
I Sibliote , Centrală

1 Regională 
Hunedoara-Deva

Regională

COJnirgan al Comitetului Central al P.M.R

PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UMȚIVAj

inreia
Anul XXXIII Nr. 6216 Vineri 3 »prilk 1964 Sport (pag. 3-a).

Conf. unlv. I. Tofu, conf. unlv. 
A. Neguclolu r Un manual de 
eeonomle politică (pag. 2-a).

D« la corespondenții noștri 
(pag. 3-a).

Specialiștii își spun părerea : 
Valorificarea superioară a me
talelor (pag. 2-a).

4 PAGINI

Toate lucrările agricole de primăvară
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Volumul cuprinde lucrările 
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1913—martie 1914.

DIN LUNCA MUREȘULUI

Timpul s-a îmbunătățit aproape în întrea
ga țară. Odată cu zvîntarea terenului, în 
regiunile din sud și răsărit s-a trecut cu 
toate forțele la lucru. In multe gospodării 
de stat și colective s-a și terminat semănatul 
culturilor timpurii. Au început însămînțările 
și în regiunile din nordul țării. Intr-o peri
oadă scurtă trebuie făcute o mulțime de 
lucrări. Este vorba de terminarea grab
nică a însămînțărilor la sfecla de zahăr, 
culturile furajere, floarea-soarelui și la 
alte culturi mai timpurii, asigurîndu-se rea
lizarea în întregime a suprafețelor prevă
zute. Totodată, trebuie acordată atenție în
treținerii ogoarelor, executării de arături 
acolo unde nu s-au făcut din toamnă, înche
ierii tuturor pregătirilor pentru semănatul 
porumbului și a celorlalte culturi din epo
ca a Il-a, lucrărilor de îmbunătățire a pă
șunilor și fînețelor, grăbirii plantărilor de 
viță de vie și pomi, amenajării terenurilor 
in vederea irigațiilor șl altele. Organele și 
organizațiile de partid, consiliile agricole, 
conducerile unităților agricole socialiste, 
specialiștii din agricultură sînt chemați să 
mobilizeze toate forțele, să organizeze te
meinic munca pentru ca fiecare lucrare să 
fie iăcută la timp șl de cea mal bună ca
litate.

ReaI izari
ale gospodăriilor de stat

In gospodăriile de stat 
s-au semănat peste 102 000 
ha cu culturi din epoca 
I-a. Cele mal mari supra
fețe au fost însămînțate în 
gospodăriile din cadrul 
trusturilor Fetești, Bucu
rești, Brăila, Galați, Con
stanța și Argeș. Totodată,

417 000 ha 
reprezintă

au fost grăpate 
ogoare, ceea ce 
65 la sută din plan. Aceas
tă lucrare a fost terminată 
în toate gospodăriile de 
stat din regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Galați și 
Ploiești.

In regiunea Oltenia
PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ 
CALITATE SUPERIOARĂ

Peste 60 000
CRAIOVA (coresp. „Scîn

teii“). — în ultimele zile 
în regiunea Oltenia s-au 
intensificat lucrările agri
cole în cîmp. In numai 
cîteva zile în gospodăriile 
colective din comunele 
Salcia, Cetate, Poiana Mare 
și altele din raionul Cala
fat s-a terminat grăpatul 
ogoarelor de toamnă. Tot
odată se execută semăna
tul culturilor din prima 
epocă. Pînă ieri s-au însă-

ha însămânțate 
mînțat 8 200 ha cu mazăre, 
4 000 ha cu borceag și 
19 000 ha cu sfeclă de za
hăr. S-au însămînțat, de a- 
semenea, 20 000 ha cu floa- 
rea-soarelui, 4 000 ha cu 
trifoliene, aproape întrea
ga suprafață prevăzută cu 
in pentru ulei, cartofi, 
ceapă și alte culturi.

în regiunea Oltenia s-au 
însămînțat, în total, pînă 
ieri, peste 60 000 ha cu di
ferite culturi din epoca I-a.

Colectiviștii din comuna N. Bâlcescu, regiunea Bacău, sprijiniți de me
canizatorii de la S.M.T. Hemeiuș, lucrează de zor la semănatul culturi
lor din epoca I-a șl pregătirea terenului pentru semănatul porumbului.

TURDA (coresp. „Scînteii"). 
Uzinei „Industria sîrmei“ 
Cîmpia Turzii i s-a decernat, pentru 
a doua oară consecutiv, Steagul roșu 
și diploma de întreprindere fruntașă 
pe țară în ramura siderurgiei, răs
plată a realizărilor obținute în în
trecerea socialistă desfășurată în 
1963. Anul trecut colectivul uzinei 
a depășit planul la toți indicatorii, 
dînd peste plan 15 600 tone produse 
finite. Din sporul producției globale, 
83 la sută s-a obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. In 
uzină au fost asimilate o seamă de 
produse noi, cu însușiri calitative 
superioare.

Colectivul uzinei și-a manifestat 
cu prilejul decernării distincțiilor 
hotărîrea de a-și îndeplini exemplar 
angajamentele luate în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării.

din

PRODUCȚII AGRICOLE 
MARI SI IEFTINE■>

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Ieri, lucrătorilor de la G.A.S. Va- 
rlaș, raionul Sînnicolau Mare, li s-au 
înmînat pentru a doua oară Steagul 
roșu și diploma de gospodărie agri
colă de stat fruntașă pe țară. Ei au 
obținut anul trecut o recoltă medie de 
3 850 kg grîu, 4 750 kg porumb boabe 
și 3 360 kg orz la hectar. De aseme
nea ei au realizat 4 850 litri lapte în 
medie de la fiecare din cele 400 de 
vaci furajate,' Iwrîrid statului 13150 
hl lapte, precum și 1 331 tone de car
ne. Paralel cu creșterea producției, 
lucrătorii gospodăriei au redus pre
țul de cost al produselor.

Pregătirile pentru irigații• •

Intre atîfea lucruri obișnuite, cotidiene, 
apariția unei lungi coloane de autoca
mioane de undeva din întunericul de 
nepătruns al luncii Mureșului lăsa o im
presie puternică. Mașinile înaintau încet 
pe șosea, parcă pipăind cu farurile lor, 
prudente, asfaltul lucios și umed. Bănu
iai o largă desfășurare de forje pe a- 
proape, un șantier de mari proporții cu 
activitate continuă, peste cumpăna zilei 
șl anotimpuri.

Orașul mai dormea încă în liniștea 
șl-n blînda lumină a bulevardelor. In 
marginea lui coloana mașinilor se frînse 
deodată la stînga. Și atunci se văzu că 
ceea ce părea mai înainte o continuare, 
o ramură a orașului do pe Mureș, este 
de fapt un imens șantier industrial în 
plină ridicare, un combinat chimic pen
tru nevoile agriculturii.

Cînd s-a luminat de ziuă am deose
bit și alte sensuri... Nu încape îndoială 
că amplasarea unui asemenea gigant in
dustrial la marginea orașului Tg. Mureș 
răspunde unor foarte justificate necesi
tăți economice. De cealaltă parte a șan
tierului se întind nesfîrșitele cîmpuri de 
pămînt negru și fertil. Și ai o clipă im
presia că acest combinat se construiește 
la porțile agriculturii, ca o cerință și ca 
un simbol.

este în cea mai mare parte me
canizată ; se lucrează intens cu glisante
le ; instalații grele, de dimensiuni im
presionante, sînt montate la sol și apoi 
ridicate în poziție de funcțiune. Și ceea 
ce constituie cu adevărat o noutate, o 
experiență bună care merită atenție, este 
aceea că drumurile de acces au fost 
executate definitiv, din beton, încă de la 
deschiderea șantierului. S-a creat astfel o 
premiză și o experiență. Accesul este a- 
sigurat la toate punctele de lucru și apro
vizionarea, ritmică. Cu o asemenea or
ganizare foarte apropiată de aceea din 
industrie, colectivul șantierului a ajuns 
să-și realizeze planul pe anul trecut în 
numai trei trimestre.

TRĂIRE ÎN VIITOR

IMAGINI DE ȘANTIER
lată-l alcătuirea, ființa din baton, me

tal și sticlă după asemănarea altora, ră
sărite și acestea pe cîmpuri odinioară 
pustii sau în tîrguri și orașe da provin
cie care mocniseră decenii și secole în 
spuza înapoierii lor economice. Cîteva 
hale și-au lepădat straiul sobru al sche
lelor, altele abia se ridică. Zeci de hec
tare cuprinse de freamăt. O suprapunere 
de decoruri, pe toate planurile și la toate 
înălțimile. Și oameni pretutindeni : ei taie 
magistrale de conducte în pămînt ; prind 
grinzi metalice la înălțimi amețitoare ; 
montează utilaje în sălile mașinilor. O 
imagine tipică, de-acum familiară — șl 
totuși cu puternice accente care o deo
sebesc și-i dau o prospețime proprie.

Șantierul de la Tîrgu Mureș și-a des
chis lucrările în ianuarie 1963 și primele 
sale unități cresc văzînd cu ochii. Spe
cialiștii afirmă că, în comparație cu uzina 
de la Năvodari, timpul de construcție va 
fi redus cu mai mult de jumătate. Spun 
aceasta gîndindu-se atît la termenele sta
bilite în proiect, cît și la generația de 
constructori care s-a format pe șantierele 
țării, la experiența întreprinderilor de 
construcții.

Prin ce se deosebește șantierul com
binatului de la Tîrgu Mureș? Prin gra
dul său avansat de industrializare. Teh
nica vremii nu putea să nu-și lase pu
ternice amprente pe locurile unde se 
desfășoară lucrări industriale de anvergu
ră. Acea știută forfotă a oamenilor pe 
șantier a fost înlocuită cu o intensă miș
care de utilaje și mașini. Industrializarea 
complexă a lucrărilor își are aici o 
ilustrare concretă și cuprinzătoare. Este 
un efect al orientării date de partid pri
vind concentrarea fondurilor de investiții 
spro marile șantiere în scopul acceleră
rii ritmului de construcție și grăbirii in
trării unităților industriale de însemnătate 
în’ sfera producției naționale.

Se lucrează masiv cu prefabricate con
fecționate pe șantier ; stația proprie de 
preparare centralizată a

O încăpere mică, într-o baracă obiș
nuită de șantier. Inginerul șef, Dinu Bo- 
ghez, un bărbat tînăr, cu trăsături plă
cute, își leapădă scurta șl deschide fe
reastra. Nu-i place aerul de birou, dar 
ce poate face ? Pe masă așteaptă co
respondența zilnică, cereri și situații. Le 
citește mașinal. S-ar duce bucuros la es
tacade, unde se execută o lucrare Impor
tantă. II preocupă. Chiar șl acum tși ri
dică privirea de pe hlrtli și se uită afară.

De la fereastră se vede șantierul în
treg, începînd cu maiestoasa dantelărie 
metalică a gazometrelor șl terminînd cu 
clădirea depozitelor. Este aproape de 
necrezut cît de repede s-au înălțat toate. 
Delimitînd fazele construcției combina
tului s-ar putea spune că în 1963 s-au 
executat, în general, fundațiile, conti- 
nuîndu-se spre finele anului cu ridicarea 
scheletelor de rezistență. Și iată că acum 
combinatul își anunță prezența prin multe 
fabrici , aflate în diferite stadii 
construcție.

S-au construit clădirile secției 
compresie și precataliză, fabricii de 
azotic, centrala termică, mari hale de 
proporțiile unor blocuri cu trei-patru 
etaje. La fabrica de acid azotic echi
pele au început să monteze utilajul teh
nologic. Coloanele de absorbție sînt 
de-acum ridicate. Se montează turbo- 
compresoarele. Cele patru gazomètre, 
a căror construcție se apropie vi
zibil de sfîrșit, domină vasta întindere a 
șantierului. Lucrează la ele echipe de su
dori și monfori cu înaltă calificare. Prin
tre aceștia, Alexandru Szekely, un om de 
38 de ani, se bucură de un respect deo
sebit. E priceput în astfel de lucrări, are 
experiență. Szekely a mai construit ga
zomètre și pe alte șantiere ale industriei 
chimice. Este lesne deci de înțeles de 
montorii, tineri și vîrsfnici, îl consultă 
probleme tehnice de însemnătate.

Inginerul șef se ridică de la birou, 
prindu-se în cadrul ferestrei.

— II văd parcă în funcțiune. Numiți-o, 
dacă vreți, imaginație de constructor. Dar

Oameni pe verticală

ce 
tn

O-

noi îl vedem în producția. Nu >o zărestf 
decît mașinile în funcțiune. Procesul da 
producție este în cea mai mare parts 
automatizat. In turnurile de granular® 
ninge realmente cu fulgi de azotat da 
amoniu. O minune a chimiei.

II asculți cu plăcere. Și nu ți se par® 
deloc curioasă această trăire în viitor. Sa 
întîmplă adeseori să auzi constructorii 
spunînd : Aici este fabrica cutare, deși 
tu nu vezi decît fundațiile sau, în cel 
mai bun caz, o construcție abia ridicată 
la cîteva palme de la pămînt. Poeții au 
în constructori rivali serioși...

Ștefan ZIDĂRIȚĂ

betoanelor

DIN TOATĂ ȚARA
Din complexul măsurilor agroteh

nice care contribuie la sporirea pro
ducției la hectar un rol important 
îl prezintă irigarea culturilor. Asi
gurarea plantelor cu cantități sufi
ciente de apă duce la recolte mari 
și constante în orice condiții de 
climă Prin specificul lor, unele cul
turi, cum sînt legumele sau orezul, 
cer multă apă. Altele, printre care 
porumbul, deși au nevoie de mai pu
țină, prin irigare dau mari spo
ruri de recoltă care acoperă în timp 
scurt cheltuielile făcute cu amena
jarea terenului. Sînt deosebit de e- 
dificatoare rezultatele multor gos
podării de stat și colective care au 
extins irigarea culturilor. Anul tre
cut, gospodăria de stat Mărculești, 
raionul Slobozia, a realizat la po
rumbul irigat o recoltă medie de 
6 531 kg la hectar, cu 3 600 kg mai 
mult decît pe terenurile neirigate, 
în gospodăriile în care s-a aplicat 
•întregul complex de măsuri agro
tehnice sporul de recoltă a fost mult 
mai mare Brigada condusă de Iancu 
R Ion de la G.A.S. Pietroiu, raionul 
Fetești, a obținut 11 530 kg la hec
tar pe o suprafață de 150 ha.

Pentru acest an. gospodăriile de 
stat și colective și-au propus să ex
tindă mult suprafețele irigate. Pe 
lîngă orez 
irigarea la porumb tucernă și alte 
culturi de 
Obținerea 
hotărîtă în mare măsură' de amena
jarea din timp a terenului. întreți
nerea și redimenșionarea canalelor 
de aducțiune a apei, punerea în 
funcțiune a stațiilor de pompare. 
Trebuie acordată atenția cuvenită 
atît canalelor principale și stațiilor 
de pompare din administrația Comi
tetului de stat al apelor, cît și re
țelei de canale și construcții hidro
tehnice care aparțin unităților agri
cole socialiste.

Ce s-a făcut pînă acum în ce pri
vește executarea acestor lucrări ? 
Mare parte din proiecte au fost 
terminate, iar în unele gospodării 
de stat și colective a început ame
najarea terenurilor. Tn gospodăriile 
colective din regiunea București se 
lucrează intens la executarea ame
najărilor pentru irigații în orezărij. 
Printr-o muncă bine organizată 
prin participarea largă a colectivi
știlor s-a reușit să se execute un 
volum de terasamente de 300 000 mc 
de pămînt. Unele reilizări au fost 
obținute și în regiunea Ploiești. 
Lucrări importante se fac în gos
podăriile de stat care extind su
prafețele cu porumb irigat.

