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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA i

La Bîrsești, lingă Tg. Jiu, se desfășoară lucrările de construcție a unei modeme fabrici de ciment. O serie de lucrări sînt intr-un stadiu avansai. 
In prezent constructorii și montorii de pe șantier depun eforturi susținute pentru grăbirea ritmului de execuție a lucrărilor. In fotografie ; O parte 

din construcțiile viitoarei fabrici
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SEMĂNATUL PORUMBULUI
h timp și sde calitate superioară

Vești din numeroase raioane ale 
țării anunță începerea semănatului 
la una dintre cele mai valoroase 
plante agricole care se cultivă în 
țara noastră — porumbul. însemnă
tatea sa deosebită în hrana tuturor 
speciilor de animale, ca materie pri
mă pentru industrie, precum și con
dițiile prielnice de climă și sol pe 
care le întîlnește în toate regiunile 
au determinat extinderea continuă a 
acestei culturi în țara noastră. Ca 
urmare a măsurilor luate de partid 
și guvern, există condiții ca în acest 
an, pe întreaga suprafață de 4 mili
oane hectare cultivate cu porumb, să 
se obțină, pe baza aplicării diferen
țiate a complexului de măsuri agro
tehnice, recolte sporite. încă din 
toamnă s-au făcut arături pe o su
prafață cu peste 400 000 ha mai mare 
decît în toamna anului precedent, 
bună parte dintre ele fiind fertilizate 
cu îngrășăminte. Pentru întreaga su
prafață care se însămînțează cu po
rumb există sămînță dublu hibridă. 
Totodată, oamenii muncii din agri
cultură, cadrele de specialiști au a- 
cumulat o experiență valoroasă în 
cultura acestei plante. La ședința 
secției de cereale ,.i plante tehnice 
din Consiliul Superior al Agricultu
rii, sintetizîndu-se experiența de 
cercetare și de producție, s-au elabo
rat recomandări privind cultura po
rumbului în 1964.

Obținerea unor recolte mari de 
porumb este determinată în măsură 
hotărîtoare de executarea însămîn- 
țărilor în termenul optim, folosin- 
du-se semințe din hibrizii dubli cei 
mai potriviți pentru fiecare zonă 
naturală și respectîndu-se toate mă
surile privind adîncimea de îngro
pare a semințelor, densitatea cea mai 
potrivită etc. De aceea, îndeplinirea 
acestor cerințe în fiecare unitate a- 
gricolă socialistă trebuie să consti
tuie, în această perioadă, preocupa
rea principală a organelor și organi
zațiilor de partid, consiliilor agricole, 
conducerilor gospodăriilor de stat, 
gospodăriilor colective și stațiunilor 
de mașini și tractoare, a specialiști
lor din agricultură.

în această primăvară, pentru re
giunile din sudul și răsăritul țării, 
semănatul porumbului se face în con
diții mai deosebite decît în ceilalți 
ani, deoarece în toamnă și iarnă pă- 
mîntul nu a acumulat cantități sufi
ciente de apă. Din această cauză, așa 
cum se arată în recomandările 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
agrotehnica aplicată la pregătirea 
terenului și semănat va trebui să 
urmărească împiedicarea pierderii 
apei din pămînt și să favorizeze în- 
colțirea plantelor în cele mai bune 
condiții. în acest scop, o problemă 
dintre cele mai importante este exe
cutarea lucrărilor de îngrijire a o- 
goarelor. Pînă în prezent, aceste lu
crări au fost făcute pe o suprafață 
de peste 1 700 000 ha, cele mai bune 
rezultate obținîndu-se în regiunile 
Dobrogea, București și Galați. în 
regiunile Ploiești și Oltenia nu s-a 
făcut întreținerea ogoarelor decît pe 
50 la sută din suprafețe. Deși semă
natul culturilor din prima epocă a 
fost terminat și multe mijloace me
canizate nu mai aveau ce să lucreze, 
în unele raioane din aceste regiuni 
ele n-au fost folosite decît 
măsură la grăpat. Pentru a 
pierderea umezelii, fiecare 
să urmărească îndeaproape 
nerea în cele mai bune condiții a 
arăturilor.

Cea mai mare atenție trebuie să 
se acorde stabilirii timpului optim

în mică 
se evita 
unitate 
întreți-

de semănat la porumb, moment care 
nu poate fi hotărît,.în mod arbitrar, 
de un om sau altul ; el trebuie de
terminat pe baza cunoașterii tempe
raturii solului la adîncimea de în
gropare a seminței. Numai atunci 
cînd specialiștii din unitățile agrico
le constată că temperatura este cea 
indicată, să se treacă la lucru.

Pentru ca semănatul porumbului 
să se poată face la timp și de calita
te superioară, este necesar să se a- 
corde o grijă deosebită bunei orga
nizări a muncii, utilizării raționale a 
tractoarelor și mașinilor. Experiența 
arată că perioada de executare a 
lucrărilor poate fi mult scurtată dacă 
tractoarele sînt folosite noaptea la 
pregătirea terenului, iar ziua la se
mănat. In acest scop, în raionul Fău- 
rei, la 30 la sută din numărul trac
toarelor s-a organizat schimbul doi. 
Este bine că asemenea inițiative să 
fie extinse cît mai mult.

Conducerile gospodăriilor colecti
ve și de stat, ale stațiunilor de ma
șini și tractoare trebuie să urmă
rească folosirea cu randament ma
xim a tractoarelor și mașinilor a- 
gricole, repartizîndu-le operativ a- 
colo unde este nevoie de ele. In a- 
celași timp, într-ajutorarea cu ate
laje între gospodăriile colective, în
deosebi la pregătirea terenului, poa
te grăbi mult executarea lucrărilor.

Ținînd seama de necesitatea a- 
sigurării densității optime de plan
te pentru obținerea unei recolte 
mari de porumb, consiliile agricole 
au organizat instructaje temeinice 
privind folosirea semănătorilor, ast
fel îneît să se dea cea mai potrivită 
cantitate de semințe la hectar. Acum, 
cînd se trece la lucru, este necesar 
ca normele prevăzute să fie aplicate 
cu strictețe. Trebuie respectată vi
teza de înaintare stabilită pentru 
semănătorile 2 S.P.C.-2, condiție de 
mare însemnătate pentru ca sămîn- 
ța să fie repartizată uniform.

Gospodăriilor de stat le revin sar
cini mari în ce privește, sporirea

J.B. «M» »fiSÇPKC 
sa execute semănatul porumbului și - -
celelalte lucrări de cea mai bună 
calitate și la timp, pentru ca de pe 
întreaga suprafață de 500 000 de 
hectare să se obțină recolte mari, 
la nivelul unităților fruntașe. O 
deosebită atenție să fie acordată 
acestor lucrări în noile gospodării 
din lunca Dunării, ca și în cele care 
cultivă suprafețe sporite cu porumb 
în această zonă, ca urmare a lucră
rilor de îndiguiri și desecări.

Consiliile agricole raionale și re
gionale au de rezolvat în aceste zile 
probleme de cea mai mare însemnă
tate. Ele trebuie să urmărească în
deaproape cînd și cum se însămîn
țează porumbul în fiecare unitate, 
să asigure respectarea tuturor nor
melor privind densitatea și adînci
mea de îngropare a semințelor. Se 
cere să se lucreze operativ, pe te
ren, în mijlocul mecanizatorilor și 
colectiviștilor pentru realizarea in
tegrală a suprafețelor prevăzute a 
se însămînța cu porumb.

