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D î N TOÄTÄ ȚARA
întreprindere evidențiată pe ramură
Colectivul uzinelor „Semănătoa

rea* din Capitală a primit luni după 
amiază diploma Consiliului Central 
al Sindicatelor de întreprindere 
evidențiată pe țară în întrecerea so
cialistă pe anul 1963 în ramura in
dustriei constructoare de utilaje teh
nologice șl mașinl-unelte. Anul tre-

cut, această întreprindere a furnizat 
peste plan circa 500 mașini agricole 
șl o însemnată cantitate de piese de 
schimb. Ca urmare a introducerii 
tehnicii noi, a îmbunătățirii conti
nue a organizării muncii, colectivul 
uzinei a realizat peste plan econo
mii în valoare de 9 900 000 lei.

Construcțiile cinului 1964 — realizate exemplar

Linie internațională pentru 
transportul energiei electrice

Raid-anchetă

urmărind graficei© de execofie
Construcții industriale, blocuri 

de locuințe, clădiri cu caracter 
social-cultural întregesc în fie
care an peisajul țării. Proiectan- 
ții și constructorii — cei care sînt 
chemați să dea viață programu
lui de investiții stabilit de partid 
— depun la planșetă șj pe șan
tiere eforturi susținute pentru ca 
fiecare obiectiv să fie dat în 
funcțiune la termenul stabilit. 
In realizarea exemplară a 
planului de construcții au un 
mare rol accelerarea lucrări
lor, respectarea graficelor de 
execuție. Corespondenții ziarului 
nostru din cîteva regiuni, însoțiți 
de specialiști în construcții, au 
vizitat recent unele șantiere de 
locuințe pentru a vedea ce se 
întreprinde în vederea respectă
rii graficelor de execuție a lu
crărilor. Iată cîteva din constată
rile făcute cu acest prilej.

Buna organizare

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — 
Primul lucru pe care-1 constată 
orice vizitator — și cu atît mai mult 
un specialist — cînd pășește pe 
șantierul din cartierul Țiglina din 
Galați îl constituie ordinea și buna 
organizare a lucrărilor la fiecare loc 
de muncă. Constructorii gălățeni au 
de executat aici un mare volum de 
locuințe — circa 8 apartamente pe zi 
— iar organizarea rațională a muncii 
le dă posibilitatea să facă față cu 
succes acestei sarcini. în timpul rai
dului am constatat că șantierul are 
asigurate de pe acum proiectele tu
turor locuințelor ce se vor construi 
în acest an — ceea ce constituie, de 
fapt, un lucru esențial pentru exe
cutarea ritmică a lucrărilor. încă de 
la primirea proiectelor, pe șantiere 
au fost luate o serie de măsuri me
nite să asigure respectarea termene
lor stabilite pentru darea în folosință 
a construcțiilor. Comitetul de partid 
al întreprinderii a sprijinit extin
derea organizării muncii în loturi 
pe specialități (construcții de dru
muri, fundații, canalizări, structura 
de rezistență, finisaje etc.). Aceasta 
a permis ca multe lucrări să fie 
executate înaintea termenelor stabi
lite în grafic și de o calitate mai 
bună. Lucrările 
din Țiglina II,

primelor 4 blocuri 
cu 333 de aparta-

Control operativ

Pe șantierul de locuințe „Steagul Roșu* din Brașov munca se desfășoară în ritm susținut. Echipele de 
constructori au ca principale obiective scurtarea timpului de execuție șl realizarea unor lucrări de bună 

calitate.

mente (care urmează să fie predate 
în aprilie) sînt, în medie, cu o săp- 
tămînă înaintea graficului, iar une
le blocuri au un avans și mai mare, 
în cadrul măsurilor privitoare la 
mai buna organizare a muncii pe 
șantiere se remarcă la un loc de 
frunte cele ce se referă la prefabri- 
carea pe șantier a unor importante 
elemente de construcție cum sînt 
nodurile sanitare și rețelele de în
călzire. Un calcul arată că prin a- 
ceasta se realizează economii de 
țeavă de circa 40 la sută, iar ma
nopera este și ea redusă cu aproa
pe 30 la sută față de plan.

în timpul raidului, mai mulți 
constructori și-au exprimat nemul
țumirea față de felul cum se rezol
vă unele cereri ale șantierelor de 
către Trustul de utilaj greu. La 15 
martie, de la acest trust trebuiau 
să sosească pe șantierele Galațiului 
două seturi de cofraje de inventar, 
foarte necesare în aceste zile. La 
ora actuală, ele încă nu există pe 
șantiere. La fel a procedat trustul 
și cu forezele pentru compactarea 
terenului de fundații. în prezent, la 
Galați se află în lucru numai ju
mătate din parcul de foreze, cea
laltă jumătate așteptînd de multă 
vreme în atelierele trustului să fie 
reparate.

țiale pentru respectarea prevederi
lor graficelor de executare.

—• Ca să nu rămînem în urmă 
cu lucrările, a arătat șeful șantie
rului, ing. Emil Speli, noi organi
zăm ședințe operative săptămînale, 
atît la nivelul șantierului, cît și pe 
loturi și brigăzi. Aici, cu graficele 
în față, se analizează problemele 
de aprovizionare, stadiul operații
lor, probleme de mecanizare a unor 
lucrări și altele.

Fiecare lucrare este predată în 
faza următoare de execuție pe baza 
unui riguros control la fața locului ; 
echipa care va continua această 
lucrare în faza următoare nu 
preia lucrul decît după ce controlul 
pe faze a confirmat buna calitate a 
lucrării. Se asigură astfel un ritm 
viu, se evită refacerile, se realizea
ză o calitate superioară. Controlul 
pe faze dă cele mai bune rezultate 
cînd lucrările sînt organizate în lanț.

Iată de ce pe șantier maiștrii șl șe
fii de lot au fost îndrumați să acor
de o mare atenție lucrului în „lanț“, 
să vegheze ca el să se desfășoare 
în cele mal bune condiții. Ei con
trolează lucrul pe fiecare fază și o- 
perație, pe baza unor grafice zil
nice.

Ritmicitatea lucrărilor depinde în 
mare măsură șl de livrarea la timp 
a panourilor mari. Pentru a se evi
ta unele întîrzieri, între fabrică și 
șantier există o legătură permanen
tă, care se realizează prin șeful lo
tului de montaj panouri ; orice a- 
batere de la grafic este rezolvată 
pe loc. Se întîmplă deseori' ca șan
tierul să ajute fabrica cu mijloace 
de transport și chiar cu oameni, 
pentru ca ea să poată executa la 
timp cantitatea de panouri prevă
zută. Datorită unei asemenea cola
borări, pînă în prezent nu s-au ivit 
abateri de la grafic.

pe faze și operații
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 

O metodă de care se leagă multe 
succese ale constructorilor — în 
special în ce privește accelerarea 
execuției și îmbunătățirea calității 
lucrărilor — este cea a controlului 
operativ, pe faze și operații. Și pe 
șantierul 501 de locuințe din Bra
șov (din cadrul Trustului 5) această 
metodă a dat rezultate deosebite —■ 
așa cum am putut constata cu pri
lejul raidului. în acest an este pre
văzut să se ridice și să fie predate 
la cheie aici 1 060 de apartamente ;

pînă acum, conform graficelor, 240 
sînt în faza de finisaj, la 120 se fac 
ultimele retușuri de finisaj (urmînd 
a fi date în folosință chiar la în
ceputul lunii aprilie), iar la 120 se 
montează panourile mari prefabri
cate. Concomitent, se lucrează Ja 
fundația a 4 blocuri. Această eșa
lonare a termenelor de dare în fo
losință permite să se organizeze un 
bun control pe faze de operații la 
fiecare lucrare, să se concentreze e- 
forturile în direcțiile cele mai esen-

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Rea
lizarea unei cît mai judicioase 
eșalonări a termenelor de dare în 
funcțiune și extinderea metodei, ve
rificate de practică, a loturilor spe
cializate — iată două din preocu
pările de bază ale constructorilor de 
locuințe din cadrul T.R.C.-Iași.

Tov. Ion Ghiță, inginerul șef al 
trustului, ne vorbește despre pre
ocuparea colectivelor de construc
tori din Iași pentru asigurarea unei 
cît mai perfecte ritmicități în pre
darea apartamentelor. în funcție de 
posibilități și de forțele de muncă, 
planul pe acest an prevede ca în 
orașul Iași să fie predate locatari
lor 350 de apartamente în trimestrul 
I, 563 în trimestrul II, 519 în tri
mestrul III, iar 386 de apartamen
te în trimestrul IV, pînă cel mai 
tîrziu la 30 noiembrie. Pentru res
pectarea întocmai a acestei eșalo
nări de predare, am întocmit, la ni
velul trustului, al șantierelor, lotu
rilor și brigăzilor grafice de execuție 
pentru fiecare bloc în parte, stabi- 
lindu-se volumul de muncă lunar 
și săptămînal. S-a putut face acest 
lucru deoarece ne-au fost asigurate 
din timp proiectele și a existat 
front de lucru, în diferite stadii, 
pregătit din 1963. Pentru respecta-

Macheta cartierului Ceair din Pitești, cu 1700 apartamente, care «e află acum în construcție.

La 23 martie a fost dată în exploa
tare linia electrică de 110 kV Timi
soara — Kikinda (R.S.F. Iugoslavia) 
prin intermediul căreia se realizea
ză legătura dintre sistemul energe-

llnitâti comerciale■>

perdru forestieri
PITEȘTI (coresp. „Scânteii“). — 

La gurile de exploatare din regiune 
funcționează 160 de unități comer
ciale ale cooperației de consum. A- 
proape că nu mai există loc de muncă 
fără o astfel de unitate. Numai la punc
tele Luțele, Brusturet, Iezer-Păpușa și 
altele, de pe Valea Dîmboviței, în cele 
de pe Valea Argeșelului și Bratiei, locuri 
considerate greu accesibile din cadrul 
întreprinderilor forestiere Rucăr și Stîl- 
peni, au fost deschise 40 de magazine 
pentru forestieri. Anul trecut s-au vîn- 
dut prin aceste unități mărfuri indus
triale și alimentare a căror valoare so 
ridică la peste 45 000 000 lei, cu peste 
8,5 milioane lei mai mult decît cu un 
an în urmă. Valoarea mărfurilor desfă
cute crește de la an la an și este în 
creștere și în primele luni din acest an, 
comparativ cu aceeași perioadă a anu
lui trecut.

tic local al Timișoarei cu sistemul 
energetic al R.S.F. Iugoslavia. Linia, 
a cărei lungime este de 45,6 km pe 
teritoriul nostru și de 17,4 km pe te
ritoriul R.S.F. Iugoslavia, a fost con
struită în vederea realizării primei 
etape a prevederilor acordului în
cheiat între cele două țări vecine 
pentru interconectarea sistemelor lor 
energetice. Prin această rețea elec
trică de înaltă tensiune se livrează 
energie electrică între cele două țări 
în condiții reciproc avantajoase.

(Agerpres)

Noi stații 
de radioemisie

Au intrat în funcțiune două noi 
stații de radioemisie pe unde ul
trascurte. O stație este situată la To- 
pologu, regiunea Dobrogea, și emite 
pe lungimea de 4,21 m (71,18 MHz). 
Ea deservește cea mai mare parte 
din regiunea Dobrogea, în special li
toralul Mării Negre, precum șl ora
șele Brăila, Galați, Tulcea, Hîrșova. 
Această stație transmite programul 
I al studioului central București, 
printr-o linie de radiorelee. Cea de-a 
doua stație de radioemisie este la 
Cluj; ea lucrează pe lungimea de 
undă de 4,39 m (68,36 MHz) și trans
mite programul II al studioului cen
tral din București. Stația aceasta 
deservește regiunea Cluj și o parte 
din regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Prin intrarea în funcțiune a 
acestei stații, ascultătorii din regiu
nea Cluj pot recepționa în condiții 
bune trei programe de radio : cele 
două transmise de studioul bucu- 
reștean și programul regional de la 
Cluj și Tîrgu Mureș.

Festivalul republican al școlilor 
și institutelor de artă

Azi începe în Capitală etapa finală 
a celui de-al VI-lea Festival republican 
al școlilor și institutelor de artă. Parti
cipă circa 600 elevi și studenți selec
ționați în cadrul etapei pe școli și insti
tute. Pe scenele festivalului, elevi ai 
școlilor de 8 ani și medii de muzică, 
de coregrafie din București și Cluj, ai 
conservatoarelor din București, Iași, 
Cluj, ai institutelor de teatru din Bucu
rești și Tg. Mureș, ai facultăților de 
muzică din institutele pedagogice vor 
prezenta concerte, recitaluri, spectacole

de teatru, operă și balet. Elevii șco
lilor de 8 ani și medii de arte plastice 
și ai institutelor de arte plastice au 
pregătit lucrări de pictură, sculptură, 
grafică și artă decorativă oare vor fi pre
zentate în cadrul unei expoziții. Partici- 
panții evidențiați în cadrul festivalului 
vor primi diplome. Festivalul se des
chide printr-un concert simfonic susți
nut de orchestra studenților Conserva
torului „Ciprian Porumbescu“ din 
București, în studioul Radioteleviziunii.

ia®

Ieri, în marea sală a Palatului 
conferința O.N.U. pentru comerț și 
1 500 de delegați din 123 țări, precum și reprezentanți ai instituțiilor spe
cializate ale O.N.U. și ai altor organizații de comerț internațional. Con
ferința a fost salutată de Ludwig von Moos, președintele Confederației 
elvețiene, după care a luat cuvîntul secretarul general al O.N.U., U Thant. 
Președinte al conferinței a fost ales șeful delegației Republicii Arabe 
Unite, Kaissuny. Șeful delegației R. P. Romîne, Gogu Rădulescu, a fost 
ales vicepreședinte. A fost adoptată ordinea de zi a conferinței, 
(în pag. IV-a : corespondența trimisului nostru special la Geneva 
și cuvîntările rostite la deschiderea Conferinței).

Națiunilor din Geneva s-a deschis 
dezvoltare. Participă aproximativ

TRATATIVELE
DINTRE SOMALIA Șl ETIOPIA

KHARTUM 23 (Agerpres). — La 
24 martie încep în capitala Sudanu
lui, Khartum, tratative bilaterale în
tre Somalia și Etiopia în vederea re
glementării pașnice a conflictului de 
frontieră dintre ele. Agenția France 
Presse relevă că în cercurile diplo
matice din Khartum se exprimă pă
rerea că nu pot fi așteptate rezultate 
spectaculoase și rapide, dar că în
săși inițierea acestor tratative cca- 
stituie un pas important spre solu
ționarea conflictului somalezo-etio- 
pian.

® Președintele Finlandei U. K. 
Kekkonen l-a primit pe A. A- Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., care se află într-o vizită o- 
ficială în Finlanda și a avut cu el o 
convorbire prietenească.

• Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a discutat ieri la Geneva 
cu generalul Gyani, comandantul 
trupelor O.N.U. în Cipru, diverse as
pecte ale misiunii pe care Gyani o 
va avea de îndeplinit în Cipru 
(Alte amănunte privitoare la evolujia pro
blemei cipriote în pag. IV-a).Telefoto i Agerpres(Continuare In pag. Il-a)

lori la Geneva, in marea sală a Palatului Națiunilor

■

GIREA CONȚIN

rea graficelor de execuție, s-a tre
cut la organizarea muncii pe lo
turi specializate. Aceste loturi cu
prind brigăzi complexe mari, care 
pot fi concentrate pe blocuri și 
tronsoane și nu dispersate pe tot 
șantierul, ca pînă acum. în acest 
fel se realizează o coordonare mal

Din experiența 
Comitetului orășenesc 
P. M. R. București

Partidul nostru a acumulat o bogată experiență în 
domeniul folosirii în munca politică și organizatorică 
a comitetelor regionale, raionale și orășenești, paralel 
cu aparatul de partid, a unui număr tot mai mare de 
activiști nesalariați. Prin lărgirea formelor obștești în 
munca de partid au fost realizate progrese în îndru
marea și controlul organizațiilor de bază ; a sporit nu
mărul comuniștilor care, participînd la activitatea de 
conducere a organelor de partid, își dezvoltă pregăti
rea politică, se formează ca activiști ; a crescut com
petența organelor de partid în rezolvarea problemelor 
complexe 
Gheorghe 
ganizației

ce le stau în față. In cuvîntarea tovarășului 
Gheorghiu-Dej la recenta conferință a or- 
de partid a orașului București se apreciază

domenii ale activității or-In ce
ganelor de partid din Capitală au 
luat dezvoltare formele obștești 
de muncă ?

Ținînd seama de hotărîrile C.C. 
al P.M.R., de indicațiile conducerii 
partidului, ne preocupăm în perma
nență de îmbunătățirea metodelor 
și stilului de muncă ale comitetului 
orășenesc, ale comitetelor raionale 
și organizațiilor de partid. în aceas
tă sferă de preocupări un loc în
semnat ocupă lărgirea continuă a 
bazelor obștești ale muncii de par
tid. Comisia economică a comi
tetului orășenesc și comisiile eco
nomice ale comitetelor raionale; co
misia pentru problemele sindicale și 
ale muncii în rîndurile femeilor, co
misiile pentru problemele U.T.M.- 
U.C.F.S., sfaturi populare-justiție 
de pe lîngă secția organizatorică a 
comitetului orășenesc; instructorii 
nesalariați ai comitetelor raionale ; 
colectivele care activează în dome
niul propagandei, muncii politico- 
culturale de mase, presei și edituri
lor, precum și cele de pe lîngă ca
binetele de 
peste 3 000 
participarea

partid înglobează 
de tovarăși. Prin 

nemijlocită. a unui 
mare număr de cadre cu bună pre-

PARTID
pozitiv faptul că organele de partid din Capitală au 
acordat atenție lărgirii continue pe baze obștești a 
muncii de partid, prin atragerea specialiștilor în efec
tuarea controlului de partid în întreprinderi, prin an
trenarea unui larg activ de partid și a unui însemnat 
număr de instructori nesalariați în munca de îndru
mare și control a activității organizațiilor de partid. 
Redacția noastră a solicitat tovarășului Ion Cârcei, 
secretar al Comitetului orășenesc P.M.R. București, 
să relateze despre experiența organizației de partid a 
Capitalei în folosirea formelor obștești în munca de 
partid și despre acțiunile ce urmează a fi întreprinse 
în această direcție.

gătire — economiști, ingineri și 
tehnicieni, muncitori cu înaltă cali
ficare, oameni de știință, artă și cul
tură — la munca comitetului orășe
nesc și comitetelor raionale, sfera 
ei de cuprindere s-a lărgit, sînt 
preconizate soluții temeinic chibzui
te pentru probleme din cele mai 
complexe. O contribuție prețioasă 
aduc activiștii nesalariați la studie
rea diferitelor laturi ale muncii e- 
conomice, ideologice și ale vieții in
terne de partid ; ei participă la con
trolul aplicării hotărîrilor partidu
lui și guvernului, la îndrumarea or
ganizațiilor de partid și de masă.

Ce acțiuni mai importante au 
fost întreprinse în ultimul timp 
de comisia economică a comite
tului orășenesc și de comisiile 
economice ale comitetelor raiona
le de partid ?

Mă voi opri la cîteva dintre acți
unile care și-au dovedit în mod 
deosebit eficacitatea. Cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan pe anul 
1964, peste 100 de ingineri și econo
miști din comisia economică a comi
tetului orășenesc și circa 500 de to
varăși din activul comitetelor raio
nale au ajutat organizațiile de par-

tid din întreprinderi în descoperi
rea și punerea în valoare a rezerve
lor producției, în stabilirea măsuri
lor politico-organizatorice menite să 
contribuie la îmbunătățirea activi
tății economice.

Comitetul orășenesc a cerut comi
tetelor raionale să studieze, cu aju
torul comisiilor economice, posibili
tățile de extindere a micii mecani
zări într-un mare număr de între
prinderi. Aplicarea propunerilor 
făcute de comisiile economice a 
dus la sporirea numărului lucră
rilor de mică mecanizare de la 
172 în 1962 la peste 500 în 1963, iar 
valoarea lor de la 17 la 46 milioa
ne lei ; în anul 1964 au fost inclu
se în planurile MTO 1 500 lucrări de 
mică mecanizare.

Din însărcinarea comitetului oră
șenesc, comisia economică a studiat 
măsurile privind îmbunătățirea con
tinuă a calității lucrărilor de con
strucții și a confortului apartamen
telor. Concluziile acestor analize au 
fost dezbătute în cadrul unei con
sfătuiri care a avut loc în martie 
1964 cu participarea constructorilor, 
proiectanților 
investiții

La nor s-a 
a trimite în

și beneficiarilor de

încetățenit practica de 
întreprinderile unde

se manifestă deficiențe în realiza
rea sarcinilor de plan colective de 
activiști de partid, de stat, specia
liști în diferite domenii de activitate, 
conduse de un membru al birou
lui comitetului orășenesc de partid. 
Solicitînd ministerelor să delege, la 
rîndul lor, cîte un reprezentant, 
aceste colective rămîn în în
treprinderi un timp mai îndelun
gat spre a studia starea de lu
cruri și a ajuta efectiv, împreună cu 
comitetele raionale respective, la 
îmbunătățirea activității. Cu spri
jinul unui asemenea colectiv, Uzine
le „Grivița Roșie“, unde se iviseră 
greutăți legate de asimilarea unor 
produse noi, au ajuns să-și realizeze 
acum sarcinile de plan.

Rezultate bune au dat studiile în
treprinse de comisia economică a 
comitetului orășenesc asupra folo
sirii capacităților de producție în în
treprinderi și a felului cum se asi
gură creșterea rolului maistrului în 
producție. Printre analizele ce vor fi 
efectuate în 1964 amintesc cele re
feritoare la activitatea pentru îm
bunătățirea calității produselor în 
industria electrotehnică, precum și 
industria constructoare de mașini și 
la asigurarea unui decalaj corespun
zător între activitatea de proiectare 
și nevoile întreprinderilor.

O experiență pozitivă au acumu
lat și comisiile economice ale unor 
comitete raionale. Măsurile adopta
te în urma studiului întreprins de 
comisia economică a Comitetului ra
ional P.M.R. 23 August privind în
deplinirea planului de investiții la 
întreprinderea „Solex“, Fabrica de 
mase plastice „București", „Mătasea 
populară", ca și a studiului cu pri
vire la cauzele nerealizării sarcini
lor de creștere a productivității în 
unele întreprinderi, au contribuit la 
înlăturarea rămînerilor în urmă.

Cu toate progresele realizate, în 
activitatea unor comisii economice 
se mai vădesc manifestări de for
malism. Deși membrii comisiei e- 
conomice a Comitetului raional 
P.M.R. Grivița Roșie au fost anul 
trecut de mai multe ori la uzinele 
„Grivița Roșie", n-au sesizat cauzele 
reale care determinau neîndeplinirea 
unor indicatori de plan. Comisiile 
economice ale comitetelor raionale 
Tudor Vladimirescu și V. I. Lenin

(Continuare în pag. IlI-a)
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METODE NO! IN LEGUMICULTURA
• RASADNITEJNMIHTITOR Șl SOLARII • LA CE AJUTĂ 
APELE AMONIACALE© STIMULENțll DE CREȘTERE 
© „MAGNETODIAFLUX"-UL IAROVIZEAZĂ CARTOFII

Reallzarea unor producții ridicate 
și timpurii de legume este hotărîtă 
de introducerea în unitățile agricole 
socialiste cu un sector legumicol 
dezvoltat a unor metode agrotehni
ce cu un înalt grad de eficacitate 
Îi eu rezultate economice imediate, 
n ultimii ani, au început să fie ge

neralizate multe asemenea metode, 
rod al activității cercetătorilor de la 
Institutul de cercetări hortiviticole. 
în rîndurile de față ne vom ocupa 
de cîteva din ele.

După cum se știe, asigurarea unor 
răsaduri de bună calitate prezintă o 
însemnătate deosebită. Pentru a aju
ta gospodăriile colective în organiza
rea și sistematizarea sectorului de 
răsadnițe au fost elaborate schițe de 
amplasament, care au fost 
în toate unitățile cu sector 
col. Aplicarea lor asigură o 
mai bună a răsadnițelor și 
nentizarea construcțiilor pe mai 
mulți ani. Soluția cea mai indicată 
este așezarea răsadnițelor în perechi, 
două cîte două, ceea ce face po
sibilă aplicarea mecanizării. Se a- 
menajează răsadnițe-înmulțitor, sere, 
solarii, șoproane, magazii, depozite 
de păstrare a producției, asigurînd 
un flux tehnologic bine organizat și 
o eșalonare judicioasă a materialului 
săditor și a producției de legume în 
tot timpul anului. Rezultatele obți
nute de unele gospodării colective 
din Brînceni, Măgura, raionul A- 
lexandria, Scurtești, Cîndești, raio
nul Buzău, au confirmat avantajele 
acestei metode.

Un lucru nou 
nițele cu tocuri 
beton încălzite 
apă caldă după 
de ICHV. Din experiențele efectuate 
la stațiunile experimentale și din 
practica unor gospodării de stat și 
colective rezultă că răsadnițele din 
prefabricate de beton permit produ
cerea unui răsad de calitate superi
oară și efectuarea de culturi succe
sive și asociate de legume.

Producerea unui material săditor 
pentru legumele extratimpurii și 
timpurii nu se poate concepe fără 
existența răsadnițelor-înmulțitor în 
fiecare gospodărie legumicolă. Ele 
sînt construcții simple și ieftine, care 
asigură obținerea unui răsad viguros, 
sănătos, bine dezvoltat, cu o capaci
tate ridicată de producție. Răsadnițe- 
le-înmulțitor evită pericolul îngheță
rii răsadurilor în iernile grele, reduc 
consumul de bălegar pentru încălzi
re, iar lucrările de îngrijire și regla
re a temperaturii se fac mult mai 
ușor. La amenajarea lor se folosesc 
rame de răsadnițe, așezate pe un 
schelet de lemn, Iar încălzirea se 
face prin cotlon. în 1963, multe gos
podării colective din raioanele Ale
xandria, Zimnicea și Tr. Măgurele 
au construit un număr mare de ră
sadnițe-înmulțitor.

Obținerea unor recolte sporite șl 
de calitate este condiționată nu nu
mai de producerea unui răsad co
respunzător, dar și de aplicarea unei 
agrotehnici superioare în timpul pe
rioadei de vegetație. Dintre acestea 
fertilizarea solului cu îngrășăminte 
organo-minerale ocupă un loc im
portant. O metodă cu rezultate va
loroase este îngrășarea legumelor cu 
ape amoniacale care sînt produse în 
cantități din ce în ce mai mari de 
industria chimică. La institutul de 
cercetări hortiviticole ca și la gos
podăria de stat Popești-sere, azota
tul de amoniu care se dă în mod 
obișnuit în timpul vegetației la to
mate timpurii și varză timpurie a 
fost înlocuit cu ape amoniacale. Cu 
120 litri de ape amoniacale la hec
tar s-a obținut un spor de produc
ție de 6 000 kg tomate șl 10 000 kg

difuzate 
legumi- 
folosire 
perma-

îl constituie răsad- 
din prefabricate de 
cu bălegar sau cu 
proiectele elaborate

varză timpurie. Folosirea apelor a- 
moniacale în legumicultura permite 
să se reducă la maximum pierderi
le de îngrășăminte, atît la transport 
cît și la încorporare.

în producția de legume timpurii 
a dat rezultate bune folosirea sti- 
mulenților de creștere. In primăve- 
rile reci și cu iluminare scăzută 
se observă adesea, la puțin timp 
după plantarea tomatelor în răsadni
țe sau în cîmp protejat, căderea 
masivă a florilor, ceea ce duce 
la pierderi importante în producția 
timpurie. Pentru a Se înlătura acest 
fenomen negativ, se folosește prepa
ratul TS (triclordon sodic) fabricat 
de Institutul de cercetări chimice 
din București. Pe baza experiențelor 
întreprinse, la un hectar de tomate 
timpurii se întrebuințează în medie 
120—200 1 soluție, ceea ce înseamnă 
1,5—2 g preparat TS.

Aprovizionarea populației cu legu
me proaspete în perioada rece a a- 
nului este condiționată de intensifi
carea producției de legume forțate 
în sere și răsadnițe și extinderea ei 
pe scară largă în unitățile agricole 
socialiste. Pentru economisirea ma
terialelor și realizarea unor con
strucții ieftine, institutul de cerce
tări hortiviticole a elaborat un tip 
de seră din panouri demontabile de 
lemn acoperite cu folii de polietile
nă. Sera solar este o construcție 
simplă, demontabilă și ușor de exe
cutat în orice gospodărie. Ea se fo
losește primăvara timpuriu și toam
na la culturi de legume și ciuperci. 
Asemenea sere au fost construite la 
ICHV Băneasa, la stațiunea expe
rimentală Greaca, la G.A.C. Teslui, 
raionul Slatina și în alte unități. La 
G.A.C. Dorobanți, raionul Arad, pe 
o suprafață de 300 mp sere solar 
s-au cultivat tomate în perioada a- 
prilie—august, obținîndu-se o pro
ducție de 8,2 kg fructe la metrul 
pătrat, iar în perioada septembrie— 
martie — ciuperci care au dat 4,8 
kg la mp. Sera solar poate fi folo
sită și la iarevizarea cartofilor.

în seră se preconizează introdu-

se folosesc și în cultu- 
Institutul de cercetări 
în colaborare cu ln~

cerea metodei de cultivare a legu
melor în medii nutritive artificiale 
(hldrocultură). Ea constă în înlocui
rea pămîntului prin bazine cu apă. 
Hidrocultura permite lichidarea fo
carelor de infecție și o mal bună 1- 
gienă a culturilor contribuind la re
ducerea cheltuielilor legate de trans
portul bălegarului și pămîntului. 
Experiențele efectuate în țara noas
tră au adus unele contribuții origi
nale la rezolvarea acestei probleme, 
printre care folosirea bazinelor din 
material plastic și stabilirea substra
tului solid al soluției. La serele in
stitutului de cercetări hortiviticole, 
castraveți cultivați în medii nutri
tive artificiale au dat în mod con
stant producții de 25—30 kg la me
trul pătrat seră. în cultura forțată 
se folosește și metoda iluminării ar
tificiale a răsadului de legume. Ea 
permite obținerea unui răsad de ca
litate superioară într-o perioadă 
scurtă de timp și producții mai mari 
de legume.

