comitetul de partid ți cele 6 orga
nizații de bază din brigăzile de cîmp 
ale G.A.C. Boghiș, raionul Satu-Mare, 
au antrenat la o activitate rodnică pe 
toți colectiviștii. Cele 11 tractoare ți 
102 atelaje au ieșit la cîmp șl lucrea
ză din plin pe ogoare.

Fotoreporterii noștri au surprins 
citeva imagini din aceste zile de pri
măvară.

1. Din rlndurlle celor mal buni co
lectiviști șl 111 de colectiviști, 26 au de
venit tractoriști și lucrează în brigada 
condusă de Paul Guia. Tracto
riștii Toma Vaier, Mihal Bablcl, 
Andrei Macău, Danii Varga șl ceilalți 
muncesc cu simț de răspundere, cxe- 
cutind numai lucrări de calitate.

Din zori șl pînă noaptea șl din 
noapte pînă-n zori — în două schim
buri — mecanizatorii, alături de colec
tiviști, pun baza recoltei din acest an. 
Semănatul culturilor din prima epocă 
fiind terminat, acum se însămînțează 
porumbul.

2. Pentru obținerea de producții 
sporite la hectar, consiliul de condu
cere al gospodăriei a luat măsuri de 
scurgere a apelor de pe terenurile 
joase. Peste 600 colectiviști, în frunte 
cu membrii șl candldațil de partid, au 
săpat peste 13 000 m liniari șanțuri. 
Datorită lucrărilor de scurgere a ape
lor, pe o tarla de 97 ha, unde din cau
ză că bălteau apele, se obțineau recol
te slabe, acum griul se prezintă foarte 
bine, promlțînd o recoltă bogată. Alte

300 de hectare, de pe care nu >• re
colta nimic, anul acesta stnt insămtn- 
tata cu porumb *1 alte culturi.

3. Anul acesta colectiviștii din Bo
ghiș cultivă cu legume 20 ha. Brigada 
legumicolă, condusă de priceputul gră
dinar Ion Polenaru, a șl însămlnțat a- 
proape 6 ha cu legume timpurii. Răsa
dul de varză timpurie este transportat 
la locul de plantare.

4. Graficul tntreceril socialiste com
pletat „la zi". El oglindește rezultatele 
obținute de cele 6 brigăzi de cimp 
care se află tntr-o vie Întrecere. Pînă 
acum locul I 11 deține brigada nr. 5, 
a lui Pop Ștefan, iar locul doi bri
gada nr. 1, condusă de brigadierul 
Marian Gheorghe. Colectiviștii Bodea 
Olimpia, Danclu Augustin, Gherasim 
Vlrag Valeria, Casut Aurica, Borbel 
Zoltan slnt fruntași în muncă In cam
pania agricolă de primăvară.

Muncitoarele Victoria Donescu și Vasiiica Gheorghe de la sectorul 
I de tricotat al fabricii de ciorapi „Pavel Tcacenco“ din Capitală obțin, 
în cinstea zilei de 1 Mai, realizări de seamă în întrecere. In această 
lună, ele și-au depășit simțitor sarcinile de producție șl au realizat 
Însemnate economii la ace de tricotat (Foto ; Agerpres)

La cele peste 4 500 
de sate și comune 
electrificate în ulti
mii ani se vor mai a- 
dăuga anul acesta 
încă 800 de noi loca
lități.

Pentru alimenta
rea cu energie elec
trică a noilor comu
ne și sate ce urmea
ză a fi electrificate 
se construiesc anul 
acesta încă 1 500 km 
de linii de 15 kilo
volt!.

(Agerpres)

Deschiderea ședinței plenare a Comitetului 
de Stat pentru Cultură și ArtăJoi dimineața, în sala de marmură a Casei Scînteii, s-a deschis ședința plenară a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Pe ordinea de zi a ședinței se află problemele activității cultural-educative de masă în condițiile satului colectivizat și unele probleme ale repertoriului teatrelor dramatice.La ședință iau parte membrii Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai Consiliilor Așezămintelor Culturale, pentru Răspîndirea Cunoștințelor Cultural-Științifice și Teatrelor, din cadrul Comitetului, președinții și secretarii comitetelor regionale de cultură și artă, reprezentanți ai organizațiilor obștești, președinții și secretarii comisiilor regionale pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, directorii de teatre din Capitală și din țară, regizori, secretari literari, dramaturgi, critici de artă, lucrători din a- paratul de specialitate al C.S.C.A.,

reprezentanți ai ziarelor centrale și ai publicațiilor culturale.Lucrările ședinței au fost deschise de tovarășa Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, care a prezentat o informare cu privire la activitatea Biroului executiv al C.S.C.A. de la înființarea sa pînă în prezent.Tov. Ion Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A., a prezentat raportul cu privire la activitatea cultural-educa- tivă de masă în condițiile satului colectivizat.La discuțiile pe marginea raportului au luat parte reprezentanți ai unor sfaturi populare regionale, comitete regionale și raionale de cultură și artă, comisii pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, precum și conducători ai unor instituții culturale și obștești.Lucrările plenarei continuă.(Agerpres)
Primirea de către tovarășul Chivu Stoica a delegației 

de activiști aiJîn ziua de 25 aprilie, tovarășul Chivu Stoica, membru ’ al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., a primit delegația de activiști ai P.C. Bulgar condusă de tovarășul Stoian Karadjov, membru al C.C. al P.C. Bulgar. La primire au fost de față tovarășii Petre Lupu, mem-

P. C. Bulgarbru al C.C. al P.M.R., Constantin Lăzărescu, membru supleant al C.C. al P.M.R., șefii și adjuncții unor secții ale Comitetului Central, activiști cu munci de răspundere în aparatul C.C. al P.M.R.Primireh s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

De peste hotare
PESTE 1 000 DE OAMENI DE 

ȘTIINȚA JAPONEZI au semnat peti
ția de protest împotriva intrării în 
porturile 
atomice

japoneze a submarinelor 
americane.

APRILIE au sosit la Mos-LA 25
cova Averell Harriman, secretar de 
stat adjunct al S.U.A. pentru proble
mele politice, și persoanele care îl 
însoțesc.

COMITETUL EXECUTIV AL PARTI
DULUI LABURIST ENGLEZ a condam
nat exscutaiea lui Julian Grimau. 
Conducătorii laburiști consideră 
acest act ca fiind „o dovadă a ca
racterului represiv al regimului lui 
Franco“.

ÎN URMA PRESIUNILOR OPINIEI 
PUBLICE, guvernul venezuelean a 
fost nevoit să pună în libertate pe 
ziariștii progresiști Aquiles Marquez 
și Guillermo Campos Martinez.

58 DE PROFESORI ȘI CONFEREN
ȚIARI de la Facultatea de științe 
umanistice a Universității din Paris 
au adresat opiniei publice și guver
nelor din toate țările apelul „de a 
depune toate eforturile pentru ca în 
cel mal scurt timp să se ajungă la o 
înțelegere cu privire la încheierea 
tratatului de dezarmare generală sub 
un control »trief*.

In întîmpinarea zilei de 1' Mai7

Prin mai buna folosire 
a mecanismelor în subteranORADEA (coresp. „Scînteii’). — în cinstea zilei de 1 Mai, minerii din cadrul trustului Ardealul au obținut indici înalți de utilizare a mecanismelor. De exemplu, la tăierea cărbunelui cu combine și haveze s-a obținut un indice de u- tilizare cu 15 la sută mai mare față de sarcina planificată, iar Ia viteza de avansare în abatajele cameră depășit cu în urma planul a fost 14 la sută.folosirii mai

din plin a mecanismelor din subteran, minerii din cadrul trustului Ardealul au extras în plus, de la începutul anului și pînă la 25 aprilie, 8 565 tone lignit, 1 800 tone cărbune brun, 1 203 tone nisip bituminös și 486 tone argilă. Prin scăderea conținutului de cenușă, calitatea lignitului a fost îmbunătățită cu 3,4 la sută, iar a cărbunelui brun cu 1,4 la sută.

în întîmpinarea Zilei de 1 Mai, în Capitală și în alte localități au loc adunări festive în care oamenii muncii din țara noastră își manifestă solidaritatea internațională cu oamenii muncii pretutindeni. Aceste dunări prilejuiesc odată o trecere în vistă a realizărilor obținute în întrecerea cialistă desfășurată întîmpinarea marii sărbători.
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La Uzina de pompe și mașini agricole București a vorbit tovarășul Ion Cîrcei, prim-secretar

al Comitetului raional P.M.R. 23 August.Colectivul acestei uzine a realizat peste plan 80 de pompe de diferite mărimi, depășindu-și astfel angajamentul luat în cinstea Zilei de 1 Mai, a redus prețul de cost și a făcut economii în valoare de 200 000 lei. Planul producției globale și marfă a fost depășit, iar productivitatea muncii a crescut cu aproape 2 la sută față de plan.Brigăzile conduse de Dumitru Mihai, Marcel Mirea, Aurel Matei și A- lexandru Glodeanu s-au situat în fruntea întrecerii socialiste.

Tocmai se pornise 
o ploaie strașnică. 
Oamenii pădurilor 
coborîseră din par
chet. în atmosfera din cabană n-a pătruns
timpul mohorît de afară. Dimpotrivă : vi
goare, optimism, bună dispoziție.

Aici, în locul unde ne aflăm, în munții 
Gurghiului, pădurile sînt atît de întinse și 
de bogate încît ochiul nu le mai dă de 
hotar. La o palmă de loc depărtare, colo 
peste coamele împădurite, își au izvoarele 
Mureșul și Oltul. In parchetul Florești din 
parcela forestieră 14—15 Pescărie — cum 
e cunoscută prin partea locului — își are 
locul de muncă brigada venită acum 
se adăpostească în cabană. Peste 60 
oameni — un colectiv unit în vorbă 
faptă, muncitori forestieri din tată în 
— înmănunchează această brigadă com
plexă. Provin din comune învecinate : Gur- 
ghiu, Ibănești, Toaca, Hodac (Hodășenii 
sînt mari meșteri fluierași și deținători ai 
unui bogat tezaur folcloristic). In toate 
aceste așezări sînt sute de familii de Tu
doran, Gliga și Fărcași. Se deosebesc în
tre ei, după cum aveam să aflăm, „după 
data nașterii, numărul casei și... realizările 
din producție“. Aceiași muncitor care mi-a 
făcut această informare a ținut să preci
zeze :

— In brigada noastră sînt 12 Tudorani. 
Șeful nostru, tot Tudoran îl cheamă. Bri
gada cu care ne întrecem este condusă 
de un alt Tudoran și se află într-un loc 
destul de îndepărtat de aici, în parchetul 
Borta. Ne deosebim unii de alții nu numai 
pentru că șeful nostru de brigadă este Du
mitru, iar celălalt Ion, ci și pentru că, după 
cum avem ultimele vești de la tovarășul 
maistru Csiki — e de față și poate să 
spună dacă greșesc — în întrecere ne des
part niște procente: brigada lui Ion a rea
lizat, în ultimul timp, o productivitate de 
1,25 mc masă lemnoasă om-zi, pe cînd noi 
am săltat-o la 1,36 mc.

Discuția ar fi continuat pe același făgaș 
dacă nu se întîmpla să sosească un oas
pete — inginerul Ion Pețan, șeful de sec
tor de la Isticeu.

— Cînd începuse să picure mi-am spus 
c-o să vă găsesc în cabană și o să stăm 
de vorbă mai pe îndelete. I-am adus o 
știre șefului vostru — și arătă cu capul 
spre un bărbat frumos, înalt și țeapăn ca 
bradul.

Scoase din buzunarul hainei o coală în
grijit împăturită și i-o întinse.

să 
de
Și 

fiii

Oamenii au făcut ceic In jurul Iul Tudo- 
ran. Au citit primele rîndurl și și-au dat 
seama Îndată despre ce e vorba: Reco
mandare. Subsemnatul Pețan Ion... 11 cu
nosc pg tovarășul Tudoran Dumitru din 
anul 1950. l-am urmărit fiecare munca în 
parchetele exploatării... este un muncitor 
vrednic... îi plac mecanismele, le îngri
jește... disciplinat în muncă... bun organi
zator... îl recomand pentru primirea în rîn- 
dul candidaților de partid.

Are Tudoran bujori tn obraji, dar emo
ția i-a aprins parcă.

Cîte și mai cîte au discutat. Nu scăpau

A A

meseria de 
După cum 
se întreabă

Carnet de întrecere

prilejul să presare pe lci-colo cîte o glumă 
care-i înveselea într-atît încît și pereții ca
banei se cutremurau de rîsul lor voinicesc, 
sănătos.