Organele și organizațiile de. partid 
sînt chemate să desfășoare o intensă 
muncă politică și organizatorică 
pentru executarea însămînțării po
rumbului la timp și la un . nivel 
agrotehnic înalt. In aceste zile, la 
sate nici o treabă nu este mai ur
gentă și mai importantă decît des
fășurarea în bune condiții a campa
niei de însămînțări. De aceea, toate 
forțele trebuie folosite înjacest scop, 
punîndu-se temelie solidă unei re
colte bogate în acest an.

In gospodăriile de stat, lucrările agri
cole de primăvară continuă cu intensitate. 
Prinfr-o bună folosire a tractoarelor și 
mașinilor agricole, lucrătorii din aceste 
unități au reușit să însămînțeze 141 000 
ha, din care 47 000 ha cu floarea-soarelui. 
Au terminat semănatul acestei plante gos
podăriile din trusturile Alexandria, Călă
rași, Fetești, Constanța, Tulcea și altele. 
In funcție de temperatura solului, a în
ceput și semănatul porumbului, realizîn- 
du-se pînă în seara zilei de 6 aprilie 
6 000 ha. In vederea păstrării apei în pă- 
mînt s-a făcut grăpaful ogoarelor pe 
475 000 ha.

După terminarea însămînțării cul
turilor din prima epocă, mecanizato
rii și colectiviștii din Dobrogea și-au 
concentrat toate forțele pentru se
mănatul la vreme al porumbului. In 
scopul menținerii umezelii în sol, în
treaga suprafață de 255 000 ha care 
urmează să fie cultivată cu porumb 
a fost grupată. La indicația specia
liștilor, în multe unități agricole, 
printre care gospodăriile colective 
din comunele Sinoe, Istria, Topalu, 
Dăeni, Limanu, Cumpăna și altele au 
fost însămînțate primele 
cu porumb pentru siloz.

ce întârzie
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sâimhl de semmțe?
(coresp. „Scînteii").CRAIOVA

Gospodăriile colective din raionul 
Filiași au de însămînțat 19 000 ha 
cu porumb. încă din luna februarie 
gospodăriile colective din Răcari, 
Brădești, Negrești, Argetoaia și din 
alte sate și-au procurat întreaga 
cantitate de sămînță dublu hibridă. Y — ~ I— _ / T— _
tive unde schimbul de semințe în- 
tîrzie. G.A.C. Țandăra a preschimbat 
doar 5000 kg sămînță de porumb din 
cele 6200 kg de care are nevoie. De 
asemenea, gospodăria colectivă Tur
burea mai are de ridicat de la baza 
de recepție aproape 2000 kg să
mînță. Sînt rămase în urmă cu 
schimbul de semințe și gospodăriile 
colective din comunele Gîrbov, Plop- 
șor și altele. De la baza raională de 
recepție mai sînt de ridicat peste 
10 000 kg sămînță hibridă de 
rumb.

Schimbul de semințe întîrzie 
justificat șl în unele gospodării 
lective din raioanele Balș, Strehaia, 
Tg. Jiu șl altele. Timpul este înain
tat. Consiliile agricole regional și 
raionale au datoria să ia neîntîrziat 
măsuri operative pentru ca toate 
unitățile agricole socialiste din re
giune să aibă asigurată sămînță de 
porumb necesară.

DIN TOATA ȚA8A
O nouă fabrică de oxigen

Pe harta industrială a orașului Su
ceava a apărut recent o nouă unitate — 
fabrica de oxigen. Ridicată în lunca 
Sucevii, ea aprovizionează întreprinde
rile industriale și de construcții de pe 
întreg cuprinsul regiunii. Procesul de 
producție al fabricii este în întregimeproducție al fabricii este în

automatizat, 
temperatură 
dirijat spre rampa de încărcare pentru 
îmbuteliere sub o presiune de 150 at
mosfere. Noua fabrică are capacitatea 
de producție de 50 m c oxigen pe oră.

peste .. plan
în primul trimestru din 

industria noastră constructoare 
mașini a produs o cantitate de rul
menți mai mare decît în întregul an 
1957. Sarcina de plan pe perioada 
amintită a fost depășită cu aproxi
mativ 15 000 bucăți rulmenți, frun
tași în întrecerea socialistă situîn- 
du-se metalurgiștii fabricii din Bra
șov. Concomitent cu creșterea pro-

acest an, 
de

&
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S-a terminat vacanța. Cite nu avem 
să ne povestim 1 Ieri școlile și-au 
deschis din nou porțile, a început 
trimestrul al treilea, ultimul din a- 

cest an școlar

Sosirea in Capitală a dr. Bruno Pittermann 
vicecancelarul Austriei

ducției a fost lărgită continuu gama 
de sortimente necesare noilor mașini 
și utilaje asimilate de uzinele con
structoare de mașini. Anul acesta 
este prevăzută producerea a încă 44 
tipuri noi de rulmenți care se a- 
daugă la cele aproximativ 280 tipo- 
dimensiuni ce se fabrică în prezent 
în țară. Succese importante s-au ob
ținut și pe linia îmbunătățirii cali
tății acestor produse. Folosind pro
cedee moderne de lucru, ca superfi- 
nisarea căilor de rulare, laminarea 
profilată, forjarea în matrițe închise, 
ei au mărit durabilitatea acestor 
produse și au perfecționat sistemul 
lor de rulare.

EXPOZIȚIA
„WILLIAM SHAKESPEARE 
SN ROMINIA“

Oxigenul, obținut la 
de minus 183 grade, este

La sosire pe aeroportul Bănoasa

în Capitală s-a deschis luni ex
poziția-„William Shakespeare în Ro- 
mînia“, organizată de Asociația oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, în cadrul manifes
tărilor consacrate celei de-a 400-a 
aniversări a nașterii marelui dra
maturg englez. Sînt expuse schițe de 
decoruri, fotografii din spectacole, 
afișe, programe, costume ale inter- 
preților din piesele prezentate de 
teatrele din țara noastră. Expoziția 
ilustrează locul important pe care 
l-a ocupat dramaturgia shakespea- 
reeană în repertoriul teatrelor româ
nești de-a lungul timpului. Printre 
exponate se află și schițe de decor, 
fotografii etc. ale unor spectacole de 
mare succes din ultimii ani : „Ne
vestele vesele din Windsor“ și „Re
gele Lear“, „Richard al III-lea“, 
„Cum vă place“, „Comedia erorilor“.

(Agerpres).

Foto: Gh. Vințilă
Luni la amiază a sosit în Capita- vicepreședinte al Consiliului de Mi

lă, la invitația guvernului Republicii niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
Populare Romîne, _ vicecancelarul afacerilor externe, Ion Marinescu, 

ministrul industriei metalurgice, Ion 
Cozma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Mihail Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Gheorghe Cioa
ră, secretarul Comisiei guvernamen
tale de colaborare economică și teh- 
nico-științlfică, Mircea Ocheană, 
ambasadorul R. P. Romîne în Aus
tria, precum și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

Oaspetelui i-au fost prezentate 
persoanele oficiale venite în întîm- 
pinarea sa.

Prlm-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, a 
urat oaspetelui bun sosit.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților buchete de flori.