Metode noi 
ra cartofilor, 
hortiviticole,
stitutul de balneologie și G.A.S. Po
pești-sere, a pus la punct metoda 
iarovizării cartofilor timpurii cu a- 
jutorul undelor electromagnetice. 
Pentru tratamentul tuberculilor de 
cartofi se folosește aparatul „Mag- 
netodiaflux“ fabricat în țara noastră. 
Undele electromagnetice au o influ
ență pozitivă asupra cartofilor, 
scurtînd perioada de iarovizare de la 
35 de zile la numai 20—25. Prin in
troducerea largă a acestei metode se 
obține un material săditor de cali
tate superioară, cu ochi sănătoși, 
bine dezvoltați, iar înrădăcinarea se 
face mai repede. Aplicînd iaroviza- 
rea cu unde electromagnetice G.A.C. 
Slobozia, raionul Răcari, a obținut 
12 000 kg cartofi timpurii la hectar, 
iar G.A.C. Brezoaiele — 14 000 kg.

Prin folosirea judicioasă și apli
carea cît mai largă a noilor metode 
agrotehnice, în funcție de specificul 
fiecărei gospodării, cultivatorii de 
legume din unitățile agricole socia
liste pot obține producții tot mai 
mari și timpurii de legume.

Conf. univ. Bujor MĂNESCU 
șeful secției de legumicultura 
institutul de cercetări 
hortiviticole

In sera de tomate a Institutului de cercetări hortiviticole de la Bănoasa

' ’«RBI X.';.v.<WÎ

Pe șantiere, urmărind graficele de execuție
(Urmare din pag. I-a)

bună a muncii constructorilor cu 
cea a echipelor de instalatori. Pe o 
asemenea bază a crescut producti
vitatea muncii formațiilor de lucru. 
Unele loturi de finisaje au reușit să 
execute tencuielile la un bloc de 60 
de apartamente în mai puțin de o 
lună.

Vizitînd șantierele, remarci peste 
tot hotărîrea constructorilor de a-și 
realiza întocmai sarcinile ce le re
vin. Unele brigăzi, printre care cea 
de montori-prefabricate, condusă de 
Mihai Mănucă, lucrînd în 3 schim
buri, reușește să realizeze aproape 
un apartament pe zi. Sînt însă și 
lucrări rămase în urmă față de gra
fic. La blocul C 7 cu 60 de apar
tamente, montajul pereților a durat 
aproape 3 luni. Aici, șeful de bri
gadă I. Mînăstireanu n-a respectat 
procesul tehnologic, a lucrat cu un 
număr redus de oameni în brigadă, 
nu a coordonat lucrările de mono- 
litizare cu cele de montaj. Toate a- 
cestea au făcut ca lotul de finisare 
și echipele de instalatori să nu poa
tă începe la timp lucrările. Aceeași 
situație există și la blocul A 6, 
unde lucrările nu se înscriu în gra
ficul stabilit.

Conducerea trustului a luat recent 
hotărîrea ca la fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă să se analizeze cum s-au 
respectat graficele de execuție la 
fiecare obiectiv și fel de lucrare. Cu 
acest prilej sînt cunoscute greutăți
le și lipsurile și se iau măsurile ne
cesare. La o ședință, ținută zilele

acestea la șantierul numărul 11, s-au 
ridicat o serie de probleme care, 
persistînd de multă vreme, trebuie 
să stea mai mult în atenția Trustu
lui regional de construcții. Cons
tructorii de pe șantier au sesizat, pe 
bună dreptate, conducerea trustului 
că întîmpină greutăți serioase din 
cauza aprovizionării neritmice a 
unor locuri de muncă cu materialele 
și utilajele necesare. Inginerul So
lomon, maistrul A. Ivanov și alții au 
arătat că I.U.T. nu respectă întot
deauna comenzile de livrare a beto
nului de la stații și din această cau
ză lucrul începe în unele zile abia 
la ora 10. Totodată, pe șantier se 
simte lipsa unor materiale, ceea ce 
face ca echipele de zidari să lucreze 
cu productivitate scăzută.

Unii maiștri au arătat că pe șan
tier nu sînt suficiente guri de apă, 
deși rețeaua definitivă este adusă 
în multe locuri pînă lîngă blocuri. 
Acolo unde nu există rețea, nu s-au 
instalat în bune condiții de izolare 
nici pînă acum cele 8 rezervoare pen
tru rezerva de apă. Lipsind apa, se 
înțelege că se lucrează cu un ran
dament mal slab. Pe șantiere se mal 
fac simțite și unele deficiențe de 
calitate. Sînt blocuri unde izolația 
fonică nu este executată corect, ni
șele de la bucătărie sînt nefinisate, 
sau fără zugrăveli în spatele calori
ferelor. Prea puțină atenție s-a acor
dat lucrărilor la subsoluri șl boxe, 
acestea rămînînd de obicei netermi
nate, fapt ce creează greutăți locata
rilor.
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(coresp. „Scînteii"). — 
din acest an, pe șantie-

ARAD 
începînd 
rele de construcții de locuințe din 
orașul Arad s-a trecut la reorgani
zarea echipelor și la Introducerea 
lucrului în două schimburi. S-a asi
gurat o mai bună asistență tehnică. 
O dată cu aceasta, s-a făcut repar
tizarea lucrului nu pe etaje, ci pe 
scări. Intrucît înainte pe un etaj lu
crau, cam în același timp, zidari,

electricieni 
nu se știa 
cui se datorește lucrul de slabă ca
litate. Acum însă, prin noua formă 
de organizare a lucrului, fiecare 
echipă predă locul de muncă pe bază 
de proces verbal șl în orice mo
ment se cunoaște calitatea lucră
rilor executate. în felul acesta se 
evită spargerea pereților după ce 
s-a făcut finisajul pentru a introdu
ce rețeaua electrică sau conductele

și instalatori, niciodată 
precis cine a lucrat sau

de apă, se întărește exigența față 
de calitatea lucrărilor, deoarece for
mația de lucru care continuă mun
ca răspunde de tot ce a găsit 
executat. Pe de altă parte, s-au în
tocmit grafice de execuție pe for
mații de lucru, care sînt controlate 
zilnic de maistru, luîndu-se măsuri 
operative pentru înlăturarea lipsu
rilor semnalate. Tot pe baza acestor 
grafice se organizează și aprovizio
narea. Ca urmare a organizării mai 
bune a muncii, s-a reușit ca în pre
zent pe toate șantierele lucrările să 
se desfășoare în grafic, iar unele să 
fie executate chiar înainte de ter
men.

Despre organizarea muncii pe 
șantier am discutat, în cadrul rai
dului, și cu tov. Ion Feieș, șeful unei 
echipe de zidari : „Cartierul Bolin- 
tineanu, ne-a spus el, cuprinde 5 
blocuri cu un număr de 240 apar
tamente. Munca este organizată în 
așa fel îneît fiecare maistru răspun
de de toate lucrările care se fac la 
blocul încredințat. Graficele se în
tocmesc de șeful șantierului și de 
maiștri, după ce indicatorii princi
pali au fost analizați în consfătuiri 
la care au participat și șefii de echi
pă, șefii de brigadă și muncitori 
fruntași. Noi, șefii de echipe, stabi
lim cu o zi înainte ce are de făcut 
fiecare muncitor și cum trebuie să 
execute lucrarea respectivă. Se în- 
tîmplă, cîteodată, să nu realizăm 
obiectivele prevăzute în graficul de 
execuție. îndată ce am observat a- 
cest lucru, căutăm să găsim cauzele, 
să luăm măsuri pentru înlăturarea 
deficiențelor".

în cartierul Podgoria vor fi ridi
cate peste 700 apartamente, dintre 
care 360 se vor da în folosință în 
acest an. Și aici există grafice de 
execuție, numai că nu sînt urmărite. 
Nicolae Hartman, șeful șantierului, 
păstrează imaculate graficele. Or, se 
știe, ele nu sînt întocmite pentru a 
ornamenta birourile, ci pentru a 
constitui un ghid în activitatea cons
tructorilor de la punctele de lucru. 
Graficele se cer urmărite îndea
proape, zi de zi, pentru ca fiecare 
bloc să fie predat la termenele sta
bilite.

Probleme ale alianței clasei muncitoare->

cu țărănimea muncitoare în LP.H

muncitoare în con- 
ale victoriei socia- 
constifuie o Incer- 
într-un volum uni-

Lucrarea cu acest titlu, de ludit 
Adam, recent apărută în Ediiura știin
țifică, se ocupă de evoluția conținutu
lui alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare de-a lungul etapelor 
ei istorice In țara noastră. Aceasta re
iese din însăși înlănțuirea capitolelor 
cărții, care tratează : problema țără
nească în Romînia burghezo-moșiereas- 
că ; problema alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare în pe
rioada desăvîrșirii revoluției burghezo- 
democratice ; alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea 
difiile construirii și 
lismului. Lucrarea 
care de a cuprinde,
tar, aspecte economice, politice și so
ciale esențiale ale alianței dintre cele 
două clase.

In carte se subliniază de la început 
că alianța dintre clasa muncitoare și 
masele principale ale țărănimii este o 
lege generală a revoluției și construc
ției socialiste, valabilă pentru orice țară 
care trece la construirea socialismului.

Condițiile complexe care fac nece
sară și posibilă această alianță — se 
arală în lucrare — cer o politică știin
țifică, bazată pe cunoașterea profundă 
a legilor obiective ale dezvoltării so
ciale, a particularităților istorice specifi
ce în care s-a dezvoltat țărănimea, a 
trăsăturilor ei politice și a psihologiei ță
rănești. Numai această cunoaștere pro
fundă — subliniază autoarea — a dat 
partidului nostru posibilitatea să aplice 
în mod creator teoria leninistă cu pri
vire la alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare și să înfăptu
iască transformarea socialistă a a- 
griculturii țării noastre. Pozitiv este fap
tul că în lucrare se evidențiază perma
nent experiența istorică concretă a 
partidului nostru in realizarea, întărirea 
și conducerea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare.

Reține atenția acea parte a lucrării

care relevă modul tn care P.M.R. • 
știut să asigure crearea bazei tehnico- 
materiale a socialismului la sate, pe te
melia dezvoltării neîntrerupte a in
dustriei grele și, în cadrul ei, 
dustriei constructoare de mașini 
nelte agricole — factor hotărîtor 
chidării înapoierii agriculturii și 
voltării ei pe calea socialistă.

Caracterul profund științific, 
justețe și eficacitate a liniei 
trasate de plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 martie 1949 în vederea transfor
mării socialiste a agriculturii, sînt relie
fate în carte prin trecerea în revistă a 
succeselor însemnate obținute de, po
porul nostru, condus de partid, în pe
rioada ce a trecut de la acest moment 
deosebit de important.

Autoarea se oprește pe larg asupra 
evoluției bazei economice a alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea munci
toare, precum și a raporturilor de 
schimb dintre industria socialistă și a- 
gricultură.

In lucrare se arată că folosirea pri
cepută de către partidul nostru a for
melor simple de cooperare — ca școa
lă de trecere a țărănimii pe făgașul so
cialismului —, a unor forme speciale 
de cointeresare ' materială a țărănimii 
în procesul colectivizării, a unor căi 
specifice de lichidare a chiaburimii ca 
clasă, au permis ca transformarea so
cialistă a agriculturii să aibă ioc la noi 
în țară în condițiile creșterii volumului 
global al producției agricole.

Din păcate, cu excepția problemei 
formelor de cointeresare materială, au
toarea nu se ocupă în măsura necesară 
de aceste aspec.e, nu le analizează su
ficient și multilateral. în general, evo
luția raporturilor politice dintre cele 
două clase nu se bucură în lucrare de 
o tratare sistematică.

De altfel, propunîndu-și o problama-

al

a in
și u- 
al li- 
dez-

conținutului a- 
muncitoare și 

De aceea, 
sînt : proble-

flcă extrem de largă și folosind aproa
pe în exclusivitate mefoda istorică da 
tratare, autoarea nu a reușif să anali
zeze mai profund multe dintre proble
mele abordate. Însăși analiza economi
că, care are cea mai însemnată pon
dere în lucrare, rămîne de multe ori 
la urmărirea cronologică a probleme
lor, la istoricul lor și nu ajunge la ge
neralizări care să pună mai bine în 
lumină raportul dintre general și parti
cular în evoluția 
Hanței dintre clasa
țărănimea muncitoare, 
unele capitole, cum 
ma țărănească în Romînia burghezo- 
moșierească, probleme ale alianței din
tre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare în perioada desăvîrșirii revolu
ției burghezo-democratice ș. a. nu de
pășesc nivelul unor lecții, iar alte părți, 
ca, de pildă, acelea privind munca po
litică educativă desfășurată de partid 
pentru îndrumarea țărănimii pe făgașul 
socialismului, formarea conștiinței so
cialiste a țărănimii colectiviste, sînt 
schematic tratate și conțin chiar unele 
greșeli în formulare.

Se observă, de asemenea, și o anu
mită unilateralitate în abordarea pro
blemelor alianței dintre clasa munci
toare și țărănime după victoria socia
lismului la sate. Accentul cade, îndeo
sebi, pe ajutorul acordat de clasa mun
citoare țărănimii. Or, un aspect calita
tiv nou în evoluția raporturilor econo
mice și politice dintre aceste două 
clase prietene constă în faptul că a- 
cum a crescut și crește în continuare 
aportul țărănimii la dezvoltarea întregii 
economii socialiste.

însemnătatea teoretică și practică a 
multiplelor probleme ale alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea munci
toare, faptul că acestea au fost puțin 
abordate pînă acum în literatura socio
logică, economică etc. fac necesare 
studierea, aprofundarea și reluarea a- 
cestei teme de către cercetătorii din 
diferite ramuri ale științelor sociale.

*

Productivitatea muncii
E. Dobrescu, tratează 
problemele principale 

productivității muncii 
subliniind

Lucrarea 
sociale, de 
unele dintre 
ale creșterii 
sociale în țara noastră, 
rolul hotărîtor al progresului tehnic 
în ridicarea eficienței muncii sociale.

Honorina CAZACU 
cercetător principal 
Institutul de filozofie 
al Academiei R. P. Romîne

In cartea sa, tradusă din limba 
rusă, prof. S. B. Kan se ocupă de 
socialismul utopic premarxist. Edi
ția în limba romînă a fost comple
tată cu un studiu despre T. Diamant 
și „falansterul" de la Scăieni.

0 lucrare despre acțiunea radiațiilor 
nucleare asupra corpului solid

Dozvoltarea tehnicii nualnare, În
deosebi construcția acceleratoarelor 
și reactoarelor nucleare, impune a- 
proiundarea studiilor teoretice șl 
experimentale privind acțiunea ra
diațiilor nucleare asupra corpului 
solid. Modificarea, sub acțiunea ra
diațiilor, a proprietăților materiale
lor folosite ca substanțe de lucru 
sau ca materiale de construcțio a 
diverselor dispozitive este esențială 
pentru funcționarea și calitatea a- 
cestor dispozitive ; totodată, cunoaș
terea modulul de acțiune a radia
țiilor face posibilă perfecționarea 
aparaturii și instalațiilor. Interacțiu
nea solidelor cu radiațiile nucleare 
constituie un domeniu important, atît 
prin problemele puse în studiu, cît 
și prin metodele experimentale șl 
teoretice pe care le oferă.