Iacob Morar a fost pus la încercare. 
Știau cu toții că lucrează cu fierăstrăul 
mecanic neîntrerupt de vreo 3 ani și că 
starea mașinii e ca și atunci cînd a fost 
scoasă din cutie. O revizuiește și o unge 
zilnic. Frații Ton și Toader Crișan de la @1 
au deprins meșteșugul și au devenit apoi 
motoriști iscusiți. Voiau însă să afle dacă 
Morar cunoaște pe de rost seria mașinii. 
O cunoștea: 129 329.

Un altul, hodășean de loc, a fost pus să 
cînte o baladă. Nu s-au mulțumit cu atît. 
I-au cerut s-o și scrie, pentru ca și alții 
s-o învețe.

— Cîți din voi îs croitori? — i-a întrebat 
Pețan.

— Toți. Sîntem croitori în... lemn.
La ce se făcea aluzie?
Lucrînd de aproape 4 ani împreună, fie

care din membtii brigăzii s-a specializat 
pe un anumit loc de muncă, cunoscînd în 
același timp, toate fazele de lucru. Ion Tu
doran este mecanic, dar Vasile Petrea, Va
sile Tudoran, Ion Moldovan, Iuliu Maca- 
rie, Vasile Chioreanu sau oricare din bri
gadă îl poate înlocui în caz de nevoie, ori 
pot foarte bine munci cu fierăstrăul me
canic. Fiecare din . ei este în același timp 
și un priceput sortator. De aici și asocie-

rea cu 
croitor, 
croitorul 
cum să croiască mai 

bine stofa, să folosească din ea fiecare bu
cată, la fel gîndesa și ei. Cum să taie fie
care bucată de lemn, la ce dimensiune, 
cum să aleagă sortimentele cele mai valo
roase pentru ca fiece bucățică să-și gă- 

. sească întrebuințare. Așa a ajuns brigada 
să obțină dintr-un metru cub de masă lem
noasă 86 la sută lemn de lucru.

— Cînd spun că nu e pădure fără uscă
turi, oamenii se gîndesc la mai multe în
țelesuri. Oricum ai lua-o, fie că-i vorba de 
brigadă, fie că-i vorba de pădurea pe care 
noi am tăiat-o, pol spune că nu avom us- 

: cături — își dele cu părerea șeful de 
brigadă.

•— Păi dacă pînă și crăcile subțiri sînt 
legale snopi și valorificate pentru lemn de 
foc! — întări spusele lui Tudoran un om 
de alături, pînă atunci tăcut în colțul său.

— Știu. Ne cunoaștem doar nu de-o 
zi, două — se arătă mulțumit Pețan, șeful 
de sector. Am văzut că-n urma voastră 
pădurea rămîne curată ca-n palmă. După 
voi am tăcut puține plantații. Ici-colo. E 
frumos din partea voastră că protejați pu- 
ieții.

— Veniți cu noi. Veți fi mulțumit de ce 
veți vedea.

’ Tovarășul Pețan primi bucuros invitația. 
Avea să fie în acea zi martorul unui nou 
succes pe care-1 înregistra brigadŒ lui Tu
doran în întrecere. Productivitatea muncii 
pe muncitor forestier a fost apreciată după 
„ochi“ la peste 1,40 mc masă lemnoasă. 
„Astăzi mai bine decît ieri, mîine mal bine 
decît astăzi“ — lămuri cauzele succeselor 
lor Dumitru Tudoran.

In drum spre sectorul de la Isticeu, co
munistul Pețan aducea din codrul înde
părtat știrea succeselor obținute de mun
citorii forestieri în cinstea zilei de 1 Mai 
și o frîntură din balada țapinarului hodă- 
cean. „Ne-au venit ajutoare / Fierăs
traie și tractoare / Iar pe-a munților că
rare / Suie azi funlculare“.

O frîntură dinir-un cîntec născut în Ini
ma pădurilor. Din multe piepturi de oameni 
înfrățiți prin muncă șl idealuri comune — 
romîni și maghiari — răsună astăzi în pă
dure acest zvon de muncă și viață nouă.

C. MORARU 
L. DEAKI
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Pe lacul Herăstrău (Foto t Gh. Vlnțilă)

Luptăm pentru o înaltă
produselorColectivul întreprinderii noastre prine pe primul plan al preocupărilor sale lupta pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor. Se știe că produsele noastre — rulmenții — sînt solicitați de către marile întreprinderi constructoare de mașini din țară. Ne străduim ca aceste produse să fie de o calitate cît mai bună. în vederea ridicării calității produselor s-au luat în uzina noastră o série de măsuri.În primul rînd s-a pus un mare accent pe introducerea tehnicii noi, pe extinderea unor procedee moderne, care au dus la reducerea abaterilor parametrice a elementelor de rulmenți. Tot pentru asigurarea unei calități superioare s-au luat măsuri ca și semifabricatele să fie executate în cadrul toleranțelor strict limitate prevăzute în planurile de operații. Pentru respectarea acestor toleranțe s-a introdus cu succes laminarea inelelor de rulmenți după operația de forjare. Pentru curățarea barelor înainte de a fi introduse în mașină s-a confecționat un dispozitiv special, care ne dă posibilitatea să eliminăm inelele decar- burate provocate de adausul neuniform al țundărului de pe bară. Acest procedeu se va extinde la toate mașinile de forjat.S-a îmbunătățit și tratamentul secundar al elementelor de rulmenți, care se face în prezent cu ajutorul unui agregat de călire automată. Tratamentul termic de călire a corpurilor de rulare se face în tobe rotative, asigurîn- du-se o răcire uniformă. (Sistemul vechi prevedea răcirea corpurilor de rulare prin așezare în coșuri, ceea ce făcea ca uneori răcirea să nu fie uniformă în punctele de contact).

O atenție deosebită se acordă și prelucrării mecanice prin așchie- re. Strunjirea inelelor de rulmenți se prelucrează pe linie de transfer, formată dintr-un grup de mașini automate, care asigură o execuție corectă a dimensiunilor parametrice. Tehnologia veche pentru rectificarea plană a fețelor inelelor de rulmenți pe platouri a fost înlocuită ; s-a trecut la introducerea unor dispozitive de strunjire simultană cu atac frontal, asigurîndu-se o precizie mai ridicată a prelucrării.Pornind de la faptul că parametrii cei mai importanți de care depind foarte mult rotirea și durabilitatea rulmenților îl constituie calea de rulare, în fabrică s-a introdus operația de suprafini- sare a căii de rulare, prin procedeul vibronetezirii. De asemenea, prin introducerea aparatelor pneumatice de control se asigură o precizie înaltă la verificarea diametrului interior almenților.La secția montaj noi dispozitive de

nerea unei simțitoare îmbunătă- . țiri calitative a rulmenților.Un aport însemnat la îmbunătățirea calității rulmenților aduce și laboratorul uzinei. în cadrul laboratorului uzinei noastre s-a elaborat și s-a’ experimentat o nouă metodă de protecție cu hîr- tie anticorozivă, care se bazează pe principiul inhibitorilor în faza de vapori. Pentru înlăturarea magnetismului remanent din rulmenți s-au proiectat și confecționat în uzina noastră aparate de demagnetizare cu performanțe tehnice superioare celor existente. Pentru verificarea magnetismului s-au construit aparate speciale.Laboratorul de metrologie a fost și el înzestrat cu aparatură modernă, spre a se putea face o verificare la un înalt nivel tehnic asupra preciziei aparatelor de măsurat din fabricație.Foarte mult s-a pus accentul în uzina noastră și pe organizarea controlului preventiv. A luat ființă

inelelor rul-s-au introdus asamblare a au ușurat

Sporind capacitatea instalațiilor 
mărim productivitatea munciiExploatînd rațional liniile tehnologice, descoperind și eliminînd locurile înguste în procesul de fabricație, colectivul uzinei noastre a reușit să sporească, an de an, capacitățile de producție, să pună în valoare noi rezerve de creștere a productivității muncii.Cunoscînd că încă din faza de proiectare și montaj a fabricii s-au prevăzut unele posibilități de a îmbunătăți pe parcurs fluxul de fabricație, noi am căutat să folosim cu rezultate cît mai pozitive aceste avantaje, aducînd procesului de producție unèle modificări care ne-au permis să obținem cu aceleași mașini o producție mult sporită, superioară volumului de producție proiectat. în faza de proiectare se întrevedea, de pildă, posibilitatea ca, printr-o investiție minimă — reprezentînd circa 2 la sută din totalul fondurilor alocate inițial — capacitatea de producție să crească cu circa 25 la sută. Lucrul acesta l-am realizat acum prin montarea suplimentară în fluxurile de fabricație a unui cuptor pentru ars calcar, a unei coloane de distilare a lichidelor slabe amoniacale și a unui calci-

o grupă de controlori cu o calificare mai înaltă și cu o experiență îndelungată în procesul de producție, care studiază temeinic cauzele ce duceau la rebuturi. A- ceastă grupă se ocupă și de experimentarea aparatelor noi de control introduse în fabricație.în anul 1962 au fost organizate cursuri de ridicare a .calificării și de specializare pentru toate meseriile din uzină. Numai la cursul de specializare al controlorilor de calitate au urmat 86 de cursanți ; în prezent ei utilizează cu precizie și îndemînare aparatura cu care este înzestrată secția. Cei peste 45 de reglori care au urmat cursurile de ridicare a calificării s-au dovedit foarte exigenți în ce privește încadrarea elementelor de rulmenți în cîmpul de toleranță prevăzută în planul de operații.Pentru cadrele tehnico-ingine- rești se țin informări săptămînale privind noutățile tehnico-știin- țifice apărute în domeniul nostru de activitate. Propaganda prin conferințe tehnice este și ea mereu în atenția conducerii uzinei și a organizației de partid.Colectivul nostru va lua în continuare noi măsuri de perfecționare a tehnologiei, de ridicare a calificării la nivelul cerințelor actuale ce stau în fața nostru. colectivului
CÎMPEANU,

de control
Ing. AUGUSTIN 
șeful serviciului 
tehnic de calitate ; AUREL 
TATU, controlor tehnic, Uzi

nele „RulmentuV'-Brașov

De asemenea, automatizarea introducerii aburului în instalația de distilație a permis realizarea unui regim hidrodinamic optim, creîndu-se astfel posibilitatea prelucrării unei cantități suplimentare de leșie de filtru. Aceste măsuri, completate cu o bună întreținere a utilajelor, au contribuit la creșterea substanțială a productivității muncii.În vederea creșterii, în continuare, a productivității muncii în uzina noastră a luat ființă un colectiv de specialiști pentru stiidierea și valorificarea pe mai departe a rezervelor existente la aparatele- cheie, directoare ale procesului de producție Din datele 'preliminate obținute în urma studiului făcut de colectiv, rezultă că pentru a- paratele din stația de distilație, pentru compresoarele de bioxid de carbon, instalațiile de transport sodă și altele, nu se mai poate conta prea mult pe rezerve interne nefolosite în ce privește dezvoltarea capacităților de producție. De aceea, aici se impune luarea unor măsuri de perfecționare a tehnologiei. Bunăoară, pentru stația de distilare s-a propus folosirea leșiei de filtru la capacitatea aparatelor instalate, surplusul rezultat urmînd să fie prelucrat în vederea obținerii unui nou produs necesar economiei naționale. De asemenea, montarea unui compresor de bioxid de carbon de mare capacitate va contribui, alături de alte măsuri, la obținerea unui spor de producție echivalent cu 10 000 tone de carbonat de sodiu brut anual. Prin realizarea automatizării stației de carbonatare și precipitare, randamentul de fabricație va crește și el considerabil. În felul acesta va fi redus corespunzător volumul lichidelor prelucrate în instalațiile de recuperare a amoniacului.O cale importantă pentru sporirea productivității muncii va fi și aceea a generalizării organizate, susținute, a experienței înaintate și a metodelor de lucru ale fruntașilor. în uzina noastră avem mulți fruntași. Printre aceștia la loc de cinste se situează Constantin Niculescu, maistru, Dumitru Stoica și Ohîi Ion, operatori chi- miști principali (secția caustică), Paul Crișan, maistru (secția calcinată) și alții. Experiența lor o vom studia și răspîndi în continuare, transformînd-o într-un bun al întregului colectiv.Ne aflăm în pragul sărbătoririi Zilei solidarității internationale a oamenilor muncii — 1 Mai.Acum graficele întrecerii înregistrează noi realizări. în prima jumătate a lunii aprilie, planul de producție la sodă caustică a fost realizat în proporție de 100,85 la sută, iar la sodă calcinată superioară a fost depășit cu 3,7 la sută. De la începutul anului și pînă în prezent, au fost date peste ___ . ... _______ . .. _ plan circa 1 400 tone de sodă cal- ținerea unui nou produs sodic cu cinată de calitate superioară și a- caracteristici tehnico-economice ------- A nnr' A-----superioare — soda grea.Instalațiile de absorbție a amoniacului, care prezentau capacități limitate, au suferit și ele unele modificări care au permis creșterea cantității de saramură amo- niacală preparată cu 35 mc/h, rea- lizîndu-se un spor de producție pentru această instalație de a- proape 7 to/h produse sodice exprimate în carbonat de sodiu brut.