Deși timpul este înaintat, lucră
rile de amenajare șl reamenajare a

și legume se va aplica

mare valoare economică, 
rezultatelor scontate este

canalelor, de construire și reparare 
a instalațiilor hidrotehnice se desfă
șoară în ritm nesatisfăcător. Sînt 
întîrziate îndeosebi lucrările de a- 
menajare a orezăriilor și a sisteme
lor de irigat în grădinile de legume 
care trebuie terminate pînă la 1 mai. 
Cu totul nesatisfăcător se desfășoa
ră lucrările în regiunile Banat și 
Crișana. Deși gospodăriile de stat 
extind mult suprafețele cultivate cu 
porumb irigat, amenajarea terenuri
lor și executarea lucrărilor de între
ținere a canalelor nu au început 
peste tot. întîrzierea se datorește și 
faptului că încă nu s-au definitivat 
proiectele necesare.

în aceste zile va trebui să se trea
că cu toate forțele la executarea lu
crărilor de amenajare a terenurilor 
în vederea irigațiilor. în primul rînd, 
să fie definitivate toate proiec
tele și să se treacă la aplicarea lor 
pe teren. Trusturile Gostat, consi
liile agricole și organele Comitetului 
de stat al apelor sînt chemate să în
treprindă măsuri temeinice pentru 
irigarea în întregime în acest an a 
tuturor terenurilor prevăzute și a- 
menajarea altora noi. în acest scop 
este necesar să se redimensioneze 
sistemele hidrotehnice, iar stațiilor 
de pompare să li se mărească capa
citatea pentru a asigura un debit 
sporit de apă. Conducerile gospodă
riilor de stat și colective să ia mă
suri pentru întreținerea rețelei in
terioare de canale prin repararea 
lor. curățirea de buruieni și despot- 
molire ca și pentru întreținerea 
construcțiilor hidrotehnice: sifoane, 
stăvilare. vane etc. Anul trecut, la 
G.A.S. Semlac. regiunea Banat, din 
cauză că nu s-a acordat atenția 
cuvenită acestor probleme, nu s-au 
putut iriga toate suprafețele deși se 
cheltuiseră sume importante pentru 
amenajarea lor. Consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective sînt 
chemate să asigure executarea lucră
rilor potrivit graficelor întocmite.

Mare parte din lucrări sînt execu
tate de către întreprinderile din ca
drul Comitetului de stat al apelor. 
Dar pe lîngă acestea este necesar ca 
în fiecare gospodărie colectivă și de 
stat să se studieze posibilitatea iri
gării unor suprafețe cît mai mari de 
teren cu mijloace locale Pe lîngă 
pompe de orice fel vor trebui folo
site roțile grădinărești și alte uti
laje simple și ușor de procurat.

Organele de partid și consiliile a- 
gricole sînt chemate să se ocupe în
deaproape de problema amenajării 
terenurilor în vederea irigațiilor, a- 
ceasta constituind o măsură din cele 
mai importante pentru sporirea re
coltelor.

Un nou tip de
căile ferate au fost dotateRecent, 

cu un nou tip de vagoane de con
strucție specială, pentru transportul 
mărfurilor sub formă de pulbere. 
Aceste vagoane, pe două osii, pro
duse la Uzinele mecanice-Turnu 
Severin, au două mari rezervoare 
verticale în care se pot încărca 25 
metri cubi de mărfuri pulverulente. 
Deocamdată, cu noile vagoane se 
transportă cimentul. Ele se încarcă 
automat prin căderea liberă a ci
mentului din silozuri și se descarcă 
cu ajutorul unei instalații pneuma
tice pe care o are fiecare vagon. 
Descărcarea se face în numai 30 de 
minute, față de cîteva ore cît dura 
această operație la tipurile de va
goane obișnuite. Se înlătură totoda
tă complet pierderile de ciment în 
timpul transportării lui, iar opera
țiunile de încărcare-descărcare și de 
depozitare se execută mecanizat. 
Vagoanele, fiind înzestrate cu rul
menți, pot circula cu 
pînă la 100 km

i o viteză de 
pe oră. în prezent

SCHIMBURI DE PUBLICAȚII
CU STRĂINĂTATEA

IAȘI (coresp. „Scînteii"). Zilnic pe a- 
dresa Bibliotecii Centrale Universitare 
„Mihail Eminescu" din Iași sosesc nu
meroase scrisori și colete cu cărți, re
viste și ziare care îmbogățesc tezaurul 
acestei instituții cu veche tradiție cul
turală. In afară de publicațiile apărute 
în țară, ea primește anual un număr 
de 314 titluri de reviste din străinătate 
La rîndul ei, biblioteca expediază în 
străinătate aproape 1 300 de exemplare 
din analele universității ieșene. In ca
drul schimbului de publicații cu străi
nătatea. Biblioteca universitară din Iași 
are legături cu 407 instituții cultural- 
științifice din 54 de țări, printre care 
U.B.S.S. și celelalte țări socialiste, Sta
tele Unite ale Americii, Anglia, Franța, 
Italia, India, Japonia, Brazilia etc. Pri
mează în cadrul schimbului publicații
le din domeniul matematicii, fizicii, chi
miei, științelor naturale și altele.

vagoane

se studiază adaptarea acestor vagoa
ne pentru transportarea altor măr
furi pulverulente.

în Capitaiâ

Instalație de foraj 
pentru prospecjiuni

La Uzina de utila) petrolier Tîr- 
goviște a început fabricația de se
rie a instalației de foraj SG-650 pen
tru prospecțiuni geologice. Această 
instalație este echipată cu motoare 
Diesel de 65-CP care asigură capu
lui rotor viteze pînă la 800 rotații pe 
minut, putînd fi adaptată atît pen
tru forajul cu sape șl freze obiș
nuite, cit șl cu freze cu diamante. 
Ea este prevăzută cu comenzi hi
draulice ale avansului sapei și agre
gatului de foraj. Cu ajutorul sonde- 
zel se pot efectua foraje pînă la 
adîncimea de 650 m„ ceea ce oferă 
geologilor posibilitatea de a efectua 
cu eficacitate sporită cercetări va
riate șl de a analiza structura tere
nurilor constituite din roci tari și 
foarte tari.

(Agerpres)

Lucrări gospodărești de primăvară
Paralel cu amenajarea parcurilor șl 

grădinilor, cu plantările masive de ar
bori și arbuști, în Capitală au început 
în această primăvară o serie de lucrări 
gospodărești. Șoseaua Kiseleff va fi 
asfaltată pe porțiunea dintre Ar
cul de Triumf și Piața Scînteii, pe o 
a treia „bandă“, simetrică cu cea exis
tentă, asfaltată. Noua suprafață carosa
bilă va cuprinde 12 000 metri pătrați. 
Paralel cu ea se va amenaja un trotuar 
de 7 000 metri pătrați. în prezent, aici 
se pregătesc terasamentele pentru exe
cutarea fundațiilor. O dată cu primăvara, 
calea Griviței, pe porțiunea cuprinsă 
între străzile Carpați și Caraiman s-a 
transformat în șantier : se înlocuiește 
actualul pavaj de piatră cubică, care 
avea o fundație nesatisfăcătoare pentru 
o circulație intensă, cu un asfalt așezat 
pe fundație de beton. Podul Știrbei 
Vodă se reface în întregime. Pînă a- 
cum, peste acest pod nu puteau trece 
vehicule grele. Acum podul de beton 
existent va fi demolat și înlocuit cu unul

din beton armat, din grinzi prefabrica
te. In aceste zile vor începe lucrări de 
modernizare pe străzile Lt. Lemnea, Oc
cidentului, Polizu.

Șantier pe calea Griviței.

(Continuare în pag. III-a)

Turnarea betonului în cofraje glisante la turnurile de granuläre
Foto I R. Costin

LA GENEVA

Expunerea poziției R. P. Romine 
asupra problemelor comerțului și dezvoltării 

în ședința din dimineața zilei de 2 
aprilie a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare a 
fost ascultată cu atenție și in
teres cuvîntarea rostită de către 
șeful delegației R.P. Romîne, Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și vicepreședinte al 
conferinței. Au mai luat cuvîntul re-

prezentanții Turciei, Nepalului, Daho- 
meyului și Vietnamului de sud. în șe
dința de după-amiază au luat cuvîn- 
tul reprezentanții R.P. Ungare, Voltei 
Superioare, Tailandei, statului Haiti, 
Pakistanului, Chile și Kuweitului. 
(Cuvîntarea șefului delegației R.P. 
Romîne și corespondența trimisului 
nostru special — în pag. a IV-a).

Evenimentele 
din brazilia

întrunirea Consiliului 
de Securitate

Agenția France Presse a relatat că 
președintele Goulart, însoțit de gene
rali și personalități politice, ar fi pă
răsit Brazilia plecînd în Paraguay. In 
țară forțele armate au operat ares
tări masive. Congresul a proclamat 
un nou președinte, (amănunte in 
pag. a IV-a).

La cererea guvernului yemenit. 
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
la 2 aprilie într-o ședință extraordi
nară pentru a discuta problema 
atacului întreprins de avioane en
gleze la 28 martie împotriva fortă- 
reței de la Harib, pe teritoriul 
R.A.Y. Au luat cuvîntul reprezentan
ții Yemenului, Marii Britanii, U.R.S.S., 
irakului și R.A.U. Dezbaterile conti
nuă la 3 aprilie.

me-

Mediatorul! O.N.U. 
a sosit în Cipru
Joi seara a sosit la Nicosia

diatorul O.N.U. pentru Cipru, S. Tuo
mioja. La escala pe aeroportul din 
Atena, el a declarat ziariștilor : 
„Trebuie să fiu optimist. Aceasta este 
unica posibilitate de a căuta o a- 
propiere 
putut să 
grecești 
înapoiat 
trivit ordinului 
grec. Guvernul turc a refuzat să ia 
aceeași măsură.

a pozițiilor. Altfel, nu aș fi 
accept misiunea". Trupele 

staționate în Cipru s-au 
la baza lor din insulă po- 

dat de guvernul

A 180-a ședință a Comitetului celor 
18 state, consacrată măsurilor cola
terale în vederea dezarmării, a avut 
loc joi dimineața. Pe lista vorbitori
lor au figurat reprezentanții R.P. Ro
mîne, V. Dumitrescu, S.U.A. — A. 
Fischer, Italiei — F. Cavaletti, U.R.S.S. 
— S Țarapkin.

O notă cambodglană adresată 
Angliei arată câf guvernul Cambod- 
giei insistă pentru convocarea con
ferinței de la Geneva care să-i ga
ranteze statutul de țară neutră.
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A METALELOR

REGIUNEA ARGE?

Informații din activitatea organizațiilor de partid
Buna gospodărire a metalelor 

constituie o preocupare princi
pală atît pentru proiectanți cit 
și pentru muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din producție. In le
gătură cu această importantă 
problemă, redactorul nostru ing. 
A. Prodan a adresat unor specia
liști întrebarea : „In ce fel con

ic

încă de la proiectare 
materiale
mai economicoase

Se știe că valorificarea superioară 
a metalelor se realizează prin re
ducerea consumurilor specifice șl 
mai ales prin înlocuirea materiale
lor care conțin elemente de aliere 
scumpe sau deficitare cu altele, mai 
ușor de elaborat și mai puțin costi
sitoare, dar care pot asigura o bună 
comportare în funcționarea piese
lor. Se cunoaște și rolul tehnologiei 
moderne în reducerea consumurilor 
specifice. De aceea aș insista asu
pra altor aspecte.

Ca să răspund mai direct la pro
blema ridicată : cred că în uzine 
s-ar putea face mult mai hotărît o 
serie de înlocuiri. Multe piese s-ar 
putea confecționa din oțeluri nealia
te, slab aliate sau din fontă în locul 
oțelurilor aliate folosite în prezent. 
Oțelurile pot fi înlocuite cu succes 
în multe domenii cu fonte maleabi
le și nodulare, care au rezistență 
mecanică ridicată, iar forma grafi
tului le dă tenacitate. Și materiale
le neferoase pot fi adesea înlocuite. 
Se cer însă a fi foarte bine și com
plet cunoscute condițiile de lucru 
ale pieselor la a căror confecționare 
sînt folosite. Pornind de la aceste 
condiții se pot găsi, încă de la pro
iectare, materiale mai economicoa
se. dar care tratate termic în mod 
corespunzător primesc proprietăți ce 
satisfac pe deplin toate condițiile.

In uzina noastră, de exemplu,, se 
prevăzuse inițial ca protejarea anti- 
corozivă a cămășilor de cilindru 
pentru motoare să se facă prin me
talizare cu un strat de aluminiu, 
folosind o tehnologie complicată. 
Colectivul de cercetători al laborato
rului a căutat însă și alte soluții 
care să asigure o calitate ridicată a 
acestor piese. Ca urmare protecția 
anticorozivă se face printr-un trata
ment termo-chimic de sulfinizare, 
fără a mai fi necesară aluminizarea. 
Rezultate încurajatoare au fost ob
ținute și în ce privește înlocuirea 
unor oțeluri aliate care, între altele 
fie spus, pun probleme destul de di
ficile de elaborare, turnare șl pre
lucrare. Mă refer la înlocuirea oțe
lului aliat cu crom pentru confec
ționarea unor axe care lucrează în 
contact cu ape industriale, prin oțel 
obișnuit, căruia i se aplică un trata-, 
ment de sulfizare.

Cunoașterea 
caracteristicilor 
materialelor metalice

După părerea mea, înlocuirea ma
terialelor metalice scumpe și defi
citare este frînată uneori de faptul 
că nu se cunosc destul de bine ca
racteristicile materialelor metalice. 
Alegerea materialelor se face de o- 
bicei pe baza unora dintre carac
teristicile cuprinse în standardele 
de stat. Or, aceasta cred că nu este 
suficient. In al doilea rînd, nu se

UN MANUAL DE ECONOMIE POLITICĂ
Pe linia eforturilor și preocupări

lor economiștilor din țara noastră 
pentru înfăptuirea sarcinilor puse în 
fața cadrelor ideologic? de către 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. se în
scrie elaborarea Manualului de eco
nomie politică a socialismului, de 
către un colectiv de la catedra de 
economie politică a Școlii superioa
re de partid „Ștefan Gheorghiu“,*)  
— apărut în Editura politică. Ma
nualul este destinat, după cum arată 
autorii, studenților din învățămîntul 
superior, cursanților din diferite for
me ale învățămîntului ideologic, ce
lor care studiază economia politică.

*) Colectivul care a elaborat manua
lul a fost format din : prof. univ. I, 
Rachmuth, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romine, prof. univ. E. 
Huliră, prof, univ, FI. Balnure, conf. 
univ. M. Părăluță, conf. univ. E. Do- 
brescu, conf. univ. I. Dinu, conf. univ. 
M. Popescu ji lector univ. I. Mărgi- 
peanu.

★

Calitățile manualului sînt re
liefate, înainte de toate, de struc
tura tematicii lui. Autorii au 
grupat - capitolele manualului în 
patru secțiuni bine definite : I. 
Crearea economiei socialiste. II. 
Socialismul — prima fază a comu
nismului, III. Trecerea treptată de 
la economia socialistă la economia 
comunistă, IV. Sistemul economic 
mondial socialist. Dacă această gru
pare a materialului a mai fost în- 
tîlnită și în alte cursuri similare, 
structura interioară a unor secțiuni 
ale noului manual are, într-o mă
sură însemnată, un caracter mai efi
cient. Lectura manualului convinge 
că autorii au pus accentul pe tra
tarea și analiza conținutului și tră
săturilor proceselor economice, ale 
relațiilor materiale de producție, ale 
categoriilor și legilor economice în 
funcție de etapele de dezvoltare is
torică a socialismului. 

siderați că se poate îmbunătăți 
acțiunea de valorificare superi
oară a metalelor ?“. Publicăm 
mai jos cele relatate în această 
privință de tov. ing. T. Dulămiță, 
candidat în științe tehnice, șeful 
laboratorului central al Uzinelor 
„23 August" din Capitală.