In monografia „Acțiunea radia
țiilor nucleare asupra corpului so
lid" de Cornelia Moțoc, lucrare 
apărută în Editura Academiei R. P. 
Romîne, se expun principalele pro
bleme ale acestui domeniu. în esen- 
-|ă, efectul radiațiilor asupra corpu
lui solid constă în modificarea rețe
lei cristaline prin producerea dife
ritelor tipuri de defecte. Prima parte 
a lucrării prezintă noțiuni generale 
privitoare la modificările microsco
pice în corpul solid, dîndu-se o 
atenție specială defectelor create 
exclusiv în urma interacțiunii cu ra
diația nucleară — vîriurile termice ; 
potrivit ipotezelor existente, acestea 
se datoresc modificărilor locale ale 
distribuției atomilor, prin încălzirea 
și răcirea într-un timp ioarte scurt 
a unor mici regiuni din substanța 
iradiată.

Dată fiind complexitatea fenome
nului, studierea interacțiunii fascico
lelor de particule cu atomii din re
țeaua corpului solid necesită utili
zarea celor mai moderne metode ale 
fizicii. în lucrare sînt prezentate 
unele rezultate esențiale pentru în
țelegerea problemelor teoretice și 
interpretarea datelor experimentale 
ca, de pildă, cele privind teoriile 
clasice și cuantice ale ciocnirilor, 
cu aplicație la interacțiunea radia
ției cu corpul solid.

Deoarece apariția defoctelor de 
dimensiuni atomice modiiioă pro
prietățile fizice ale solidului, studiul 
experimental al acestor modificări 
constituie o metodă de cercetare a 
structurii materialelor çi substanțelor 
Iradiate. Partea cea mai dezvoltată 
a monografiei — „Iniluența iradierii 
asupra proprietăților fizice ale soli
delor" — se ocupă de modificările 
caracteristicilor structurale, termice, 
mecanice, electrice și magnetice, 
optice etc ; aici sînt expuse princi
palele metode de studiu și rezulta
tele experimentale obținute 
diverse substanțe.

Importanța pentru practică 
cetării ienomenelor asociate
rii corpului solid reiese mai ales în 
ultima parte a lucrării, unde sînt 
tratate probleme ale materialelor 
utilizate în reactoarele nucleare : 
stabilitatea dimensională a combus
tibililor nucleari, iniluența radiațiilor 
asupra coroziunii materialelor utili
zate in construcția reactoarelor etc. 
Lucrarea menționează rezultatele 
unor cercetări eiectuate Ia Institutul 
de Fizică Atomică din țara noastră.

Sintetizînd un bogat material, mo
nografia este utilă cercetătorilor, in
ginerilor, precum și studenților care 
se pregătesc în domeniul fizicii 
corpului solid.

pentru

a cer- 
iradle-

Constantin VREJOIU

TERMENI TEHNICI NECORESPUNZĂTORI
Urmă rose do moi mul}! ani cu mult 

intoros materialele publicate de Institu
tul do Documentare Tehnică în caietele 
selective privind diferite domenii de ac
tivitate: construcții de mașini, prelucra
rea metalelor, mecanizarea agriculturii, 
mecanizare ți automatizare etc. Ele con
stituie, în general, un ajutor prețios în 
munca colectivelor de muncitori, tehni
cieni ți ingineri pentru rezolvarea unor 
probleme ridicate de cerințele producției. 
Colectivului nostru do muncă i-au fost 
de folos aceste materiale atît la elabora
rea ți aplicarea unor metode moderne 
de organizare a producției (organizarea 
reparațiilor în flux), cît și la proiectarea 
ți executarea unor utilaje de mare pro
ductivitate.

Toate aceste materiale sînt traduceri 
din diferite publicații de specialitate de 
peste hotare. In marea lor majoritate, ele 
sînt corecte, au o formă îngrijită. 
Din păcate, însă, mai apar și unele 
articole care conțin termeni tehnici ne- 
corespunzătorl ți exprimări incorecte din 
punct de vedere gramatical. In ma
terialul intitulat „Îmbunătățirea tehno
logiei de reparare a tractoarelor', din 
„Mecanizarea Agriculturii” nr. 11/1963, 
se folosesc expresii greșite, ca, de pil- 

ter-
>>a- 

axul 
de oscilație și „consola osiei din față" în 
loc de suportul din față. De altfel, în în
tregul material, termenul suport este în
locuit cu acela de „consolă", ceea ce 
constituie o greșeală.

In același material se 
de alți termeni tehnici 
din care cităm: „inele 
ce", „inele elastice" și 
re” — în loc de garnituri inelare ; se 
arată că unele ajustaje sînt de tipul „piu-

dă, „construcția repartizării", unii 
meni tehnici necorespunzători, ca 
xul de oscilare" în loc de

folosesc o serie 
necorespunzători 
opritoare elasti- 
„inele opritoa-

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

,,W maml utii de filozofie marxistă
La articolul apărut sub acest 

titlu în numărul 6 151 al ziarului 
nostru, în care a fost recenzat ma
nualul de materialism dialectic, 
redacția a primit un răspuns din 
partea Ministerului învățămîntu- 
lui, în care se arată că autorii 
manualului și-au însușit observa
țiile critice cuprinse în acest arti
col și că, în elaborarea unei noi e- 
diții a manualului, vor căuta să

ii

înlăture lipsurile semnalate și să-i 
îmbogățească conținutul pe linia 
propunerilor făcute cu acest prilej.

Ministerul consideră articolul 
util nu numai în privința elabo
rării unei noi ediții a manualului, 
ci și în ce privește revederea 
și perfecționarea actualei progra
me analitice a cursului de mate
rialism dialectic și istoric.

tlfor". Acest farmen nu i» folosește tn 
limba romînă și de aceea ar fi trebuit 
să se traducă cu termenul corespunzător 
din STAS (alunecător, liber etc.).

Și k> numerele din acest an ale unor 
caiete selective se tntîlnesc greșeli In 
traducerea unor termeni tehnici. In arti
colul „Analiza furtunelor și fitingurilor", 
tradus din limba engleză (caietul selectiv 
„întreținerea ți repararea utilajelor' nr. 
2/1964), in loc să se spună despre 
furtuna că rezistă la o presiune de..., se 
scrie că „dau o presiune de...*, ceea ce, 
evident, schimbă înțelesul frazei.

Deoarece aceste publicații au o foarte 
largă răspîndire și sînt editate de un for 
cu o autoritate de netăgăduit în acest 
domeniu, s-ar putea ca unele greșeli să 
fie luate drept exprimări corecte, ceea 
ce ar duce la un rezultat contrar celui 
urmărit. De aceea, consider că este ne
cesară mai multă exigentă din partea lu
crătorilor ți conducerii Institutului de 
Documentare Tehnică în elaborarea aces
tor lucrări.

De regulă, caietele selective publică 
materiale care au apărut cu cel mult 
trei pînă la 5 luni înainte în revistele 
străine de specialitate. Sînt însă și cazuri 
cînd se reproduc materiale după unul 
pînă la patru ani de la data apariției lor. 
Astfel, în „Construcția de mașini" nr. 
10/oct. 1963, au apărut și materiale din 
iulie 1962. în „Prelucrarea metalelor” nr. 
12/1963, s-a publicat articolul de sinte?" 
redactat de I.D.T. și intitulat „Tendințe 
noi în construcția strungurilor". Biblio
grafia folosită pentru redactarea acestui 
material este în mare parte din 1963 (iu
lie) dar se indică totuși și bibliografie 
din 1959 și 1960. Dacă ținem seama de 
ritmul rapid de dezvoltare a științei și 
tehnicii, apreciem că nu mai pot fi con
siderate ca noi tendințele dintr-un sector 
al tehnicii care au existat cu 3—4 ani 
în urmă.

Sînt convins că Institutul de Documen
tare Tehnică, care a 
succese în activitatea 
oamenilor muncii, va 
mai indicate pentru
nivel calitativ tuturor materialelor 
blicate, informarea operativă a cititorilor 
asupra a ceea ce este nou și interesant 
în tehnica mondială.

objinut o serie de 
de documeniare a 
găsi măsurile cele 

a asigura un înalt 
pu-

Ing. loan URSU 
director tehnic 
al Trustului uzinelor 
de reparații București

À «TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Aida — (orele 19). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini 
— (orele 19,30). Teatrul Național ,,I L. 
Caraglale" (Sala Comedia) ; Vizita bătrî- 
nei doamne — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio) : Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din bd. 
Magheru) : Act venețian — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Scandaloasa legătură din
tre domnul Kettle șl doamna Moon — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Orestia — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : 
Jocul de-a vacanța — (orele 19,30). Tea
trul de Com'edie : Casa inimilor sfărîma- 
te — (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Glulești : Paharul cu apă — (orele 
19,30). Teatrul pentru copil și tineret 
(din str. C. Miile) : Ruy Bias — (orele 
20). Teatrul evreese de stat : Pofta vine... 
rîzînd — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : Revista 
de altădată — (orele 20) ; (Sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Concert de mu
zică ușoară — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece șl dansuri ai C.C.S. : O carte 

k despre frumusețe — (orele 20). Teatrul 
; „Țăndărică“ (Sala Academiei) ; Povestea 
I porcului — (orele 16) ; (la Casa de cul- 
IMură a tineretului din raionul „Grivița 

Roșie“) : Un băiețel, o paiață și o mai
muță ; Rochița cu figuri — (orei« 15).

Circul de stat :Non Stop-1964 — (specta
col prezentat de artiști al Circului din 
Praga — orele 19,30).

CINEMATOGRAFE :
film pentru ecran panoramic : 
(8,30; ", 
în plină vară; Republica (9,45; 12; 14,15; 
16,45; ‘ ....... . “..............................
14,15; 
14,15; 
16,30; 
18.15; 
tră :
Capitol (9,30;’ li,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Mio
rița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), Melo
dia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). îndrăgos
titul : București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Totul rămîne oamenilor : Bucegi (10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Tomis (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). O zi ca leii : Festival (9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Excelsior 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Grlvița (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30), Modern (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21) Dezrădăcinațil :
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Giuleștl (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20), Uni
rea (16; 18.15; 20,30), Ferentari (16; 18,15; 
20,30). Cavalerul Pardaillan — cinema
scop : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Valea Vulturilor : Union (16; 18,15; 20,30). 
Funtik și castraveții ; Ignorantul înva
ță ; Furnlcuța lăudăroasă ; Soarele, apa

Șeherazada —
* * TI V1

11; 13,30; 16,15;’ 19; 21,30). Un suris
Victoria (10,15; 12,15; 

20,30), Aurora (10; 12; 
21), Volga (10; 12; 14,15;
Flamura (10; 12,15; 16;

19; 21,15),
16,30; 18,30;
16,30; 18,45;
18,45; 21), .......................
20,30). Domnișoara... Barbă Albas- 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15 20,30),

șl cățelul : Doina (orele 10). Locotenent 
Cristina : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Drumul Sării (15,30; 17,45; 20). 
Bastonul alb ; Oameni și furtuni ; Oa
meni și măști ; Cîntec rus în Scandina
via ; Delta necunoscută ; Galeria națio
nală ; Supărare ; Știință și tehnică nr. 
12/1063 : Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 21 rulează în continuare). Foto 
Haber : înfrățirea între popoare (13,45; 
15,45; 18; 20,15), Cosmos (16; 18; 20),
Lira (15,30; 18; 20,30). Ucigașul și fata : 
Cultural (10,30; 15; 17; 19; 21). Vi-1 prezint 
pe Baluev — cinemascop : Dacia (9,30; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Scano Boa : Bu- 
zeștl (15,45; 18; 20), Viitorul (16; 13,15;
20.30) , Cotrocenl (15; 17; 19; 21). Pisica 
de mare : Cringași (15; 17; 19; 21). Io- 
lantha : Flacăra (16; 18; 20), Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). A 12-a noapte ; Vitan (15; 
17; 19; 20,45). Tudor — cinemascop (am
bele serii) ; Munca (12; 16; 19,30). Rusal- 
ka — cinemascop : Popular (16; 18,15;
20.30) . Pași spre lună : Moșilor (15; 17; 
19; 21). Doamna Tu Hau ; Colentina (16; 
18; 20). Renul alb : Floreasca (16; 18,15; 
20,30). Misterele Parisului — cinemascop : 
Progresul (11,30; 15; 17; 10; 21). Noi doi, 
bărbații: Pacea (16; 18; 20)

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Montajul 
elementelor prefabricate din beton ar

mat, de ing. Constantin Rădulescu, de 
la Ministerul Industriei construcțiilor. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Pentru copil : Val Vîrtej șl corabia o- 
landezului zburător (III). 19,40 — Vitrina 
literară. 20,35 — Șah. 20,50 — Emisiune
de știință. 21,10 — Concertul de deschi
dere a Festivalului republican al Insti
tutelor de învățămînt artistic (partea a 
Il-a). In încheiere : buletin de știri șl 
buletin meteorologic.

CUM VA Fl VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 martie. In țară : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale rrfal frecvente 
în estul țării. Vînt moderat din nord- 
vest. Temperatura în scădere ușoară la 
început, apoi staționară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 grade șl plus 
6 grade, iar maximele între 5 grade și 
15 grade. In București : Vreme schim
bătoare cu cerul temporar noros ziua, 
cînd devine favorabil aversei de ploaie. 
Vîntul va sufla potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în scădere ușoară 
la început, apoi staționară.



NOȘTRI

O colecție

CORESPONDENȚII

puțin obișnuită
Activitatea teatrală din Arad are 

vechi tradiții. Printre primele săli 
de spectacole din țara noastră se 
numără ți cea din localitate. Aici 
au prezentat spectacole trupe din 
care au făcut parte Matei Millo și 
Pascali. Multe obiecte din recuzita 
și costumele folosite pe vremuri 
s-au păstrat pînă în zilele noastre. 
Tehnicianul Iosif Sîrbuț, de 30 de 
ani salariat al teatrului din Arad, 
le-a adunat cu grijă. Azi, în aceas
tă colecție neobișnuită se află : un 
clavecin cu inscripția : „Pe acest 
clavecin a concertat regele pia
nului, Fr. Liszt, la data de 8 și 10 
noiembrie 1848" ; un clopot care 
ținea loc de sonerie pentru anun
țarea începerii spectacolelor, o 
rezistență electrică folosită la fi
nele secolului trecut tn instalația 
pentru obținerea unor efecte de 
lumină pe scenă, diferite costume 
și obiecte întrebuințate în timpul 
spectacolelor. Printre altele, în co
lecția tehnicianului Sîrbuț se află 
și una din cele mai vechi instalații 
de proiecție cinematografică, pre
cum și o bicicletă datînd din anul 
1870. In fotografie se poate vedea 
bicicleta de pe vremea străbunici
lor noștri, cu roți din obezi și spița 
de lemn.

E gata un nou produs

Sticlarii de ta Poiana Codrului
la Po
stens

Ion CHIUJDEÀ

Istoria fabricii de sticlă de 
iana Codrului se împletește 
cu viața sticlarilor din localitate. 
Începuturile ei datează din 1801, 
cînd un moșier, proprietar a 60 de 
mii iugăre de pădure, înființează 
fabrica pentru că nu avea ce face 
cu lemnele. Și, paralel cu defrișa
rea, fabrica urma pădurea. Mai iu
tii la Crucișor, apoi la Iegheriște 
și pe urmă la Poiana Codrului. 
Sînt trei localități învecinate de 
unde fabrica aduna mereu oameni. 
Au crescut generații de sticlari. De 
la cele cîteva tipuri de damigene 
și sticle medicinale care se produ
ceau în primii ani de după război, 
s-a ajuns astăzi la peste 30 de sor
timente : vaze din semicristal și di
ferite alte obiecte ornamentale, ar
ticole de menaj, sticlărie medicinală 
etc. Sticla, acest material incandes
cent atît de sensibil la mulat, a 
pasionat mulți tineri la Poiana Co
drului. 40 de oameni modelează cu 
gesturi rapide, abile, masa moale, 
la o temperatură de peste 800 de 
grade. Maistrul secției, Constantin 
Vaida, n-are decît 24 ani, dar se 
bucură de autoritatea pe care i-o 
dă cunoașterea perfectă a meseriei.