nator rotativ pentru sodă calcinată.Analizînd în continuare schemele de fabricație am trecut la înlăturarea unor necorelații din procesul de producție, am realizat noi îmbunătățiri tehnice menite să ducă la sporirea suplimentară a capacităților de producție. Așa au fost realizate : sistematizarea traseelor de gaze dintre compresoare și coloanele de carbonatare-preci- pitare, generalizarea funcționării compresoarelor pentru toate categoriile de gaze folosite în procesul carbonatării etc. Prin separarea traseelor de lichide și suspensii de la coloanele de carbonatare și precipitare, am înlăturat unele micșorări neprevăzute a randamentelor de fabricație.Cu eforturi de investiții minime, prin îmbunătățiri constructive și sistematizări ale traseelor tehnologice, prin extinderea mecanizării și automatizării, noi am reușit să sporim capacitatea totală a fabricației cu încă 11 la sută. Realizări mari am obținut îndeosebi în privința măririi capacității de producție a calcinatoarelor rotative, unde prin modificarea sistemului de alimentare cu bicarbonat de sodiu și adoptarea unei tehnologii superioare de calcinare, s-a obținut un spor de producție de 70 la sută. Acest lucru a dat posibilitatea scoaterii integrale din fluxul de fabricație a unui calcinator ce va fi folosit în curînd pentru ob- proape 4 000 tone de sodă caustică calitatea I-a.Aceste realizări ne îndeamnă să muncim cu și mai mult spor pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin în acest an.
VASILE SAVULESCU, lngi- 
ner-șef ; ION BOTTAN, șeful 
serviciului producție Uzi
nele sodice Govora regiunea 

Argeș
rulmenților. Acestea mult munca și au dus și la obți-

Cîteva sute de tineri din regiunea București — la fel ca alții din cele
lalte regiuni — se pregătesc să devină mecanici agricoli. în aceste zile de 
primăvară, ei fac practică pe .ogoare, la brigăzile de tractoare ale S.M.T.-uri
lor, adăugind cunoștințelor dobîndite la cursuri deprinderile necesare parti
cipării la munca în. unitățile agricole socialiste. Să pornim, deci, la drum 
prin cîteva sate și comune și să vedem ce și cum lucrează elevii din anii 
II și III ai școlilor profesionale de mecanici agricoli. Perioada de practică 
durează pentru- primii între 8 aprilie—26 iulie, iar pentru cei din ultimul an 
între 1 martie—20 mai.

Nota 10 la „conducere 
și circulație"

Aflat la primul său „interviu“. Ma
rin Zoană, fiu de colectiviști din Băr- 
cănești, raionul Urziceni, nu pare 
deloc emoționat, își sucește numai 
bascul în mîini de parcă ar fi volan. 
Abia a terminat examenul de con
ducere a tractorului, pe care l-a 
luat cu neta 10. întrebarea firească:

— A fost greu ?
— Nu, răspunde vesel, doar mă 

învîrt pe lîngă tractoare de cînd 
eram mic. Mai am un frate tracto
rist și un altul mecanic. Și-apoi, am 
învățat și la școală...

Toți cei 45 de colegi de clasă din 
anul II al Școlii profesionale de me
canici agricoli a S.M.T. Eliza Stoe
nești din raionul Urziceni, au trecut 
cu bine examenul de conducere a 
tractorului. Ion Călin a luat nota 10, 
iar Călin Aurică, Ion Damian, Sandu 
Petre nota 9. După examen, elevii au 
fost repartizați la practică : unii în 
brigăzile de tractoare, alții în ate
lierul de reparații al S.M.T. După 10 
zile, grupele se schimbă — cei de 
la brigăzi lucrează în ateliere, iar 
ceilalți pe ogoare. Grupele sînt în
soțite de un profesor maistru, care 
veghează la îndeplinirea programu
lui de practică. Acesta le explică 
elevilor în amănunt luciările pe 
care le au de executat, cum să a- 
plice în practică cunoștințele teo
retice dobîndite la cursuri.

în cealaltă parte a regiunii, la 
Școala profesională de mecanici a- 
gricoli a S.M.T. Roșiori de Vede, cei 
19- de elevi din anul III au obținut 
pe primele două trimestre note bune 
și foarte bune. La concursul pe re
giune al tinerilor mecanizatori și teh
nicieni agricoli, Dumitru Popescu și 
Petre Dragomir au luat premiul I. 
Elevii din anii II și III fac practică 
la 10 S.M.T. din regiune. Cei din ul
timul an, care vor termina cursurile

peste cîteva luni, se află chiar la 
stațiunile de mașini și tractoare 
unde vor lucra după absolvirea șco
lii. în acest fel, ei se familiarizează 
încă de pe acum cu problemele 
acestor unități.

Acolo unde s-a apreciat că elevii 
au cunoștințe temeinice și lucrează 
conștiincios ca, de pildă, în unele 
brigăzi ale stațiunilor de mașini și 
tractoare Eliza Stoenești, Nanov, Vi
dele, Odobeasca, schimbul de zi pe 
tractoare a fost încredințat elevilor 
din ultimul an de studiu, iar 
noaptea lucrează tractoriștii ca
lificați. în timpul zilei de muncă, ele
vii sînt îndrumați cu grijă de spe
cialiștii din agricultură.

La semănatul porumbului
Ps terenul Movilița, elevi de la 

Centrul școlar agricol al G.A.S. Măi- 
neasca -Fierbinți jalonau terenul și 
apoi semănau porumb. La Bărcă- 
nești, elevii de la școala S.M.T. Eliza 
Stoenești discuiau terenul, iar la 
G.A.S. Tă.-tășești din raionul Răcari, 
elevii de la Fierbinți semănau po
rumb și lucrau la întreținerea cul
turilor.

— Dacă ar fi după ei — ne spune 
tov. Gh. Ionescu, secretarul Comite
tului de partid de la G.A.S. Tărtă- 
șești — nu s-ar mai da jos de pe 
tractor pînă noaptea tîrziu. Pe toți 
îi pasionează meseria aleasă și 
muncesc cu rîvnă. Ca să-i ajutăm 
să-Și însușească mai bine tainele 
meseriei, i-am repartizat pe lîngă cei 
mai pricepuți tractoriști și mecanici 
de tractoare. La sectorul mecanic al 
gospodăriei, elevii lucrează la re
parația combinelor și a pieselor de 
la agregatele de balotat paie. Me
canicul de motoare Gh. Rădănescu 
și tractoriștii fruntași Aurel Nicu- 
lae, Stancu Vasile, Mihai Carinciuc 
și alții îndrumă lucrările practice ale 
elevilor pe ogoare.

La ora prînzului, după cele 6 ore

<T)e îeuri DIN TOATA ȚARA
APARATAJ NOU PEN

TRU SPITALUL CLINIC. 
In ultimele luni secțiile spi
talului clinic din Tg. Mu
reș au fost înzestrate cu 
mai multe aparate din cele 
mai moderne. Nu de mult, 
secția de chirurgie cardio
vasculară a fost înzestrată 
cu un spirograf, pentru ex
plorările funcționale com
plexe ale aparatului respira
tor în vederea operațiilor pe 
inimă și pe plămîni. Prin
tre noutățile spitalului cli
nic se numără și aparatul 
special de electroforeză cu 
care a fost dotat laboratorul 
central și multe alte apara
te și instrumente medicale.

SCHIMB DE EXPE
RIENȚĂ ÎN INDUSTRIA 
MOBILEI. Pentru a cu
noaște experiența bună de 
producție a Fabricii de mo
bilă „Măgura Codlei”, tot 
mai multe colective din în
treprinderile Direcției ge
nerale pentru produse din 
lemn din cadrul Ministeru
lui Economiei Forestiere, își 
trimit delegați să o viziteze. 
Vizitatorii sînt muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
IPROFIL „Mobila” din 
Iași, „Tehnica lemnului”- 
București, „Gheorghe Doja” 
Arad^ care studiază proce
sul tehnologic al Fabricii ‘ 
„Măgura Codlei”, discută 
despre metodele noi folosite 
în fabricație, despre mate
rialele plastice ce se folo
sesc la fabricarea mobilei 
etc.

TURNEUL TEATRULUI 
DE STAT DIN BAIA 
MARE. Un grup de actori 
ai Teatrului de stat din Baia 
Mare a plecat într-un tur-

acestor notări, concluzia ar fl urmă
toarea : elevii au realizat lucrări de 
bună calitate, întrețin cu grijă ma
șinile încredințate.

Este firesc ca, în aceeași măsură 
cu școlile, S.M.T.-urile să fie și ele 
interesate în buna pregătire prac
tică a elevilor școlilor profesionale 
de mecanici agricoli. Cînd vor ter
mina cursurile,' absolvenții vor lucra 
pe mașinile acestor stațiuni. Se în- 
tîmplă, însă, pe alocuri, că tovarășii 
din conducerile unor S.M.T., preocu
pați de treburile curente ale campa
niei agricole, neglijează organizarea 
practicii elevilor și repartizarea lor 
la lucru. Astfel, la S.M.T. Roșiori de 
Vede, zile în șir elevii și-au irosit 
timpul îndeplinind munci care n-au 
nimic comun cu programul de prac
tică : au amenajat parcul, au făcut

da muncă prevăzute în program, cei 
10 elevi de la Centrul școlar agricol 
al G.A.S. Măineasca din Fierbinți, 
care fac practică la G.A.S, Tărtă
șești, s-au adunat la o scurtă con
sfătuire de producție. Fiecare po
vestește ce a muncit în ziua respec
tivă. Unii au lucrat cu sapa rotativă 
pe ogoarele de orz și secară de 
toamnă, alții au discuit terenul, 
cîțiva au învățat să repare și să lu
creze cu semănătoarea 2 SPC 2. 
Seara, șeful brigăzii de tractoare 
discută cu ei, îi îndrumă și-i ajută 
să-și noteze în caietele de practică 
lucrările executate în ziua respec
tivă. Dacă s-ar face o sinteză a curățenie prin stațiune etc. Ar fl fost

Mecanicul de întreținere Gheorghe Ionescu de la G.A.S. Târtășeștl 
explică elevilor din anul II al școlii profesionale de mecanici agricoli 
din Fierbinți modul de funcționare a presei de balotat paie.

(Foto : A. Cartojan)
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mai util pentru pregătirea elevilor ca 
orele de lucru să fie folosite intens 
la muncile agricole, iar alte activi
tăți să fie îndeplinite în timpul liber.

După orei® de muncă
— Să vă spun drept — ne-a rela

tat unul dintre elevii aflați la secto
rul mecanic al G.A.S. Tărtășești — 
după ce ne întoarcem de la cîmp și 
luăm masa, pînă seara ne plictisim 
bătînd mingea. Am vrea să ne pe
trecem timpul liber mai cu folos.

Elevul avea dreptate. La sector 
există o bibliotecă, un club. Ziua 
însă, responsabilul nu poate fi gă
sit. Doar din cînd în cînd, seara, mai 
dă drumul la televizor.

Majoritatea unităților în care elevii 
fac practică s-au îngrijit să le asi
gure acestora condiții bune de ca
zare, hrană, le îndrumă îndeaproape 
munca pe ogoare. Este un fapt po
zitiv. Dar, după cum se vede, unele 
laturi ale activității tinerilor au ră
mas în afara preocupărilor. Apare, 
deci, și mai’ evident rolul deosebit 
al profesorului maistru care îndrumă 
practica elevilor. El este acela care 
trebuie să le recomande pentru lec
tură diferite cărți și broșuri, să ini
țieze în timpul liber diferite activități 
distractive și educative.

Controlul permanent al conținutu
lui practicii elevilor e o condiție 
principală a realizării în bune con
diții a programului stabilit. Se pare 
însă că de această sarcină a sa 
a uitat conducerea Centrului școlar 
agricol din Fierbinți, care de două 
săptămîni, de cînd elevii au sosit la 
G.A.S. Tărtășești, nu s-a interesat 
de rezultatele activității lor.

Pregătirea cît mai temeinică a 
viitoarelor cadre de mecanizatori re
prezintă un aspect important al ac
tivității pentru dezvoltarea și înflo
rirea agriculturii socialiste. La acest 
fapt se referea și mecanizatorul Gh. 
Ionescu, de la G.A.S. Tărtășești :

— Cînd eram de vîrsta acestor 
băieți, tractoarele erau o raritate, o 
apariție ce ridica în picioare tot sa
tul. Acum, deîndată ce ee ridică 
copăcel, copiii încep să dea tîrcoale 
tractoarelor. Mîine vom avea mașini 
șl unelte agricole tot mai multe și mai 
perfecționate. Acestea vor fi mînuite 
chiar de elevii de azi, care acum 
pătrund în tainele meseriei. Tocmai 
de aceea, sîntem datori să-i ajutăm 
pe acești tineri să învețe cît mai 
temeinic, să devină nu numai buni 
mecanizatori, ci și cetățeni harnici, 
cu dragoste dg muncă.