★

cunosc exact condițiile în care une
le tratamente termo-chimice pot să 
asigure anumite proprietăți supra
fețelor pieselor. De pildă, proprie
tățile de rezistență la uzură nu sînt 
în suficientă măsura cunoscute de 
proiectanți. Ei prevăd de multe ori 
fonte aliate, adesea fără să fie ne
voie. neștiind că în cazurile respec
tive ar corespunde și alte materia
le. Sînt cazuri cînd, din spirit de 
„prevedere“, alegîndu-se în mod ne
rațional oțeluri aliate cu crom și ni
chel pentru piese de secțiuni mari, 
rezultatul este contrar celui scon
tat. Dacă s-ar cunoaște în amănunt 
proprietățile unor' materiale obiș
nuite, s-ar putea trece pe scară mai 
largă și cu rezultate mai bune la 
înlocuirea unor aliaje care conțin 
elemente scumpe sau deficitare. In 
multe cazuri, de pildă la cuzineții 
mari, la care presiunea specifică 
este relativ scăzută și turația redusă, 
bronzurile ar trebui să fie complet 
înlocuite cu fonta nodulară.

încă o observație : fără temeinica 
cunoaștere a materialelor nu se pot 
face experimentări de înlocuire. De 
multe ori au fost abandonate idei 
valoroase din cauza unor rezultate 
eronate, obținute prin încercări ne
corespunzătoare condițiilor reale de 
exploatare și proprietăților mate
rialelor.

Cunoștințe temeinice 
de metalurgie fizică

O problemă de bază pentru orie® 
activitate inginerească — de proiec
tare, metalurgie sau tehnologie de

Laboratorul uzinelor „23 August” din Capitală. In vederea Înlocuirii avantajoase a unor oțeluri aliate cu 
alte materiale aici se lac numeroase probe șl încercări. In fotograiie : Se încearcă Ia tracțiune o epruvetă 

dintr-un nou material pentru arborii cotiți.

In secțiunea I noul manual inclu
de — și nu fără temei — unele pro
bleme ale desăvîrșirii construirii so
cialismului.

Merită remarcat felul în care sînt 
tratate șl multe probleme ale secți
unii a Il-a, „Socialismul — prima 
fază a comunismului“, în care, după 
o caracterizare generală a economiei 
socialiste, se analizează legile și ca
tegoriile economice în funcție de mo
mentele reproducției (producție, re
partiție, schimb, consum) și numai 
după aceea se analizează procesul 
de ansamblu al reproducției socia
liste lărgite.

Problemele referitoare la activita
tea economică concretă a întreprin
derilor — gospodărirea socialistă, 
fondurile întreprinderii, prețul de 
cost, veniturile întreprinderilor so
cialiste — sînt concentrate într-o 
subsecțiune intitulată „Economia în
treprinderii socialiste“. Aceasta a 
făcut să crească, în mod cert, utili
tatea manualului pentru muncitorii, 
tehnicienii, inginerii care studiază 
economia politică și economia con
cretă.

Bazîpdu-se pe lucrările clasicilor 
marxism-leninismului, pe documen
tele partidului nostru și ale miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, folosind un bogat 
material faptic, autorii au asigurat, 
în general, explicarea argumenta
tă, științifică, clară a proble
melor abordate. Fundamentarea 
categoriilor și legilor economice 
se face în strînsă legătură cu rea
litatea social-economică și pe baza 
acesteia, ceea ce permite dezvălui
rea esenței și particularităților fe
nomenelor și proceselor economice, 
a legăturilor cauzale dintre ele. O 
atenție deosebită se acordă' legilor 
șl categoriilor economice existente 
în socialism. Merită a fi menționa
tă, da pildă, abordarea problemelor 

prelucrare — este îmbunătățirea 
performanțelor produselor de orice 
fel prin găsirea unor materiale mai 
bune, stabilirea judicioasă a mate
rialelor pieselor. Este greșită și 
dăunătoare ideea care mai persistă 
la unii tovarăși că doar metalurgii 
trebuie să cunoască metalurgie fi
zică. Inginerii și tehnicienii de orice 
specialitate trebuie să aibă cunoș
tințe temeinice în acest domeniu, ca 
astfel să poată prevedea din capul 
locului cele mai potrivite materiale 
sau să le înlocuiască pe parcurs.

începutul, bineînțeles, se face la 
școala tehnică sau institutul poli
tehnic. M-aș referi însă la una din 
menirile laboratorului uzinal. In 
multe asemenea laboratoare, grupe
le de studii și cercetări stabilesc 
caracteristicile tehnologice de com
portare a materialelor în diferite 
faze de prelucrare și în exploatare. 
Aceasta este o activitate deosebit de 
utilă. Iată un exemplu : în standar
de nu sînt trecute așa-numitele 
benzi de călibilitate. Un colectiv din 
laboratorul nostru a stabilit aceste 
benzi pentru cele mai importante 
oțeluri, comunicîndu-le apoi servi
ciilor interesate, în vederea unei mai 
raționale alegeri a oțelului în func
ție de secțiunea piesei care urmea
ză să fie confecționată. Pentru oțe
lurile mai importante, destinate 
confecționării unor piese puternic 
solicitate, cum sînt piesele de mo
toare, s-au stabilit și alte caracte
ristici tehnologice.

Iată deci că laboratoarele uzinale 
pot și trebuie să-și propună ca, 
prin cercetările lor, să pună la în- 
demîna proiectanților cît mai mul
te date pentru o cunoaștere com
pletă și exactă a materialelor me
talice folosite în uzina respectivă, în 
așa fel îneît să se facă o alegere mal 
rațională a materialelor din care se 
confecționează piesele. La rîndul 
lor, proiectanțil și tehnologii trebuie 
să ceară în permanență sprijinul 

referitoare la caracterul obiectiv și 
mecanismul de acțiune al legilor e- 
conomice, precum și a aspectelor le
gate de folosirea acestor legi de 
către societate. Cititorii pot astfel 
să cunoască factorii obiectivi și su
biectivi care garantează dezvoltarea 
armonioasă, proporțională a econo
miei socialiste și care permit un 
ritm continuu ascendent al creșterii 
producției materiale, ridicarea ne
contenită a bunăstării oamenilor 
muncii.

Meritul de bază al manualului 
constă în faptul că analiza teoretico- 
științifică este armonios îmbinată cu 
problemele construcției socialismu
lui în țara noastră, el reflectă apli
carea creatoare de către Partidul 
Muncitoresc Romîn a învățăturii 
marxist-leniniste. Argumentat și 
convingător sînt prezentate : necesi
tatea industrializării socialiste a țării 
noastre, progresul multilateral al in
dustriei, rolul hotărîtor al industriei 
grele cu pivotul ei — industria con
structoare de mașini, pentru avîn- 
tul întregii economii naționale, im
portanța economică a introducerii 
continue a progresului tehnic și a 
valorificării superioare a resurse
lor naturale. In manual se ex
plică procesul de înfăptuire a co
lectivizării agriculturii, punîndu-se 
în lumină modul în care partidul 
nostru a asigurat, pe baza ideilor 
leniniste, transformarea socialistă a 
satului, trăsăturile caracteristice 
ale acestui proces în țara noastră. Se 
subliniază în mod deosebit orienta
rea permanentă a P.M.R. spre dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
producției agricole.

Pornind de la rolul determinant 
al forțelor de producție în cadrul 
producției sociale, autorii analizea
ză multilateral procesul de creare și 
dezvoltare a bazei tehnico-materla- 

laboratoarelor în rezolvarea proble
melor de alegere sau de înlocuire a 
unor materiale cu altele.

O coordonare 
mai sistematică 
a întregii acțiuni

Părerea mea este că, în general, 
în uzine această acțiune de alegere 
judicioasă și de înlocuire perma
nentă a unor materiale cu altele nu 
este urmărită și coordonată cu su
ficientă atenție. Inginerii și tehni
cienii nu sînt antrenați destul să 
studieze problemele de acest gen. 
Dacă ne-am referi la revistele de 
specialitate, ar trebui să remarcăm 
cu regret că o asemenea preocu
pare nu se reflectă aproape deloc în 
paginile lor. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini ar putea să 
coordoneze mai sistematic această 
activitate. Rolul principal trebuie 
să-l aibă însă direcțiile tehnice ale 
uzinelor șl serviciile lor de concep
ție. Cred că ideea înlocuirii avan
tajoase a materialelor ar trebui să 
stea și la baza întocmirii planurilor 
tematice ale cabinetelor tehnice, ale 
planurilor de cercetare ale colecti
velor de studii și documentare din 
uzine. Antrenarea unui număr mare 
de ingineri în vederea folosirii largi 
a materialelor mai ieftine, mai re
zistente și mai ușoare ar avea efecte 
economice remarcabile.

Cei care rezolvă asemenea pro
bleme ar trebui să publice articole 
privind experiența lor. Am fost im
presionat de rezolvarea dată trata
mentelor termice ale arcurilor la 
Uzinele „Elastic“ din Sibiu. Este unul 
din cele mai frumoase succese ale 
tratamentiștilor noștri. Dar n-am 
găsit nicăieri un articol despre a- 
ceastă chestiune. Aș propune ca re
vista „Construcția de mașini“ să pu
blice materiale de experiență, cu ca
racter practic și util, și nu studii 
teoretice amănunțite, care aduc mai 
mult a cursuri universitare. In fe
lul acesta s-ar putea ajunge mai 
ușor ca valorificarea superioară a 
metalelor să devină o preocupare de 
masă.

le a socialismului, trăsăturile carac
teristice ale acestui proces în etapa 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui în țara noastră. Paralel cu pre
zentarea caracteristicilor principale 
ale dezvoltării forțelor de producție 
în socialism, se analizează conținu
tul relațiilor de producție socialiste, 
demonstrîndu-se superioritatea a- 
cestora față de relațiile de produc
ție capitaliste.

Fenomenele și procesele economi
ce, precum și realizările obținute de 
poporul nostru în condițiile socia
lismului sînt înfățișate comparativ 
cu situația din timpul regimului bur
gh ezo-moșieresc. Sprijinindu-se pe 
cifre și fapte semnificative, autorii 
oferă astfel un tablou multilateral, 
realist șl convingător al superiorită
ții orînduirii socialiste față de socie
tatea capitalistă.

Cum este și normal, studiul rela
țiilor economice ale socialismului im
pune analiza lor în cpntinuă dezvol
tare și, ca urmare, abordarea unor 
probleme de perspectivă. In acest 
sens, secțiunea a IlI-a din manual 
este consacrată problemelor trecerii 
treptate de la economia socialistă la 
economia comunistă, celor două faze 
ale societății comuniste.

Secțiunea următoare a manualului 
este dedicată sistemului economic 
mondial socialist, principalelor as
pecte ale constrpirii noii orînduiri în 
țările socialiste, colaborării economi
ce dintre aceste țări.

Deși este o lucrare meritorie, ma
nualul prezintă și unele insuficiențe. 
Considerăm că aspectele teoretico- 
științifice ale unor procese, categorii 
și legi economice sînt prezentate în 
carte sub o formă prea concentrată 
și uneori chiar sînt reduse la simple 
enunțări. Asemenea deficiențe se 
resimt în special în secțiunea I, cu 
privire la crearea economiei socia
liste, în capitolele despre creșterea 
productivității muncii, circulația 
mărfurilor, gospodărirea socialistă și 
altele.

Apare ca nejustificat faptul că 
unelo problema de economie pollti-

ÎN SPRIJINUL CAMPANIEI 
AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

In gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Rătești, raionul Găești, 
muncile agricole de primăvară se 
desfășoară din plin. Comitetul de 
partid și consiliul de conducere al 
gospodăriei au adoptat măsuri pen
tru ca toate lucrările să fie executate 
în timpul optim și la un înalt nivel 
agrotehnic ; au fost stabilite grafice 
care prevăd felul lucrării și terme
nul de executare ; în fiecare brigadă 
și echipă au fost repartizați membri 
și candidați de partid ; pe lîngă trac
toarele și mașinile de la S.M.T. vor 
fi folosite și atelajele gospodăriei.

In fiecare seară, birourile organi
zațiilor de bază din brigăzi discută 
cu brigadierii despre sarcinile ce le 
revin în ziua următoare. Au fost 
luate, de asemenea, măsuri pentru 
intensificarea muncii politice. La 
gazetele de perete s-a introdus 
rubrica „Toate lucrările agricole 
executate la timp și de bună cali
tate I“. Pentru a stimula întrecerea 
între brigăzi șl echipe, zilnic se vor 
populariza rezultatele obținute. In 
vederea aplicării celor mai avansa
te metode agrotehnice s-a stabilit 
ca seara sau în zilele cînd timpul 
nu e prielnic pentru lucru în cîmp 
să se organizeze citirea în colectiv 
a unor broșuri despre cultura po
rumbului, a legumelor timpurii, des
pre întreținerea culturilor.

ANALIZA ÎNDEPLINIRII
SARCINILOR DE PLAN

Comitetul raional de partid Rîm- 
nicu Vîlcea a analizat de curînd, 
într-o plenară, felul cum se înde
plinesc sarcinile de plan în între
prinderile din raion. Din dezbateri 
a reieșit că, în cele mai multe în
treprinderi, organizațiile de partid 
pun în centrul muncii organizato
rice și politice problemele esențiale 
ale producției. Comitetul de partid 
de la uzina de sodă Govora ur
mărește decadal cum se îndepli
nește planul ; cînd într-o sec
ție sau alta se constată neajunsuri, 
propune conducerii uzinelor măsuri

O discuție despre conținutul 
unor cursuri universitare

După cum se cunoaște din relată
rile presei, pe baza măsurilor lua
te de Ministerul învățămîntului în 
vederea îmbunătățirii predării mar
xism-leninismului în institutele de 
învățămînt superior, în ■ acest an 
universitar a început să se introdu
că treptat o nouă succesiune în stu
diul acestor discipline. Studiul 
începe, de regulă, în anul II, cu 
materialismul dialectic și istoric, 
după care urmează economia politică 
și socialismul științific. în consfă
tuiri, care au avut loc în principa
lele centre universitare, cadre di
dactice, cercetători științifici, acti
viști de partid și de stat au făcut 
numeroase propuneri cu privire la 
conținutul cursurilor de socialism 
științific și materialism istoric. Pe 
baza concluziilor ce s-au conturat, 
un colectiv de cadre didactice, nu
mit de Ministerul învățămîntului, a 

că nu sînt abordate, iar mal multe 
sînt tratate incomplet. Astfel, o dată 
cu analiza caracterului obiectiv al 
acțiunii legilor economice în socia
lism, era necesar să se fi acordat a- 
tenție șl problemelor referitoare la 
intercondiționarea lor reciprocă. In
suficient sînt analizate schimbările 
provocate de creșterea productivită
ții muncii în raportul dintre munca 
trecută și munca vie materializată 
într-un produs, categoriile economi
ce de produs necesar și plusprodus, 
contradicțiile producției de mărfuri 
în socialism. Rămîn sub semnul în
trebării motivele pentru care veni
turile suplimentare obținute de une
le gospodării colective sînt definite 
drept rentă (gradul I sau II), cauze
le economic? care exprimă transfor
marea acestor venituri în rentă. Aci 
este locul șă arătăm că se simte ne
cesitatea unei argumentări mai 
ample a punctului de vedere expri
mat în manual, potrivit căruia ren
ta diferențială în socialism este ne
mijlocit legată de existența gospodă
riilor colective, iar în gospodăriile 
agricole de stat nu există rentă. 
După părerea noastră, mult prea 
restrîns, și într-un anumit sens uni
lateral, este tratată în manual și 
uzura fizică a fondurilor fixe, care 
este definită numai ca „pierderea 
proprietăților naturale (a valorii de 
întrebuințare) ale mijloacelor de 
muncă, ca urmare a utilizării lor și 
a acțiunii agenților naturali“. O ast
fel de înțelegere poate duce la con
cluzia că, în condițiile socialismului, 
uzura fizică a mijloacelor de muncă 
nu ar avea nici o legătură directă 
cu valoarea, ceea ce nu corespunde 
realității.