Maistrul sticlar Francise Mendl 
a crescut numeroase generații de 
sticlari. Din 1919, an in care a în
ceput să find tatălui său formele, a 
trecut prin toate filierele meseriei 
de sticlar. A îndrăgit pînă la urmă

pe cea de gravor în sticlă și nu s-a 
despărțit de ea nici azi, cînd locul 
lui de maistru în atelier l-a luat 
un alt... Francise. E drept, ti
zul e cu 30 de ani mai tînăr și-i 
spune primului tată. In meserie 
însă, și-a ajuns părintele, iar bătrî- 
nul e mîndru de fiul său.

— Cînd am deschis anul trecut 
secția gravură, ne spune tovarășul 
Vasile Pop, secretarul organizației 
de bază pe fabrică, nu aveam de
cît 3 gravori — bătrînul și cei doi 
fii ai lui. Astăzi avem peste 30. E 
drept, mai au încă mult pînă a a- 
junge măiestria primilor, dar greul 
a fost trecut. Cu dragoste, cu mul
tă, foarte multă răbdare, bătrînul 
meșter îi îndrumă zilnic, le cultivă 
gustul pentru frumos.

Ioan VLANGA

In lumea
a 8 b s n e I o r

In curînd, pădurile de salcie din 
luncile Șiretului și Dunării se vor 
umple de zumzetul albinelor. In 
fiecare an, apicultorii din regiunea 
Galați și din regiunile învecinate 
aduc aici zeci de mii de stupi. Dez
voltarea dirijată și pe baze științi
fice a apiculturii a permis crescă
torilor de albine din regiune să du
bleze în ultimii ani numărul stupi
lor. Azi sînt circa 46 de mii de 
stupi, iar filiala regională a Aso
ciației crescătorilor de albine nu
mără 67 de cercuri apicole. Gos
podăriile colective din Pechea, în
surăței, Osmanu, Soveja, Brateșul 
Vechi și altele au devenit unități 
cu sectoare apicole mari. Colecti
viștii din Batogul, de pildă, au ob
ținut anul trecut în medie cîte 36 
kg de miere de fiecare familie de 
albine. Apicultorii regiunii au li
vrat anul trecut statului 1 040 tone 
de miere. Numărul celor dornici 
de a se ocupa cu apicultura este în 
creștere. Incepînd din 1959, Asocia
ția regională a crescătorilor de al
bine a organizat cu sprijinul spe
cialiștilor numeroase cursuri de 
inițiere și perfecționare pentru api
cultori. Ele se desfășoară la Casa 
agronomului din Brăila și la filia
lele raionale ale asociației. In pe
rioada amintită au învățat să 
crească albine în mod științific a- 
proape 1 000 de persoane, apicultori 
din gospodăriile de stat și colec
tive și alți membri ai asociației.

Victor DELEANU

Lărgirea continuă pe baze obștești
a muncii de
(Urmare din pag. I-a)

nu ajută în suficientă măsură la în
lăturarea deficiențelor constatate pe 
teren. Comitetul orășenesc de partid 
a îndrumat comitetele raionale să 
înlăture aceste neajunsuri.

In ce direcții este orientată 
munca activiștilor nesalariați în 
domeniul propagandei de partid 
și al muncii politice de masă ?

prețios din partea activului obștesc 
al cabinetului orășenesc șl al cabi
netelor raionale. O bogată experien
ță au acumulat în acest domeniu 
cabinetele raionale 30 Decembrie și 
V. I. Lenin ; colective alcătuite din 
membri ai activului obștesc contro
lează felul cum se desfășoară învă- 
țămîntul în cercuri, ajută organiza
țiile să lege studiul de sarcinile ac
tuale, participă la elaborarea lecții
lor, dau consultații, țin seminarii.
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CONCERTE 
PENTRU STUDENT!

In ciclul „Muzica de-a lungul 
veacurilor", organizat de Filarmo
nica de stat „George Enescu", stu
denții bucureștenl au ascultat du
minică un concert de muzică fran
ceză. Sala mică a Palatului R. P. 
Romîne găzduiește periodic aseme
nea manifestări, precedate de expu
neri pe diferite teme din istoria mu
zicii, urmărite cu mult interes de 
studenți ai Universității București și 
ai Institutului politehnic. Pînă acum 
au avut loc conferințe însoțite de 
exemplificări despre opera italiană, 
muzica Țărilor Nordice, cea din sec. 
XIX, despre Beethoven, Weber, 
Schubert, Schumann, Chopin, Gre- 
ceaninov, Rahmanlnov, Skriabin, 
Debussy, Ravel. Alte personalități 
muzicale, printre care Chausson, 
Duparc, R. Strauss, G. Mahler, 
George Enescu, J. Barbirolli, vor con
stitui obiectul unor viitoare expu
neri. Tot pentru studenții bucureș- 
teni, Filarmonica de stat „George 
Enescu“ a organizat ciclul „Muzica, 
poezia, pictura“. în aula mare a 
universității li s-a vorbit tinerilor 
despre poeții Renașterii italiene și 
franceze și muzica inspirată de ei, 
muzica și pictura Veneției, Sha
kespeare și muzica. (Ageryres)

și de știință popularizată
La studioul „Al. Sahia" se lucrea

ză la o serie de filme documentare. 
Gazeta de perete a uzinei „Tracto
rul“ (regia Eugen Popiță, imaginea 
Pantelie Tuțuleasa și Gh. Herschdor
fer) se intitulează un film care va 
prezenta aspecte din viața uzinei de 
tractoare din Brașov. Documentarul 
„Inginerii uzinei“ (regia Alexandru 
Sîrbu, imaginea Gh. Herschdorfer) 
redă imagini din activitatea Uzinei 
mecanice din Sinaia. Un alt film 
(regia Nina Behar, imaginea Doru 
Segal) este consacrat operei graficia
nului militant Aurel Jiquidi. Filmul 
„Tonitza“ (regia Paul Barbăneagră, 
imaginea Sergiu Huzum) este închi
nat vieții și operei marelui artist.

Se realizează de asemenea filme 
de știință popularizată printre care : 
„Doctor Gh. Marinescu“ (regia Zol- 
tan Terner, imaginea W. Ott), „Se- 
miconductorii“ (regia Paul Cojoca- 
ru), „Drum de victorii“ (regia 
D. Rău, imaginea Pantelie Tuțu
leasa), film despre dinamica dez
voltării industriei noastre socialiste.M

La institutul de igienă 
și protecția muncii

Igienă șl protecțiaInstitutul de _ , _
muncii din București efectuează în 
prezent cercetări în legătură cu 
combaterea îmbolnăvirilor profe
sionale provocate de pulberi indus
triale. Astfel, au fost cercetate în
treprinderi miniere din Valea Jiu
lui, Baia Mare, Brad, 
mari centre metalurgice 
stabilindu-se concentrația 
și caracteristicile lor. Pe 
statărllor făcute au fost 
suri privind protecția muncii, cum 
ar fl introducerea la toate locurile 
de muncă miniere a perforajului 
umed, metode moderne de eliminare 
a prafului — ventilații, Izolări, e- 
tanșizări — controlul medical pe
riodic etc. Numai în ultimii doi ani 
s-au efectuat în centrele miniere 
peste 20 000 de examinări microra- 
diologice De baza cărora s-au apli
cat din timp tratamentele și măsu
rile necesare.

precum și 
din țară, 

pulberilor 
baza con- 
luate mă-

RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ
„Unitatea europeană s-a împotmolit"

Meralb Æ® Sfribune

Corespondentul din Paris al ma
relui ziar new-yorkez, Don Cook, 
scrie cu privire la proiectele de re
lansare a ideii „unificării politice 
vest-europene" :

„După patru luni de schimburi diploma
tice intense urmărind ca «Europa (In tot 
cursul articolului, este vorba de Europa 
occidentală, mai exact de Europa celor 
„6" — n. r.) să se miște din nou», ade
vărul este că în prezent unitatea politică 
europeană s-a împotmolit mai adînc de
cît oricînd din 1953 încoace.

Politefea și limbajul oficial prudent, 
plus o anumită indiferenfă fafă de în
treaga problemă, din partea francezilor, 
(autorul are în vedere cercurile oficiale 
de la Paris — n. r.) continuă să ascun
dă cît de adînci sînt divergentele actua
le cu privire la măsurile care ar trebui 
luate în continuare pentru asigurarea vii
torului Europei. Dar examinînd din nou 
problemele obișnuite, pozițiile tuturor 
părfilor s-au ascujit și s-au înăsprit. Re
zultatul este că, în mod practic, mersul 
înainte s-a blocat și toată lumea, cu ex
cepția francezilor, este cuprinsă de un 
sentiment de descurajare în privinja 
viitorului. Raportul de forje continuă să 
fie de 5:1 în rîndul celor «șase fări 
europene», dar pozifia președintelui 
de Gaulle este absolut clară : progrese 
în condițiile Franfei, sau nici un fel de 
progrese.

In limbajul politicos care voalează sau 
reduce profunzimea dezacordului, pre
ședintele Franfei și președintele Italiei 
și-au expus unul altuia pozifia în cadrul 
«toasturilor de prietenie» la Palatul Ely
sée cu prilejul banchetului oferit în 
cursul vizitei de sfat a lui Segni în Fran-

fa* — scrie autorul, arăttnd mai de
parte I

„Dacă tnlăturăm camuflajul diplomatic, 
președintele de Gaulle făcea publicitate 
«Europei închise» care să-și dezvolte in- 
dependenja, iar președintele Segni re
afirma politica Italiei, a unei «Europe 
deschise» în cadrul alianței atlantice.

Există o deosebire fundamentală între 
pozifia Franfei și părerile celorlalfi cinci 
parteneri europeni ai ei, pozifie care, 
la această rundă de sondaje diplomatice, 
s-a dovedit a fi mai pujin remediabilă, 
mai pujin susceptibilă de negociere sau 
compromis decît oricînd înainte. Prin
tre cei «cinci» există deosebiri de ac
cent și idei diferite în privinja modu
lui în care să se procedeze pentru ca 
«Europa să miște», dar nu există o 
divergenfă fundamentală în privinfa do- 
rinfei ca Marea Britanic să intre în Eu
ropa, a dorinfei de a jine ușa deschisă 
pentru o federafie politică europeană și 
a dorinjei de a reafirma și de a sublinia 
din nou pe tot parcursul asocierea atlan
tică și alianja N.A.T.O.

Sub cancelarul Erhard, Germania occi
dentală a luat inijiativa în actuala situație 
(autorul amintește vizitele cancelarului 
R.F.G. la Paris, Londra, Roma, Haga) dar 
încă de pe acum este clar că efortul 
s-a împotmolit.

Problema practică este lesne de defi
nit și ilustrează în mod clar deosebirea 
de pozifie dintre de Gaulle și partenerii 
săi. Toji șase sînt de acord că ar fi un 
lucru bun ca, în prezent, cele trei comu
nități «supranationale» din Europa — 
Piaja comună europeană, Comunitatea 
europeană a cărbunelui și ojelului și Eu
ratom — să fie contopite Intr-o singură 
organizajie. Dar vest-germanii au propus 
ca, contopind •omunităjile, să se întăreas
că în același timp adunările parlamentare 
comune. Parlamentarii celor «șase» se în
trunesc de mai multe ori pe an la Stras
bourg și noul plan german propunea ca 
acum ei să aibă un oarecare control po
litic asupra activităfilor executivului —iitic

do pildă, dreptul de a aproba numiri tn 
executiv sau dreptul de a vota bugetul 
organizației.

Dar francezii nu vor măcar să audă de 
așa ceva. Cu prilejul vizitei lui Erhard la 
Roma, italienii l-au spus acestuia că ei 
se pronunjă nu numai pentru întărirea 
parlamentului european, dar ar dori, de 
asemenea, ca o parte, dacă nu toți mem
brii lui, să fie aleși prin vot. Lui de 
Gaulle această idee îi place și mai pu
țin încă. După părerea gaulliștilor, contro
lul comunităților supranationale trebuie să 
rămînă pe de-a întregul în mîinile guver
nelor nationale, și deci unificarea euro
peană nu poate păși înainte decît pe li
niile confederației, iată de ce de Gaulle 
se opune chiar și unor măsuri reduse sau 
provizorii care fin deschisă ușa pentru 
«federație».

«Aceasta face extrem de dificil să se 
cadă de acord asupra vreunei schimbări 
sau asupra vreunei acțiuni în Europa — 
a spus un diplomat al unei puteri euro
pene mai mici. Sîntem hotărîfi să tinem 
deschisă ușa pentru viitor. De Gaulle este 
hotărît s-o închidă. De aceea, orice mă
sură propusă este privită imediat de că
tre fiecare parte de pe această poziție. 
Din acest motiv, noi nu vedem șanse 
mari de progres nici măcar în privința 
contopirii comunităților. Este drept că a- 
cesta ar fi un pas înainte și este în mare 
măsură o chestiune tehnică, dar atunci 
cînd îl facem vom păși oare înainte spre 
o Europă federată sau ne vom opri ? lată 
problema». In continuare, diploma
tul a declarat ca președintele de 
Gaulle dă impresia că nu dorește decît 
ca «unitatea europeană» să slujească pro
pria sa politică franceză și dacă restul 
Europei ar fi brusc în dezacord cu Fran
ța, fotul s-ar dezintegra imediat.

«Aceasta nu este unitate europeană, și 
aceasta nu este ceea ce dorim să con
struim noi — a spus el. Dar nu există 
nici cel mai mic indiciu de schimbare în 
atitudinea sau pozifia Franței și pentru 
toate aceste motive pur și simplu nu ve
dem posibilitatea să se întîmple ceva 
multă vreme de acum înainte» ".

//Bursa: scăderea se accentuează"

france
Observateur

Bull * ale cărei urmări «otrăvesc»

Sub titlul de mai sus, revista pu
blică un articol de Jacques Mornand 
în care este analizată situația bursei 
în Franța.

„Scăderea la bursă continuă, în ciuda 
încercărilor autorităților de a opri această 
tendinfă. Specialiștii sînt tot mai neliniș
tiți de evolufia evenimentelor și răspîn- 
desc zvonuri dintre care cele mai pesi
miste nu sînt totdeauna și cele mai pufin 
întemeiate... Lîncezeala de pe piață este 
consecința a nenumărat! factori care se 
îmbină, tn primul rînd se situează aface-

„Compania de Mașini Bull” este 
una din principalele firme existente In 
industria electronică franceză. In ulti
mele luni, firma s-a lovit de importan
te dificultăți de ordin financiar. Pentru 
restabilirea echilibrului, companiei Bull 
i s-a propus asocierea la firma ameri
cană „General Electric”, propunere 
respinsă însă. In cele din urmă, s-a ho- 
tărît intrarea în companie a unui nou 
grup alcătuit din întreprinderi franceze 
(C.S.F., C.G.E., Caisse des Dépôts et 
Consignations și Banque de Paris et des 
Pays-Bas) care vor subscrie la capitalul 
firmei.

rea
climatul în domeniul financiar. într-ade- 
văr, prăbușirea acestei societăți a arătat 
și celor mai profani că o firmă, în apa- 
renjă în plină dezvoltare, se poate găsi 
în situația de a fi încolțită de dificultă|i 
de plăți de nerezolvat. Iar solujia adop
tată sub egida guvernului nu a restabilit 
încrederea printre grupurile participante 
(Banque de Paris et des Pays-Bas, C.S.P. 
și C.G.E.) și dăinuie întrebarea dacă echi
librarea efemeră este cu adevărat viabilă, 
în orice caz, acfiunile societăților intere
sate se află la cel mai scăzut nivel. Bull 
cotează pujin peste 140 F., după ce a 
valorat 1 350 F„ cel mai înalt nivel în 
1960. Această depreciere este atît de 
masivă încît nu există, practic, nici o 
șansă de a fi compensată, măcar parțial.