Aceasta este, într-adevăr, o sar
cină de înaltă răspundere.

FLORICA DINULESCU

neu prin țară. In cele 45 de 
zile cît va dura turneul, co
lectivul de actori va pre
zenta o serie de spectacole 
în cîteva stațiuni balneo
climaterice printre care : 
Băile Herculane, Tușnad- 
Băi, Slănic Moldova, pre
cum și în unele centre 
muncitorești din regiunile 
Crișana, Cluj, Banat, Bra
șov și altele.

UN TREN CU FIER 
VECHI. Din stația de cale 
ferată Ploiești-Triaj a plecat 
zilele acestea o garnitură de 
tren încărcată cu 420 tone 
fier vechi avînd destinația 
Combinatul Siderurgic Hu
nedoara. De la începutul 
anului și pînă în prezent ti
neretul din regiunea 
iești a colectat 
I.C.M.-ului 9 300 
și fontă veche.

RIDICAREA
CĂRII MAIȘTRILOR MI
NERI. Pentru întărirea ro
lului maistrului ca organi
zator și conducător nemijlo
cit al procesului de pro
ducție conducerea Combi
natului carbonifer Valea 
Jiului a inițiat de curînd 
deschiderea unor cursuri de 
ridicare a calificării maiștri
lor mineri și electromeca
nici. Aceste cursuri sînt 
urmate de peste 500 de 
maiștri de la toate exploa
tările miniere din Valea 
Țiului.

ÎNTRECERE PENTRU 
CEA MAI FRUMOASĂ 
STRADA. în orașul Cîm- 

\pulung-Muscel se desfășoa
ră o susținută întrecere a 
cetățenilor „Pentru cea 
mai frumoasă stradă din 
oraș”. Pînă acum s-au cu
rățat parcurile și spațiile 
verzi pe. o suprafață de 
80 000 metri pătrați, s-au 
văruit 2 000 de pomi pe 

marginea șoselei. 
Totodată s-au 
reparat și văruit 
mai multe imo
bile.

Plo- 
și predat 
tone fier

CALIFI-

în raionul V. I Lsnin, co
misiile de femei contribuie 
activ la acjiunile de educație 
sanitară. Zilele acestea, la Pa
latul pionierilor, 800 de cetă
țeni au 
despre 
menful 
zionat
prezentat de ansamblul de 
estradă al Colegiului avocaji. 
lor din București.

în cadrul „Zilelor profilac
tice“ ce au avut loc în luna

ascultai conferinfa 
„Băfrînețea și trata- 
ei“ după care au vi- 
un program artistic

aprilie, echipe formate din 
activiști voluntari ai Crucii 
Roșii, comisii de femei, de- 
putaji au îndrumat activitatea 
de curățenie în cartier și au 
distribuit broșuri de educație 
sanitară populației. La sediul 
dispensarului au avut loc seri 
de întrebări și răspunsuri pre. 
cum și convorbiri pe teme 
sanitare.

IOLANDA STÄNILOIU 
coresp. voluntar

NOTE SI
„Â I o,

Refrenul acesta îl 
auzi adesea pe fi
rele telefonice la 
Pitești. Greșeala poa
te fi îndreptată con- 
sultînd lista abona- 
ților telefonici din 
localitate. Dar cons- 
tați cu surprinde
re că numărul pe
l-ai format corespunde ce
lui din carte. Deci, n-ai 
greșit. Mai formezi o 
dată numărul și ți se răs
punde la fel. Totuși cineva 
greșește aici, te gîndești. In
tr-adevăr, dar greșeala este

ați greși t...“
a... cărții de telefoa
ne. $i nu numai că 
este plină de inexac
tități, dar nu este 
nici completă, fiind 
editată de mult. 
Nici la 03 sau la 05 
nu afli numărul do
rit. Și atunci, deoa-

tece nu poți renunța la ser
viciile pe care le aduce te
lefonul, trebuie să suni la 
Oficiul P.T.T.R. Pitești:

— Alo, ați greșit... car
tea I Reeditați-o I

care

Trei săptămîni un balon
de aceea producția 
se desfășoară greoi, 
atelierul similar al 
întreprinderii „Chi
mica" dispune de 
un spațiu suplimen
tar, în care 15 mese 
de călcat și 2 de 
spălat stau nefolo- 
plin sezon. Distanța 
cele două unități:.

Balonul care se 
înalță în cer nu are jinaws 
nimfe comun cu un 
balonseide dat la |L 
curățat. Poate doar 
faptul că la Cluj a- 
ceastă operație du
rează mai multe 
săptămîni, aproape 
cît călătoria imaginară 
crisă de Jules Verne, 
ce ? Printre altele, și 
lipsă de spirit gospodă
resc : în timp ce atelie
rele de boiangerie ale coo
perativei „Tricotajul’’ au 
un spațiu foarte restrîns și

des- 
De 
din

site în 
dintre 
circa 100 de metri... De ce 
la Sfatul'popular al orașu
lui se așteaptă ca să oină de 
la alții ideea de a unifica 
aceste două unități?

TEATRE : Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Sala mică a Palatului R. P. Ro- 
mîne) : Recital de canto — Nicolae 
Secăreanu — (orele 20). (Casa Scriitori
lor „Mihail Sadoveanu"j; Recital de 
pian : Sofia Cosma. Muzică de cameră 
interpretată de o formație instrumentală 
și o formație corală dirijată de Alex. 
Sumski — (orele 20). Teatrul de stat de 
operetă : Sărutul Cianitel — (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Vizita bătrînei doamne
— (orele 19,30). (Sala Studio): ‘ -----
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
(Sala Magheru) : Vlalcu Vodă
19.30) . (Sala Studio) : Băieții 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1); 
Mamouret — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76) : Menajeria de 
sticlă — (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Glulești ; Oameni și umbre
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Chirlța în pro
vincie — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Misterul cizmei — (orele 16). Teatrul 
Evreiesc de stat : Cu cîntec spre stele — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece șl dan
suri al C.C.S.; Seară de concert — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). 
(Sala din calea Victorie! 174): Ocolul pa.- 
mîntulul în 30 de melodii — (orele 20). 
O.S.T.A. (Sala Dalles) : Spectacolul mu
zical „Telegrame-Melodii“ — (orele
20.30) . Circul de stat ; Spectacolul primă
verii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu : Republica (9; 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-amiază 16; 18,15; 20,30), Liber
tății (16: 18,15; 20,30). Căpitanii lagunei 
albastre : rulează la cinematograful I. C. 
Frlmu (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20.45).
Legea-i lege : Grădina Progresul (orele 
20,00). Războiul vesel: Grădina 23 August 
(orele 19,30). Pămîntul îngerilor : rulează 
la cinematograful Elena Pavel (10; 12;. -• _ . . ( 

rulează la cine- 
(12; 14; 16) 

15; 17; 19; 21), Gh 
16,30; 18,45; 21). V,
15,30; 17,45; 20), Al. 
17; 19; 21), Miorița

21,30), Ștefan cel

Ancheta 
Nottara" 
— (orele 
veseli —

15,15; 17,15; 19,15; 21,15). Cumpără-ți un 
balon — cinemascop : 
matografele V. Alecsandri 
București (9; 11; 13; " '
Doja (10; 12; 14,15; 
Roaltă (9; 11; 13,15; 
Sahia (9; 11; 13; 15; 
(10; 12; 15; 17; 19.15;
Mare (9; 11; 14; 16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Seara prietenilor 
filmului: V. Alecsandri (orele 19). Vio
lență în piață; rulează la cinematografele 
1 Mal (10; 12,15, 15,30; 18; 20,30), Flacăra 
(16; 18.15: 20,30). Vîrsta dragostei: rulează 
la cinematograful înfrățirea între popoa
re (16; 18; 20). Omul cu pantaloni scurți: 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). Omul amfibie: rulează la cinemato
graful Libertății (10; 12; 14). Frați în
Cosmos : înfrățirea între popoare (9; 11). 
Rîul și moartea : Victoria (10; 11,45; 13.30, 
15,15; 17: 19: 21), Alex. Popov (rulează în 
continuare de Ia orele 9,30 pînă la orele 
15. după-amiază 17; 19; 21). Festivalul 
Chaplin : Munca (11: 16; 18,15; 20,30). Pro-

gram special pentru copii : 13 Septem
brie (orele 10). Rebelul : 13 Septem
brie (11,30; 13,45; 16; 18,15;. 20.30).
Am fost în Africa — Lumea fur
nicilor — Tigrul șl măgarul — Petea 
și robotul — rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinematogra
ful Timpuri Noi. Lizzie Mac Kay: Maxim 
Gorki (11; 15; 17; 19; 21). Șapte dădace : 
Cultural (16; 18; 20). Apartamentul — 
cinemascop : 8 Martie (16; 18,15; -20.30),
Drumul Serii (14,15; 16,30; 18,45; 21).
Cartouche — cinemascop : Gri vița (11; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Balada husarilor : 
rulează Ia cinematograful C-tin David 
(16; 18,15; 20,30). Turneul veseliei: unirea 
(11; 16; 18; 20), Arta (16; 18,15; 20,30), Mo
șilor (15; 17; 19; 21), Aurel Vlalcu (15; 17; 
19; 21). Lanterna cu amintiri : T, Vladl- 
mirescu (15; 17; 19; 20,45), Volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Povestea, unei nopți stra
nii : 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 
maro — cinemascop : 16 Februarie (16; 
18; 20), M. Eminescu (15; 17; 19-, 21). Ma
ria Candelaria : rulează la cinemato
graful Iile Pintllie (16; 18; 20). Bunica 
Sabella : Floreasca (10,30; 15; 17; 19; 21), 
Tineretului (0,15; 11,30; 13,45; 16). Prie
tenie interzisă : Luceafărul (15; 17; 19i 
21). O viață : rulează la cinematograful 
G. Bacovia (15; 17; 19; 21). Lupeni 29 — 
cinemascop (arabele serii): 30 Decembrie 
(15; 17,45; 20,30). Povestea anilor înflăcă
rați — cinemascop : B. Delavrancea (16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE: La orele 18,00— Trans
misie de la stadionul Republicii : aspecte 
de la întîlnirea amicală de box, dintre 
reprezentativele R. P. Romine șl Italiei) 
Orele 19.10 — Transmisie de la Lenin
grad a baletului „Cele șapte frumoase" 
de Kara Karaev, în Interpretarea co
lectivului Teatrului mic academic de 
stat de operă din Leningrad.

CUM E VREMEA
In cursul zilei de Ieri, vremea s-a 

menținut caldă. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros In jumătatea de sud a 
țării. Au căzut averse locale de ploaie 
în Ardeal. Oltenia șl Moldova însoțite 
izolat de descărcări electrice. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit cu Intensifi
cări pînă la tare în cîmpia Dunării șl 
Moldova, predomlnînd din est șl nqrd- 
.est. Temperatura aerului la ora 14 oscila 
Intre 25 grade la Iași șl 10 grade la 
Sulina.

In București, vremea a fost în gene
ral caldă cu cerul mal mult noros. Vln- 
tui a suflat .moderat din nord-est. Tem
peratura maximă a aerului a fost de 
23 grade.

Pentru zilele de 27-28-29 aprilie vremea 
va continua să se răcească. Cerul va
riabil, vor cădea ploi locale însoțite de 
descărcări electrice. Vînt potrivit tem
porar pînă la tare din sectorul nordic. 
Temperatura în scădere, minimele vor fl 
cuprinse între 2 șl 12 grade, iar maximele 
între 12 și 22 grade.