Semnalăm și existența unor defi
niții incomplete, a unor formulări 
contradictorii sau insuficient de pre
cise cu privire la unele fenomene 
economice. De exemplu, încercînd să 
dea o definiție a Industrializării so
cialiste, autorii pierd din vedere la
turi importante ale procesului de in
dustrializare, ca, de pildă, asigurarea 
unei proporții juste între diferitele 
ramuri ale industriei. Gospodărirea 

operative pentru îmbunătățirea 
muncii,

Rezultate bune în îndrumarea ac
tivității economice obțin și comite
tele de partid de la Combinatul de 
industrializare a lemnului din Rm. 
Vîlcea și de la Schela de extracție 
Băbeni. Aici se acordă o mare a- 
tenție muncii politice pentru extin
derea celor mai înaintate procedee 
tehnologice. în acest scop, ingineri, 
maiștri, tehnicieni bine pregătiți țin 
expuneri urmate de demonstrații 
practice, se organizează schimburi 
de experiență. Aplicarea largă a 
tehnologiei moderne a contribuit la 
creșterea productivității muncii.

în cadrul discuțiilor s-a relevat 
totodată că întreprinderea de in
dustrie locală „6 Martie“, întreprin
derile forestiere Brezoiu și Jiblea 
nu și-au realizat planul la unele 
sortimente importante. Comitetul 
raional a adoptat o hotărîre care 
prevede sarcinile ce revin organi
zațiilor de partid și conducerilor în
treprinderilor din raion în vederea 
îmbunătățirii muncii organizatorice 
și politice pentru îndeplinirea pla
nului de producție la toți indicatorii.

SEMINARIILE
RECAPITULATIVE

în toate cercurile și cursu
rile învățămîntului de partid 
din satele regiunii Argeș se desfă
șoară seminariile recapitulative. Co
mitetul raional de partid Slatina 
a trimis la sate, pe lîngă instructorii 
teritoriali, 32 de tovarăși din activul 
obștesc al cabinetului de partid, iar 
Comitetul raional de partid Pitești 
30 de activiști de partid salariați 
și nesalariați, oameni cu bună pre
gătire politică, care au dat consul
tații cursanților. în cadrul consul
tațiilor date la gospodăria colectivă 
din Mareș au fost lămurite unele 
probleme privind retribuția în 
G.A.C. după cantitatea și calitatea 
muncii, iar la gospodăria colectivă 
din Dărmănești — s-a discutat în
semnătatea creșterii fondului de 
bază pentru dezvoltarea economică 
a gospodăriei și sporirea veniturilor 
colectiviștilor.

La primul seminar recapitulativ, 
care a avut loc la cursul seral 
anul I din comuna Coteana, în dis-

alcătuit proiectul de tematică a 
cursului de socialism științific.

Revista „Lupta de clasă“, în nu
mărul 3, apărut recent, a publicat 
acest proiect, concomitent cu proiec
tul de tematică a cursului de ma
terialism istoric, deschizînd în pagi
nile ei o discuție cu privire la struc
tura și conținutul celor două cursuri. 
Fără îndoială că prin participarea 
la această discuție a unui număr cît 
mai m?re de cațere diflacțice, cerce
tători din domeniul științelor sociale, 
propagandiști, se vor face suges
tii și propuneri care vor per
mite îmbunătățirea proiectelor de 
tematică ale celor două cursuri, pre
cum și alte propuneri în legătură 
cu predarea științelor sociale, ceea 
ce va contribui la perfecționarea 
continuă a predării marxism-leni- 
nismulul în învățămîntul superior.

socialistă este definită ca o catego
rie economică specifică socialismu
lui, fără însă a se aduce argumentele 
necesare. Declarîndu-ne de acord cu 
afirmația că gospodărirea socialistă 
oglindește „anumite laturi ale rela
țiilor de producție socialiste stator
nicite între stat și întreprinderile 
socialiste, între deferitele întreprin
deri socialiste și lucrătorii lor, și 
anume relațiile care se stabilesc în 
procesul utilizării resurselor mate
riale, de muncă și financiare“ — nu 
putem să nu arătăm, în același timp, 
că, oprindu-se aici, autorii nu au 
dezvăluit încă acele „anumite laturi“ 
ale relațiilor de producție, a căror 
expresie teoretică abstractă este ca
tegoria economică — „gospodărirea 
socialistă“. Mai mult chiar, s-ar pu
tea crede că gospodărirea socialistă 
exprimă toate relațiile care se sta
bilesc între cele trei subiecte econo
mice în procesul utilizării resurselor 
materiale, de muncă și financiare, 
ceea ce, după părerea noastră, nu 
este adevărat. Categoriile „rentabili
tatea“ și „rata rentabilității“ sînt 
definite în același fel, adică : „ra
portul dintre beneficiu și prețul de 
cost al producției".

Există, de asemenea, unele apre
cieri și formulări inexacte, tendințe. 
de absolutizare. Ne referim, spre 
exemplu, la felul cum este prezen
tat raportul dintre dezvoltarea pro
ducției industriale și lărgirea pieței 
în socialișm, la aprecierea unor pro
cese economice și contradicții din so
cietatea capitalistă etc.

în manual se întîlnesc unele re
petări, care dăunează calităților lui 
didactice.

Fără îndoială, că, ținînd seama de 
aceste observații și sugestii, precum 
și de cele ale altor cadre didactice, 
propagandiști, autorii vor îmbu
nătăți viitoarea ediție a manualului. 
In ansamblul său, manualul are ca
lități incontestabile, care-1 fac folo
sitor pentru toți cei ce studiază eco
nomia politică a socialismului.

Conf univ. I. TOTU
Conf. univ. A. NEGUCIOIU 

cuțla cursanților a fost pusă temat 
„Politica partidului de industriali
zare socialistă a țării“, iar la cercul 
de studiere a Statutului P.M.R. de 
la G.A.C. Brîncoveni s-au purtat 
discuții în jurul temelor : „Statutul 
— legea de bază a partidului“ și 
„Rolul organizațiilor de bază în 
viața partidului“. La cercul de stu
diere a Statutului P.M.R. de la 
G.A.C. Bradu s-a discutat tema : 
„Creșterea rolului conducător al 
partidului în perioada desăvîrșirii 
construcției socialiste". Discuțiile au 
fost vii, interesante, problemele 
teoretice au fost îmbinate cu sar
cinile care stau în fața organizațiilor 
de partid din gospodăriile respec
tive.

TEMATICA ZIARELOR DE UZINĂ
Biroul Comitetului orășenesc de 

partid Pitești a analizat activitatea 
ziarelor de uzină „Avîntul“ și „Tex- 
tilistul“. In cadrul discuțiilor s-a a- 
preciat că în coloanele lor sînt trata
te principalele probleme ale produc
ției, a crescut aportul ziarelor la des
fășurarea muncii politico-educative. 
„Textilistul“ desfășoară o largă ac
țiune pentru îmbunătățirea calității 
produselor, publică articole, note, 
informații în care îșî spun cuvîntul 
muncitori, ingineri, maiștri. O ini
țiativă valoroasă a avut ziarul și în 
ce privește mai buna folosire a ca
pacităților de producție. Pentru a 
face larg cunoscute caracteristicile 
și modul de funcționare a războaie
lor automate cu care a fost înzes
trată întreprinderea, ziarul a intro
dus rubrica „Să cunoaștem bine 
mașinile la care lucrăm“, în cadrul 
căreia inginerii publică articole în
soțite de scheme explicative.

Ziarul „Avîntul“ acordă o mare 
atenție extinderii procedeelor teh
nologice înaintate, popularizării 
metodelor de lucru ale fruntașilor 
și evidențiaților în întrecerea socia
listă, generalizării experienței îna
intate a organizațiilor de bază.

înfăptuirea măsurilor adoptate de 
biroul comitetului orășenesc de 
partid va contribui la îmbunătăți
rea continuă a activității celor două 
ziare de uzină.

S. STĂNEL

TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro

mine : Bal mascat — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Prințesa circu
lui — (orele 19,30). Teatrul Național 
,.T. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Marja 
Stuart — (orele 19) ; (Sala Studio): Ava
rul _ (orele 19,30). Teatrul „C. I. Notta
ra“ (Sala din bd. Magberu) : Peer Gynt 
— (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu hr. 1): Orestia — (orele
19.30) -; (Sala Studio, din'str. Alex. Sahia 
nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Șeful secto
rului suflete — (orele 19,30) Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Glulești : Băiat bun, 
dar... cu lipsuri _ (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii și tineret (Sala din str. C. 
Miile) : Ruy Bias — (orelé' 20). Teatrul 
evreiesc de stat ; Firul de aur — (orele
20) . Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase“
(Sala Savoy) : Revista de altădată — 
(orele 20) ; (Sala din Caléa Victbri.ei nr. 
174) . : ' ' ■

aWÄTOMÄFE
Șeherazada — film pentru ecran pa

noramic : Patria (8,30; 11; 13,30; 16.15;
19; 21,30). Totul despre Eva : Republica 
(8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30), Bucu
rești (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Cele trei 
lumi ale lui Gulliver : Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 13,45; 21), Feroviar (10: 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Germanie, steluțele 
tale : Carpațl (10; 12; 14: 16). Seara prie
tenilor filmului: Carpațl (orele 19). în
drăgostitul : Tomis (9: 11; 13; 15; 17; 19;
21) , Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21),
Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21). Lovitură 
de pedeapsă : Capitol (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21), înfrățirea între ponoare 
(15,45; 18; 20,15), Grivița (10; 12; 16; ‘18,15;
20.30) , Volga (|0; 12; 14.15; 16,30; 18,45;
21). Domnișoara... Barbă Albastră : Vic
toria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Arta 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Luceafărul (15; 
17; 19; 21), Cosmos (16; 10; 20). Secretul 
lui Mathias : Centrai (10,30; 12,30; 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Lumina (de la orele 10 
la orele 13 rulează în continuare ; 16.15;
19.30) . Totul rămîne oamenilor : Union
(16; 18.15; 20,30), Viitorul (16: 18,15: 20.30). 
I.eul și armonica ; Pîinișoara ; Aventu
rile unei priphinduțe ; în lumea păpuși
lor; Un loc la soare : Doina (orele 10). 
Renul alb : Doina (11,30; 14,30; 16,30:
18.30; 20,30). Mingea de fotbal ; Muguri 
în soare : Timpuri Noi (de la orele 10 
la orele 17 rulbază în continuare ; 19; 
21). Un surîs în plină vară : Giulesti (10; 
12; 14; 16; 18.15; 20,15), Excelsior (10; 12; 
14.15; 16,30; 18,45; 21), Drumul Sării (15.30; 
17,45; 20). Doamna Tu Hau; Cultural (16; 
18: 20). Foto Haber; Dacia (9.45; 12; 14.15; 
16,30; 18,45; 21), Colentina (16; 18,15; 20,30), 
Ferentari (16; 18.15; 20,30). Cotroceni (16; 
18,15; 20.30). iolantlia : Bhzești (15.30; 
17.45; 20), Floreasca (16; 18,15; 20,30).
Rocco și frații săi (ambele serii) : Crîn- 
gași (16: 19,15). O zi ca leii; Bucegl (10; 
12; 16: 18,15; 20,30). Auroră (9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30). Cei doi care au furat 
luna — cinemascop : Ünirea (16; 18.15:
20.30) . vacanță Ia mare : Flacăra (16: 18:
20). Pisica de mare : vitari (15: 17: 19; 
29,45). Vi-1 prezint pe Baluev _ cinema
scop : Miorița (10; 12; 14; 16; 13,15; 20.30). 
Cavalerul Pardaillan — cinemascop : 
Munca (15; 17: 19; 21). Scano Boa: Ponu- 
lar (16; 18; 20,30). Era noapte la Roma 
(ambele serii): Moșilor (15: 18; 21). Ma- 
melucul : Progresul (15.30: 18: 20.15).
Omul cu ric.șa — cinemascop : Flamura 
(10; 12.15: 15.30; 18; 20.30). Haiducul de ne 
Ceremus: Lira (15,30: 18: 20,30). Pași spre 
Lună ; Pacea 1 (16; 18; 20)

TELEVIZiyNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : Difuzorul, de ing Radu 
Vrînceanu. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19.10 — Jocuri pionierești. 19.40 _ Mu
zeul regional de artă plastică Dobroeea. 
20.00 — Emisiunea ..Săntămîna“. 21.00 — 
Ilustrate din Bucegi. 21,20 — Muzică
ușoară. în încheiere : buletin de știri șl 
buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru 4, 5 și 6 IV. : 

Vreme în general călduroasă, exceptînd 
nordul țării, unde la începutul interva
lului se va răci ușor. Cer schimbător. 
In vestul țării vor cădea ploi locale. 
Vint slab, pînă la potrivit, predomlnînd 
din sud. Temperatura ușor variabilă. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, iar maximele între 13 șl 23 grade. 
In București : Vreme în general căldu
roasă, cu cerul variabil. Vint slab pînă 
la potrivit. Temperatura In general sta
ționară,
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Adunări consacrate celei
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

Două surori
Cu cinci ani în urmă, la Gălău- 

țași a intrat în funcțiune o nouă 
unitate a industriei noastre socia
liste : Combinatul de industriali
zare a lemnului. „Aurul verde" a 
început să fie folosit rațional. 
Printre numeroșii muncitori veniți 
atunci la Gălăuțași, erau și surorile 
Magdalena și Elisabeta Rebendici. 
In cîteva luni au devenit munci
toare calificate.

Fiecare minut se măsoară aici în 
zeci de metri pătrați de placaje și 
furnire. Procesul de producție cere 
multă atenție și temeinice cunoș
tințe profesionale. Intr-un timp, în 
secția placaje, procentul de rebu
turi a depășit limita admisă. Cali
tatea placajului a devenit astfel o 
problemă care frămînta întregul 
colectiv. Surorile Rebendici au pri
mit din partea organizației de 
partid sarcina de a ajuta cîțiva 
tovarăși cu calificare mai slabă 
din sector. Exemplul personal :

punctualitatea, conștiinciozitatea, 
exigența față de munca pe care o 
fac, precum și sfaturile celor două 
surori au ajutat. Ele au devenit și 
inițiatoarele unor măsuri de mai 
bună organizare a muncii.

Recent, aici s-au înmînat insig
nele de Fruntaș în întrecerea so
cialistă pe 1963. Printre cei care 
au devenit purtătorii insignei sînt 
și surorile Rebendici. Organizația 
de bază din cadrul secției pla
caj, schimbul I, a discutat ce
rerea lor de primire in rîndurile 
membrilor de partid. Tovarășii 
lor de muncă au , vorbit des
pre conștiinciozitatea și price
perea celor două surori. Venite 
aici cu 5 ani în urmă, biografia lor 
s-a împletit cu cea a combinatului. 
Hotărîrea adunării organizației de 
bază a fost unanimă. Surorile Re
bendici au fost primite în rîndu
rile membrilor de partid.

a eliberării Ungariei
La Uzinele „Semănătoarea" din 

Capitală a avut loc joi după-amiază 
o adunare consacrată celei de-a 19-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, la care au luat 
parte muncitori, tehnicieni șl ingi
neri din uzină. Au fost prezenți to
varășii Leontin Sălăjan, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul forțe
lor armate, Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Cu acest prilej, a luat 
cuvîntul tov. Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, care, 
subliniind semnificația acestei săr
bători, a trecut în revistă realizările 
obținute de oamenii muncii din țara 
vecină și prietenă în cei 19 ani care 
au trecut de la eliberare, a vorbit 
despre prietenia romîno-ungară.