Afacerea Bull este un caz extrem. Dar 
mai există și alte societăți care suferă și 
ele efectele unei crize financiare foarte 
serioase. Este vorba, în special, de „Al
sacienne de Constructions Mécaniques" 
Această firmă de prim plan a trebuit să 
închidă o uzină ultramodernă, la numai 
doi ani după punerea în funcfiune, astfel 
încît în bilanțul pe exercifiul scurs va 
trebui înscrisă o pierdere de mai multe 
miliarde de franci vechi.

Și înfr-un cu totul alt domeniu, cel al 
magazinelor universale (așa-numiteie 
„super-markets"), se manifestă multă tea-

mă. Principala firmă din acest sector 
(I.N.O.) se lovește de obstacole care nu 
fuseseră prevăzute de specialiști. Și aici se 
vorbește, deși nu direct, de deficite foar
te mari. Dat fiind că această firmă este 
legată de numeroase întreprinderi comer
ciale și financiare, s-ar putea ivi reaefii 
în lanț, în cazul în care ceea ce se ma
nifestă drept numai o neliniște s-ar 
transforma într-o criză în toată regula.

De fapt, în aproape toate ramurile, 
politica așa-numită „de stabilizare" a dus 
la o evolujie a întreprinderilor în sens 
contrar celui normal. Majoritatea dintre 
ele, mizînd pe o expansiune nedefinită, 
s-au îndatorat considerabil pentru a-și 
îmbunătă(i aparatul de produefio și a-l 
aduce în situația de a face fafă mai bine 
concurentei. Este destul ca astăzi ritmul 
de activitate să se încetinească, pentru 
ca să devină anevoioasă onorarea anga
jamentelor asumate în timpul unei peri
oade euforice.

Desigur, cercurile financiare nu exa
gerează pericolele. Ele știu că nume
roase societăți dispun încă de rezerve 
bogate, declarate sau ascunse, la care 
pot recurge în caz de pericol. Concluzia 
este, însă, că pronosticurile oamenilor 
de afaceri privind lunile viitoare sînt 
foarte rezervate. Acesta este un fapt de 
care fine seama barometrul bursei atunci 
cînd se cotează aefiuni atît de „valabi
le" ca Rhône-Poulenc, Michelin, Ha
chette sau Thomson-Houston, la cursuri în 
scădere de la 10 la 30 la sută, tajă de 
cele din vara trecută”.

Activul obștesc în domeniul ideo
logic cuprinde, la nivelul orașului 

, și al raioanelor, aproape 2 000 de 
tovarăși — cadre cu munci de răs
pundere din ministere, academicieni, 
profesori universitari, cercetători ști
ințifici, scriitori și artiști, munci
tori și ingineri. Cu ajutorul lor, 
comitetul orășenesc a analizat pro
bleme din cele mai variate, prin
tre care : preocuparea organiza
țiilor de partid pentru educa
rea candidaților și noilor membri 
de partid, activitatea punctelor de 
consultații, tematica seminariilor 
teoretice și a cercurilor de economie 
concretă, munca politică pe șantiere, 
activitatea cluburilor și caselor de 
cultură etc.

Țin să menționez în mod deo
sebit studiul întreprins cu ajutorul 
activului nesalariat în 15 întreprin
deri asupra aportului muncii politice 
de masă la realizarea sarcinilor de 
producție. Concluziile acestei anali
ze au fost dezbătute în cadrul 
consfătuirii organizate de comi
tetul orășenesc pe tema „Munca 
politică de masă în sprijinul creș
terii productivității muncii“, prile
juind un larg schimb de expe
riență. Și-a dovedit eficacitatea și 
analiza efectuată, cu concursul a 
numeroși cercetători științifici din 
institutele Academiei R.P.R., membri 
ai uniunilor de creație, actori, asu
pra celor mai potrivite forme de 
desfășurare a studiului ideologic al 
intelectualilor. Concluziile acestei 
largi consultări au determinat co
mitetul orășenesc să extindă semi- 
nariile teoretice, simpozioanele, stu
diul individual, ciclurile de confe
rințe, cercurile de estetică, dezbate
rile teoretice etc.

în ridicarea nivelului învățămîn- 
țului de partid primim un ajutor

Cum se reflectă aportul acti
viștilor nesalariați în îmbunătă
țirea îndrumării și controlului bi
rourilor organizațiilor de bază ? 
Ce ne puteți relata despre efica
citatea formelor obștești în dome
niul muncii organizatorice de 
partid ?

în acest fel să le acorde un sprijin 
mai eficient. Intrucît în raionul 23 
August majoritatea întreprinderilor 
fac parte din ramura constructoare 
de mașini, cei mai mulți instructori 
nesalariați sînt ingineri, tehnicieni 
și muncitori fruntași din acest sector.

O contribuție prețioasă la îmbu
nătățirea muncii de partid în car
tiere aduc cei 325 activiști nesala
riați care îndrumă 5 200 grupe 
partid pe blocuri și străzi.

Nu toate comitetele raionale 
sprijină însă în măsura cuvenită 
munca activului obștesc. Deși în ra
ionul Tudor Vladimirescu sînt nu
meroase întreprinderi mari, institute 
de proiectări, ministere, comitetul 
raional nu manifestă perseverență 

lărgirea activului său nesalariat 
tovarăși din aceste unități.

gineri șl tehnicieni în direcția des
fășurării unei acțiuni susținute pen
tru extinderea tehnologiei moderne, 
modernizarea utilajelor, intensifica
rea propagandei tehnice.

In lumina sarcinilor trasate de 
conferința organizației de partid a 
Capitalei, comitetul orășenesc va or
ganiza anul acesta efectuarea, cu 
sprijinul comisiilor de activiști ne
salariați din cadrul secției organiza
torice, a unor studii privind îndru
marea de către organizațiile de 
partid a muncii sindicatelor ; des
fășurarea acțiunii de ridicare a ca
lificării în noile întreprinderi ; acti
vitatea organizațiilor U.T.M. din 
școli și facultăți.

PLENARA C.C. AL P.C. BULGAR
SOFIA 23. — Agenția B.T.A. 

anunță că la 21 martie a avut loc o 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar. Rapor
tul cu privire la unele probleme ale 
mișcării comuniste internaționale a 
fost prezentat de Mitko Grigorov, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar. După discu
țiile pe marginea raportului, plenara 
a adoptat în unanimitate hotărîri 
corespunzătoare.

Vn tunel de mari proporții 
pentru transportul de minereu

de

se
pe

în 
cu

Experiența arată că rezultatele 
muncii activiștilor nesalariați de
pind în măsură hotărîtoare de 
felul în care ei sînt îndrumați 
să-și îmbogățească continuu cu
noștințele politico-ideologice. Ce 
întreprinde în această privință 
Comitetul orășenesc de partid 
București ?

O declarație 
al P. C. din

a C. C.
Ecuador
(Agerpres). — 

Partidului Co

Voi începe cu cîteva cifre, deși 
desigur ele nu spun totul. Comite
tele raionale au acum 225 instruc
tori nesalariați care răspund de în
drumarea a 450 organizații de bază ; 
în felul acesta fiecărui instructor 
salariat îi revine un număr mai 
mic de organizații de bază, el 
desfășoară o muncă mai temei
nică, le dă un ajutor mai califi
cat. îndrumarea și controlul activi
tății organizațiilor de bază pot fl 
realizate diferențiat, mai concret și 
mai eficient. în același timp, atra
gerea în aparatul de partid a unui 
mare număr de comuniști care lu
crează nemijlocit în întreprinderi și 
instituții contribuie la întărirea le
găturii comitetelor raionale cu mem
brii de partid, cu masele.

Prin lărgirea bazelor obștești ale 
muncii de partid, comitetele raionale 
reușesc să cunoască multilateral ac
tivitatea organizațiilor de bază, să le 
ajute în îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă. Comitetul raio
nal de partid 1 Mai a pus accent pe 
răspîndirea unor metode eficiente, 
printre care : urmărirea decadală a 
sarcinilor de plan, studierea cu aju
torul unor colective a posibilităților 
de valorificare a rezervelor interne. 
Merită relevată experiența comite
telor raionale 23 August, 1 Mai, 16 
Februarie, care au ținut seama în 
selecționarea instructorilor de speci
ficul organizațiilor de bază, reușind

Care este contribuția activului 
nesalariat al comitetului orășe
nesc la îndrumarea organizațiilor 
de masă ?

Voi exemplifica această contribu
ție prin cîteva acțiuni inițiate 
de comitetul orășenesc cu sprijinul 
comisiilor de activiști nesalariați 
din cadrul secției organizatorice. 
Spre sfîrșitul anului trecut, co
misia pentru problemele de sfaturi 
populare și justiție a analizat, 
din însărcinarea comitetului oră
șenesc, stilul și metodele de mun
că ale secțiilor Sfatului popular 
al Capitalei. Din control a re
zultat că au fost obținute progrese 
în atragerea cetățenilor la acțiuni 
gospodărești-edilitare, în îndrumarea 
activității deputaților ; totodată, au 
reieșit deficiențe în ce privește spri
jinul acordat sfaturilor populare ra
ionale. Concluziile acestui studiu au 
fost analizate de biroul comitetului 
orășenesc, care a adoptat recoman
dări în vederea îmbunătățirii muncii.

Comisia pentru problemele muncii 
sindicale din cadrul secției organi
zatorice a controlat în aproape 50 
de întreprinderi felul cum îndrumă 
sindicatele activitatea comisiilor de 
ingineri și tehnicieni. Pe baza pro
punerilor făcute în urma controlu
lui, biroul comitetului orășenesc a 
recomandat consiliului local al sindi
catelor să îndrume comisiile de in-

Activiștii nesalariați participă, 
în timpul liber, la o parte a 
programului de instruire a apa
ratului de partid. De un mare folos 
le sînt studierea documentelor C.C. 
al partidului și ale guvernului, ex
punerile și referatele prezentate în 
fața lor despre probleme actuale ale 
vieții interne de partid, ale politicii 
interne și externe a P.M.R., semina- 
riile, schimburile de experiență. A- 
cest ajutor este completat de îndru
mările practice date cu ocazia de
plasării lor pe teren împreună cu 
secretari și alți membri ai birouri
lor raionale. Rezultate bune dă 
practica încetățenită în raioanele 
1 Mai și V. I. Lenin de a organiza 
periodic convorbiri ale 
comitetelor raionale cu 
nesalariați. Activiștii 
participă la informări 
ținute de secretarii comitetului oră
șenesc și ai comitetelor raionale, la 
unele plenare lărgite ale organelor 
locale de partid.

Aplicînd cu consecvență indica
țiile cuprinse în cuvîntarea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
conferința organizației de partid a 
orașului București, comitetul oră
șenesc va acorda atenția cuve
nită lărgirii bazei obștești a muncii 
de partid, va îmbunătăți continuu 
munca cu activiștii nesalariați, ast
fel ca ea să contribuie în tot mai 
mare măsură la realizarea unei con
duceri competente și eficiente a di
feritelor »ectoare de activitate.

GUAYAQUIL 23 
Comitetul Central al 
munist din Ecuador a dat publici
tății o declarație în care se arată 
că Luiz Valdiviezco, membru al C.C. 
al P.C. din Ecuador, a fost aruncat 
de polițiști de pe o fereastră de la 
etajul patru din clădirea Ministeru
lui Afacerilor Interne. în prezent, 
starea lui Valdiviezco este foarte 
gravă. în urma protestelor vehe
mente ale opiniei publice, poliția a 
fost nevoită să dea publicității un 
comunicat în care se arată că este 
vorba de un accident, și că Valdi
viezco „a sărit singur pe geam“.

în munții Rasvumciorr, aproape de 
Kirovsk, (Uniunea Sovietică), a fost 
construit un tunel închis de proporții 
neobișnuite. După cum relatează zia
rul „Pravda“, el are o înălțime de 
8—9 metri și o lungime de peste 7 
kilometri. Tunelul, destinat trans
portării minereului de apatită din 
cariera Hibinî, este străbătut de linii 
de cale ferată electrificate. în timp 
ce pe linia principală înaintează 
consecutiv spre carieră două trenuri 
de cîte 100 de vagoane, un altul, în
cărcat cu minereu, intră în tunelul de 
depășire. Prin amenajarea tunelului, 
transportarea minereului spre fabricile

de preparare a îngrășămintelor mi
nerale se face mai rapid. Totodată, 
se obține o reducere considerabilă a 
prețului de cost al transportului.

Gara subterană Țîrk a fost amena
jată chiar sub abatajul minei cu ace
lași nume. In vatra abatajului au fost 
săpate puțuri verticale prin care mi
nereul cade în niște camere prevă
zute cu jgheaburi. Fiecare vagon este 
împins în dreptul jgheaburilor. Răsu
cirea unui întrerupător pune în 
care un mecanism care 
plăcile ce închid gura 
împingînd minereul în

Cuba își extinde relațiile comerciale

NEW YORK 23 (Agerpres). — In- 
tr-un interviu acordat societății de 
radio și televiziune din S.U.A. „A- 
merican Broadcasting Company“, mi
nistrul industriei al Cubei, Ernesto 
Guevara, a declarat că Cuba inten
sifică relațiile comerciale cu țări oc
cidentale, ceea ce reprezintă un eșec 
pentru blocada economică a S.U.A. 
împotriva țării sale. „Cuba — a spus

secretarilor 
instructorii 
nesalariați 

și expuneri

S-a închis sezonul de hochei pe gheață

Echipa „Steaua“ campioana pe 1964
Pe patinoarul artificial „23 August" din 

Capitală a avut loc duminică seara ulti
mul meci din cadrul campionatului re
publican de hochei pe gheată, care a- 
vea să marcheze încheierea activității com- 
petifionale la această disciplină sportivă. 
Și în acest an pe primul plan a stat în
trecerea dintre două formafii binecunos
cute : Steaua București și Voința Miercu
rea Ciuc. Beneficiind de condifii de an
trenament mai bune și de un lot valoros 
de hocheiști — multi dintre ei au făcut 
parte din lotul olimpic al țării — Steaua 
a reușit să cîștige disputa cu sportivii 
Miercurea Ciuc, învingînd cu scorul 
1—0.

din 
da

Este demnă de remarcat și în acest 
an comportarea hocheiștilor din Miercu
rea Ciuc. Acest orășel — unde sînt 
numai patinoare naturale — continuă să 
fie un centru puternic al hocheiului pe 
gheață din țara noastră. Echipele Avîn- 
tul și Voința din acest oraș s-au clasat în 
anul 1964 pe locurile doi în campiona
tele republicane de juniori și seniori. Ști
ința București a ocupat un meritoriu 'oc 
trei. în ultima zi a întrecerilor din cadrul 
campionatului republican s-au mai înre
gistrat următoarele rezultate : Știința Cluj 
— Steagul roșu Brașov 8-7 (2-2 ; 3-2 ; 
3-3) ; Știința București — Dinamo 2-2 
(Mi.1.-01 0-1).

miș-
înclepărtează 
jgheaburilor, 

vagoane.

el — a cumpărat instalații industria-: 
le complete din Anglia. Franța și 
Japonia, care ne-au garantat, în a- 
celași timp, furnizarea pieselor de 
schimb pentru utilajul cumpărat 
înainte din aceste țări“.