Pentru București, vremea va continua 
să se răcească, cerul va fi variabil, vor 
cădea ploi însoțite de descărcări elec
trice, vînt potrivit pînă la tare din 
sectorul nordic.
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„Dialect!ca materialista 
si științele particulare"
Simpozion organizat de prezidiul Academiei R. P. RomîneMiron Nicolescu, directorul Institutului de materialistă estetice" de tor adjunct zofie, și M.junct al Institutului de istoria artei; „Valoarea metodologică a matematicii în lumina materialismului dialectic“ de acad. Dumitru Dumitrescu, secretar prim al Academiei; „Materialismul dialectic și metodologia în chimie" de acad. C. D. Nenițescu, președintele secției de științe chimice a Academiei; „Metodele științelor fizice și materialismul dialectic" de prof. V. Novacu, membru corespondent al Academiei; „Critica psihologismului sociologic în lumina dialecticii materialiste" de acad. M. Ralea, directorul Institutului de psihologie al Academiei.Lucrările simpozionului continuă. (Agerpres)

Joi au început, în aula Academiei R.P. Romîne, lucrările simpozionului „Dialectica materialistă și științele particulare", organizat de / ‘ezidiul Academiei R. P. Romîne. Au participat numeroși academicieni, membri corespondenți ai A- cademiei, cercetători științifici, profesori universitari și alți oameni de știință și cultură.Acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei R. P. Romîne, a rostit cuvîntul de deschidere.în prima zi a lucrărilor au fost prezentate următoarele comunicări : „V. I. Lenin și critica idealismului în metodologie“ de acad. 
C. I. Gulian, directorul Institutului de filozofie; „Analiza și sinteza în dialectica materialistă" de acad. Athanase Joja, președintele secției de științe economice, filozofice și juridice a Academiei; „Caracterul j. /.flectoriu al matematicii" de acad.

matematică; „Dialectica I în cercetarea valorii : prof. M. Breazu, direc- al Institutului de filo- , Popescu, director ad-

Vedere parțială a secției de oxigen de la Uzina „9 Mai“ din Capi
tală. (Foto : Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

în

Și

Pe Enisei se construiește o nouă 
hidrocentrală cu o putere 

de 6 360 000 kWMOSCOVA 25 (Agerpres). —apropiere de satul Șușenskoe, unde Lenin s-a aflat în deportare la sfîr- șitul secolului trecut, se va construi o hidrocentrală cu o putere de 6 360 000 kW, anunță TASS.în acest loc Eniseiul are lățimea de peste 300 m. Fluviul va fi zăgăzuit aici de un baraj înalt de 236 m, care va forma un imens lac de acumulare. Generatoareletransformatoarele vor fi aduse pe calea ferată, iar turbinele, fiind mari, vor fi aduse cu navele. Conform proiectului, fiecare agregat va avea o putere de 530 000 kW. Toate cheltuielile necesitate de construirea noii hidrocentrale vor fi amortizate în 2-3 ani după punerea ei în funcțiune.Hidrocentrala va intra în funcțiune în 1970, la aniversarea centenarului nașterii lui V. I. Lenin.
Simpozion: „Cuba 

din Marea
eroica insulă a libertății 

Caraibilor“în sala Ateneului R. P. Romine din Capitală a avut loc joi după- amiază un simpozion cu tema „Cuba — eroica insulă a libertății din Marea Caraibilor", organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.Cuvintul de deschidere a fost rostit de acad. Geo Bogza, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din R. P. Ro- mînă.Au vorbit prof. univ. dr. Ion Țu- rai, membru corespondent al Academiei R. P. Romine, vicepreședinte al Uniunii Societăților de științe medicale, Stana Drăgoi, vicepreșe-

dintă a Consiliului Național al Femeilor, Andrei Ștefan, membru în Biroul C.C. al U.T.M., și Pop Si- mion, secretar al Uniunii Scriitorilor, care au vizitat de curînd Cuba, în cuvîntul lor, vorbitorii au înfățișat aspecte din lupta eroică a poporului cuban pentru apărarea libertății și independenței patriei sale, pentru dezvoltarea economică și social-culturală a țării.în încheiere, a urmat un program de muzică romînească și cubană susținut de soliști ai Filarmonicii de Stat „George Enescu” și de studenți cubanezi care învață în țara noastră la Conservatorul „Ciprian Porum- bescu” din Capitală. (Agerpres)
Universitate tehnică pentru feroviari

Zilele trecute la Direcția regională 
C.F.R.-Brașov a luat ființă o universi
tate tehnică a inginerilor și tehnicieni
lor feroviari. In cadrul universității vor 
fi studiate probleme concrete ale activi
tății de transport feroviar, ale creării

unor condiții cit mai bune pentru rea
lizarea sarcinilor de plan. Cursurile — 
care vor fi sprijinite de oameni de știin
ță și specialiști cu o înaltă calificare — 
vor dura trei ani.

încheierea conferinței
de codificare a dreptului consular

Vizita parlamentarilor francezi la BrașovDelegația Comisiei afacerilor cui- însoțiți de C. Paraschivescu Bă- turale, familiale și sociale a Adună- lăceanu și Marin Rădoi, deputați în rii Naționale Franceze, condusă de Marea Adunare Națională, oaspeții deputatul Martin Hubert, și-a con- ----- —- --1 —■- - ■tinuat joi vizita în orașul Brașov, în cursul dimineții, deputății francezi au fost primiți de președintele sfatului popular regional, Ion Mărcuș, de președintele sfatului popular orășenesc, Gh. Dumitrescu, și de alți membri ai comitetelor executive ale sfaturilor populare regional și orășenesc. Cu acest prilej, membrii delegației au fost informați despre realizările din regiune, despre perspectivele ei de dezvoltare.

au vizitat centrul școlar profesional „Steagul roșu”, noua stație C.F.R., magazinul de artizanat cu obiecte executate de meșteșugarii din regiune, .Biserica Neagră și Poiana Brașov. La prînz, Ion Mărcuș a oferit o masă în cinstea oaspeților în saloanele hotelului turistic din Poiana Brașov.în drum spre București, delegația a vizitat Casa de cultură din Sinaia. (Agerpi-es)

Continuă persecutarea 
democraților de către 

autoritățile salazaristeLISABONA 25 (Agerpres). — în Portugalia continuă persecuțiile și teroarea îndreptate împotriva elementelor cu vederi' democratice care luptă pentru înlăturarea odiosului regim fascist. După cum transmite corespondentul din Lisabona al agenției France Presse, din ordinul autorităților salazariste, la 24 aprilie, Tribunalul central din Lisabona a condamnat patru persoane sub acuzația de a fi desfășurat „activitate subversivă“ îndreptată împotriva regimului lui Salazar. Cei patru acuzați au fost condamnați la închisoare pe diferite termene variind între 18 luni și trei ani.

Timp de 7 săptămînț, sălile pala
tului Hoffburg din. Viena au adă
postit prima conferință de codifi
care a dreptului consular organi
zată de O.N.U. Raportul comisiei 
de drept internațional prezentat de 
un reprezentant al unei țări socia
liste, prof, ceh Jurek, a stat la baza 
discuțiilor. Conferința la care au 
participat delegații reprezentînd 100 
de state a constituit un pas im
portant în dezvoltarea dreptului in
ternațional și a dus la o reglemen
tare în domenii în care pînă acum 
existau practici diferite.

Delegațiile R.P. Romîne, R.P. Un
gare și R.S. Cehoslovace au prezen
tat propunerea de a se include în 
proiectul de con
venție cu privire 
la relațiile și imu- 
nitățile consulare 
o prevedere în 
sensul că una din 
principalele funcții consulare tre
buie să fie dezvoltarea relațiilor 
prietenești între state.

A Cristescu, membru al delega
ției țării noastre la această confe
rință, care a prezentat această pro
punere, a subliniat că ea se înscrie 
pe linia inițiativelor pe care țara 
noastră le-a luat în domeniul coexis
tenței pașnice atît la O.N.U., cît și 
la alte reuniuni internaționale.

„Delegația R.P. Romîne — a spus 
vorbitorul — face această propu
nere, deoarece consideră că institu
ția consulară trebuie să-și aducă 
contribuția la dezvoltarea relațiilor 
dintre state și toate funcțiile con
sulare trebuie să contribuie la rea
lizarea acestui scop. Dezvoltarea re
lațiilor prietenești între state con
stituie unul din scopurile principale 
ale O.N.U., și, ca atare, o regulă 
unanim recunoscută de dreptul in
ternațional, general obligatorie atît 
pentru state cit și pentru organele 
de stat, misiuni diplomatice și con
sulare care reprezintă statul sau in
teresele sale peste graniță".

Corespondentă din Viena

Pusă la vot propunerea R.P. Ro
mîne, R. P. Ungare și R. S. Ceho
slovace a fost adoptată cu majori
tate de voturi.

In cadrul acestei conferințe, ță
rile socialiste au sprijinit propune
rile țărilor afro-asiatice care preve
deau că acolo unde nu există con
sulate, funcțiile acestora pot fi 
exercitate de . oficiile diplomatice.

In ceea ce privește imunitatea și 
privilegiile consulatelor, reprezen
tanții țărilor occidentale s-au decla
rat pentru restrîngerea privilegiilor 
de care se bucură acestea, iar dele
gații țărilor socialiste, sprijiniți de 
reprezentanții țărilor afro-asiatice, 
au susținut consacrarea dreptului 

imunității și pri- 
■ —• vilegiilor consula

telor.
Propunerea fă

cută de S. U. A. 
privind jurisdicția 

obligatorie a Curții Internaționale 
de Justiție a fost combătută de nu
meroase delegații, printre care* și 
de către delegația R. P. Romîne, 
care au obiectat că adoptarea aces
tei propuneri ar duce la încălcarea 
suveranității statelor. Reprezentan
tul țării noastre a subliniat că me
toda tratativelor pentru lichidarea 
litigiilor s-a dovedit în practica de 
pînă acum fructuoasă și că ea de
curge din principiile coexistenței 
pașnice, care stau la baza politicii 
externe a R. P. Romîne. Propunerea 
S.U.A. privind jurisdicția obligato
rie a Curții Internaționale de Jus
tiție a fost respinsă și încercarea 
S.U.A. de a o impune, încercare ce 
nu a fost făcută pentru prima oară 
la Viena, a eșuat și de astă dată.

Delegațiile țărilor socialiste au 
criticat excluderea de la convenție 
a unor state cum sînt R. P. Chi
neză, R. D. Germană, R.P.D. Co
reeană și R. D. Vietnam susținînd 
universalitatea ei.

Oaspeții din orașul Nanterre în CapitalăJoi dimineața, delegația orașului Nanterre din Franța, condusă de Raymond Barbet, primarul acestei localități, a făcut o vizită la Sfatul popular al Capitalei, unde s-a întîl- niț cu Ion Cozma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, și cu alți membri ai Comitetului executiv.în _ cursul zilei, oaspeții francezi au vizitat noi cartiere de locuințe,

Muzeul de ărtă al R. P. Romîne și Muzeul satului, iar seara au asistat la un spectacol prezentat de Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romîne. (Agerpres)

Ieri la tenis
Ieri, pe terenurile clubului Pro

gresul a început a doua întîl'nire 
de tenis dintre echipele selecționata 
ale R. P. Romîne ți U.R.S.S. După 
prima zi, în meciul echipelor „A“ 
scorul este egal (1—1). Tiriac l-a în
vins pe Metreveli, iar Leyus a cîț- 
tigat în teja lui Mărmureanu. în în- 
tî'nirea echipelor „B“, Al. Bardan 
l-a întrecut pe Mozer. Bosch con
duce cu 6—3 ; 6—1 în tafa lui Ll- 
haciov. Setul trei nu s-a putut ter
mina din cauza întunericului, urmînd 
să continue astăzi, de la ora 16, cînd 
se dispută ți proba da dublu.

în fotografie : aspect de la unul 
din meciurile de simplu.

INFORMAȚII
Joi seara a sosit în Capitală, în ca

drul protocolului romîno-francez de 
schimburi culturale, științifice și tehnice, 
o delegație a Universității ' din Paris 
condusă de Jean Roche, rectorul acestei 
universități.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, oas
peții au fost întîmpinați de Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului învățămîn- 
tului, de reprezentanți ai conducerii u- 
niversității din București și ale altor 
institute de învățămînt superior din Ca
pitală, de decani și profesori universi
tari bucureșteni.

Au fost prezenți Pierre Paul Bouffa- 
nais, ministrul Franței în R.P. Romînă, 
și membri ai legației.

(Agerpres)

Imagini

FQTBAL Lotul olimpic — Hamengo (Brazilia) 2-1
Lotul nostru olimpic a 

apărut din nou în fața pu
blicului bucureștean ieri 
după-amiază, pe stadionul 
„23 August“, cînd a întîl- 
nit, într-o partidă amicală, 
formația braziliană (de cu
noscută reputație). Fla- 
mengo din Rio de Janeiro. 
Ca aspect, meciul a plă
cut, în special în repriza 
secundă, cînd s-a jucat 
mai hotărît, creîndu-se 
faze spectaculoase. Fotba
liștii noștri au obținut vic
toria cu scorul de 2-1, 
după ce la pauză — re- 
flectînd situația, de pe te
ren — scorul a fost egal 
(1-1).