Austriei, dr. Bruno Pittermann, care 
va face o vizită în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de dr. Ro
bert Fischer, consilierul vicecance
larului pentru problemele industriei 
etatizate, dr. Herbert Koller, director 
general la uzinele Voest, dr. Franz 
Krammer, șeful serviciului de pre
să de la uzinele Voest, ing. Franz 
Walch, director general adjunct la 
Alpine Montangesellschaft, ing. dipl. 
Franz Gumbsch, director la Alpine 
Montangesellschaft, dr. Josef Fitzin- 
ger, director general adjunct la uzi
nele Schöller-Bleckmann, dr. Alfred 
Mikesch, director la uzinele Böhler, 
ing. dipl. Otto Rieger, director gene
ral la uzinele Siemmering Graz- 
Pauker, Kurt Meszaros, director la 
Ö. M. V.

Pe aeroportul Băneasa, pavoazat 
cu drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și Austriei, se aflau Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constantin Tuzu,

Dineu în cinstea
SECRETUL RITMUL UI ÎNRL T
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A

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, a ofe
rit luni un dineu în cinstea vice
cancelarului Austriei, dr. Bruno 
Pittermann.

Au participat Gheorghe Gaston 
Marin, Constantin Tuzu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, Mihail 
Petri, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex-

terne, Mircea Ocheană, ambasadorul 
R. P. Romîne în Austria, și membri 
ai conducerii unor ministere.

Au luat parte consilieri și condu
cători de întreprinderi industriale 
din Austria, precum și dr. Paul Wet- 
zler, ambasadorul Austriei în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

în timpul dineului, Gheorghe A- 
postol și dr. Bruno Pittermann au 
rostit toasturi. Dineul s-a desfășu
rat într-o atmosferă călduroasă.

(Agerpres)

feriale și umane de pe șantier. Pregăti
rile au mers și mai departe. Întregul teren 
a fost studiat la „metru pătrat". S-au sta
bilit cele mai potrivite locuri de ampla
sare a mașinilor, utilajelor, depozitelor de 
materiale. Graficele de execuție au fost 
defalcate pe subansamble, pînă la cele 
mai mici amănunte. S-au căutat cele mai 
corespunzătoare mașini, utilaje și meca
nisme, pentru mecanizarea intensivă a 
lucrărilor. N-au fost omiși, firește, nici 
oamenii. împreună cu comitetul de 
partid, conducerea întreprinderii a sta
bilit care dintre inginerii, maiștrii, șefii 
de brigăzi și' echipe să lucreze la noua 
construcție. Au fosf aleși specialiștii, „ve
teranii” marilor construcții. Ei au consti
tuit nucleul, în jurul căruia s-a închegat 
un puternic și harnic colectiv. Măsurile 
pentru buna organizare a șantierului, 
completate „din mers” cu alte soluții teh
nice ingenioase, s-au dovedit deosebit de 
eficace în practica de fiecare zi.

Așa cum în oțelăria vecină echipele de 
ofelari se succed la muncă 24 de ore pe 
zi, tot așa și pe șantier. Organizarea 
muncii în 3 schimburi, chiar și în zilele 
cele mai grele de iarnă, a dat șantieru
lui imaginea unei ofensive neîntrerupte 
cu timpul și înălțimile.

Anii petrecuți pe marile șantiere i-au 
învățat pe constructori că ritmurile înalte 
nu se pot obține fără mecanizarea com
plexă a lucrărilor, fără promovarea în 
construcții a metodelor avansate. La noile 
cuptoare se vădește cu prisosință aceasta. 
Să luăm, de pildă, fundațiile. Prin folosi
rea unor excavatoare mici, în locurile în
guste, au fost săpați într-un timp record 
circa 10 000 m c de pămînt — fapt care 
a permis începerea lucrărilor de betonări 
și montaje cu mult înaintea prevederilor. 
Acest început bun a fost continuat, Be- 
toanele, preparate la o stafie centrală, au 
fost turnate în cofraje cu ajutorul pompe
lor speciale. Prin aceste procedee, ca și 
prin anumite măsuri de prevedere, con
structorii au menținut, chiar în zilele cele 
mai friguroase, un ritm de turnare de pes-

Laurențlu VISKI
coresp. „Scînteii“

— acesta esfe termenul : „rapidă” — a 
noilor cuptoare.

Vremea nu a fost deloc favorabilă 
construcției. Peste 5 luni de toamnă tîrzie 
și de iarnă grea păreau că vor împiedica 
realizarea unor ritmuri înalte de lucru. 
Realitatea de azi de pe șantier oferă însă 
imagini surprinzătoare. Excavatoarele au 
părăsit de mult șantierul. După ce au să
pat peste 25 000 m c de pămînt și zgură, 
au făcut loc macaralelor cu brațe lungi, 
viguroase. Spre șantier au început să 
curgă zilnic zeci de vagoane cu con
strucții metalice, utilaje, materiale refrac
tare. La ora actuală, halele uriașe sînt 
puse pe picioare. Cuptoarele, camerele 
de zgură și regeneratoare, platformele, 
cabinele, macaralele au prins contur de
finitiv, se completează zilnic cu noi sub
ansamble și detalii. Termenele înscrise 
în graficele de execuție au rămas undeva 
în urmă. Constructorii se ghidează acum 
după angajamentele luate recent, care 
prevăd terminarea întregii construcții pînă 
în ajunul celei ' de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. Aceasta înseamnă reali
zarea noilor cuptoare în mai puțin de 10 
luni, față de 16 luni cît a durat construi
rea ultimelor cuptoare 
capacitate.

Vizitele făcute pe 
purtate cu muncitori, 
de partid ne-au înlesnit să pătrundem în 
secretul ritmurilor înalte. Să aflăm poves
tea lor.

Cîțiva factori sînt hotărîtori : un înalt 
grad de organizare a muncii, mecanizarea 
masivă, judicioasă, a lucrărilor, folosirea 
în munca de fiecare zi a unei prețioase 
„comori" ce stă la loc de frunte pe șan
tier — îndelungata experiență a construc
torilor hunedoreni în ridicarea marilor 
obiective industriale.

încă înaintea primei lovituri de fîrnă- 
cop, specialiștii au întocmit un plan ge
neral de eșalonare a lucrării, un fel da 
„partitură", după care să poată fi dirijată 
cît mal armonios toată gama forțelor ma-

Lucrul a începuf asfă-ioamnă. In ime
diata vecinătate a marii ofelării Martin, 
cîteva excavatoare puternice așteptau co
manda. Lingă ele, autobasculantele stă
teau gafa să li se pună în spinare prima 
povară de pămînt. Maistrul de șantier a 
verificat pregătirile și a comandat sim
plu : „Puteji începe". Excavatoarele s-au 
încordat în prima încleștare cu terenul, 
rhușcînd spornic.

Evenimentul n-a trecut neobservat. O- 
felarii au dat zvon pe platformă : „Au 
venit constructorii !" Din hala de turnare, 
un tren cu lingouri proaspete lua viteză 
spre noile laminoare. Mecanicul a băgat 
de seamă forfota proaspătului șantier și 
a trimis într-acolo un șuier strident și 
prelung de locomotivă. Excavatoarele 
i-au răspuns apleeîndu-și cupele uriașe 
înfr-un nou efort.

...Nici un fel de festivitate nu a avut 
loc. Constructorii de pe șantierul noilor 
cuptoare Martin de mare capacitate s-au 
apucat de lucru în modul cel mai simplu, 
conștienji că poartă pe umeri răspunde
rea pentru înălțarea unor noi și puternice 
izvoare de metal.