A vorbit apoi Jenö Kuti, ambasa
dorul R. P. Ungare în R. P. Romînă, 
care a transmis poporului romîn, în 
numele poporului maghiar, un sa
lut frățesc.

Lista de clștiguri In obiecte

de-a 19-a aniversări

O adunare asemănătoare a avut 
loc și la clubul Fabricii 
menți din Bîrlad. Despre 
rile R. P. Ungare a vorbit 
Gheroaie, vicepreședinte al
popular orășenesc Bîrlad, după care 
a luat cuvînțul Rezsö Reriyi, consi
lier al Ambasadei R. P. Ungare în 
R. P. Romînă. (Agerpres)în R. P. Ungară Ceremonii
la mormintele eroilor

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., 
cu prilejul celei de-a 19-a aniver
sări a eliberării Ungariei, la Buda
pesta și în alte cîteva orașe au avut 
loc ceremonii în cursul cărora au 
fost depuse coroane de flori la mor
mintele ostașilor sovietici, romîni, 
americani, englezi, bulgari, iugo
slavi și polonezi căzuți pentru elibe
rarea Ungariei. în orașul Râkosli- 
get au fost depuse coroane de flori 
la monumentul eroilor romîni.

Filme pentru micul
ecran

Declarația guvernamentală 
asupra politicii externe a Austriei

Camera medaliilor de aur Salvatori de vieți
CU ve-

Nu se știe cine a denumit-o 
prima dată în felul acesta. Dar, 
așa este cunoscută acum una din 
încăperile aflate în sediul Stațiu
nii 
din 
cu 
în 
în catifea, se află în această ca
meră. Pereții încăperii sînt căp
tușiți de diplome care, alături de 
medaliile de aur (doar cîteva sînt 
de argint), reprezintă trofee cîști- 
gate de acest harnic colectiv la 
diversele concursuri de vinuri și 
șampanie din țară și străină
tate. De la Liubliana sau Bu
dapesta, de la București, Montpe
lier sau Bratislava, vinurile de 
Tîrnave, Muscat Ottonel, Tra-

experimentale hortiviticole 
Blaj. O mulțime de medalii 
diverse inscripții, așezate 
frumoase cutii, îmbrăcate

miner rose, Dănășana dulce, 
Pinot gris, Riesling italian și 
alte soiuri prezentate de Stațiu
nea experimentală hortiviticolă 
din Blaj s-au întors cu renume 
și faimă consacrate. Cele 82 de 
medalii și tot atîtea diplome re
prezintă zestrea de glorie strînsă 
între anii 1956—1963 de colecti
vul din Blaj. Unele din aceste a- 
precieri au fost dobîndite la con
curență cu vinurile unor vechi 
țări producătoare, cum ar fi, de 
pildă, Franța. Merită remarcat că 
toate vinurile și șampania pre
zentate de stațiune la concursuri 
au primit diplome și medalii.

Constantin CĂPRARII

M. C„ colectivist din raionul Do- 
rohoi, nu știa ce este hemofilia. Și 
iată că de la un abces dentar 
s-a ales cu o hemoragie ce nu se 
mai oprea. Medicii l-au trimis de 
urgență la clinica de specialitate 
de la Spitalul nr. 1 din Iași. Aici 
i s-a analizat tabloul sîngelui și s-a 
cerut de la Stația de recoltare și 
conservare a sîngelui din Iași o 
comandă specială de sînge și plas
mă. Curînd colectivistul a fost în 
afară de orice pericol.

Printre miile de donatori anonimi 
de sînge care i-au salvat viața 
se numără Giugiu Aurelia și Airi- 
nei Anica, muncitoare la fabrica 
„Țesătura“, care donează sînge din 
1953, Anghel 
din comuna 
Ion, muncitor 
mizi Bucium, 
trovanu, medic radiolog la spitalul 
nr. 1, Valeriu Răutu, asistent uni
versitar, și mulți alții.

In cursul anului 1963, prin echi
pele mobile de care dispune, stați
unea și cu sprijinul secțiilor de 
Cruce Roșie s-au efectuat 48 de 
deplasări în regiunea Iași, recol- 
tîndu-se sînge de la 3 200 de dona
tori. In afară de serviciul de 
consultații și triaj, stațiunea mai 
este înzestrată cu un laborator de 
Serologie, altul de preparare și pre
gătire a materialelor pentru recol- • 
tat sînge, un laborator de bacte- 
rologie și unul de uscare a plasmei. 
Din cantitatea de sînge recoltat 
anul trecut, specialiștii hematologl 
de aici au preparat și livrat spita
lelor, pe lîngă mari cantități de 
sînge pur, 1 200 litri plasmă lichidă, 
1 000 litri masă eritrocitară, 500 
bucăți peliculă de fibrină, ser he- 
mostat, pastă de hematii și alte de
rivate din sînge. Cu sîngele recol
tat și cu preparatele respective 
au fost salvate numeroase vieți.

Manole CORCACI

Mihai, colectivist 
Vlădeni, Hilițeanu 
la fabrica de cără- 
dr. Constantin Pe-

TRAGEREA PENTRU 
TRIMESTRUL I 1864

la depunerile pe librete de economii 
dobîndă șl clștiguri

Nr. 
cîștig.

Nr. libre
tului cîști- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 136.904 10.000
1 276.902 10.000
1 355.079 10.000
1 432.233 10.000
1 509.786 10.000
1 770.203 10.000
1 903.691 10.000
1 1 016.972 10.090
1 1.391.762 10.000
1 1.436 900 10.000
1 1.506.442 10.000
1 1.626.422 10.000 120.000

Terminația 
libr. cîști-

gător
17 35.709 5.000
17 45.204 5.000 170.000
17 09.81G 2.000
17 49.156 2.000
17 49.650 2.000
17 65.156 2.000
17 67.154 2.000
17 73.370 2.000
17 86.429 2.000 238.000

170 1.114 1.000
170 3.989 1.000 840.000
170 0.138 500
170 3.497 500
170 6 255 500
170 9.857 500 340.000

1.183 Total cîștiguri 
în obiecte : 1.208.000

Titularii libretelor de economii cu do
bîndă șl clștiguri Ieșite la sorți pot ale
ge, în Urnita valorii cîștigurilor ce li se 
cuvin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la casele ra
ionale de economii de care depind uni
tățile care au emis libretele cu dobîndă 
șl cîștlgurl Ieșite la sorți.

Diferențele în plus sau în minus Intre 
valoarea obiectelor alese șl valoarea 
cîștigurilor se lichidează în numerar, la 
înmîriareâ' dbieftelof. "

In curînd, telespectatorii vor 
dea pe micul ecran noi filme docu
mentare pregătite în studioul nostru 
de televiziune. Vineri, 3 aprilie, ora 
21, va fi prezentat documentarul 
„Ilustrate din Bucegi“, realizat de 
Mircea Gherghinescu. La Televi
ziune se află în pregătire o ecrani
zare după nuvela „Oameni sărmani“ 
de Dostoïevski. Interpretează Leo
poldina Bălănuță și Constantin 
Rauțchi. Scenariul șl regia : Ion 
Barna. Intr-un scurt metraj „Cla
viatura“, în regia lui Valeriu Laza- 
rov, vor evolua balerinii Elena Da
cian, Adina Daneș, Gabriel Popescu 
și Stere Popescu.

VIENA 2 (Agerpres). — în cadrul 
unei ședințe a Consiliului național 
austriac noul cancelar al Austriei, 
Joseph Klaus, a dat citire la 2 apri
lie declarației guvernamentale. El a 
declarat că în ce privește politica 
externă Austria se va călăuzi și pe 
viitor după principiul respectării 
neutralității permanente și după o~ 
bligațiile decurgînd de aici. Baza a- 
cestei politici, a arătat el, o consti
tuie legea constituțională cu privire 
la neutralitate, adoptată de parla
ment în anul 1955. Klaus a arătat că 
sarcina cea mai importantă a poli
ticii externe a țării o constituie un 
acord între Austria și Piața comună, 
care, potrivit declarației sale, ar tre
bui să prevadă dreptul Austriei de 
a încheia tratate comerciale cu alte 
țări.

Referindu-se la relațiile Austriei 
cu marile puteri, cancelarul a su
bliniat că acestea se dezvoltă „în 
mod armonios și în spirit priete
nesc". „între marile puteri și Aus
tria nu există nici o problemă des
chisă, sau litigioasă“, a spus el. Cu 
privire la relațiile cu țările vecine 
cancelarul s-a declarat pentru con-

politicii de bună vecinăta- 
pînă acum, constatînd cu

tinuarea 
te dusă 
satisfacție că'în această privință au 
putut fi obținute succese de seamă 
în ultimele 12 luni. El a precizat că 
din acestea fac parte convențiile în
cheiate cu Romînia și Bulgaria.

■Ar
VIENA 2 (Agerpres). — Criza gu

vernamentală din Austria a luat 
sfîrșit după aproape două luni. Joi 
cabinetul Gorbach șl-a prezentat în 
mod oficial demisia, care a fost ac
ceptată de președintele Austriei. 
După acceptarea demisiei, Adolf 
Schärf l-a primit pe Joseph Klaus, 
pe care îl însărcinase cu formarea 
unui nou guvern. Componența nou
lui cabinet austriac, prezentată de 
Klaus, a fost acceptată.

Din cabinetul condus de Josef 
Klaus fac parte Bruno Pittermann 
(vicecancelar și ministru pentru 
întreprinderile naționalizate), Bruno 
Kreiski 
terne), 
apărării 
Schmitz 
alții.

(ministrul afacerilor ex- 
Georg Prader 

naționale),
(ministru de

(ministrul
Wolfgang 

finanțe) și

Hptărirea Biroului Politic
al Partidului Muncitoresc Unit din Birmania

Combinatul din lunca Mureșului
(Urmare din pag. I-a)

In biroul alăturat, la secretară, au In
trat cinci oameni. Doi sînt vîrstnici. Cei
lalți sînt tineri de tot. Se angajează pe 
șantier. Pregătindu-se să iasă pe șantier, 
inginerul șef adaugă, arătînd spre 
cei cinci : „In fiecare zi vin oameni noi. 
Sînt localnici. Combinatul îi atrage".

Puțin timp mai tîrziu Dinu Boghez se 
afla lîngă construcția impunătoarelor hale 
industriale, printre sudori și montori. îm
brăcat în scurta lui de șantier suia și 
cobora schelele, îndrumînd oamenii. Fă
cea totul cu aerul unui om mulțumit, care 
se află în elementul său, în terenul care 
îi oferă posibilitatea să împletească o- 
bligația profesională cu pasiunea.

PORTRETELE

In seara acelei zile, biroul organiza
ției de bază avea să analizeze acfi- 
vitafea comitetului sindicatului privind 
organizarea și desfășurarea întrecerii so
cialiste. Tovarășul Țuțulea urma să facă 
unele observații. Vine primăvara, spu
nea el, ritmul lucrărilor va fi mult mai 
viu, mai antrenant. întrecerea trebuie să 
cuprindă cît mai multe colective — bri
găzi și echipe. Scurtarea termenelor de 
construcție, calitatea lucrărilor și conti
nua reducere a costului acestora sînt 
sarcini de mare însemnătate care stau 
azi în atenția tuturor oamenilor de pe 
șantiere.

La toate 
sul secretar 
tunci cînd,
unele indicații pentru organizarea activi
tății cultural-educative pe șantier. Acti
viștii sindicali lucrau la întocmirea pro
gramului de activitate al clubului. Se 
alcătuia o brigadă artistică de agitație...

...Pe un colț de masă, în sediul orga
nizației de partid se zăreau cîteva por
trete în creion. Țuțulea și-a pus palma 
deasupra, acoperindu-le. O clipă mai 
tîrziu și-a retras-o, regretînd parcă gestul. 
„Sînt simple încercări — 
Mă reconfortează. îmi și 
fr-un fel. încerc să cunosc 
menii. Uneori o trăsătură
racterul. lată, aici e un dulgher bun, dacă 
nu cel mai bun, îl cheamă Mihai 
șeanu. Dincoace, o ponfatoare..."

Avea în sertare aproape 50 de 
trete. Evidențiați în întrecere de pe 
tier. Poate nu sînt întru totul reușite ; 
poate că un cunoscător i-ar da un răs
puns încurajator. Dar nu asta interesează, 
cel puțin deocamdată. Importantă este 
semnificația, străduința unui om de a cu- 

Nu-i o profesie, ci o 
om

acestea s-a gîndit Inimo- 
al organizației de bază și a- 
cu două zile în urmă, a dat

L-a căutat cineva, 
un tovarăș”. Mihai 
bicicleta și a venit.

Premiera piesei 
Rinocerii“

RANGOON 2 (Agerpres). — Bi
roul Politic, al Partidului Muncito
resc Unit din Birmania a hotărît 
să adere la Partidul Calea Birmană 
spre Socialism și să colaboreze cu 
Copsiliul Revoluționar în politica sa 
internă și externă.

Această hotărîre a fost adoptată 
la o ședință a Biroului Politic după 
ce președintele partidului, Takin 
Chit Maung, a adus la cunoștința

membrilor Biroului Politic și C.C. 
al partidului conținutul convorbirii 
care a avut loc la 28 martie între 
generalul Ne Win și liderii a trei 
partide politice. în timpul convor
birii, aceștia au fost informați des
pre hotărîrea Consiliului Revoluțio
nar privind interzicerea activității 
în țară a tuturor partidelor politice 
și organizațiilor, cu excepția Parti
dului Calea Birmană spre Socialism.

Teatrul de Comedie a prezentat 
joi premiera piesei „Rinocerii“ de 
Eugen Ionescu, în regia lui Lucian 
Giurchescu. Scenografia spectacolu
lui aparține lui Dan Nemțeanu. Ro
lul lui Berenger a fost interpretat 
de artistul poporului Radu Beligan. 
în celelalte roluri au apărut Ion Lu
cian, Sanda Toma, Mircea Balaban, 
Mircea Constantinescu, Costel Con- 
stantinescu, Ștefan Tapalagă, Gh. 
Dinică, Tilda Radovici și alții.

(Agerpres)

Informație
La tragerea de amortizare a asigură

rilor mixte de persoane ADAS, din 31 
martie 1964, au Ieșit următoarele opt 
combinații de litere: X.S.G., H.X.K., 
A.D K., P.B.L., J.Z.X., J.M.V., F.O.G.,
P.T.O.

«.ni . a»
Tisni! ciclist al îunisiei

Proprietarii de vase engiezi
- 9 .... —

vor nesocoti o măsura a S.U.A.
După cum a transmis joi postul de ra

dio Londra, „proprietarii de vase comer
ciale britanice vor nesocoti o nouă măsu
ră a Statelor Unite. Este vorba de un con
flict îndelungat în legătură cu taxele de 
transport spre Statele Unite. Totodată, ei 
au protestat pe lîngă guvernul britanic și 
cel american. Americanii, care se opun 
scăderii taxelor de transport acordate de 
societăfile de navigajie clienfilor, au ce
rut tuturor armatorilor străini să rezilieze 
contractele în curs și să le înlocuiască 
cu noi contracte pînă vineri. Amenzile 
în urma nesocotirii acestui ordin pot a- 
finge 1 000 de dolari .pe zi. Conducători

ai sociefăfilor de navigație au descris 
măsura drepf «un amestec brufal» în co- 
merjul britanic".