Pînă acum, lotul olimpic, 
într-o alcătuire mai mult 
sau mai puțin stabilă, a 
susținut trei partide de ve
rificare. După ce, primele 
două jocuri (cu Slovan 
Bratislava și cu Zelesni- 
cear Sarajevo) au însem
nat pentru fotbaliștii noștri 
o totală nereușită, ieri 
comportarea echipei a fost 
promițătoare, deși nu în 
toate privințele... La înain

tare, Varga — introdus în 
min. 40 — a jucat bine, 
d.erutînd adversarul prin 
driblinguri scurte și prin- 
tr-o inteligentă colaborare 
cu Pîrcălab. Cursele aces
tuia din urmă, ca și cen
trările sale precise au con
stituit un pericol serios 
pentru poarta apărată de 
Waldomiro. Deși mai pu
țin jucat, Haidu a impre
sionat. și el prin viteza și 
siguranța cu care a con
dus mingea. Bine plasat 
la unul din atacurile echi
pei noastre, Haidu n-a ezi
tat să șuteze din volé, di
rect în poartă, o minge 
primită- de la Varga (min. 
64). Din păcate, înaintarea 
n-a avut și în ceilalți doi 
componenți ai ei — oa
meni de bază. Crișan (sau 
înlocuitorul lui, Raksi) și 
Manolache nu și-au dat 
aportul corespunzător. Ul
timul mai ales, a fost șters. 
A alergat mult nu-i vorbă, 
a luptat aproape pentru 
fiecare minge, dar acesta 
este în principal rolul unui 
centru înaintaș ? El a

rămas de multe ori în po
ziție de ofseid, ca urmare 
a neatenției și a jocului 
său dezordonat. De altfel, 
dintr-o asemenea poziție 
(semnalată de arbitrul de 
margine) a înscris primul 
gol pentru echipa olimpi
că (min. 42).

Dintre ceilalți jucători 
folosiți în formația noastră, 
mai menționăm pe Koszka, 
Nunweiller III, Popa.

Oaspeții, după un în
ceput destul de slab, au 
arătat frumoase calități 
tehnice, o bună orientare 
în joc, schimbînd deseori 
locurile, ceea ce i-a de
rutat întrucîtva pe apără
torii noștri. In mod spe
cial a impresionat jocul 
complet, plin de fantezie al 
lui Espanhol și Paulinho, 
extrema dreaptă și, res
pectiv, centrul înaintaș al 
echipei braziliene. (Espan
hol a fost și autorul pri
mului gol al meciului, în
scris în min. 33).

I. DUMITRIU

Botvinnik—Petrosian 7-7
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Cea 

de-a 14-a partidă a meciului de șah 
pentru titlul mondial dintre M. Bot
vinnik și T. Petrosian, întreruptă 
miercuri, a fpst continuată joi la Mos
cova. în poziție considerată la întreru
pere ca egală, campionul mondial a gă
sit resurse neașteptate, reușind să ducă 
la victorie finalul partidei. Acum sco
rul a devenit egal (7—7). Pînă la sfîr- 
șitul întîlnirii mai sînt de disputat 10 
partide. Cea de-a 15-a partidă are loc 
sîmbătă, cu albele jucînd Petrosian.

In cîteva rînduri
Astăzi de la ora 18 pe stadionul Repu

blicii, echipa selecționată de box a R. P. 
Romîne susține o intîlnire amicală cu 
echipa Italiei. Ca arbitru neutru va func
ționa olandezul Brill.

Duminică seara la Craiova echipa Ita
liei va susține o intîlnire în compania 
echipei secunde a tării noastre.

★
Selecționatele feminine de baschet ale 

R. P. Romîne si R. P. Polone s-au întîlnit 
în meci revanșă la Jeszove. Baschetbalis
tele romince. care pierduseră cu 48-56 
prima intîlnire, disputată la Krakovia, au 
jucat de data aceasta mai bine, repurtînd 
victoria cu scorul de 64-58 (33-30).

Tractoarele să fie mai bine folositei
(Urmare din pag. La)înaintare a tractoarelor — condiție principală pentru asigurarea densității normale a plantelor la hectar. De asemenea, pe teren se controlează adîncimea de semănat și distribuirea uniformă a boabelor. Tractoriștii Constantin Rețea, Ion Mutter, Alexandru Belen s-au remarcat pentru ritmul lucrărilor și calitatea acestora.Și alte gospodării de stat din trustul Timișoara, ca Jimbolia, Hodoni, Bencecu și altele, au obținut bune realizări la semănatul porumbului.Unele gospodării însă, deși se găsesc în imediata apropiere a celor fruntașe, au obținut rezultate cu totul diferite. La gospodăria de stat Săcălaz, care e vecină cu cea din Becicherecu Mic, s-au semănat numai 475 ha, din cele 1 450 prevăzute

în plan. Aci s-a început semănatul cu 2 zile în urmă față de cea din Becicherecu Mic. Rămînerea în urmă este pusă de tov. N. Sangheli, inginerul șef al gospodăriei, pe seama lipsei de tractoare pentru pregătirea terenului. Acesta să fie oare motivul ? în timp ce inginerul șef spunea că n-are tractoare suficiente, în plină zi de lucru prin curtea gospodăriei erau plimbate fără rost două tractoare. In cîmp, un alt tractor stătea din cauză că semănătoarea era defectă ; alte semănători bune erau nefolosite la sediul gospodăriei.O situație asemănătoare există și la G.AS. Timișoara și Pădureni.Rămase în urmă la semănat sini și gospodăriile de stat Uivar, Cenei, Giulvăz etc. Din această cauză în gospodăriile aparținînd Trustului Timișoara, din cele 33 300 ha s-au

semănat numai 14 000 ha cu porumb.Pentru a recupera rămînerea în urmă la semănat, s-au luat o serie de măsuri bune. Astfel, au început să fie trimise tractoare din gospodăriile în care semănatul este pe sfîrșite spre cele unde această lucrare a rămas în urmă. Este de datoria conducerii Trustului G.A.S. Timișoara să urmărească cu perseverență modul cum sînt traduse în viață aceste măsuri. Totodată ea trebuie să îndrume gospodăriile de stat să organizeze mai bine folosirea tractoarelor, să lucreze cu un număr sporit de mașini în schimbul II. Pregătind suprafețe mai întinse noaptea, un număr mai mare de semănători va putea fi folosit ziua la semănat. în același timp, trebuie exercitat un control sistematic, în fiecare gospodărie, asupra calității lucrărilor executate.

Cuvîntarea lui Palmiro Togliatti 
la mitingul electoral de la NeapoleROMA 25 (Agerpres). — La 24 aprilie, la Neapole, a avut loc un miting electoral al Partidului Comunist Italian, la care au participat peste 150 000 de persoane.Palmiro Togliatti, secretarul general al P.C. Italian, care a luat cuvîntul la miting, a chemat pe alegători să-și dea voturile lor la apropiatele alegeri parlamentare candidaților comuniști. „Calmul și siguranța cu care întregul partid participă la actuala campanie electorală, a subliniat Togliatti, se explică prin conștiința legăturilor profunde care există intre comuniști și masele largi de oameni ai muncii în toate regiunile țării”.Cerem, a subliniat Togliatti, ca guverpul Italiei să promoveze o politică de pace și neutralitate, o politică de colaborare pașnică cu toate popoarele globului, într-un cuvînt o politică care să permită

țării să-și îndrepte întreaga energie spre rezolvarea problemelor sociale acute și spre asigurarea dezvoltării societății.Togliatti a arătat că partidul de- mocrat-creștin și guvernul condus de el nu au dus la îndeplinire nici măcar promisiunile modeste pe care le-au făcut în programul prezentat parlamentului, că faimoasa orientare de „centru stingă” a guvernului a suferit un eșec total. Acest eșec — a spus vorbitorul — marchează adîncirea continuă a acutei crize politice prin care trece în prezent Italia.„Pentru a ieși din această criză, a declarat în încheiere Togliatti, noi propunem să se dea o lovitură monopolurilor cu ajutorul cărora a preluat puterea partidul demo- crat-creștm. Chemăm pe alegători să sprijine programul prezentat de Partidul Comunist Italian”.

ST. DEJU
*VIENA 25 (Agerpres). — La 24 aprilie 1963, a avut loc semnarea actului final al Conferinței și a Convenției de la Viena privind relațiile consulare.Actul final a fost semnat de 71 de țări, printre care și R. P. Romînă, iar Convenția, de 26 de state.

în Rilcsdagul suedefcSTOCKHOLM. Declarația guvernului suedez cu privire Ia politica externă prezentată la 23 aprilie în Riksdag a fost sprijinită de toate partidele politice ale țării. Reprezentanții acestor partidç s-au pronunțat pentru o politică externă a țării liberă de alianțe militare, pentru sprijinirea colaborării internaționale în interesele păcii, pentru continuarea eforturilor Suediei în direcția încetării experiențelor nucleare și dezarmării.
din țările socialiste In R. P. Polonă se acordă o atenție 

deosebită ocrotirii sănătății populației. 
Printre alte măsuri se numără șl con
struirea cîtorva iabrlci de medica
mente. Cea mai importantă din R. P. 
Polonă este fabrica „Polfa'1 din Tar- 
chomln, provincia Varșovia. Iată o 
imagine dintr-o sală a acestei fabrici.

U.R.S.S. An de an crește capacita
tea de producție a Combinatului me
talurgic Orsk-Halilovo (regiunea 
Orenburg), care devine una din cele 
mai mari întreprinderi de acest fel din 
Ural. Aici urmează să intre în func
țiune un nou furnal și o fabrică de a- 
glomerare a minereurilor. In fotogra
fie : Vedere parțială a combinatului.

In provincia Havana, Ia Ceiba del Agua y Caimlto del Guayabal, pe 
fosta proprietate a unui acolit al lui Batista s-a creat ferma agricolă model, „El 
Vaquerilo". Aici, pe cele 3 800 de hectare, lucrează peste 700 de muncitori. O bună 
parte din lucrările agricole sînt mecanizate. Fotografia înfățișează pe tracto
riștii Luis Espinosa și Carlos Rodriguez într-o discuție Înainte de începerea 
lucrului.

In R. D. Vietnam asigurarea navigației iluvlale, în special pe apele din 
regiunea de nord-vest, are o mare importanță. In această parte a țării 
mijloacele de comunicație pe apă sînt larg utilizate pentru transportul produ
selor între diierite localități. Iată un aspect al lucrărilor pentru dinamitarea 
unor stînci pe cursul riulul Da, pentru a-1 face propice navigației. J
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Intervențiile reprezentanților R. P. RomîneGENEVA 25 (Agerpres). — Sesiunea a 18-a a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa (C.E.E.) continuă discuțiile în legătură cu activitatea comitetelor tehnice.în comitetul pentru energie electrică, Titus Sinu, membru al delegației romîne, a vorbit despre realizările obținute de R.P. Romînă în acest domeniu.Specialiștii romîni, a spus el, participă cu interes la lucrările Comitetului de energie electrică al C.E.E. Studiile elaborate de comitet, la care și-au adus contribuția și specialiști romîni, au dus la lărgirea schimbului de informații și a experienței în domenii importante cum ar fi concepția, construcția și exploatarea centralelor termoelectrice, electrificarea rurală.în cadrul discuțiilor privind activitatea comitetului oțelului a luat cuvîntul reprezentantul R. P. Romîne, Alexandru Ungur. El a subliniat că țara noastră acordă o atenție deosebită dezvoltării industriei siderurgice.Specialiștii romîni care participă Ia activitatea acestui comitet apreciază pozitiv unele acțiuni întreprinse care au favorizat dezvoltarea colaborării, a schimbului de informații și de experiență între țările participante la activitatea C.E.E.Referindu-se la activitatea Comitetului lemnului. Victor Aldea, din partea delegației romîne, a prezentat succesele obținute de R.P. Romînă în domeniul economiei forestiere, amintind că Romînia deține un loc important în comerțul internațional cu produsele lemnoase. El a relevat rezultatele pozitive obținute de acest comitet și a făcut propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea activității de viitor.Au început, de asemenea, discuțiile privind activitatea Comitetului pentru dezvoltarea comerțului din cadrul Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa.în intervenția sa, delegatul R. P. Romîne, Victor lonescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, a arătat că guvernul R.P. Romîne militează cu consecvență pentru dezvoltarea legăturilor economice cu toate țările, indiferent de sistemul lor social-economic.Dezvoltarea în ritm rapid a economiei naționale a creat condiții pentru lărgirea comerțului exterior al R.P. Romîne. Vorbitorul a arătat că în anul 1962 comerțul R. P. Romîne s-a dezvoltat atît cu țările socialiste, cît și cu țările capitaliste. Deși schimburile comerciale cu țările vest-europene au crescut în

1962, discriminările vamale, restricțiile cantitative aplicate în special de grupurile economice închise vest- europene creează obstacole artificiale în calea dezvoltării în și mai mare măsură a schimburilor comerciale reciproc avantajoase.Delegația noastră apreciază favorabil acea parte a activității comitetului care a tins spre găsirea căilor de înlăturare a piedicilor ce se pun în calea lărgirii cooperării economice între Est și Vest.în același timp, a arătat vorbitorul, noi considerăm că C.E.E. în ansamblu și Comitetul pentru dezvoltarea comerțului trebuie să întreprindă măsuri practice pentru dezvoltarea colaborării economice europene. Un aport însemnat îl poate aduce Comitetul de pregătire a conferinței mondiale pentru comerț și dezvoltare ; de asemenea, ele trebuie să studieze influența pe care dezarmarea generală și totală poate să o aibă asupra dezvoltării comerțului țărilor din Europa.