Hunedoara se îmbogăfește cu două 
noi obiective de mare însemnătate pen
tru economia najională. Două cuptoare 
Martin de cîte 400 de tone pe șarjă — 
proiectate la un înalt nivel tehnic — își 
vor slobozi în curînd ofelul în puternicul 
torent de metal al Hunedoarei. Industria 
noastră prelucrătoare și constructoare de 
mașini, în continuă dezvoltare, va fi mai 
bine aprovizionată. Noile cuptoare ale 
Hunedoarei (ele vor produce de 20 de 
ori mai mult ojel decît toate cuptoarele 
Hunedoarei din 1944) sînt o pîrghie im
portantă în realizarea sporurilor de metal 
prevăzute de Congresul al lll-lea al 
partidului.

lată de ce oțelarii așteaptă cu legiti
mă mîndrie și nerăbdare noile cuptoare, 
lată de pe constructorii hunedorenl, cu 
bogata lor experienfă, cu elanul șl hotă- 
rîrea lor, au trecut la construirea rapidă

La ■•mtacrt pe ogoarele G.A.C, Vișina, raionul Găiești
4— * ’ Foto I M. Andreerca

Martin de mare

șantier, discuțiile 
ingineri, secretari

(Continuare în pag. III-a)

Evoluția situației» ?

in problema cipriotă
In timp ce hotărîrea președin

telui Makarios de a denunța tra
tatul privitor la staționarea tru
pelor Greciei și Turciei pe terito
riul Ciprului este aprobată de 
cercurile oficiale grecești, la An
kara, după o ședință extraordi
nară a Consiliului de Miniștri, s-a 
anunțat că guvernul Turciei nu 
acceptă denunțarea tratatului. în 
Cipru au avut loc ieri noi inci
dente soldate cu victime ome
nești. Nave turcești s-au întors 
la baza de la Iskanderun, 
aflată în apropierea insulei. 
{Amănunte în pag. IV-a).

Trupe sud-viefnameze au vio
lat din nou frontiera cambod
giana în provincia Takeo. Ele au 
pătruns pe o adîncime de un ki
lometru pe teritoriul Cambodgiei 
șl au deschis focul asupra popu
lației pașnice.

8 000 de persoane, în majori
tate muncitori din marile uzine, 
au luat parte la Liège (Belgia) 
la o mare demonstrație de pro-

test împotriva grevei celor 10 000 
de medici declarată la 1 aprilie. 
In timp ce între reprezentanții gu
vernului șj greviști au fost relua
te tratativele, în localitatea He- 
rentals, doi medici au fost puși 
sub stare provizorie de arest, 
după ce un copil de 15 luni a în
cetat din viață deoarece nu i s-a 
putut asigura la 
necesară.

timp îngrijirea

Tokio. Primul
Franței, Georges 
preună cu ministrul de externe, 
Couve de Murville, a sosit luni în 
capitala Japoniei.

ministru al 
Pompidou, îm-

Arestăai de fruntași 
politici și sindicali 
în Brazilia

In Brazilia se semnalează nu
meroase arestări în rîndurile lide
rilor politici șl sindicali, simpati- 
zanți ai fostului regim. A fost In
trodusă cenzura militară asupra 
telegramelor corespondenților de 
presă. Intr-o conferință de presă 
ținută la Montevideo, Goulart a 
reafirmat că nu renunță la funpția 
de președinte. (Amănunte în pag. 
IV-a).



Nr. 6220Q Cî M T 17 î A

Importantă pîrghie a progresului tehnic

AFLATE IN
în cuvîntarea ținută la Conferin

ța organizației de partid a orașului 
București, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că. paralel 
cu însușirea noilor produse, este 
deosebit de important să se continue 
modernizarea produselor aflate în 
fabricație. Acțiunea de modernizare 
continuă a produselor, de ridicarea 
indicilor lor tehnico-economici are 
o însemnătate deosebită pentru 
progresul tehnic al industriei noa
stre, pentru valorificarea pe sca
ră largă a noi rezerve de creștere a 
productivității muncii.

Uzina „Electroprecizia“ din Săcele 
produce o gamă variată de motoare 
electrice asincrone, precum și echi
pament electric pentru autocamioa
ne și tractoare. Cu cîtva timp în 
urmă, în uzina noastră a fost reali
zată seria unitară de motoare asin
crone de la 0,8 la 13 kilowați. Dato
rită unei dimensionări judicioase a 
materialelor utilizate, formei con
structive adecvate unei tehnologii 
moderne de mare serie, aceste mo
toare au indici tehnico-economici 
ridicați. Asimilarea lor a avut ca 
urmare, pe lîngă îmbunătățirea ca
lității, reducerea consumului de ma
teriale în medie cu 20 la sută. Anul 
trecut a fost asimilat și gabaritul 
zero, care constituie o completare a 
seriei unitare cu motoare de la 
0,25—0,6 kilowați.

Iată un exemplu pentru a ilustra 
mai clar avantajele acțiunii de mo
dernizare a produselor aflate în fa
bricație : la motoarele 0,6 kilowați 
— 1 500 s-au redus, în comparație cu 
motoarele de aceeași putere și tura
ție fabricate în anii precedenți, 
23 la sută consumurile de fontă, 
13 la sută — de cupru și cu 26 
sută — de tablă silicioasă. Anul 
cesta vom economisi, prin moderni
zarea produselor, circa 20 de tone 
metale neferoase și feroase.

Concomitent cu această acțiune 
am trecut la proiectarea și realiza
rea unor serii de motoare asincrone 
cu două viteze. Folosirea unor ase
menea motoare dă posibilitate pro- 
iectanților și constructorilor de ma- 
șini-unelte să simplifice mult cutia 
de viteze, care poate fi astfel folosi
tă la cele mai moderne mașini de 
prelucrare a metalului și lemnului.

Colectivul nostru de specialiști, 
proiectanți, desenatori se preocupă 
în continuare de modernizarea pro
duselor, căutînd soluții cît mal eco
nomicoase și cu randamente tehnice 
superioare. în prezent atenția este 
îndreptată în special spre moderni
zarea echipamentului electric pen
tru tractoare și autocamioane, pe 
care și noi și beneficiarii îl vrem 
din ce în ce mai perfecționat.

La baza progreselor obținute pînă 
în prezent a stat și stă grija de a 
se întări serviciile de concepție ale 
uzinei, de a asigura inginerilor și 
tehnicienilor care lucrează în aces
te servicii condiții bune de lucru. 
La realizarea proiectelor de mo
dernizare a produselor au lucrat 
cei mai buni proiectanți și spe
cialiști din uzină ; s-a înființat 
o grupă specială în acest sens, care, 
utilizînd calculele anterioare, docu-

mentîndu-se temeinic din litera
tura de specialitate din țară și stră
inătate, a reușit să obțină succese în
semnate pe această linie. S-au abor
dat cu îndrăzneală și o serie de pro
bleme noi pentru uzină, cum ar fi 
eliminarea cuplurilor inutile, în
călzirea și ventilația motoarelor ne 
un principiu cu totul nou și altele 
Nu ne-am limitat numai la cunoș
tințele noastre. Dimpotrivă, cînd 
am simțit că nu avem forțele ne
cesare am cerut sprijinul In
stitutului de cercetări și proiectări 
electrotehnice, al specialiștilor din 
uzinele colaboratoare sau de la 
Institutul politehnic din Brașov. Un 
rezultat concret al acestor colaborări 
este — ca să dăm un exemplu — 
îmbunătățirea caracteristicilor me
canice ale motoarelor-cu 1 000 rota
ții pe minut din seria unitară. Cău
tările și studiile continuă și în pre
zent, mai ales în ce privește folosi
rea pe scară largă a maselor plas
tice în construcția motoarelor elec
trice.