In legătură cu cererea comisiei fede
rale maritime a S.U.A. de a se anula 
toate contractele pentru transporturile de 
mărfuri engleze în S.U.A. în baza actuale
lor tarife în vigoare și de majorare cu 15 
la sută, în cercurile de afaceri din Lon
dra se consideră că aceasta ar duce ine
vitabil la slăbirea capacității de concu
rentă a flotei comerciale engleze, la 
scumpirea mărfurilor engleze pe plaja a- 
mericană și ar aduce prejudicii mari ex
portului englez în S.U.A.

JÄ

„Vezi că te așteaptă 
Țufulea a încălecat 
Este căutat adeseori 

și șantierul e atît de întins încît, fără 
cicletă, nu se știe cum ar scoate-o 
capăt. De la primele sale cuvinte îji 
seama că ai în fajă un om deschis și 
sei, dintre aceia care sînt în stare să 
bească pe cineva toată viaja, să se dă
ruiască muncii cu o pasiune fără limită. 
E tînăr, poate chiar prea tînăr pentru 
munca lui de secretar al organizației de 
bază de pe un asemenea șantier. Dar 
e numai prima impresie. Țujulea nu s-ar 
mulțumi numai „să se descurce". Ar fi 
prea pu|in, o știe bine. Este un om care 
a trăit pe șantier o bună bucată de vre
me și printre schele se află ca în curtea 
casei. Un om de inimă, un om cu ini
țiativă, priceput și modest. A lucrat pe 
rînd la Săvinești, la Roznov și la Combi
natul de industrializare a lemnului de la 
Suceava. Apoi i s-a propus să meargă 
pe șantierul de la Tg Mureș.

Mihai Țufulea conduce o brigadă com
plexă de lăcătuși și sudori electrici. Șase 
oameni din brigadă sînt localnici care 
se califică în meserie. Toți ceilalți se o- 
cupă de ei, dar Țuțulea mai mult decît 
oricare. Din obligație ? Poate și din asta, 
nu i-ar scădea cu nimic meritul și cali
tățile. Dar el înțelege obligația aceasta 
într-un fel propriu muncitorului înaintat. 
Adeseori spune celor pe care îi califică : 
„Noi, constructorii, sîntem păsări călătoa
re, construim și plecăm pe alt șantier. 
Cine să rămînă aici, la combinat? Oa
meni care știu meserie. Și-i bine să fiți 
și voi printre ei*«

bi
la 

dai 
ve- 
iu-

TUNIS 2 (Agerpres). — După o zi 
de repaus în insula Djerba, turul 
ciclist al Tunisiei a continuat ieri 
cu desfășurarea etapei a 10-a, în 
cursul căreia cicliștii au străbătut o 
porțiune din deșert pe șoseaua care 
leagă orașele Medenin șl Sfax. Eta
pa a măsurat 213 km șl a fost cîști- 
gată de marocanul El Gourch în 
5h 17’07” (medie orară 40 km). Pe 
locul doi s-a clasat belgianul Gode
froot — 5h 20’10". In același timp cu 
el a sosit un pluton de 20 de aler
gători în care se aflau și sportivii 
romîni Gabriel Moiceanu și Valter 
Ziegler.

înaintea ultimelor trei etape li
derul clasamentului general indivi
dual este suedezul Gosta Petersson, 

la 
G. 
Pe

spuse el. 
folosesc, 
mai bine 
dezvăluie

în-
oa-
ca-

Seu-

por-
șan-

*i

noaște oamenii.
pasiune nobilă și statornică a unui 
care n-a împlinit încă 30 de ani.

OAMENI LA ÎNĂLȚIME
da

sau
I se spune „indianul". O ciumă, 

bună seamă. Vreo asemănare reală 
închipuită.

— la spune, nea Petcule, cum li zic» 
la clește, pe indiană ?

Nicolae Petcu ridică din umeri.
— De unde să știu, noi vorbeam en

glezește Învățam engleza cîteva ore pe 
lăptămînă. Era musai. Și mal așa, mai pe

cele 
ziua 
azot 
Oa- 
pro-

dincolo no înțelegeam, munca este o 
limbă universală.

Acesta este tîlcul. Șeful de echipă Ni
colae Petcu s-a întors nu de mult din In
dia, unde a lucrat la montarea unei ra
finării. Și așa i-a rămas numele, între ai 
săi.

Are 53 de ani. Pare mai în vîrsfă. L-au 
bătut vînturile și ploile pe multe șan
tiere din țară — la blocul de ulei de la 
Ploiești, la rafinăriile din Dărmănești și 
Onești, la Complexul industrial de la 
Craiova. Aproape două decenii petrecu
te pe șantierele industriale. Anii au tre
cut, părul a prins să încărunțească, dar 
sprinteneala i-a rămas. Se urcă lesne pe 
coloanele de absorbție a acidului azotic, 
la mari înălțimi. Iși trece centura de si
guranță pe după grinzile metalice și lu
crează de parcă ar fi pe pămînt. Echipa 
de „nouă" a lui Petcu este una din 
mai bune. Montorii săi stau toată 
pe verticala coloanelor fabricii de 
și nu coboară decît la ora mesei, 
meni la înălțime, la figurat șl la 
priu.

De Jos, cel ce lucrează pe coroana ga- 
zometrelor — uriașe rezervoare din 
construcții sudate — par niște copil. Dar 
copii cu un curaj temerar. Manevrează 
și sudează grinzi și felurite piese, stlnd 
în cele mai nefirești poziții.

Se povestește că în februarie, pe un 
ger cu tăișuri de brici, sudorii și mon
torii din brigada lui Crăciun Leotescu 
lucrau pe rînd, schimbîndu-se la două- 
trei ore. Mai mult nu se putea rezista. 
Jos, pe pămînt, mai găsea omul un a- 
dăpost, se mai putea . feri din calea 
vînfurilor. Dar la zeci de metri înălțime 
trebuia să le stea împotrivă. Lucrau în 
aceste condiții grele, pricepuți și mo
dești, dînd pildă altora.

L-am așteptat să coboare de pe în
crengăturile de metal. Aveam dinainte 
un om de 32 de ani de o construcție 
robustă, roșu la față și cu sprîncene 
sure. Asemenea multor constructori ai 
combinatului, Crăciun Leotescu a înșirat 
etapele formării sale ca om de șantier : 
Laminorul de tablă de la Galați, Termo
centrala de la Borzești, apoi Săvinești, 
Roznov, Suceava... Pentru că la Combi
natul de la Tîrgu Mureș nu există colec
tiv, fie el brigadă sau echipă, în care să 
nu lucreze, alături de localnici, construc
tori veniți din diferite alte regiuni. Un 
fapt de altfel caracteristic pentru toate 
marile șantiere ale țării«

urmat de Godefroot (Belgia) 
5’47”, Aimar (Franța) la 6'17”, 
Moiceanu (R.P.R.) la 11’51" etc. 
echipe conduce Belgia. Selecționata 
R. P. Romîne ocupă locul patru.

Din cauza căldurii șl a dificultăți
lor traseului, în ultimele trei etape 
au abandonat mai mulți concurenți 
printre care Marks (R.D.G.), Dumi
trescu (R.P.R.), Skerl (Iugoslavia) și 
belgianul Hoskens. Astăzi se des
fășoară etapa a 11-a — Sfax-Soussa 
(150 km).

BELGRAD 2 (Agerpres). — în cea 
de-a 9-a rundă a turneului interna
țional de șah de la Sarajevo, maes
trul romîn Victor Ciocîltea, jùcînd 
cu piesele negre, a obținut remiza în 
partida cu marele maestru iugoslav 
Parma. Același rezultat a fost con
semnat și în partidele Uhlmann — 
Ivkov și Pachmann — Hort. Liderul 
clasamentului, Polugaevski, l-a în
vins pe Damianovici, iar Matulovicl 
a cîștigat la Bukici. în clasament 
conduce Polugaevski (U.R.S.S.) cu 7 
puncte, urmat de Uhlmann (R.D.G.) 
— 6 puncte, Ivkov (Iugoslavia) 5,5 
puncte ; Ciocîltea (R.P.R.), Pachmann 
și Hort (ambii R. S. Cehoslovacă) cu 
cîte 5 puncte fiecare.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. — în sferturile de finală ale 

turneului internațional de fotbal pentru 
juniori-U.E.F.A., Scoția a învins cu 1—0 
echipa Suediei. Cu același scor a obținut 
victoria Spania în întîlnirea cu Turcia. 
Anglia, cîștigătoarea competiției de anul 
trecut, a dispus cu 2—1 (1—0) de Austria, 
iar Portugalia a întrecut cu 4—0 (2—0) 
echipa R. S. Cehoslovace.

★
BASCHET. — La Neapole a început 

prima ediție a campionatului european 
masculin de baschet pentru echipele de 
juniori.

întrecerea echipelor Mecanic- 
și Mecanic 2.

spmciMiiA m imagini

Foto : Radu COSTIN

întrecerile din cadrul primei spar- 
tachiade republicane se desfășoară 
în întreaga țară. Timpul frumos din 
ultima vreme a permis organiza
rea unor întreceri în aer liber, pe di
feritele baze sportive ale asociațiilor 
și cluburilor. Un fotoreporter al zia
rului nostru a surprins în imaginile 
alăturate aspecte de la întrecerile 
pentru spartachiadă disputate zilele 
trecute în cîteva asociații sportive 
din Capitală. Pe terenul „Aurora", 
al întreprinderii textile „Răscoala 
din 1907“, au avut loc concursuri de 
atletism (fotografia 1). Peste 100 de 
tineri s-au întrecut la arunca
rea discului (cele mai bune re
zultate le-au obținut Ana Negrilă și 
Maria Ștefănescu), iar alți S0 au 
participat la săritura in lungime, 
probă în care s-au evidențiat Lucia

Dumitru și Maria Mureșan. Pe poli
gonul de tir de la stadionul Tinere
tului erau prezenți membri ai aso
ciației sportive „Sănătatea". Iată, la 
standul de tragere, pe asistenții me
dicali Maria Munteanu și Liviu 
Ghiojdeacu (fotografia 2). Sala clu
bului inaugurat recent la fabrica de 
tricotaje „Tinăra gardă’ găzduiește 
aproape în fiecare seară întreceri ale 
pasionaților șahului (fotografia 3). 
La „Electromagnetica", în vederea 
participării la spartachiada republi
cană au fost formate 36 de echipe 
(16 de fotbal, 12 de handbal, 8 de 
volei). Meciurile de handbal au și 
început. Fotografia 4 prezintă o fază 
din 
șef
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CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE
Cuvîntarea conducătorului delegației R. P. Romine, tovarășul Gogu Rădulescu

Brazilia Lovitura de stat

Domnule Președinte,
Permlteți-mi să vă exprim întrea

ga satisfacție a delegației romîne 
pentru alegerea dv. ca președinte al 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare.

în același timp, felicitările noastre 
se adresează tuturor celor care au 
fost aleși alături de dv. în Biroul 
Conferinței și în birourile celor cinci 
mari comisii. Socotim componența 
organelor de conducere ale confe
rinței, din care fac parte numeroși 
reprezentanți ai țărilor în curs de 
dezvoltare, drept un semn de bun 
augur pentru lucrările noastre.

Republica Populară Romînă consi
deră Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare un eve
niment de seamă al vieții interna
ționale contemporane, care intere
sează toate țările. Problemele pe 
care sîntem chemați să le rezolvăm 
sînt extrem de complexe și dificile, 
iar la căutarea soluțiilor este nece
sar să participe toate statele. Dele
gația romînă regretă că dintre parti- 
cipanții la această conferință econo
mică mondială lipsesc delegații R. P. 
Chineze, singurii reprezentanți legi
timi ai unui popor care însumează 
mai mult de o cincime din populația 
lumii, precum și reprezentanții R. D. 
Germane, R.P.D. Coreene și R. D. 
Vietnam. Guvernul romîn a acordat 
și acordă toată importanța caracte
rului universal al Conferinței noas
tre.

R. P. Romînă militează consecvent 
pentru promovarea unor relații eco
nomice normale între toate statele 
indiferent de orînduirea lor, relații 
așezate pe principiile respectării 
stricte a suveranității naționale, in
dependenței economice, egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne. Așa cum se subliniază 
în mesajul adresat conferinței de 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, țara noastră se pronunță pentru 
eliminarea oricăror discriminări care 
îngustează și denaturează relațiile 
economice internaționale. Abolirea 
acestor discriminări și îngrădiri este 
o condiție esențială pentru a se reda 
comerțului internațional adevăratul 
său caracter și rol de factor dinamic 
al schimbului pașnic între popoare, 
al întăririi colaborării între state, 
al progresului și al păcii.

O veritabilă însănătoșire a rela
țiilor economice internaționale este 
legată în primul rînd de crearea u- 
nor condiții care să favorizeze reali
zarea năzuințelor fiecărui popor de 
a accelera dezvoltarea multilaterală 
a economiei sale, de a-și ridica nive
lul de viață și de a beneficia din plin 
de posibilitățile oferite de știința 
și tehnica contemporană.

Elaborarea unor soluții adecvate 
acestui scop reclamă eforturile co
mune ale tuturor țărilor, dat fiind 
caracterul universal al problemei, 
în această ordine de preocupări, aș 
vrea să amintesc că, cu prilejul u- 
nei conferințe economice europene 
care a avut loc încă cu 30 de ani 
în urmă, reprezentantul Romîniei 
și-a exprimat speranța că va veni 
o dată o zi în care o conferință in
ternațională va dezbate diversele 
probleme ale relațiilor economice 
dintre state, ca părți componente 
ale unei unice probleme economice 
mondiale. îngăduiți-mi, de aceea, să 
citez cîteva fraze din cuvîntarea pe 
care fostul ministru de externe al 
Romîniei, N. Titulescu. o rostea tot 
aici, la Geneva, în ianuarie 1931 : 
„Consider că nu există zece proble
me economice, ci una singură și că 
aceasta este o problemă mondială. 
Va veni o zi în care această pro
blemă mondială va trèbui să fie 
dezbătută de o conferință mon
dială“.

Inițiată ca o conferință de co
merț și dezvoltare, conferința noas
tră nu va putea îndeplini sarcinile 
sale decît dacă se va desfășura ca 
o conferință de comerț pentru dez
voltare. în acest sens, este firească 
preocuparea ei specială față de si
tuația existentă în acele țări pe 
care vicisitudinile istoriei, ale im
perialismului și colonialismului, 
le-au menținut timp îndelungat în- 
tr-o stare de subdezvoltare, la peri
feria economiei mondiale.

Disproporțiile grave în nivelul de 
dezvoltare a forțelor de producție 
din diferite țări sînt incompatibile 
cu epoca noastră în care toate po
poarele lumii își afirmă dreptul la 
existență demnă și bunăstare.

în momentul de față nu voi in
sista asupra unor considerații de 
echitate istorică, deși sînt convins 
că și aceste aspecte trebuie să preo
cupe din ce în ce mai mult pe toți 
cei care manifestă dorința de a se 
asigura o pace trainică omenirii.

Chiar dacă ne limităm la dome
niul economic, trebuie să constatăm 
că diviziunea internațională a mun
cii. statornicită în cursul procesului 
de dezvoltare a capitalismului, vine 
în contradicție cu cerințele dezvol
tării economice mondiale și ridică 
obstacole în calea progresului ome
nirii.