Consfătuirea unională 
a fruntașilor mișcării 

pentru munca comunistăMOSCOVA 25 (Agerpres).—TASS transmite : La 25 aprilie, în Palatul Mare al Kremlinului s-a deschis Consfătuirea unională a fruntașilor mișcării pentru munca comunistă— cea mai largă mișcare din țară— care cuprinde peste 23 milioane de oameni ai muncii sovietici.La consfătuire participă conducătorii partidului comunist și ai guvernului sovietic, în frunte cu N. S. Hrușciov.în sală se află delegațiile sindicale și muncitorești din țările socialiste sosite la Moscova la sărbătorirea zilei de 1 Mai, precum și delegația F.S.M.Raportul la consfătuire a fost prezentat de Viktor Grișin, membru supleant al Prezidiului C.C. P.C.U.S., președintele C.C.S. U.R.S.S.La consfătuire s-a dat citire lutului adresat de C.C. al P.C.U.S. participanților la consfătuire, în care se arată că Comitetul Central al partidului dă o înaltă prețuire faptelor glorioase ale participanților la mișcare, luptei lor pline de abnegație pentru îndeplinirea înainte de termen a planului septenal, pentru crearea bazei tehnico-mate- riale a comunismului.

al dinsa-

Prezenfa R. P. Romîne la Tîrgul 
de la Milano apreciată de presa italiană MILANO 25. — Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite : La Tîrgul internațional de mostre de la Milano, Biroul comercial al R. P. Romîne este tot mai solicitat de numeroși oameni de afaceri care doresc să facă comerț cu R.P. Romînă. Au și fost încheiate unele contracte cu firme italiene și din diferite țări.în cadrul Tîrgului, R. P. Romînă participă anul acesta și la Tîrgul internațional de filme artistice și documentare. Filmele romînești prezentate aici, printre care „S-a furat o bombă”, „Dardée”, „Erupția”, „Valurile Dunării” și altele, se bucură de succes. De pildă, filmul „S-a furat o bombă” a fost achiziționat de societăți de distribuire a filmelor din Italia, Spania, Grecia, Siria și Liban.Presa italiană continuă să publice articole despre participarea R.P. Romîne la Tîrgul de la Milano. Cotidianul economic „24 ore” într-un articol intitulat „Ample oferte de produse romînești”, subliniază că tîrgul demonstrează în actuala sa ediție „că piața italiană reprezintă acum mai mult ca oricînd posibilități de desfacere pentru produsele romînești”. Ziarul scrie în continua-

re că „dezvoltarea economiei romî- nești în anii care au urmat celui de-al doilea război mondial și industrializarea Romîniei au creat condiții noi pentru extinderea schimburilor comerciale cu Italia. Prezența Romîniei la Tîrgul de la Milano, precum și a expozițiilor italiene în Romînia constituie o nouă dovadă a dorinței reciproce a celor două țări de a-și cunoaște mai bine posibilitățile comerciale și de a-și lărgi schimburile”.

In Consiliul de Securitate

Adoptarea in unanimitate a rezohțîes in legătură 
cu plingerea Senegalului împotriva PortugalieiNEW YORK 25 (Agerpres). — La portugheze pe teritoriul Republicii 24 aprilie, Consiliul de Securitate al Senegal" și „cere guvernului portu- O.N.U. a adoptat în unanimitate pro- ghez să ia toate măsurile pentru în- iectul de rezoluție prezentat de Maroc și Ghana în legătură cu plînge- rea adresată de Republica Senegal împotriva violării frontierelor și spațiului său aerian de către aviația portugheză.Rezoluția „dezaprobă incursiunile

■ , il’'

„Schimbul de mărfuri cu țările socialiste influențează 
favorabil dezvoltarea economiei braziliene“

cetarea oricărei încălcări a suveranității și integrității teritoriale a Senegalului".Rezoluția cere, de asemenea, se
cretarului general U Thant să urmărească în permanență evoluția evenimentelor din această regiune.

Declarația președinfelu! J. GoulartSANTIAGO 25 (Agerpres). — Joao Goulart, președintele Braziliei, càl'è se află într-o vizită oficială în Chile, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că schimbul de mărfuri cu țările socialiste influențează în mod favorabil dezvoltarea economiei braziliene. Brazilia este o țară care are nevoie de un asemenea schimb. Nu de mult, volumul schimbului de mărfuri dintre Brazilia și Uniunea Sovietică era în valoare de 20 milioane de dolari. în prezent, această sumă a sporit de 20

de ori și a atins cifra de 400 milioane de dolari.Răspunzînd Ia alte întrebări, președintele Goulart a declarat, printre altele, că politica Braziliei se fundamentează pe principiul apărării dreptului națiunilor la autodeterminare, pe principiul neamestecului în treburile altor țări.Președintele Braziliei a chemat toate țările la dezarmare și a amintit că Brazilia a propus crearea unei zone denuclearizate în America Latină.
O puternică lovitură dată trupelor diemiste 

de forțele patriotice sud vietnamezeSAIGON 25 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că forțele patriotice sud-vietna- meze au dat o puternică lovitură trupelor diemiste și susținătorilor lor americani în Peninsula Ca Mau, care, de mai bine de un an,

se află sub controlul patrioților. La încercarea forțelor guvernamentale diemiste de a ocupa această regiune, partizanii au răspuns cu un puternic contraatac. Pierderile trupelor diemiste se ridică la sute de morți și răniți.

Potrivit surselor militare diemiste, pierderile suferite de trupele diemiste în cursul luptelor din ultimele zile pot fi echivalate cu cele suferite în cursul marii înfrîngeri din luna ianuarie de la Ap Bac.

Evenimentele din Iordania
caro s-au înrolat în rîndurilo patrioților sud-viotnamezl.Tineri

încheierea lucrărilor ședinței
Comitetului Executiv al C.A.E.R,MOSCOVA 25 (Agerpres). TASS transmite : La Moscova și-a încheiat lucrările ședința Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.), care a durat nouă zile. La ședință au luat parte reprezentanții Bulgariei, Cehoslovaciei, Republicii Democrate Germane, Mongoliei, Poloniei, Romîniei, Ungariei și Uniunii Sovietice.Ședința s-a desfășurat sub președinția lui Demcighiin Molomjamț,

prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole.Au fost discutate sarcinile specializării și cooperării continue a producției în industria chimică, industria constructoare de mașini și în al ti o, ramuri ale economiei, precum și u- • nele probleme organizatorice, inclusiv problema înființării Băncii C.A.E.R.

Un grup de tineri elvețieni a organizat la Chaux-de-Fonds o mani
festație pentru pace. Pe pancarte se poate citi : „Noi vrem sä trăim șt 
mîine“ ; „Mai puțini bani pentru război, mai mulți pentru pace".

Conferința de presă a președintelui KennedyWASHINGTON 25 (Agerpres). — în conferința de presă din 24 a- prilie, președintele S.U.A., Kennedy, a anunțat că se va întîlni în zilele de 10 și 11 mai la Hyannis Port cu noul prim-ministru al Canadei, L. Pearson.In legătură cu situația din Laos, Kennedy a declarat că secretarul de stat adjunct, A. Harriman, urmează să plece la 25 aprilie la Moscova. După cum se știe, Harriman a vizitat în prealabil Parisul și Londra, iar prezența sa la Moscovă este legată de faptul că miniștrii de externe ai U.R.S.S. și Angliei sînt copreședinții Conferinței internaționale pentru reglementarea problemei laoțiene.Răspunzînd la o întrebare privitoare la posibilitatea încheierii unui acord în vederea interzicerii experiențelor nucleare, Kennedy a spus că în acest domeniu mai sint multe

probleme nesoluționate, printre care numărul inspecțiilor, componența echipelor de control etc. Agenția France Presse a relatat că președintele S.U.A. a afirmat că „nu este optimist" în privința perspectivei încheierii apropiate a unui acord în acest domeniu.Kennedy a declarat, în legătură cu divergențele dintre S.U.A. și Franța, că „problemele de interes comun pot fi c61 mai bine discutate la nivel diplomatic“, dar nu a exclus posibilitatea unei întrevederi cu președintele de Gaulle.La întrebarea care va fi pe viitor atitudinea S.U.A. față de atacurile contrarevoluționarilor cubani, in cazul cînd ele nu vor contraveni legilor americane și vor avea o însemnătate militară sporită, Kennedv a declarat că o dezbatere în mod public a poziției S.U.A. față de asemenea atacuri „nu ar fi folositoare“.
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’Agențiile de presă transmit de 
clteva zile numeroase informații și 
comentarii despre situația încordată 
din Iordania.

După cum se știe la 20 aprilie, 
primul ministru Samlr El Rifai, venit 
la putere abia la 28 martie, a fost 
pus în minoritate în parlament, în 
fața căruia expusese programul nou
lui guvern, și silit să-și dea demisia. 
Ä doua zi, a fost desemnat ca șef al 
guvernului Al Șerif Hussein Ibn 
Nasser, unchiul regelui Hussein. în
dată după alcătuirea noului cabinet, 
Camera deputațllor a fost dizolvată 
prlntr-un decret regal.

Schimbarea de guverne este o ca
racteristică a regimului monarhist 
din Iordania.

De fiecare dată schimbarea sur
venită urmărea să salveze, prin înăs
prirea măsurilor .
represive, șubre- 
hÜ.S‘“»,? S Relatări ale presei străine 
popor. Dacă re- __________ 
gimul s-a menținut 
totuși, aceasta se datorește spriji
nului masiv acordat de monopolu
rile străine.

Iordania, această mică țară situa
tă în mijlocul lumii arabe (teritoriu : 
96 500 km2 — populația : 1 500 000 lo
cuitori) s-a aflat în centrul atenției 
puterilor imperialiste nu atît dato
rită bogățiilor ei naturale, insuficient 
cercetate, cît prin poziția ei geogra
fică și strategică. Teritoriul Iorda
niei este străbătut, pe sute de kilo
metri, de două mari conducte petro
liere, care pompează spre porturile 
Mediteranei petrol din Irak și Ara
bia Saudită. în 1946, după zeci de 
ani de dominație, guvernul englez a 
fost nevoit să acorde Iordaniei un 
simulacru de independență, redusă 
aproape la zeio de acordul înche
iat în 1948, care dădea dreptul An
gliei să continue ocuparea țării.

In toamna anului 1956, forțele pa
triotice, ieșite victorioase în alegeri, 
au reușit să formeze un guvern în 
frunte cu Suleiman Nabulsi, care s-a 
pronunțat împotriva pactului militar 
agresiv de la Bagdad. Guvernul 
Nabulsi n-a reușit să se mențină, 
fiind răsturnat în aprilie 1957, în 
urma uneltirilor reacțiunii interne, 
dirijate de monopolurile străine. Re
gele Hussein a dizolvat parlamen
tul și a dezlănțuit o cruntă teroare 
antipopulară.

Milioanele de lire sterline și do
lari, acordate regimului monarhic 
sub forma „împrumuturilor“ sau a 
„ajutoarelor“, sînt folosite nu pen
tru a ameliora cît de cît situația mi
zeră a poporului, ci pentru a întări 
aparatul represiv.

In legătură cu aducerea la putere 
X lui Rifai la 28 martie a.c., în presa 

•cidentală au apărut comentarii 
cele mai diverse. Astfel, ziarul 
Monde“ a publicat a doua zi o 
•re a corespondentului său spe- 

ansmisă din Beirut. „O lovi- 
•ericană" — scrie ziarul —

astfel comentează presa libaneză 
pentru a explica venirea la putere 
în Iordania a domnului Samir El 
Rifai.

Un alt ziar — scrie mai departe 
același corespondent — face men
țiunea că schimbarea de guvern la 
Amman coincide cu acordul încheiat 
între A.R.A.M.C.O. (societate ame
ricană — N.R.) și guvernul saudit.

Noul prim-ministru (Rifai) este cu
noscut ca fiind un „om de ,mînă 
forte" care, în mai multe rînduri, a 
susținut pe rege în perioadele de 
criză“.

Agenția M.E.N. transmitea următo
rul comentariu al ziarului „Al Gum- 
huria", care apare la Cairo : „De
misia lui Wasfi El Tall (înlocuit la 28 
martie de Samlr El Rifai — N.R.) im
plică eșecul politicii britanice la 

baza sa cea mai 
puternică, adică 
Orientul Mijlociu. 
Revenirea lui Ri
fai în funcția de 
prim-ministru ar 
Iordaniei la eltua-anunța revenirea

ția de satelit al politicii Washingto
nului și nu la cea a Londrei".

Dar, nici Rifai, „omul d0 mînă 
forte", n-a fost considerat de cama
rila regală destul de nimerit pentru 
a apăra pozițiile monarhiei și a- 
tunci a fost adusă la putere o rudă 
apropiată a regelui Hussein.