Realizarea motoarelor electrice 
din fabricația de serie, la un nivel 
tehnic superior, a necesitat, în a- 
fară de modernizarea construcției, 
și aplicarea unor tehnologii moder
ne. în uzina noastră au fost aplicate 
o serie de procese tehnologice îna
intate : s-a trecut, de pildă, l'a mo-

eternizarea împachetării statoarelor 
motoarelor electrice cu scoabă 
prese hidraulice ; s-a 
calitatea tolelor, cresclnd producti
vitatea muncii, prin proiectarea și 
executarea ștanțelor bloc, care per
mit fabricarea tolelor din două ope
rații în loc de 4 etc. în vederea eco
nomisirii tablei silicioase necesare 
executării tolelor pentru motoarele 
electrice s-a aplicat croirea combi
nată, care, în anul 1963, ne-a adus o 
economie de circa 150 tone tablă.

Colectivul de ingineri și tehni
cieni de la „Electroprecizia“ a trecut 
în acest an la o nouă etapă de mo
dernizare a tehnologiei. S-a studiat 
și este un curs de aplicare proiectul 

. noului flux de fabricație a motoa
relor electrice ; o dată cu noul flux 
se vor monta și o serie de mașini și 
agregate de mare tehnicitate, care 
vor permite introducerea unor pro
cedee tehnologice' avansate. De pil
dă, scuturile motoarelor vor fi exe
cutate pe mașini speciale, iar pe u- 
nele mașini vor fi instalate dispozi
tive mecanizate pentru operația de 
găurire și filetare ; ștantarea tolelor 
se prevede a se face în viitorul a- 
oropiat cu ștanțe cu 4 pași, pe prese 
le mare productivitate.

Pentru 
notoarelor 
unei răciri 
bobine se 
perfecționarea constructivă și teh
nologică a produsului respectiv pe 
baza experienței acumulate pînă a- 
cum. în cadrul noului flux tehnolo
gic, productivitatea muncii va creș
te cu peste 10 la sută.

Ne vom strădui să ridicăm în con
tinuare nivelul tehnic și calitativ al 
produselor fabricate, încît acestea 
să corespundă celor mai înalte exi
gențe ale beneficiarilor noștri.

Dumitru PUREA 
director al Uzinei 
„Electroprecizia“ Săcele
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îmbunătățirea calității 
asincrone și asigurarea 

mai bune a capetelor de 
lucrează în prezent la
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produse de Uzina „Elec-
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0 interesantă
productivitatea

Montajul final și recepția motoarelor asincrone 
troprecizia”-Sâcele.

A

telefonul
public

In Capitală au fost instalate în 
ultima vreme numeroase telefoane 
publice. Le găsești acum în mult 
mai mare număr pe străzi — cu 
precădere, e drept, în centru — în 
holurile unor blocuri, în restauran
te, în fața unor magazine. Apara
tele de tip vechi, necorespunzătoare, 
au fost schimbate. S-au luat măsuri 
pentru a se asigura permanenta lor 
funcționare. Echipe speciale se ocu
pă de întreținere, se îngrijesc să fie 
golite de fise la vreme, execută mi
cile reparații trebuitoare.

Cetățenii semnalează însă și o 
serie de neajunsuri. Unele telefoa
ne se blochează din cauză că nu sînt 
golite la vreme. Altele fac greu a- 
pelul. Cînd ești grăbit, e neplăcut 
să fii silit să cauți un aparat în 
stare de funcționare.

Important este și locul unde sînt 
amplasate telefoanele. Cele din fața 
bufetului „Patria“, de exemplu, sînt 
bune, dar din cauza zgomotului ve
hiculelor aproape că nu auzi ni
mic. E greu de înțeles de ce se 
instalează aparate în locuri unde 
din cauza traficului mare sînt im
posibile convorbirile. Montarea te
lefoanelor publice se face — sau ai 
trebui să se facă — în funcție de o 
serie întreagă de criterii. Se . ține 
seama de numărul cetățenilor din-, 
tr-un cartier sau grup de străzi 
de distanțele pînă la diferite insti
tuții publice, spitale, policlinici? 
Bine ar fi ca, la orice oră din zi sau 
noapte, din orice colț al orașului, 
cetățeanul cu o problemă importan
tă de rezolvat să poată avea la în- 
demînă un telefon public în stare 
de funcționare.

In noile cartiere e nevoie să se 
dea mai multă atenție organizării 
unei rețele satisfăcătoare de tele
foane publice. Din acest punct de 
vedere, cartierele Drumul Taberei și 
Balta Albă au fost neglijate. Tele
fonul de la blocul M3 de pe str. 
Baba Novac deservește circa 900 de 
cetățeni. Prea puține telefoane sînt- 
și în unele cartiere vechi. Pe stră
zile Dristorului și Delea Nouă le gă
sești cu greu. La noile instalări de 
aparate, cetățenii ar dori să se țină, 
mai mult seama de cerințe, să se 
evite, pe cît posibil, folosirea inter
secțiilor de străzi.

Dacă telefonul este public nu în
seamnă că și convorbirea unui ce
tățean trebuie să fie publică. Cabi
na telefonică te izolează de zgomo
te și constituie, totodată, un obiect 
de decorație a străzii, 
străzi sînt însă foarte 
cum sîntem informați, 
nele de resort ale

Cabine pe 
rare. După 
între orga- 
Ministerului 

Transporturilor și Telecomunicații
lor si Institutul de proiectare a con- 
strucțiilor-tip se poartă de o bună 
bucată de vreme o întreagă cores
pondență privitoare la noul tip de 
cabine care urmează să fie instala
te. în așteptare, Direcția P.T.T.R. a 
Capitalei și regiunii București a sta
bilit amplasamentul pentru primele 
90 de cabine. Cînd se va avansa 
oare, cînd își va spune cuvîntul 
secțiunea de arhitectură și sistema
tizare a S.P.C. ?

Cîteva cuvinte despre întreține
rea aparatelor. Echipe speciale asi
gură buna lor funcționare. Mulți 
cetățeni consideră că pentru a se 
evita blocarea aparatelor, golirea 
de fise ar trebui să se facă la in
tervale mai scurte. Și cetățenilor le 
revin obligații în întreținerea tele
foanelor. în primul rînd e nevoie ca 
ei să respecte întocmai indicațiile 
de folosire. Foarte bine procedează 
acei părinți, acele comitete de bloc 
și de stradă, comisiile de femei care 
caută să deprindă copiii să nu soco
tească telefoanele publice 
obiecte de joacă. Telefonul public 
este un bun comun, care se cuvine 
să fie păstrat și folosit cu grijă.

drept

S. M.

în celelalte orașe ale tării, 
Mare se iau în continuare 

pentru o cît mai bună de- 
a cetățenilor sub toate as- 
în cele ce urmează, ne vom

Ca și 
la Baia 
măsuri 
servire 
pectele.
referi însă la felul cum sînt orga
nizate serviciile unor instituții care 
au contact permanent cu publicul 
și a căror activitate ar putea fi îm
bunătățită. Este vorba 
prinderea de gospodărie 
că, de cea comunală și 
gională de electricitate.

de între- 
orășeneas- 

de cea re

TIMPUL TREBUIE PREȚUIT

căldură 
noi de 
pentru

încasarea 
loculnțe- 

etc s-au 
deservire, 

cetățeni.
- pe 
care

de cele 
din o- 

de dru- 
ghișee- 

hoteluri

în ultimul timp, și la 
taxelor de întreținere a 
lor, de lumină, 
introdus forme 
mai avantajoase
Au fost repartizați încasatori 
străzi, sectoare și cartiere - 
se deplasează la fiecare locatar, în- 
casînd pe loc sumele cuvenite lu
nar. Sistemul este aplicat 
trei întreprinderi amintite 
raș, scutindu-i pe cetățeni 
muri, de așteptare în fața 
lor. Casierii celor două
din oraș au fost și ei împuterniciți 
să primească, atunci cînd nu sînt 
prea aglomerați, și chiriile datora
te de locatarii imobilelor învecinate 
sau de cei cărora le este mai 
avantajoasă această modalitate.