Comerțul mondial oglindește poate 
cu cea mai mare sensibilitate acest 
fapt. Datele statistice atestă intr-a
devăr că în condițiile actualei revo
luții telmico-stiintifice de care re
giunile subdezvoltate ale lumii sînt 
ținute încă departe, se dezvoltă cu 
precădere schimburile comerciale 
dintre țările dezvoltate din punct 
de vedere industrial. în timp ce sca
de ponderea în comerțul internațio
nal a regiunilor rămase în urmă, 

deși tocmai în aceste regiuni se con
centrează majoritatea populației 
globului. Este concludent faptul că, 
în exportul mondial, ponderea țări
lor în curs de dezvoltare a scăzut de 
la 29,3 la sută în 1951, la numai 21,1 
la sută în 1962. Poziția țărilor în 
curs de dezvoltare în comerțul in
ternațional s-a agravat în primul 
rînd ca urmare a deteriorării rapor
turilor de schimb, ceea ce stînje- 
nește eforturile de creștere pe care 
aceste țări le întreprind și în nume
roase cazuri contribuie chiar la pă
răsirea lor.

Datele citate aici arată că în ulti
mii 10 ani creșterea anuală a veni
tului pe cap de locuitor a fost de a- 
proape 10 ori mai mare în țările ca
pitaliste dezvoltate decît în țările în 
curs de dezvoltare. Evoluția econo
miei mondiale arată, așadar, că în 
ultimul deceniu pentru multe părți 
ale lumii decalajul subdezvoltării, nu 
numai că nu se atenuează, dar se a- 
dîncește și amenință să se transfor
me într-o veritabilă prăpastie, iar 
comerțul mondial, frînat el însuși 
prin disproporțiile existente, la rîn
dul său acționează în aceeași direc
ție. Iată de ce, delegația R.P. Romî
ne împărtășește punctul de vedere 
exprimat în „Declarația celor 75 de 
țări“, adoptată în unanimitate la ul
tima sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. Socotim că a devenit absolut 
necesară adoptarea de măsuri co
respunzătoare cerințelor epocii noas
tre și dreptului fiecărui popor de 
a-și asigura progresul economic și 
social.

în legătură cu această problemă 
trebuie să subliniem necesitatea de a 
se aduce la îndeplinire și hotărîrile 
Adunării Generale a O.N.U. privind 
lichidarea grabnică a colonialismu
lui sub toate formele sale. Pe această 
linie, delegația Republicii Populare 
Romîne, care a militat consecvent 
împotriva oricăror practici coloniale 
și discriminării rasiale, acordă între
gul său sprijin declarației făcute 
aici la 26 martie, în numele grupului 
afro-asiatic, al Iugoslaviei, Trinidad- 
Tobago și Jamaicăi, cu privire la 
prezența Africii de Sud și Portuga
liei la Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare.

Poporul romîn înțelege preocupă
rile țărilor în curs de dezvoltare, în- 
trucît el însuși a depus și depune 
în continuare eforturi susținute în 
vederea industrializării țării și dez
voltării întregii economii naționale.

Este un fapt cunoscut că, pînă la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial, Romînia era ea însăși una 
din anexele europene de materii pri
me și produse agricole ale țărilor in
dustriale.

Pentru a lichida rămînerea în 
urmă, poporul romîn a înfăptuit, în 
cei 20 de ani trecuți de la eliberare, 
profunde transformări politice și so- 
cial-economice, înlăturînd astfel ob
stacolele interne care împiedicau în 
trecut dezvoltarea și a deschis drum 
liber creșterii continue a forțe
lor de producție. Prin eforturi 
proprii susținute am reușit să orien
tăm economia națională în direcția 
diversificării, în primul rînd pe ca
lea industrializării socialiste, indus
trializare care a reprezentat facto
rul de dinamizare a tuturor ramuri
lor de producție. în felul acesta, 
economia socialistă a Romîniei se 
prezintă astăzi ca o economie în pli
nă dezvoltare, complexă și mul
tilaterală. Pe baza unor planuri 
elaborate în mod științific, care țin 
seama de condițiile concrete ale ță
rii noastre și de posibilitățile izvorî- 
te din dezvoltarea relațiilor econo
mice internaționale, economia Ro
mîniei lichidează treptat rămînerea 
în urmă moștenită. Dezvoltarea for
țelor de producție interne a permis 
Romîniei să-și extindă în mod co
respunzător și relațiile economice 
internaționale. Pentru ultimii ani 
este caracteristic în această privință 
faptul că ritmul în care crește vo
lumul comerțului exterior al țării 
este mai înalt decît cel în care cresc 
venitul național și produsul social 
total, semn al participării tot mai 
largi a economiei noastre naționale 
la comerțul mondial.

Raportul întocmit de secreta
rul general al conferinței, dr. 
Râul Prebisch, conține o se
rie de propuneri care merită toa
tă atenția. Avem de asemenea în 
fața noastră propuneri interesante 
făcute de guvernele diferitelor țări 
participante. Nu intenționez să mă 
ocup acum de aceste propuneri sau 
de ideile constructive ale studiilor în
tocmite de O.N.U., de comisiile eco
nomice regionale și de instituțiile 
specializate. Aceste propuneri și idei 
vor fi dezbătute în comisiile confe
rinței. în dezbaterea lor delegația 
romînă se va călăuzi de cîteva con
siderente care i se par esențiale și 
inseparabile.

în primul rînd, vom ține seama de 
măsura în care propunerile supuse 
examinării contribuie efectiv la ex
pansiunea comerțului mondial, la 
promovarea unor relații economice 
juste, stabile și echitabile între toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială, la lichidarea oricăror dis
criminări în relațiile comerciale in
ternaționale.

în al doilea rînd, delegația romî
nă va avea în vedere în ce măsură 
o propunere sau alta va contribui 
efectiv la îmbunătățirea poziției ță
rilor în curs de dezvoltare pe piața 
mondială și la accelerarea creșterii 
1er economice. în vederea lichidării 
disproporțiilor existente în economia 
mondială. în acest sens, delegația 
romînă va sprijini măsurile care 

năzuiesc spre îmbunătățirea rapor
turilor de schimb de pe piața mon
dială în favoarea țărilor în curs de 
dezvoltare, la stabilizarea prețurilor 
materiilor prime, la stimularea ex
porturilor acestora, la lărgirea de- 
bușeelor pentru produsele finite 
și semifinite ale țărilor în curs 
de dezvoltare, acordarea de către 
țările industriale dezvoltate a unor 
regimuri preferențiale pentru pro
dusele țărilor în curs de dezvoltare, 
la îmbunătățirea finanțării interna
ționale și asigurarea de mecanisme 
internaționale adecvate acestui scop. 
Delegația romînă susține propunerile 
de stabilizare a prețurilor produse
lor de bază și de îmbunătățire a ra
portului de schimb, cu atît mai mult 
cu cît fenomenele negative care se 
manifestă în prezent în comerțul 
internațional cu produse de bază a- 
fectează în aceeași măsură o serie 
întreagă de produse tradiționale în 
exportul romînesc.

în al treilea rînd, vom ține seama 
de felul în care diferitele măsuri 
propuse respectă principiile de bază 
ale Organizației Națiunilor Unite 
care reunește state independente și 
suverane, egale în drepturi. în acest 
sens, delegația romînă va sprijini 
măsurile care tind la întărirea inde
pendenței economice a țărilor în 
curs de dezvoltare, la promovarea 
cooperării internaționale pe temeiul 
respectării stricte a planurilor sau 
politicii economice naționale ale fie
cărei țări.

în legătură cu cele menționate, 
cred că lucrările noastre ar fi înles
nite dacă studiile și materialele sta
tistice pregătite de secretariatul ge
neral al conferinței pentru discuta
rea diferitelor probleme de pe ordi
nea de zi ar grupa țările în primul 
rînd în lumina unor criterii științi
fice și unice privind nivelul lor 
de dezvoltare economică, indife
rent de orînduirea socială sau 
sistemul comercial respectiv, de
oarece o asemenea grupare ar cores
punde mai exact preocupărilor pre
zentei conferințe.

După cum am amintit, delegația 
romînă acordă importanță deosebită 
îmbunătățirii finanțării internațio
nale a comerțului și dezvoltării și va 
examina cu atenție propunerile fă
cute în acest sens.

Delegația romînă sprijină ideea 
creării unui fond de dezvoltare in
dustrială sub egida O.N.U. Una din 
sursele de alimentare a acestui fond, 
care, după părerea noastră, ar fi de 
natură să contribuie la constituirea 
lui cît mai grabnică, ar fi alocarea de 
pe acum a unui anumit procent din 
bugetele militare actuale. Cheltuie
lile pentru înarmare se ridică in 
prezent la circa 120 miliarde 
dolari anual. Există un consens 
unanim că aceste cheltuieli repre
zintă o uriașă irosire de resurse 
materiale, în timp ce în mari regiuni 
ale lumii, sute de milioane de oa
meni suferă consecințele subdezvol
tării.

Delegația R.P.R. socotește că un 
început de ieșire din această situație 
ar putea fi făcut dacă la această 
conferință s-ar examina posibilită
țile de realizare concretă a propune
rii de mai sus. Dacă acest fond este 
pus sub egida și administrarea 
O.N.U., se creează condițiile necesa
re pentru ca el să fie utilizat fără 
nici un fel de discriminări în fa
voarea țărilor în curs de dezvolta
re, ținîndu-se seama de nevoile cele 
mai presante legate de industriali
zarea țărilor celor mai mult rămase 
în urmă.

Avantajele care ar decurge dintr-o 
asemenea hotărîre concretă pentru 
țările în curs de dezvoltare nu ne
cesită sublinieri speciale. Credem că 
trebuie avute în vedere și interesele 
țărilor care ar contribui în primul 
rînd la crearea unui asemenea fond. 
In acest sens s-ar putea studia posi
bilitatea ca o parte a mijloa
celor pe care le afectează o 
țară pentru fondul menționat 
să fie utilizată de O.N.U. tot în țara 
respectivă, în vederea producerii 
utilajului industrial și altor produse 
de care au nevoie țările în curs de 
dezvoltare.

De asemenea, ținînd seama de 
faptul că țările în curs de dezvolta
re nu dispun de mijloace de plată 
suficiente în raport cu marile lor 
nevoi de echipament industrial, fă
ră de care nu-și pot înfăptui in
dustrializarea și valorificarea resur
selor de care dispun — delegația 
Romîniei a supus atenției conferin
ței problema livrărilor de echipa
ment industrial pe credit rambursa
bil prin cote părți din producția ob
ținută. într-un document de lucru, 
delegația noastră va înfățișa con
siderentele sale privind această for
mă de colaborare internațională care 
îmbină interesele țărilor ce au ne
voie de utilaje cu cele ale țărilor 
exportatoare de utilaj. Creditele ar 
urma să fie acordate sub formă de 
echipament industrial, asigurîndu-se, 
pe cît posibil, și asistența tehnică ne
cesară pentru construirea, montarea 
și exploatarea obiectivului respectiv, 
precum și pentru instruirea cadrelor 
tehnice în uzinele și institutele din 
țara furnizorului sau la locul cons
trucției din țara beneficiară.

Finanțarea ar putea să aibă ca 
obiect livrarea de echipament și ins
talații, fie pentru construirea de noi 
obiective industriale, fie pentru ex
tinderea sau reutilarea unor unități 
de producție, îmbunătățirea calității 
produselor, lărgirea gamei de produ
se etc. Forma de finanțare propusă 
este, după părerea noastră, de natură 

a accelera industrializarea țărilor în 
curs de dezvoltare, să le înlesnească 
valorificarea resurselor naturale și 
de muncă prin construirea de între
prinderi moderne, proprietate exclu
sivă a țării respective, și să le asigu
re totodată debușee trainice pentru 
producția industrială obținută. Noi 
credem că această formă poate pre
zenta avantaje și pentru țările ex
portatoare de utilaj, care își pot lărgi 
astfel posibilitățile de plasare a ma
șinilor și utilajelor pe care le pro
duc. Aceste țări obțin de asemenea 
utilizarea capacităților de producție 
disponibile, iar preluarea cotei părți 
le asigură aprovizionarea economiei 
pe o perioadă mai lungă cu mărfu
rile necesare.

O problemă majoră, care preocupă 
conferința noastră, privește modali
tățile de sporire a comerțului exte
rior al țărilor în curs de dezvoltare. 
Există în această privință propuneri 
numeroase și interesante. Pentru 
completarea lor, guvernul romîn a 
insistat încă din perioada pregătirii 
conferinței asupra importanței pe 
care o prezintă acordurile comer
ciale pe termen lung. Am înregistrat, 
de aceea, cu satisfacție analiza pe 
care raportul secretarului general al 
conferinței o face rolului pozitiv pe 
care acordurile comerciale pe ter
men lung îl pot îndeplini în expan
siunea comerțului internațional. Dis- 
tingînd net acordurile bilaterale din 
perioada anilor 30, care duceau la 
restrîngerea schimburilor, de acor
durile bilaterale actuale și evitînd 
să contrapună în mod artificial a- 
cordurile bilaterale înțelegerilor mul
tilaterale, raportul afirmă pe bună 
dreptate : „Acordurile pe termen 
lung pot să asigure o creștere regu
lată a schimburilor în timpul unui 
oarecare număr de ani, fixînd obiec
tivele pentru o expansiune comer
cială reciprocă, obiective generale 
și obiective pentru produse determij 
nate. Aceste acorduri pot astfel să 
furnizeze baza planificării unei pro
ducții crescînde pentru export".

Această caracterizare mi se pare 
atît de cuprinzătoare încît nu mai 
sînt necesare comentarii. Aș dori să 
adaug numai că experiența noastră 
confirmă întru totul această aprecie
re, motiv pentru care căutăm să 
dezvoltăm relațiile noastre comer
ciale cu toate țările, pe cît posibil pe 
baza unor acorduri de lungă durată, 
în acest cadru general, Romînia a- 
cordă o importanță deosebită coope
rării sale cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare. Menționăm în acest sens 
creșterea ponderii acestor țări în co
merțul exterior al Romîniei. La o a- 
naliză mai atentă a acestui proces se 
constată însă că cel mai constant 
s-au dezvoltat relațiile comerciale ca 
și relațiile de credit, cooperarea di
feritelor domenii ale științei și teh
nicii în formarea de cadre etc., toc
mai cu țările cu care avem înche
iate acorduri pe termen lung. La 
elaborarea planului economic de 
lungă durată pe oerioada următoare, 
R. P. Romînă își propune să rezerve 
în continuare un loc de seamă im
porturilor din țările în curs de dez
voltare, cu plata în produse romî- 
nești.

Prin creșterea planificată a veni
turilor și ä nivelului de trai al popu
lației, vor spori în anii următori im
porturile de produse alimentare și 
alte bunuri de consum (cafea, cacao, 
fructe exotice și tropicale, măsline, 
orez, piper și alte condimente, pește 
și conserve de pește, textile și alte 
produse finite și semifinite) nece
sare economiei romînești și care for
mează obiecte de export pentru ță
rile în curs de dezvoltare. De ase
menea, vor crește importurile de 
materii prime și materiale necesare 
industriei ca : minereuri, cauciuc,

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

PRIMELE ECOURI DUPĂ PROPUNERILE
Se apropie ora de începere a 

lucrărilor plenarei și prin cele două 
uși masive delegații pătrund gră
biți în marele hol de la intrarea în 
Palatul Națiunilor. De aici, patru 
scări laterale urcă la etajul UI, 
unde se află sala conferinței. îna
inte de a-și ocupa locurile, unii 
mai zăbovesc în fotoliile din foaier 
pentru a arunca o ultimă privire 
asupra ziarelor de dimineață sau 
pentru a-și termina țigara (în ple
nară, ca și în Adunarea Generală 
a O.N.U., la New-York, nu se fu
mează). în acest timp, în sala pre
sei, corespondenții, cărora operati
vitatea le cere să fie mai matinali, 
au și bătut primele file la mașinile 
de scris. Pe o masă specială cu 
multe despărțituri le stau la dis
poziție discursurile care se rostesc 
azi, joi, și pe care atașații de presă 
ai delegațiilor au avut grijă să le 
aducă din vreme. Este, cum se spu
ne aici, „pîinea proaspătă" a zia
riștilor, consumată zilnic cu apetitul 
specific profesiei. In cele două 
rafturi, exemplarele în franceză și 
engleză ale cuvîntării șefului dele
gației R. P. Romîne scad mereu la 
număr. Unii ziariști își iau textul 
cu ei în sală pentru a urmări cu
vîntarea.