Ministrul cuban a subliniat că 
țara sa dorește normalizarea rela
țiilor cu S.U.A. pe baza egalității 
depline.

Din portul mediteranean Bizerta s-a 
dat luni startul în cel de-al 5-lea tur 
ciclist al Tunisiei. Această primă com
petiție importantă a sezonului de primă
vară reunește peste 100 de sportivi din 
17 țări, printre care și R. P. Romînă. 
Prima etapă, Bizerta — la Marsa, a fost 
cîștigată la sprint de alergătorul belgian 
Godefroot. El a parcurs distanța de 106 
km în 2 h 14’17”, cu o medie orară de 
47 km. Pe locurile următoare s-au clasat 
în ordine Marks (R. D. Germană), Butz- 
ke (R. D. Germană), Csenar (Austria), 
Van Roy (Belgia), Chappe (Franța). 
Cicliștii romîni au sosit la circa 3 mi
nute în urma învingătorului etapei. 
După prima etapă pe echipe conduce 
Belgia cu 6h 41’51'*, urmată de R. D. 
Germană la 30”. Echipa R.P.R. se află 
pe locul 10 la 8’59”,
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SBEVâ Sori și-a început lucrările

CONFERINȚA PENTRU COMERȚ
BRUXELLES: Atmosferă încordată 
la Conferința Pieței comune

Important 
eveniment 

internațional
Luni după-amiază, toate dru

murile Genevei s-au adunat, ca 
razele în focarul unei imense len
tile, la Palatul Națiunilor. Cre
ioanele și peliculele au înregis
trat succedarea unui număr re
cord de mașini din care au cobo- 
rît cele 123 de delegații. Pe lingă 
stegulețele celor 113 țări mem
bre ale O.N.U., apar și stegule
țele a încă 10 țări ale căror cu
lori nu flutură pe catargele din 
fața sediului O.N.U. din New 
York. Delegațiile au venit din 
imediata apropiere sau de la 
distanțe măsurate în mii și mii 
de kilometri '• i-a adus aici, pe 
malul primăvăraticului Leman, 
interesul direct al fiecărui po
por pentru dezbaterea unor pro
bleme vitale — comerțul și dez
voltarea.

Conferința care s-a deschis iert 
este destinată să culeagă și să 
înmănuncheze puncte de vedere, 
să elaboreze măsuri și recoman
dări îndreptate spre lărgirea con
tinuă a comerțului dintre toate 
țările pe baza egalității în drep
turi și avantajului reciproc, fără 
discriminări și bariere artificiale. 
Un asemenea comerț constituie 
un important factor de progres și 
o ~ contribuție la cauza întăririi 
păcii. Țările în curs de dezvolta
re așteaptă de la această confe
rință măsuri menite să contribuie 
la lichidarea înapoierii economice 
moștenite din trecutul de asu
prire.

In marea sală a Palatului Na
țiunilor se află delegați din par
tea fiecărei țări participante, re
prezentanți ai instituțiilor specia
lizate ale O.N.U. și ai altor orga
nizații de comerț internațional, 
membri ai corpului diplomatic, 
invitați. Totul arată că ne aflăm 
la începutul lucrărilor uneia din 
cele mai reprezentative consfă
tuiri internaționale.

Corespondenții de presă își fac 
loc cu greu, mulți în picioare, la 
al doilea balcon, cu bloc-notesu- 
rile pregătite, în timp ce cu un 
etaj mai sus, telexurile transmit 
presei știri fulger.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, se ridică, declarînd des. 
chisă Conferința Națiunilor Uni
te pentru comerț și dezvoltare. 
El dă apoi cuvîntul lui Ludwig 
von Moos, președintele Confede
rației elvețiene, care salută pe 
participanții la conferință și le 
urează succes. In continuare, ia 
cuvîntul U Thant, secretarul ge
neral al O.N.U., după care sînt a- 
leși președintele și vicepreședinții 
conferinței. Printre vicepreședinți 
este ales și șeful delegației R. P. 
Romîne, tovarășul Gogu Rădules- 
cu. Este adoptată ordinea de zi 
a conferinței.

început de drum lung, dar care 
trezește multe speranțe în rîndu- 
rile popoarelor lumii.

Llvlu RODESCU
Geneva, 23 martie.

Șl DEZVOLTARE
Cuvintările rostite ieri la Geneva în prima ședință au relevat rolul 

deosebit ce revine Conferinței pentru comerț și dezvoltare în ce pri
vește lărgirea comerțului internațional și a colaborării economice, impor
tant instrument pentru prosperitatea popoarelor și consolidarea păcii, și 
în mod deosebit, pentru promovarea intereselor economice ale țărilor 
în curs de dezvoltare. Vorbitorii au chemat pe toți participanții să depună 
eforturi pentru ca această mare conferință să-și atingă sarcinile pentru 
care a fost convocată.

U T H A N T : S â facem din comerț

un instrument real de progres economic
După cuvîntul de salut al pre

ședintelui Confederației elvețiene, a 
luat cuvîntul U Thant, secretarul 
general al O.N.U. Conferința Națiu
nilor Unite pentru comerț și dezvol
tare — subliniază U Thant — este 
un eveniment important în istoria 
colaborării internaționale și va mar
ca fără îndoială o cotitură decisivă 
în activitatea economică a Organiza
ției Națiunilor Unite. în cursul ani
lor o serie de evenimente au con
tribuit la întărirea convingerii că 
Națiunile Unite trebuie să facă un 
efort hotărît pentru a aborda în ace
lași timp atît probleme comerciale, 
cît și probleme ale dezvoltării, pen
tru a nu se compromite eforturile 
pe care organizația le depune pen
tru menținerea păcii mondiale. Pro
blema menținerii păcii este la fel de 
complexă ca și viața însăși și pro
babil că generației noastre îi este 
oferită cea mai bună șansă de a 
înțelege că relațiile internaționale 
nu sînt determinate exclusiv de 
acțiuni diplomatice șl de forța mili
tară, ci și de cei care muncesc pe 
ogoare și în uzine, acolo unde oa
menii își cîș.tigă pîinea lor zilnică.

Arătînd că în prezent există dife
rențe serioase între nivelul de trai 
al țărilor industrializate șl cel al ță
rilor în curs de dezvoltare, U Thant 
a spus că astăzi s-a creat necesita
tea imperioasă de a se asigura dez
voltarea economică rapidă a regiu

nilor slab dezvoltate, de a se ame
liora agricultura și accelera indus
trializarea. Mai mult, acum este evi
dent că se impune o nouă diviziune 
internațională a muncii. Faptul că 
țările socialiste dețin de acum o parte 
crescîndă în schimburile comercia
le internaționale, militează, în plus, 
în favoarea integrării mai complete 
a acestor țări în viața economică in
ternațională. Contrastul între regiu
nile dezvoltate și regiunile subdez
voltate, trezirea politică a popoare
lor Asiei, Africii și Americii Latine, 
însoțită totuși de menținerea unei 
subjugări economice și a mizeriei — 
iată după părerea mea, a spus U 
Thant, adevăratul cadru în care se 
situează conferința noastră. Obiecti
vul conferinței este acela de a acțio
na. în această sală se găsesc reuniți 
oameni de stat și economiști emi- 
nenți din țări mari sau mici, bogate 
sau sărace. Bunăvoința politică și 
cunoștințele economice sînt larg re
prezentate aici. Pentru a le pune în 
valoare trebuie să dăm dovadă de 
devotament și sacrificiu, de înțelep
ciune.

în încheiere, secretarul general al 
O.N.U. a făcut apel la un efort sin
cer de cooperare între toți partici
panții pentru a face din comerț un 
instrument real de progres econo
mic, contribuind astfel la asigurarea 
prosperității și păcii mondiale.

KAISSUNV : Lumea are nevoie de o viguroasă 
politică de colaborare internațională

S-a trecut apoi la alegerea pre
ședintelui conferinței. La propunerea 
șefului delegației Indiei, Manubhai 
Shah, a fost ales în unanimitate, ca 
președinte, șeful delegației Repu
blicii Arabe Unite, Abdel Moneim el 
Kaissuny, ministrul de finanțe, al 
trezoreriei și planificării. Mulțumind 
delegaților pentru cinstea ce i s-a 
făcut, președintele conferinței a 
spus:

„Existența inegalității economice 
crescînde este una din problemele 
cele mai serioase care stau în pre
zent în fața omenirii. într-o astfel 
de situație, ar fi o eroare tragică 
de a ne mulțumi cu simple palea
tive. Lumea are nevoie în mod real 
de o nouă și viguroasă politică de 
colaborare internațională, în cadrul 
căreia comerțul și finanțele inter
naționale trebuie să joace un rol 
cheie în vederea favorizării dezvol
tării economice și, în mod deosebit, 
în regiunile mai puțin avansate ale 
lumii. In cadrul colaborării interna
ționale — a spus Kaissuny în în
cheiere — și pe baza respectului re
ciproc a drepturilor fiecăruia, comu
nitatea de interese și interdependen

ța economică ar putea să contribuie 
în mare măsură la asigurarea pros
perității și păcii mondiale.

★
In continuarea lucrărilor confe

rinței, s-a trecut la adoptarea re
gulamentului de procedură, iar 
după aceea la constituirea comisiilor 
și alegerea birourilor lor. Ca pre
ședinți ai celor cinci comisii prin
cipale au fost aleși : Bernard 
Grinspun (Argentina) comisia nr. 1 ; 
T. Syaminata (India) — comisia nr. 
2 ; Janez Stanovnik (R. S. F. Iugo
slavia) — comisia nr. 3 ; A. E. How- 
son-Wright (Nigeria) — comisia nr. 
4 ; Ronald Walker (Australia) — co
misia nr. 5.

S-a trecut la alegerea vice
președinților conferinței. Tovară
șul Gogu Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, șeful 
delegației R. P. Romîne, a fost ales 
vicepreședinte al conferinței. Au fost 
aleși, de asemenea, încă 26 vicepre
ședinți ai conferinței.

S-a trecut apoi la alegerea rapor
torului, în persoana lui Georges 
Hakim (Liban). în încheierea lucră
rilor ședinței a fost adoptată ordinea 
de zi a conferinței,

CORESPONDENȚĂ DIN ALGER

LA TRIBUNA „PRECONGRESULUI“
La 28 martie 1963, printr-un 

decret s-a legalizat preluarea de că
tre muncitori sau țărani a bunurilor 
devenite vacante în urma părăsirii 
lor de către proprietari mai ales eu
ropeni. Acum, cînd se apropie ani
versarea unui an de la data memora
bilă a decretului de naționalizare, 
ziarul „Le Peuple Dimanche" evoca 
preluarea fermei Charris a Boufarik 
la 7 iulie 1962 și arăta că această 
mișcare s-a extins rapid. Țăranii, 
scrie ziarul, preferă să folosească în 
comun pământul în locul micilor par
cele pe care să le lucreze individual.

Experiența obținută în adminis
trarea întreprinderilor și fermelor 
naționalizate va fi larg dezbătută de 
primul congres al muncitorilor din 
întreprinderile naționalizate, care va 
avea loc la sfîrșitul acestei luni (28- 
30 martie). în pregătirea acestui im
portant eveniment din viața tinerel 
republici, duminică a avut loc la 
Oran, Constantine și Annaba ceea 
ce s-a numit în presa de aci pre- 
congresul. La Alger, muncitorii din 
această regiune s-au adunat în ma
rea sală a Casei poporului, situată 
nu departe de malul Mediteranei 
tntr-un decor specific algerian. Lo
zinci scrise în limba arabă și fran
ceză chemau pe participanți să-și 
unească rîndurile, să muncească pen
tru consolidarea sectorului de stat 
din economie.

Din tribuna rezervată presei am 
urmărit cu atenție pe vorbitorii care 
dezbateau cu ardoare problemele le
gate de bunul mers al întreprinde
rilor din care fac parte. Cineva 
mi-a atras atenția asupra unui 
grup mai compact de participanți. 
Erau îmbrăcați în frumoase cos
tume arabe, purtînd pe cap turbane 
colorate, măiestrit împletite, sau fe

suri roșii. Alături, cîteva femei cu 
tradiționalul voal care le lasă des- 
coperiți doar ochii.

— Femeia algeriană participă tot 
mai activ la activitatea obștească — 
îmi spune vecinul meu, un gazetar 
algefian. E adevărat, la noi există 
încă multe fire care leagă femeia de 
vechile obiceiuri, deși, după cum 
probabil ai remarcat, pe stradă mul
te femei nu mai poartă voal ; feno
menul nou și îmbucurător constă în 
faptul că ele se simt tot mai atașate 
de republică și vor să-și aducă con
tribuția la dezvoltarea și înflori
rea ei.

La tribună se perindă rînd pe 
rînd oameni mai în vîrstă și tineri 
ce abia au trecut de pragul adoles
cenței. In sală sînt doar cîteva sute 
de delegați din întreprinderile re
giunii Alger, dar în presă am citit 
că la acțiunea de pregătire a acestei 
adunări au participat peste 10 000 de

muncitori din 450 de întreprinderi 
de stat. Delegații vorbesc despre rea
lizări, dar și despre greutățile pe 
care le mai au. Un feroviar vorbește 
despre numărul încă mare de între
prinderi închise din pricina lipsei 
de cadre ori a faptului că utilaje 
principale au fost luate sau distru
se de foștii proprietari ; el arată că, 
în același timp, în Algeria mai sînt 
încă oameni care caută de lucru.

Comentînd rezultatele „precongre- 
sului", ziarul „Alger républicain", în 
articolul de fond intitulat „O zi 
bună de muncă" scria : „Ieri, dumi
nică, zi teoretic destinată repaosului, 
a fost o zi bună pentru Algeria. Pre- 
congresele care s-au ținut, și la care 
muncitorii au studiat în comun mij
loacele de a face să prospere între
prinderile de stat, au confirmat do
rința de a consolida experiența re
voluției".

Augustin BUMBAC

In capitala Algeriei

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
Luni după-amiază s-a deschis la 
Bruxelles conferința miniștrilor a- 
griculturii ai țărilor Pieței comune 
sub președinția lui Charles Heger 
(Belgia) pentru a dezbate problema 
prețurilor la cereale și produse lac
tate.

Observatorii semnalează atmosfe
ra încordată în care s-a deschis con

ferința, după ce la întîlnirile prece
dente la același nivel insistențele 
franceze de a se stabili prețuri co
mune nu au dus la nici un rezultat 
concret, iar în preajma sosirii la 
Bruxelles a miniștrilor agriculturii 
guvernul vest-german a anunțat re
fuzul de a consimți la aplicarea pre
vederilor planului Mansholt în 1964.