Deservirea cetățenilor la ghișeele 
întreprinderilor amintite lasă însă 
de dorit. Pînă în 1963, două 
dintre ele se aflau într-o singură 
clădire, ceea ce economisea timpul 
abonaților. De la un timp însă, 
fiecare din cele trei ghișee au fost 
mutate la adrese diferite. Cine a 
avut nenorocul să nu fie găsit a- 
casă de nici unul din încasatori 
este nevoit să facă un adevărat

Dezvoltarea armonioasă și rapidă 
a economiei noastre naționale, ba
zată pe industrializarea socialistă a 
țării, folosirea rațională a forței de 
muncă și ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii sînt în modul 
cel mai strîns legate de creșterea 
productivității muncii și, îndeosebi 
a productivității muncii sociale, 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru perioada 
planului de șase ani menține toi 
timpul în actualitate problemele le
gate de folosirea cît mai rațională 
a factorilor și rezervelor de creștere 
a productivității muncii. Iată de ce 
este cît se poate de binevenită a- 
pariția lucrării „Productivitatea 
muncii sociale“, de E. Dobrescu, a- 
părută în Editura politică — lucrare 
care .abordează, pentru prima oară 
în literatura noastră economică, în
tr-un mod larg, aspectele complexe 
ale productivității muncii sociale în 
ramurile producției materiale din 
economia noastră națională..

De la început, cercetarea lucrării 
trezește interesul prin problematica 
ei vastă și bine sistematizată. Astfel, 
în cadrul lucrării se disting urmă
toarele capitole : conținutul și expri
marea cantitativă a productivității 
muncii, superioritatea socialismului 
în domeniul creșterii productivității 
muncii ; clasificarea factorilor de 
creștere a productivității muncii so
ciale ; progresul tehnic și ridicarea 
calificării forței de muncă ; influența 
structurii producției sociale asupra 
nivelului și ritmului de creștere a 
productivității muncii; corelația din
tre creșterea productivității muncii 
sociale și ridicarea nivelului de trai 
în socialism. Din însăși enumerarea 
capitolelor lucrării rezultă că în car
te sînt tratate aspectele principale 
ale nivelului și creșterii productivi
tății muncii sociale.

Pornind de la studierea temeinică 
a tezelor teoretice ale clasicilor 
marxism-leninismului în problemele 
productivității muncii, autorul lu
crării enunță în mod clar conținutul 
noțiunii de productivitate a muncii 
vii nemijlocite, definește noțiunea de 
productivitate a întregii munci so
ciale. în același timp, pe baza unui 
bogat material statistic privind creș
terea productivității muncii în țara 
noastră în anii construcției socialis
mului în comparație cu evoluția 
productivității muncii în Romînia 
burghezo-moșierească și în diferite 
țări, capitaliste,. în lucrare se scoate 
în evidență superioritatea orînduirii 
socialiste, capabilă să asigure spori
rea neîntreruptă și rapidă a produc
tivității muncii. Aceasta devine po
sibilă datorită subordonării produc
ției scopului de a se satisface' într-o 
măsură cît mai completă cerințele 
întregii societăți, datorită corelării 
eficiente a tuturor părților compo
nente ale economiei pe baza dezvol
tării planificate, ritmului înalt de 
perfecționare a bazei tehnice și de 
ridicare ,a calificării forței de mun
că, precum și modului nou de unire 
a forței de muncă cu mijloacele de 
producție de care este legată apari
ția unor puternice stimulente sociale 
și materiale.

O altă parte interesantă a lucrării 
se referă la gruparea pe baze știin
țifice a factorilor de ridicare a pro-

ductivității muncii. în această pri
vință, autorul analizează, în primul 
rînd, gruparea acestor factori în 
funcție de caracterul lor social-eco
nomic și anume : factori generali 
(schimbări în cadrul mijloacelor de 
producție și îndeosebi al uneltelor 
de muncă, dezvoltareâ forței de 
muncă din punctul de vedere al pre
gătirii cultural-tehnice și al struc
turii profesionale, diviziunea muncii 
sociale) și factori specifici (relațiile 
de producție socialiste, dezvoltarea 
planică proporțională a economiei 
etc.).

Delimitarea acestor două grupe de 
.'actori — așa cum în mod funda
mental se subliniază în lucrare — 
permite aprofundarea analizei legii 
economice a creșterii productivității 
muncii sociale. Prin particularită
țile acestor factori, precum și prin 
interacțiunea lor, se poate explica 
de ce, spre deosebire de orînduirile 
anterioare, unde productivitatea 
muncii sociale creștea într-un ritm 
relativ lent și cu întreruperi, în so
cialism eficiența muncii sociale spo
rește în mod continuu și în ritm 
înalt.

Totodată, autorul analizează și își 
expune punctul de vedere și în pri
vința altor grupări ale factorilor de 
creștere a productivității muncii. 
Pornind de la analiza științifică 
marxist-leninistă a acestor grupări 
în condițiile noastre, autorul trage 
concluzia întrutotul întemeiată că. 
datorită caracterului planic al dez
voltării economiei sociale, devine po
sibilă îmbinarea armonioasă, rațio
nal corelată, a tuturor factorilor 
care condiționează creșterea produc
tivității muncii, indiferent de gra
dul de extindere a acestora.

O trăsătură caracteristică a lu
crării este folosirea într-o măsură 
însemnată a unor metode matema
tice, cum sînt metoda corelației, me
toda pătratelor minime etc., pentru 
a demonstra corelația dintre înzes
trarea tehnică a muncii și produc
tivitatea întregii munci sociale, in
fluența structurii economiei națio
nale asupra productivității muncii, 
corelația dintre creșterea producti
vității muncii sociale și sporirea 
consumului pe locuitor etc.

Analiză complexă a indicilor^ în
zestrării tehnice a muncii,''frazată pe 
un bogat material documentar, duce 
la concluzia importantă că, cu cît in
dicele înzestrării tehnice a muncii 
(volumul fondurilor fixe produc
tive ce revin pe un lutrător) de
pășește mai mult indicele necesaru
lui relativ de fonduri (raportul din
tre totalul fondurilor utilizate și vo
lumul producției), cu atît sporește 
mai mult productivitatea muncii. în 
același timp, autorul înfățișează le
gătura deosebit de complexă dintre 
acești factori. Concluzia amintită, ca 
și altele, din care o menționăm pe 
cea privind necesitatea obiectivă a 
sporirii mai rapide a productivității 
muncii vii nemijlocite față de spo
rirea venitului real pe un lucrător, 
generalizează pe plan teoretic și 
subliniază preocuparea permanentă a 
partidului nostru pentru crearea 
premizelor necesare creșterii rapide 
și continue a productivității muncii 
sociale, prin măsurile luate în ve
derea industrializării socialiste a ță
rii pe baza dezvoltării cu precădere 
a industriei grele, înzestrării tehnice

tot mai înalte a economiei naționale, 
ridicării calificării forței de muncă, 
creșterii gradului de socializare a 
producției, perfecționării formelor de 
aplicare a principiului cointeresării 
materiale, Este evident că asi
gurarea acestor condiții obiective 
ale creșterii productivității mun
cii sociale constituie premiza prin
cipală a dezvoltării rapide a e- 
conomiei noastre naționale, a 
dezvoltării producției și consumu
lui pe locuitor la nivelul celor mai 
avansate țări din punct de vedere 
economic, cu alte cuvinte toate aces
tea reprezintă, în Ultimă instanță, 
baza ridicării continue, sistematice 
a nivelului de 
nostru.