Pe ordinea de zi, șeful delegației 
R.P. Romîne, Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, este înscris la cuvînt al treilea 
pe listă. In marea sală, căreia 
marmura, tavanul de sticlă și dra
periile de culoare gri îi asigură o 

bumbac și fire de bumbac, iută și 
produse de iută, sisal, tananți, ule
iuri exotice și eterice etc. Guvernul 
romîn a încheiat deja o serie de aj 
corduri comerciale de lungă durată 
cu unele țări în curs de dezvoltare 
și va continua încheierea de aseme
nea acorduri — inclusiv acorduri de 
colaborare economică pe termen 
lung pentru anumite produse — și 
cu alte țări în curs de dezvoltare, în 
vederea lărgirii și stabilității pe o 
perioadă mai lungă a schimburilor 
comerciale. Privim de asemenea fa
vorabil participarea noastră la unele 
acorduri internaționale pe produse.

înainte de a încheia, dați-mi voie 
să subliniez importanța pe care de
legația noastră o atribuie discutării 
principiilor menite să călăuzească 
relațiile comerciale internaționale și 
politicii comerciale în măsură să în
lesnească dezvoltarea.

După cüm vă este cunoscut, gu
vernul Romîniei a ridicat încă din 
anul 1957. în fața Adunării Gene
rale a O.N.U.. problema elaborării 
unei declarații de principii privind 
cooperarea economică internaționa
lă. Astăzi sîntem în stadiul în care 
se recunoaște unanim utilitatea u- 
nei asemenea declarații de principii, 
dar. cu toate eforturile depuse, nu 
s-a ajuns încă la elaborarea ei. în 
scopul de a accelera activitatea în 
această direcție, delegația R. P. Ro
mîne. a luat, la ultima sesiune a 
Adunării Generale, inițiativa unei 
rezoluții, la care s-au asociat, în ca
litate de coautori, o serie de alte 
țări și care a fost adoptată în una
nimitate de Adunarea Generală. Am 
în vedere rezoluția Adunării Gene
rale 15 422 (XVIII) intitulată „Pro
blema unei declarații asupra coo
perării economice internaționale“, 
care stabilește unele sarcini precise 
și pentru conferința noastră.

Delegația romînă își exprimă sa
tisfacția că ordinea noastră de zi 
include o prevedere specială care 
permite îndeplinirea de către ea a 
acestui mandat primit din partea 
Adunării Generale a O.N.U. Tot
odată, delegația romînă înregistrea
ză ca un fapt pozitiv că diferite țări 
au și depus proiectele concrete ale 
unor asemenea principii. Sperăm că 
discutarea lor ne va ajuta ca pînă 
la sfîrșitul lucrărilor să ajungem la 
un acord care, consemnat în docu
mentele finale ale conferinței, să 
consacre acele principii pe care tre
buie să se întemeieze o nouă poli
tică comercială mondială pusă în 
slujba dezvoltării.

Acest lucru ar avea o importanță 
cu atît mai mare acum cu cît, prin 
convocarea conferinței de față, 
O.N.U. se îndreaptă spre îndeplini
rea rolului său firesc de for mon
dial pentru rezolvarea problemelor 
arzătoare care se pun economiei 
contemporane. A pune O.N.U. în si
tuația de a-și îndeplini efectiv acest 
rol de for mondial al cooperării e- 
conomice înseamnă a face o cotitură 
în dezvoltarea relațiilor comerciale 
și economice internaționale.

Guvernul nostru sprijină cu toată 
hotărîrea această orientare, de
oarece, așa cum a subliniat pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
„dezvoltarea colaborării între state, 
schimbul de bunuri materiale și le
găturile culturale sînt factori deo
sebit de puternici în însănătoșirea 
atmosferei internaționale, slujesc 
cauzei progresului popoarelor, cau
zei păcii". în acest spirit, delegația 
romînă vă asigură că își va aduce 
întreaga sa contribuție la lucrările 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare.

sobrietate elegantă, președintele 
conferinței, Kaissuny, cheamă 
la tribună pe reprezentantul Ro
mîniei. Cu cîteva clipe înainte, ser
viciul secretariatului terminase 
tocmai de distribuit textul la pu
pitrele delegațiilor.

In concisa și consistenta sa cu- 
vîntare, șeful delegației noastre a 
expus cu claritate poziția Republi
cii Populare Romîne față de prin
cipalele probleme care stau în fața 
conferinței — extinderea comerțu
lui internațional și dezvoltarea — 
prezentînd totodată propuneri con
crete și eficace.

Delegații au ascultat cu atenție 
și interes expunerea reprezentan
tului țării noastre. Cînd se înche
ie cuvîntarea, întreaga asistență a- 
plaudă. Șeful delegației Greciei, 
Melas , ministrul comerțului, a a- 
preciat cuvîntarea ca fiind intere
santă și conținînd propuneri con
crete care merită a fi studiate în 
amănunțime. Același punct de ve
dere a fost împărtășit și de un de
legat al Voltei Superioare, care în 
pauza conferinței a arătat că dis
cursul rostit de Gogu Rădulescu, 
în ansamblul său, prezintă multe 
lucruri interesante pentru el, fiind 
mai ales importantă referirea pri
vitoare la acordarea asistenței e- 
conomice pe termen hing și ram
bursarea echipamentului indus
tria'. prin produse realizate de pe 
urma intrării în funcțiune a aces
tui echipament.

...Printre ziariști. Primele impre-

a forțelor
• ÎN CE CONDIȚII A FOST 

DECLARAT „VACANT" 
POSTUL PREZIDENȚIAL

© ARESTĂRI MASIVE OPERATE
DE FORȚELE MILITARE

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, miercuri noaptea s-a anunțat 
că președintele Goulart a plecat din 
Brasilia spre Porto Alegre, unde 
intenționează să reziste acțiunilor 
armate îndreptate împotriva sa de 
coaliția forțelor de dreapta și a co
mandanților forțelor armate. în 
cursul nopții de 1 spre 2 aprilie, la 
Brasilia, Congresul, a cărui clădire 
era înconjurată de trupe, a ținut în- 
tr-o atmosferă de mare încordare o 
ședință de cîteva minute, în cursul 
căreia președintele senatului, Auro 
Moura Andrade, invocînd plecarea 
lui Goulart, a declarat vacant pos
tul de președinte. Congresul a pro
clamat pe președintele Camerei 
deputaților, Raniero Mazzili, pre
ședinte interimar al Republicii. Re
prezentanții partidului muncii, din 
care face parte președintele Gou
lart, au protestat violent împotriva 
acestei acțiuni, calificînd-o drept 
anticonstituțională. Una din prime
le acțiuni ale lui Mazzili a fost de 
a înlocui pe cei trei miniștri ai for
țelor armate din guvernul Goulart. 
Ca ministru al apărării a fost numit 
generalul Arturo Costa e Silva, mi
nistru al marinei — amiralul Radg- 
mar și ministru al aviației — ge
neralul Correia de Melo. în același 
timp, în restul țării forțele armate 
au procedat la numeroase arestări

în U. R. S. S. o nouă lansare experimentala

De pe bordul unui satelit 
și-a luat startul o rachetă cosmică

MOSCOVA 2 (Agerpres). — în 
U.R.S.S., cu scopul punerii la punct 
a unui sistem cosmic pentru zboruri 
interplanetare la mari distanțe, s-a 
efectuat o lansare experimentală a 
unei rachete purtătoare cu mai 
multe trepte prevăzută cu stația 
automată „Sonda-I“. Ultima treaptă 
a noii rachete purtătoare perfecțio
nate a plasat pe orbită intermediară 
un satelit artificial greu al Pămîn- 
tului, apoi, într-un punct dat al 
spațiului, de pe bordul acestui sate
lit și-a luat startul o rachetă cos

Declarația delegațiilor 
țărilor socialiste 
la Conferința O. N. U.

GENEVA 2 (Agerpres). — Dele
gațiile țărilor socialiste participan
te la Conferința O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare au dat publici
tății la 1 aprilie o declarație în care 
se menționează că aceste țări sînt 
întru totul de acord cu declarația 
statelor- afro-asiatice, a Iugoslaviei, 
statului Trinidad-Tobago și Jamai
căi condamnînd politica și practicile 
rasiste și colonialiste promovate de 
guvernele Republicii Sud-Africane 
și Portugaliei.

Răspunzînd la apelul statelor 
afro-asiatice, delegațiile țărilor so
cialiste declară că renunță la orice 
fel de colaborare în cadrul actualei 
conferințe cu delegațiile Republicii 
Sud-Africane și Portugaliei.

ȚĂRII NOASTRE
sil. Un discurs interesant și con
structiv — ne spune un confrate. 
Asemenea aprecieri am auzit și de 
la alți ziariști.

...Agențiile de presă sînt ocupate 
cu transmiterea primelor rezumate 
ale discursurilor, din care scot în 
evidență principalele idei.

„Romînia — a transmis agenția 
France Presse — a adoptat joi di
mineața o poziție îndrăzneață la 
Conferința mondială pentru comerț 
și dezvoltare, prezentînd un plan 
original și realist menit să asigure 
finanțarea ajutorului către țările 
subdezvoltate, ținînd seama în a- 
celași timp de interesele țărilor in
dustrializate. Acest plan, prezen
tat de Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
prevede crearea unui fond al 
O.N.U. pentru dezvoltare, alimen
tat — de pe acum și fără a se aș
tepta dezarmarea — de un anumit 
procentaj dedus din actualele bu
gete militare ale țărilor industria
lizate“. Agenția relevă și alte pro
puneri din cuvîntarea șefului dele
gației R. P Romîne. într-o altă 
relatare, aceeași agenție arată că 
„mulțt observatori, au relevat ca
racterul pozitiv al intervenției de
legatului romîn“. Ziarul „La Tri
bune de Genève" a publicat în 
ediția sa de joi seara, sub un titlu 
pe trei coloane, un amplu mate
rial conținînd principalele idei 
expuse în c.uvîntare.

Llvlu RODESCU

de dreapta
în rîndul conducătorilor partidelor 
politice de stînga, a conducătorilor 
sindicatelor. Miguel Arraes, guver
natorul statului Pernambuco, cunos
cut adept al reformelor preconizate 
de președintele Goulart, a fost de
mis și arestat. La Recife, capitala 
statului Pernambuco, trupele au tras 
asupra unei manifestații în spriji
nul lui Arraes, omorînd doi stu- 
denți. Și la Rio de Janeiro s-au în
registrat un mort și șase răniți în 
cursul unei manifestații atacate de 
forțele militare. Numeroși membri 
ai conducerii Confederației genera
le a muncii au fost arestați. La Sao 
Paulo, guvernatorul Adhemar de 
Barros a anunțat că au fost aresta
te o mie de persoane. Joi seara, a- 
genția France Presse, referindu-se 
la știri demne de încredere, anunță 
că președintele Joao Goulart, înso
țit de 15 generali și alte personali
tăți, ar fi părăsit Porto Alegre, ple- 
cînd în Paraguay.

PARIS. Prin telefon. — Ziarul „LE 
MONDE" (care a apărut joi după amiază) 
a publicat o corespondență din Rio de 
Janeiro, semnată de I. Guimaraes. Cores
pondentul scrie intre altele :

„Nu se știe cine poate fi considerat 
drept adevăratul învingător al unei miș
cări în care trădările sînt numeroase. De
sigur că ansamblul forjelor conservatoare 
sînt cele care au învins. Nu se găsește 
nimeni care să se mîndrească cu această 
victorie. Coaliția învingătorilor este des
tul de eterogenă și extrem de divizată.

Observatorii se gîndesc mai ales la 
ziua de mîine, cînd diferiții lideri de 
dreapta, Lacerda, Magalhaes Pinto și A- 
dhemar de Barros, vor trebui să-și împar
tă prada. Nu a trecut mult timp de cînd 
aceleași persoane se găseau în lagăre o- 
pusè. Ele nu vor putea da uitării rănile ca 
și le-au pricinuit în trecut".

mică, care, imprimînd stației auto
mate „Sonda-I“ cea de-a doua vi
teză cosmică, a plasat-o pe traiec
toria de mișcare, apropiată de cea 
prevăzută de calcule. Punerea în 
funcțiune a aparatajului de bord al 
stației „Sonda-I" se execută automat 
în conformitate cu programul de 
zbor, precum și cu ajutorul comen
zilor- radio, transmise de pe Pămînt. 
Cu ajutorul stației „Sonda-I" au 
fost efectuate mai multe ședințe de 
telecomunicație.

VIZITA ÎN R. P. UNGARĂ 
A DELEGAȚIEI DE PARTID 
SI GUVERNAMENTALE SOVIETICE ■»

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — La
1 aprilie au continuat convorbirile 
între delegațiile de partid și guver
namentale ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Ungare. In 
timpul convorbirilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie frățească, a fost continuat schim
bul de păreri în problemele care in
teresează ambele părți. în toate pro
blemele discutate s-a confirmat de
plina unitate de vederi și păreri. La
2 aprilie, delegația de partid și gu
vernamentală sovietică condusă de 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a vizitat gos
podăria de stat din satul Băbolna și 
cooperativa agricolă de producție 
„Spicul de aur“ din satul Kocs, re
giunea Komârom. Delegația a fost 
însoțită de Janos Kădăr, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., președin
tele Guvernului Revoluționar Mun
citoresc Țărănesc Ungar, și de alți 
conducători ai R. P. Ungare. După 
ce a vizitat centrul raional Tata, de
legația s-a înapoiat la Budapesta.

MOSCOVA. Miniștrii afacerilor 
externe ai U.R.S.S. și Marii Brita
nii, în calitate de copreședinți ai 
Conferinței de la Geneva pentru 
Laos, au adresat un mesaj conducă
torilor celor trei forțe politice din 
Laos, prin care îi cheamă „să orga
nizeze cît mai grabnic o întîlnire 
tripartită pentru căutarea căilor 
spre rezolvarea pașnică a probleme
lor de politică internă în spiritul 
colaborării“.

HANOI. La 2 aprilie a sosit aci o 
delegație a guvernului provizoriu de 
coaliție din Laos, condusă de. pri
mul ministru, Suvanna Fumma. Ea 
va avea convorbiri cu conducători 
ai guvernului R. D. Vietnam.

BERLIN. în seara zilei de 2 a- 
prilie, în sala „Dinamo-Sport-Halle" 
din Berlin a avut loc un miting or
ganizat cu prilejul vizitei în R.D.G. 
a delegației militare sovietice. Au 
luat cuvîntul H. Hoffmann, mi
nistru] apărării naționale al R.D.G., 
și mareșalul Uniunii Sovietice, R. I. 
Malinovski.

NEW YORK. Marguerite Oswald, 
mama asasinului prezumat al pre
ședintelui Kennedy, a renunțat la 
serviciile avocatului ci din New 
York, care trebuia s-o ajute la strin- 
gerea probelor necesare pentru a 
dovedi nevinovăția fiului ei.
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