Referindu-se la evenimentele sur
venite sîmbătă în Iordania, ziarul 
„Le Monde“ a scris într-un editorial 
că ele au făcut să apară „fragilita
tea monarhiei hașemite. Pentru pri
ma oară după șase ani, mase nu
meroase n-au ezitat să iasă în stra
dă pentru a manifesta ura lor împo
triva regelui și a-și exprima dorința 
de republică. Parlamentul, in gene
ral docil, nu s-a temut, în majorita
tea sa, să desavueze un guvern care 
se bucura de întreaga simpatie a 
suveranului“.

Noul prim-ministru a anunțat că 
guvernul este decis să reprime prin 
toate mijloacele orice manifestare 
ostilă regimului, iar regele Hussein 
a declarat într-o cuvîntare la radio 
că nu-și va părăsi tronul în ciuda 
ultimelor evenimente. Potrivit agen
ției Associated Press, Hussein se află 
în fața celei mai serioase crize a re
gimului său.

La Nablus, unul din marile orașe 
ale Iordaniei, relatează agenția 
Associated Press, demonstranții au 
ocupat centrala telefonică și alte 
centre de comunicații. înainte de a 
întrerupe legătura cu capitala țării 
ei au transmis următorul mesaj : 
„Aici este Republica Iordania“. La 
25 aprilie poliția și armata au îm
prăștiat 2 000 de studenți din Amman 
care au demonstrat împotriva regi
mului lui Hussein.

Trupe înarmate și vehicule blin
date continuă să patruleze la Am
man și în alte localități. Poliția con
tinuă să opereze arestări.

De o parte și de alta a baricadeiPublicația „Clarin" din Venezuela a publicat scrisoarea deschisă a patriotului venezuelez José Manuel Saer, condamnat la 18 ani închisoare, adresată tatălui său, guvernatorul statului Falcon. Se știe că, de mai mult timp, în acest stat, unde acționează principalele forțe ale mișcării de partizani, guvernul lui Betancourt a concentrat mari unități militare în scopul de a înăbuși lupta patrioților pentru libertate.
„Dragă tată. Am aflat că ai făcut 

declarații îndreptate împotriva tova
rășilor mei eroi, care sînt supuși 
unor represiuni sîngeroase în munți, 
care sînt locurile noastre natale. De
clarațiile tale conțineau ironii la a- 
dresa mea și a altor tovarăși.

Eu ocup un loc modest printre oa
menii care luptă pentru o viață 
nouă, neumbrită de persecuții și mi
zerie.

Încă din copilărie, mi-am spus că, 
după ce voi crește mare, voi lupta 
pentru ca asupra căminelor vene- 
zueleze să nu plutească atmosfera 
persecuțiilor politice și a mizeriei. 
Și mă simt fericit că nu mi-am re
negat visul copilăriei. Pentru acea
sta am fost condamnat la 18 ani 
de închisoare și poate că astăzi pe 
obrajii mamei vor curge iarăși la
crimi.

M-am învățat să urăsc, mai pre
cis, să privesc ferm în ochii temni
cerilor și tiranilor și eu continui să 
am față de ei o asemenea atitudine 
și în aceste zile grele pentru patrie. 
Din păcate — și acest lucru mă mîh- 
nește în cel mai înalt grad — tu te 
afli tocmai de partea tiranilor și 
temnicerilor, care îmi amintesc de 
existența 
lamalelor ruginite la ușa celu
lei mele. Ai declarat 
dactor al ziarului „National“ că mo
bilizarea militară nu a fost provo
cată de avîntul mișcării de parti
zani, că, chipurile, în munți s-ar afla 
doar „tinerei“ împinși de pasiunea 
pentru alpinism, sau pur și simplu 
— nebuni.

Pentru a da o greutate mai mare 
afirmațiilor, ai numit pe doi dintre 
tovarășii mei și pe mine. Sînt foar
te mâhnit că te-ai situat pe o aseme
nea poziție. Ea nu-ți folosește, dim
potrivă, aceasta înseamnă că te-ai 
cufundat în lumea minciunii.

Dacă treburile stau într-adevăr așa 
cum afirmi, atunci de ce ai aprobat 
cu atâta resemnare sentința tribu
nalului militar, care pe mine m-a

lor prin scîrțîittil ba

unui re-

condamnat pentru „alpinism“ la. 18 
ani închisoare și pe alți tovarăși la 
16 ani? De ce ai rîs cînd în emisiu
nile de radio eram numit bandit? 
Pentru că tu, ca și toți venezuele- 
zii, știi că nu este vorba deloc de 
adolescenți romantici sau de antre
namente ale sportivilor alpiniști. 
Dacă ar fi fost vorba doar de acea
sta, nu s-ar fi recurs la mobilizarea 
extraordinară a forțelor armate, cu 
sarcina de a înconjura aproape tot 
teritoriul statului Falcon și o parte 
din teritoriile statelor vecine — 
Lara și Yaracuy. Mii de soldați să- 
vîrșesc zilnic crime. Oare un aseme
nea aparat militar uriaș este nece
sar pentru a lupta împotriva „unui 
grup neînsemnat de besmetici?".

Știi că așa-numita „operație 
T orb es" a avut proporții atît de 
mari, îneît la ea au participat chiar 
și agenți at Agenției Centrale de In
vestigații (C.I.A.) a Statelor Unite, 
care au călcat în picioare suverani
tatea noastră națională și cele mai 
însemnate porunci ale înaintașilor 
noștri, luptători pentru independen
ță. Dar aceste fapte sînt ascunse de 
către guvern, cu orice preț, chiar 
dacă pentru aceasta va trebui să 
facă părtași la minciună asemenea 
oameni ca tine.

Guvernul știe că samavolnicia în
treprinsă în statul Falcon provoacă 
nemulțumirea tuturor văturilor 
populației și, de 
aceea, el nu poate 
născoci nimic 
pentru a o justi
fica. N-ar fi oare 
mai bine să se 
spună adevărul și 
să se recunoască 
faptul că guver
nul nu s-a dove
dit în stare să 
înăbușe mișcarea 
patriotică sau mă
car să-i provoace 
o pierdere se
rioasă ?

Evenimentele 
din ultima vreme 
arată — și de aici 
tendința autorită
ților de a ascunde 
acest lucru — că 
tocmai primejdia 
de a fi uciși, ares
tați, persecutați de 
către guvern îi 
determină pe ță
rani să-și părăsea
scă micile parcele 
de pămînt și să se

înroleze, împreună cu familiile lor, 
în detașamentele de partizani.

Regret mult că tu te situezi pe 
această poziție. Pe Romulo Betan
court *) nu-l va emoționa dacă tu te 
vei cluce la fund împreună cu el, dar 
pe mine acest lucru mă îngrijo
rează: doar sînt fiul tău. Inchipuie-ți 
ce lovitură a fost pentru mine cînd, 
legat și purtînd cătușe, după 15 ore 
de mers prin văi mlăștinoase, sub 
ploaie neîntreruptă, m-am pomenit 
față în față cu tine la punctul de 
comandă al unității, ai cărei soldați 
m-au făcut prizonier. Imaginează-'ți 
ce sentiment de repulsie am încer
cat cînd procurorul militar și-a 
fondat învinuirile împotriva mea pe 
depozițiile tale.

Dacă sînt condamnat la 18 ani de 
închisoare, aceasta se datorește fap
tului că am reușit să înțeleg necesi
tatea acută de transformare a rân
duielilor din Venezuela în interesul 
națiunii, pentru a construi o patrie 
cu adevărat liberă. In ce mă 
vește, mă mândresc cu faptul 
mi-am îndeplinit datoria de 
triot".

MOSCOVA. Pilotul cosmonaut 
Pavel Popovici s-a întîlnit la 25 apri
lie cu reprezentanții țărilor socialis
te în Comitetul executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc și cu colaboratorii secretaria
tului C.A.E.R. P. Popovici a vorbit 
despre zborurile cosmice ale nave
lor „Vostok-3’’ și „Vostok-4” și des
pre felul în care cosmonauții sovie
tici se pregătesc 
relor zboruri în Cosmos.

MOSCOVA. Conform prevederi
lor planului de colaborate culturală 
și științifică romîno-sovietică, în 
U.R.S.S. se află acad. Eugen Ange- 
lescu, prof. Alexandru Popescu, de 
la Politehnica din București, și prof. 
Ion Tarnavschi. Oamenii de știință 
romîni au ținut la Universitatea Lo
monosov, la Institutul energetic și la 
Academia Timiriazeo din Moscova o 
serie de conferințe primite cu mult 
interes de specialiștii sovietici și de 
cadrele didactice din învățământul 
superior.

Cuvântarea lui H, Wilson 
la conierința Congresului 

sindicatelor din Scoția

în vederea viitoa-

24 aprilie a sosit la Atena o comi
sie internațională, formată din parla
mentari și fruntași pe tărîm obștesc 
din Franța, Anglia, Finlanda. După 
cum a declarat Dechisot, deputat în 
Adunarea Națională Franceză, comi
sia se va întîlni cu primul ministru 
al Greciei, Karamanlis, și cu alți 
membri ai guvernului pentru a le 
transmite cererile opiniei publice 
mondiale cu privire la eliberarea de 
urgență a deținuților politici din 
Grecia.

Dezbaterile din Bundestag

pri-
că 

pa-

pre-*) După cum se știe, Betancourt, 
ședințele Venezuelei. și-a început activi
tatea și a ajuns la putere sub lozinci 
democratice, pentru ca apoi să devină om 
de încredere al monopolurilor nord-ame- 
ricane.

DUNOON. La 25 aprilie la con
ferința Congresului sindicatelor din 
Scoția a luat cuvîntul liderul -parti
dului laburist, Harold Wilson. El a 
criticat cu vehemență activitatea 
partidului conservator, care a adus 
economia țării într-o stare deplora
bilă. Anglia a rămas în urmă în ce 
privește ritmul de producție, față de 
toate celelalte țări capitaliste dez
voltate. Consecința directă a acestei 
politici, a arătat Wilson, o constituie 
creșterea șomajului.

ATENA. în urma hotărîrii Confe
rinței internaționale pentru amnis
tierea generală a deținuților politici 
și respectarea drepturilor omului în 
Grecia, care a avut loc la Paris, la

«MW®

Aspect din timpul unei manifestații în care populația din Caracas (Venezuela) se 
pronunță pentru libertăți democratice, împotriva dictaturii lui Betancourt.

BONN. Joi după-amiază au înce
put în Bundestagul de la Bonn dez
baterile în legătură cu prima citire 
a așa-numitului „tratat de colabo
rare franco-vest-german" semnat a- 
nul trecut de cancelarul Adenauei 
și președintele de Gaulle. Cance
larul Adenauer a luat cuvîntul la 
începutul dezbaterilor. Din declara
țiile lui Adenauer a reieșit că tra
tatul care, după cum se știe, consfin
țește „axa Paris-Bonn“, urmărește 
instituirea unei hegemonii franco- 
vest-germane asupra Europei occi
dentale. In același timp cancelarul 
a recunoscut că tratatul a fost criti
cat de cercurile politice din majori
tatea guvernamentală și de cercurile 
largi ale opiniei publice.

WASHINGTON. După cum a- 
nunță buletinul de presă al Casei 
Albe, președintele Kennedy va vi
zita în cea de-a doua parte a lunii 
iunie Italia, Republica Federală 
Germană și Irlanda. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Pierre Sa
linger, a declarat că această călă
torie va dura 7-8 zile.

BUENOS AIRES. In orașul argen- 
tinean Concordia, a fost arestată Ce
lia Delia Cerna de Guevara Linch, 
marna lui Ernesto Guevara, ministrul 
industriei al Cubei, care se întorcea 
in țară din Uruguay. Ea a fost ares
tată sub pretextul că asupra ei s-au 
găsit „materiale de propagandă“, în 
special „Agricultura în Cuba“ și alte 
câteva cărți. Celia Guevara va fi de
ferită justiției.

PARIS. In noaptea spre 25 apri
lie a sosit la Papeete, centrul admi
nistrativ al insulei Tahiti, un grup 
alcătuit din 24 de specialiști civili 
și militari ai Centrului atomic expe
rimental francez din zona Pacificu
lui. în fruntea grupului se află gene
ralul Jean Thiry, care a condus ex
periențele nucleare franceze în Sa
hara. Grupul operativ al generalului 
Thiry va pleca în curînd pe atolul 
Mururoa, care urmează a fi folosit 
pentru efectuarea uneia dintre apro
piatele serii de experiențe nucleare.
Descoperirea unui meteorit

in Mexic

CIUDAD DE MEXICO. Direcția 
națională de aeronautică din Mexic 
a comunicat că in Mexic s-a găsit 
un meteorit din fier in greutate de 
1 315 kg, căzut pe Pămint in urmă 
cu aproximativ 800 000 ani.
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