Vizita președintelui de Gaulle 
în Guyana Franceză și Martinica

FORT DE FRANCE 23 (Ager
pres). — în continuarea vizitei pe 
care o întreprinde în America La
tină, președintele de Gaulle a sosit 
sîmbătă după-amiază la Cayenne, 
capitala Guyanei Franceze, venind 
din Guadelupa. După cum transmite 
agenția France Presse, de Gaulle a 
rostit la Cayenne, cu prilejul unui 
miting organizat în onoarea sa, un 
discurs în care s-a referit din nou 
la politica externă a Franței și la 
relațiile cu aliații Franței.

Duminică, șeful statului francez a 
sosit în Martinica unde a rostit, de 
asemenea, un discurs la Fort de 
France. Potrivit agenției France 
Presse, vizita lui de Gaulle în Mar
tinica a luat de la înçeput un carac
ter politic. Deputatul martinichez 
Aimé Césaire, conducător al Parti
dului progresist și primar al orașu
lui Fort de France, care afirmase 
cu puțin mai înainte de începerea 
vizitei lui de Gaulle că statutul de 
„departament de peste mări" al 
Martinicăi va trebui să fie schimbat, 
deoarece această situație împiedică 
dezvoltarea el economică, a afirmat 
din nou în fața președintelui repu
blicii că „problema reorganizării in
stituțiilor în Martinica nu va mai 
putea fi eludată".

După cum subliniază France 
Presse, de Gaulle a refuzat să accep
te ideea acordării autonomiei Marti
nicăi, subliniind că ea va putea să

se dezvolte numai în cadrul Fran
ței, „ca un departament francez".

Agenția Reuter relatează că în 
timpul vizitei lui de Gaulle în Mar
tinica pe străzi au apărut inscrip
ții cu lozinci cerînd autonomie și in
dependență.

Mesajul trondm citit m

ATENA 23 Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Luni dimineața, în fața parlamen
tului oficial constituit regele Con
stantin a depus jurământul și a dat 
citire mesajului tronului.

Exprimîndu-și speranța că situa
ția politică se va normaliza în viito
rul apropiat, el a cerut tuturor de- 
putaților să participe la realizarea 
sarcinilor naționale, subliniind că 
trebuie făcute mari eforturi pen
tru dezvoltarea economică a țării. 
Referindu-se la problema cipriotă, 
regele Constantin a arătat că întrea
ga națiune acordă ciprioților greci 
sprijin deplin. Menținerea prieteniei 
și alianței cu Turcia vecină, a con
tinuat el, reprezintă o problemă de 
interes comun. Tocmai de aceea, 
trebuie să se recunoască de ambele 
părți că acordurile de la Londra șl 
Zürich s-au dovedit în ultimii cinci

OAMENI LA PRET

Evenimentele de la Dallas, proce
sul lui Ruby au avut și urmări pe care 
unii cititori poate că nu le-au bănuit. 
Ruby și alții dintre protagoniști au 
devenit autori mal la modă șl mult 
mai bine plătiți decît scriitori ameri
cani dintre cei mai cunoscuji. lată doar 
cîteva din detaliile publicate de ziarul 
vest-german „DIE WELT' i

„Memoriile Iul Jack Ruby' (titlul nu 
ne aparfine), abia anunjate, au șl a- 
tins pe plaja de cărți americană o va
loare de 500 000 de dolari.

Melvin Belli, avocatul lui Ruby, care 
și-a manifestat Intenfia de a scrie o 
carte despre procesul clientului său, 
a șl încasat, sub formă de avans, 
20 000 de dolari.

Văduva Iul Lee Oswald — care 
și-a exprimat, la televiziune șl în di
ferite interviuri, „convingerea că so- 
țul el a fost acela care l-a asasinat pe 
președinte' — dispune de pe acum 
de un depozit la bancă de 68 000 
de dolari.

Familia polițistului Tlpplt, împușcat 
la Dallas, a primit de la donatori ne- 
cunoscufi 600 000 de dolari. E o sumă 
fără precedent pentru niște donatori 
anonimi.

Dar poate că — așa cum lumina 
se completează cu umbra — sumele 
mari aruncate în Joc au menirea toc
mai de a lăsa mai în umbră aseme
nea donatori necunoscufi finînd mai 
departe sub lumina reflectoarelor cîte
va triste personaje de felul lui Ruby.

N. S.

Interviul televizat
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, într-un interviu televizat s-a 
referit printre altele la tratativele 
privind dezarmarea. El și-a expri
mat speranța că pot fi realizate 
puncte ale unul acord limitat, deși 
recenta lipsă de progres a conferin
ței de la Geneva este dezamăgi
toare.

Referindu-se la diferendul dintre 
S.U.A. și Panama în privința ca
nalului Panama, Dean Rusk a ară
tat că Statele Unite sînt gata să dis
cute cu acest stat toate problemele.

Eforturi pentru normalizarea 
situației în Cipru

® Semnificația desființării „liniei verzi'7 O Declarațiile unor 
personalități cipriote

NICOSIA 23 (Agerpres). — Pe șo
seaua dintre Larnaca și Nicosia s-a 
produs un incident, cînd un grup de 
ciprioți turci a atacat trei autobuze 
în care călătoreau ciprioți greci. în 
afară de această încăierare, în cursul 
căreia s-au înregistrat răniți, nu 
s-au semnalat alte ciocniri.

Președintele Makarios a declarat 
Intr-un interviu acordat ziarului 
„Helsingin Sanomat" că ciprioții 
greci ar accepta numirea lui Sakari 
Tuomioja, actualul ambasador al 
Finlandei în Suedia, ca mediator al 
O.N.U. în Cipru.

în același timp, guvernul ci
priot depune eforturi pentru nor
malizarea vieții în insulă. Cores
pondentul din Nicosia al agenției 
France Presse relatează că pentru 
prima oară de la izbucnirea conflic
tului dintre ciprioții greci și turci 
ministrul de interne al Ciprului, 
Polykarpos Gheorghadjis, a preco
nizat duminică desființarea „liniei 
verzi“ care separă cele două comu-

fața parlamentului grec

ani a fi impracticabile. In loc de a 
duce la prosperitate, ele au contri
buit la impasul problemei. Trebuie 
găsită acum o nouă formulă politică 
prin mijloace pașnice. De aceea, a 
continuat Constantin, noi am salu
tat sincer trimiterea în Cipru a for
ței internaționale, care să mențină 
pacea, și numirea unui mediator. 
Vorbind despre relațiile Greciei cu 
alte țări, regele a arătat : „Sin
tern aliații Occidentului. Noi 
vrem, de asemenea, să fim prie
teni cu Răsăritul șl să cultivăm re
lațiile noastre economice și cultura
le cu aceste țări. Dorim să fim prie
teni cu orice țară, care este gata în 
mod sincer să răspundă reciproc 
prieteniei noastre".

Parlamentul se va întruni din nou 
la 30 martie pentru ca primul mi
nistru Papandreu să prezinte decla
rația program a guvernului.

nități — greacă și turcă — din Ni
cosia, ca o măsură necesară pentru 
restaurarea ordinei. Menținerea el 
ar constitui un obstacol, împiedi- 
cînd contactele între ciprioții greci 
și turci. „Linia verde“, a relevat 
Gheorghadjis, constituie un element 
de separare și nu de unitate a celor 
două comunități cipriote.

Observatorii politici prezenți în 
capitala Ciprului arată că această 
hotărîre, al cărei inițiator principal 
este președintele Makarios, ar putea 
să dea naștere la unele dificultăți 
între guvernul cipriot și comanda
mentul forței O.N.U. în Cipru, care 
susține menținerea liniei de demar
cație.

La Nicosia presa cipriotă a dat 
publicității declarația televizată a 
dr. Ihsan Aii, fruntaș al comunită
ții turce din Cipru, care s-a pronun
țat din nou pentru buna înțelegere 
între ciprioții greci și turci. In de
clarație el a subliniat că „vărsarea 
de sînge nu aduce nici un folos nici 
grecilor și nici turcilor din Cipru, 
întreaga populație a insulei nu are 
decît de pierdut, cei ce au de profi
tat de pe urma acestui conflict sînt 
anumite elemente, străine de soarta 
poporului Ciprului“.

La rîndul său, deputatul cipriot 
grec Vasso Lyssarides, președintele 
comitetului cipriot de solidaritate cu 
țările afro-asiatice, a declarat că 
„forța O.N.U. poate da un ajutor 
substanțial eforturilor de încetare a 
violenței dintre ciprioții greci și 
turci. Unitatea dintre cele două co
munități ale insulei, a declarat 
Lyssarides, este necesară întrucît 
servește atît pe unii cît și pe alții“.

★
LONDRA 23 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe englez, Richard 
Butler, a declarat în Camera Comu
nelor că forța O.N.U. pentru Cipru 
va fi probabil constituită pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni. Butler 
a spus că guvernul englez a hotărît 
să asigure întreținerea a 3 500 de 
militari pe care îi va pune la dispo
ziția forței O.N.U., pe lîngă contri
buția sa de un milion de dolari des
tinată cheltuielilor legate de activi
tatea acestei forțe.

O manifestați© la Tokio pentru Interzicerea armelor nucleare

Un nou avocat
...si o nouă tactică

DALLAS 23 (Agerpres). — Percy 
Foreman, noul avocat al lui Jack 
Ruby, a făcut o vizită clientului său 
în închisoarea din Dallas. După 
cum s-a anunțat, Foreman îl va în
locui pe Melvin Belli, oare a fost 
avocatul principal al lui Ruby la 
proces. In afară de Foreman, el va 
continua să fie apărat de avocațli 
Joe Tonahill și Phil Burl eston. In
tr-o scrisoare adresată lui Jack 
Ruby, Tonahill declară că, în cazul 
redeschiderii procesului, apărarea 
va renunța la teza „halucinației de 
moment“, pledată de Melvin Belli, 
pentru cea a ,/asasinatului fără pre
meditare“. In Texas această crimă 
este pasibilă de pedeapsa cu închi
soarea de la doi la cinci ani, cu 
posibilitatea de suspendare a execu
tării sentinței.

al lui Dean Rusk
In același timp, el a spus că țara sa 
nu-și poate asuma dinainte angaja
mente în privința viitoarelor soluții.

Rugat să comenteze recenta vizită 
a lui de Gaulle în Mexic, secretarul 
de stat a arătat că Statele Unite au 
chemat de mult aliații europeni să 
manifeste interes mai mare pentru 
America Latină. Vizita președintelui 
Franței este tocmai o manifestare a 
acestui interes.

Secretarul de stat a arătat că în 
politica S.U.A. față de Vietnamul de 
sud nu au avut loc schimbări esen
țiale.

CINE ÎMPIEDICĂ soluționarea crizei laoțiene
XIENG KUANG 23 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea Laosului“ a 
transmis o declarație a partidului 
Neo Lao Hakșat în care sînt con
damnate piedicile puse de gruparea 
politică de la Savannaket în calea 
rezolvării problemei laoțiene pe cale 
pașnică.

în declarație se reamintește că la 
întîlnirile tripartite recente a te ex- 
perților celor trei grupări politice 
laoțiene se ajunsese la un acord po-

trivit căruia securitatea șefilor lor 
la o întîlnire, a cărei dată urma să 
fie fixată, trebuia să fie garantată 
de forțe de securitate ale fiecăreia 
dintre Cele trei grupări. Cu toate a- 
cestea, se spune în declarație, gru
parea de la Savannaket continuă să 
atace regiunile controlate de forțele 
armate Neo Lao Haksat, renunțînd 
astfel, în mod unilateral, la calea 
negocierilor de soluționare a crizei 
laoțiene.

3'

HAVANA. La Pinar Del Rio, ca
pitala provinciei cu același nume 
din Cuba, a avut loo vernisajul ex
poziției de gravură romînească. In
tr-o cronică referitoare la această 
expoziție, ziarul local „El Socialista“ 
scrie printre altele i „Aceste gravuri 
romînești vorbesc un limbaj pe care 
tot poporul îl înțelege și arată în
tregii lumi viața nouă pe care o 
construiește poporul romîn.“.

de 
au 

o 
demonstrație de protest împotri- 

hotărîrii autorităților daneze 
de a introduce în țară așa-nu- 
mitele fișe pentru urmărirea „per
soanelor suspecte din punct de 
vedere politic“. Demonstranții au 
parcurs străzile centrale ale orașului 
purtînd pancarte cu 
fie arse fișele secrete', ,co-
pectarea constituției“, „Să fie asigu
rată libertatea persoanei“.

COPENHAGA. Cîteva mii 
locuitori ai orașului Copenhaga 
participat la 22 martie la

va

anoarte cu inscripții : „Să 
î“. „Cerem res-

VIENA. Au fost date publicității 
rezultatele alegerilor pentru Dieta 
din Burgenland (Austria). Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
Partidul socialist a obținut 16 
locuri în noua Dietă, față de 15 
locuri obținute de Partidul populist. 
Ca urmare, noul guvernator al pro
vinciei Burgenland va fi desemnat 
din sînul Partidului socialist.

LEOPOLDVILLE. La Leopold
ville a avut loc o adunare consa
crată celei de-a 3-a aniversări a în
ceperii luptei armate de eliberare 
a poporului angolez. în cadrul a- 
dunării au luat cuvîntul șeful gu
vernului angolez în exil, cu sediul 
la Leopoldville, Roberto Flolden, și 
primul ministru congolez Cyrille 
Adoula.

LONDRA. 130 000 de muncitori 
din industria energetică au declarat 
o grevă perlată și au anunțat că re
fuză să presteze ore suplimentare — 
în sprijinul revendicărilor lor în legă
tură cu salariile.

BAGDAD. Tribunalul militar din 
Bagdad a condamnat la închisoare 
pe termen între 5 și 11 ani opt o- 
fițeri ai forțelor armate irakiene, a- 
cuzați de „acțiuni subversiv^“ îm
potriva statului.

ROMA. Populația 
bani, din provincia 
prăștiat o adunare 
neofasciste care fac parte din orga
nizația „Tînăra Italie".

localității Fer- 
Novara, a îm- 
a elementelor

MADRID. Referindu-se la surse 
de încredere din Madrid, agenția 
France Presse relatează că un nu
măr de 3 200 mineri de la patru 
mine ale societății „Metalurgica de 
Penarroya" din Puertollano (pro
vincia Ciudad Real) se află în grevă 
de la 17 martie. Această grevă a 
fost provocată de arestarea a doi 
mineri care au inițiat o petiție sem
nată de 1 200 de mineri în care a- 
ceștia revendicau majorarea salarii
lor, libertăți sindicale și dreptul 
la grevă.

PARIS. In suburbia pariziană 
Villejuif a avut loc la 22 martie un 
mare miting organizat de Comitetul 
de luptă pentru pace din cele 8 su
burbii din sudul Parisului. Aceasta 
a fost prima din numeroasele mani
festații de primăvară care vor avea 
loc în ultimele zile ale lunii martie 
în toate orașele țării. Demonstranții 
purtau pancarte cu inscripțiile : „Nu 
— morții", „Știința — în slujba oa
menilor“, „Școli în loc de tunuri“.

LONDRA. Ministerul de Externe 
al Angliei i-a respins pentru a doua 
oară lui Moise Chombe viza de in
trare în Anglia.

SALISBURY. La aproximativ 100 
de metri de primul ministru al Rho- 
desiei de sud, Winston Field, care 
asista la o competiție sportivă, a 
explodat, la 22 martie, o bombă. 
Agențiile de presă apreciază că este 
vorba de un atentat nereușit împo
triva primului ministru. Poliția sud- 
rhodesiană a negat însă acest lucru.
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