Desigur că asupra unora dintre 
părerile tov. E. Dobrescu, expuse în 
lucrare, se pot purta discuții. De 
pildă, la pag. 26, pornind de la pre
miza discutabilă că raportul dintre 
produsul social și munca materiali
zată plus munca nouă (vie) depusă 
în sfera producției materiale, ar fi 
egal cu raportul dintre venitul na
țional și munca nouă (vie) depusă 
în sfera producției materiale, auto
rul susține posibilitatea utilizării 
raportului dintre venitul național și 
munca depusă în producție drept 
indicator al nivelului productivității 
muncii sociale la nivelul economiei 
naționale și chiar la nivelul între
prinderii. Or, este cunoscut că în 
literatura economică un astfel de 
indicator la nivelul economiei na
ționale este folosit pentru a arăta 
creșterea productivității muncii so
ciale ca tendință, aceasta datorită 
faptului că, în condițiile actuale de 
evidență, alte posibilități de calcu
lare a productivității muncii sociale 
nu există. Fără îndoială că. pe mă
sura dezvoltării tehnicii de calcul și 
a elaborării balanței legăturilor de 
producție în calcularea cheltuielilor 
totale de muncă, această lacună a 
sistemului actual de determinare a 
nivelului productivității muncii so
ciale va putea fi înlăturată. De ase
menea, în lucrare, unele probleme 
ca, de pildă, corelația dintre dina
mica calificării forței de muncă și 
creșterea productivității muncii so
ciale, sînt tratate mai restrîns.

Deși cartea tratează problemele 
îndeosebi la nivelul economiei națio
nale și al ramurilor acesteia, conclu
ziile principale rezultate din analiza 
fenomenelor economice cercetate, 
precum și metodele folosite pot fi 
utilizate într-o bună măsură pentru 
abordarea la nivelul/întreprinderilor 
a complexului de problethe privind 
creșterea ..productivității muncii so
ciale, a căilor concrete dé economi
sire a muncii vii și materializate în 
procesul de producție.

Iată de ,ce lucrarea este actuală, 
utilă șL prezintă interes pentru, f un

trai al poporului

cerc larg de cititori.
1. BATI

maraton pe la cele trei ghișee, 
aflate acum la distanțe apreciabile 
unul de altul. Pe de altă parte, din 
pricina sistemului greoi de fișe și 
registre cu care se lucrează aici, 
cetățeanul are mult de așteptat, 
pierde uneori ceasuri întregi pen
tru lucruri care s-ar putea rezolva 
în puține minute. Ar merita exami
nată posibilitatea ca toate cele trei 
casierii să funcționeze în același 
sediu, pentru a-i scuti pe cetățeni 
de drumuri inutile. Cît despre fișe 
și registre, conducerea unităților 
respective ar trebui să studieze 
dalitatea de a le simplifica și 
bunătăți astfel deservirea.

provoacă, de asemenea, greutăți ce
tățenilor, pierdere de timp. Și iată 
cum : instalațiile interioare de în
călzit aparțin I.G.O., iar centrale
le termice — întreprinderii comu
nale. Cum e firesc, defecțiunile ivi
te la calorifere sînt reclamate la 
ghișeul unde se plătește 
adică la întreprinderea 
Aceasta îi trimite însă 
manți la I.G.O., singura 
să execute reparațiile
Iar I.G.O. nu rezolvă nimic... Oare 
n-ar putea cele două întreprinderi 
să ajungă la un acord, încît una 
să preia serviciile celeilalte în a- 
ceastă direcție ?

La I.G.O., nici orarul ghișeelor 
este corespunzător. Se lucrează 

la 7 la 15 și doar o singură dată 
săptămînă și după-amiază. Deși 
întreprinderea comunală func-

Un răspuns al
„Articolul „Cartea tehnică“, pu

blicat în ziarul „Scînteia“ nr. 6112, 
a sesizat în mod just unele lipsuri 
în tematica lucrărilor editurii 
noastre privitoare la furnale, tur
narea sub vid și turnarea conti
nuă, la hîrtie și celuloză, precum 
și la industria sticlei și ceramicii. 
Redacțiile noastre de specialitate 
au studiat cu atenție observațiile 
din articol, iar problemele semna
late vor fi incluse în planurile te
matice. Astfel, de curînd, a fost 
contractată cu un colectiv de spe
cialiști lucrarea „Metalurgia fon
tei“ și s-au inclus în planul tema
tic lucrări privitoare la turnarea 
sub vid și turnarea continuă. De 
asemenea, vom urmări realizarea 
tematică în domeniul hîrtiei și ce
lulozei.

In ce privește lucrările despre 
industria sticlei și ceramicii, vă 
informăm că în planurile noastre 
pentru anii 1964 și 1965 sînt pre-

ORGANIZARE Șl EVIDENȚĂ

Legat de 
necesar să 
ță precisă 
pierdut trei 
tură făcută 
I.G.O.

mo- 
îm-

este 
țină și o eviden- 
încasărilor. „Am 
pentru o încurcă- 
încasatorii de la

buna organizare, 
se 

a 
zile 
de

ne-a spus șoferul C. Va
sile din strada Gh. Coșbuc nr. 23. 
Deși am plătit încasatorului chiria 
pe decembrie 1963, cu această lună 
am rămas, chipurile, în restanță. E- 
vidența defectuoasă existentă la 
I.G.O. mi-a dat multă bătaie de cap“.

Nu strălucește printr-o bună evi
dență a încasărilor de la abonați 
nici întreprinderea regională de e- 
lectricitate (I.R.E.). Au fost cazuri 
cînd, pe baza fișelor care arătau că 
taxele pentru consum n-au fost a- 
chitate, unor locatari li s-a tăiat 
curentul fără a se sta măcar de vor
bă cu ei. Aceștia aveau însă chitan
țe în regulă : plătiseră. Ce folos, de 
vreme ce nu se înregistrase acest 
lucru și în fișe ?

Lipsa de colaborare dintre două 
întreprinderi — cea comunală și 
cea de gospodărie orășenească —>

căldura, 
comunală, 
pe recla- 
autorizată 
interioare.

de după- 
timpurie ; 
cei care 
la Valea 

la

nu 
de 
pe 
la
ționează două case, orarul lor nu se 
respectă, iar, după părerea cetățe
nilor, ora de închidere 
amiază — 17 — este prea 
aceasta mai ales pentru 
vin din Ferneziu și de
Borcutului — cartiere situate 
peste 5 kilometri de centrul orașu
lui și unde nu există nici un ghi
șeu, cu toate că s-a solicitat nu o- 
dată rezolvarea acestei situații. De 
ce oare sistemul de achitare a co
telor de plată prin C.E.C., dovedit 
bun în alte locuri, nu se extinde și 
aici ?

★
într-o discuție avută cu tov. A. 

Crișan, președintele comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular orășe
nesc, ni s-a relatat că problemele 
de mai sus stau în atenția comite
tului executiv. Este de presupus că 
nu va trece multă vreme pînă cînd 
sfatul popular va studia, împreună 
cu conducerile întreprinderilor a- 
mintite, măsurile menite să ducă la 
înlăturarea deficientelor semnalate 
mai sus.

loan VLANGA
coresp. „Scînteii"

Editura Academiei R. P. 
Romîne a apărut Istoria Ro- 
mîniei, vol. IV. Formarea și con
solidarea orînduirii capitaliste 
(1848—1878), elaborat de un co
lectiv condus de acad. P. Con- 
stantinescu-Iași. Volumul tratea
ză perioada care începe cu re
voluția de la 1848 și se încheie 
cu cucerirea independenței Ro- 
mîniei la 1878 — perioadă domi
nată de marile mișcări sociale șl 
naționale ale poporului romîn 
pentru sfărîmarea orînduirii so- 
cial-economice feudale și pentru 
unitatea și eliberarea națională.

in vitrinele librăriilor
• Teoria persoanei juridice, de

Iosif I. Christian (Editura Acade
miei R. P. Romîne).

• Parotidita epidemică (oreio- 
nul), de Mignon Gruia (Editura 
Academiei R. P. Romîne).

o De la act la gïndire, de H. 
Wallon, traducere din limba 
franceză (Editura științifică).

• Civilizația aztecă, de George 
Vaillant, traducere din limba spa
niolă (Editura științifică).

★
Broșuri apărute în Editura știin

țifică, în colecția „Mari descope
riri" :

® Viața în eprubetă, de Radu 
Iftimovici. , ,

• O comoară în mucegai (pe
nicilina), de I. Bordei'anu.

• Sufletul nu mai este o taină, 
de R. rioru. ‘: boÈM io

-■■■■ . ■ ■ ■ . ■ -,
• Să nu așteptăm daruri de la 

natură, de N. Constantinescu.

Editurii tehnice
văzute să apară următoarele lu
crări: „îndrumătorul sticlarului, 
ceramistului și emailorului“ (tra
ducere din limba cehă), „Fabri
carea geamurilor", „Tehnologia 
produselor ceramice“.

Referitor la cărțile pentru une
le meserii noi care au apărut în 
ultimul timp vă comunicăm că 
în planul pe anul 1964 sînt prevă
zute două titluri care se adresează 
chiar meseriașilor amintiți în ar
ticol: „îndrumătorul montatorului 
de cofraje glisante“ și „îndrumă
torul montatorului de cofraje de 
inventar“.

Colectivul editurii noastre va 
lua în considerație toate observa
țiile cuprinse în articolul mențio
nat, precum și cele din alte mate
riale privitoare la cartea tehnică, ■ 
apărute în ultimul timp în ziarul 
„Scînteia“, deoarece ele ne sînt un 
prețios ajutor în alcătuirea planu
rilor noastre tematice".

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE. — Teatrul de stat de opere

tă: PRINȚESA CIRCULUI — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I L. Caragiale“ (Sala 
Comedia): MARIA STUART - (orele 
19); (Sala Studio): AVARUL — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
din bd. Magheru): PEER GYNT — (ore
le 19,30); (Sala Studio): UNCHIUL VA. 
NIA — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): CEZAR ȘI CLEOPATRA — 
(orele 19,30) i (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahla nr. 76 A); COMEDIA ERORILOR 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie: ȘEFUL 
SECTORULUI SUFLETE - (orele 19,30) 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Gluleștl: PA. 
HARUL CU APA - (orele 19,30). Teatrul 
pentru copil și tineret (Sala din str. C. 
Mille): CHIRITA IN PROVINCIE - (ore. 
le 20). Teatrul evreiesc de stat: OPERA 
DE TREI PARALE - (orele 20) 
Teatrul satlric.muzical „C. Tăna 
se" (Sala Savoy): REVISTA DE AL- 
TADATA — (orele 20); (Sala din Calea 
Victoriei nr. 174): CONCERT DE MU
ZICA UȘOARA - (orele 20). Teatrul 
„Tăndîr’că" (La Casa de cultură a tine
retului din raionul ,,T Vladlmlrescu“). 
MICUL MUC - (orele 15). Ansamblul 
de cintece și dansuri al C.C.S.: CINTA 
TARA MEA — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. — Germanie, ste 
luțele tale: Sala Palatului R. P. Romi 
ne (rulează la orele 20 cu seria de bl 
lete nr. 1 075) Carpațl (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grivița (10; 12,15; “ -----
20.30) , Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45). Șeherazada — Illm pentru ecran 
panoramic: Patria (8,30; 11; 13,30; 16,15; 
19; 21,30). Totul despre Eva: Republica 
(8,15; 10,45; 13,30; ........   “
rești (9,30; 12,15; 
slor (9,30; 12; 15; ...... ....... _______
(9,30; I2,15;' 15; 18; 21), Melodia (9,45; 12,15; 
15,30; 18,15; 20,45). Rude de singe: Capi
tol (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra 
(16; 18; 20). îndrăgostitul: Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Bucegl (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Drumul Sării (15; 17; 19; 
21). Lovitură de pedeapsă; Central (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Luceafărul (15; 
17; 19; 21). Un suris in plină vară: Lu
mina (9,45; 11,45, 13,45; 15,45; 18,15; 20,30). 
Buzești (14; 16; 18; 20). Tomis (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). Dezrădăcinațil-
Union (14,30; 16,45; 19; 21,15), Volga (10. 
12; 16; 18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45) 
Aventura de ia miezul nopții; Urechilă. 
Pe cuvîntul meu de pisoi; Cele 12 luni; 
Cum a încercat iepurașul să patineze: 
Doina (orele 10). Iolantha: Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Turneul teatrului 
de comedie în U.R.S.S.; Rădăcinile ora. 
șuiul; Ritmuri potrivite; Cîntecul amin
tirii; Adevărata putere; Pionieria nr.

16; 18,15;

16,30; 19; 21,30) Bucu-
15; 17.45; 20.30), Excel.
17,45; 20,30). Feroviar

2/1964: Timpuri Noi (rulează de la oreli 
10 la orele 21 în continuare). Domni
șoara... Barbă-Albastră; Giuleștl (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Unirea (11: 16; 18,15;
20.30) . Cele trei lumi ale lui Gulliver:
înfrățirea între popoare (13,30; 15,45; 18; 
20,15), Floreasca (10; 16; 18,15; 20,30) Lo. 
cotenent Cristina; Cultural (15; 17; 19; 
21). A dispărut o navă: Dacia (9,30; 11; 
13; 15; 17; 19, 21). Tragedia optimistă: 
Crîngași (16: 18,15; 20,30). Pași spre lună: 
Munca (16; 18.15: 20,30). Nu-i ioc pentru 
al treilea: Vitan (15; 17; 19; 20,45). A,
treia repriză — cinemascop: Popular (16; 
18,15; 20,30). Era noapte la Roma (am
bele serii): Arta (15,30; 19). O zi ca leii: 
Moșilor (15.30; 18; 20,30). Totul rămîne 
oamenilor: Aurora (10,15: 12,30; 16; 18 15;
20.30) , Cotrocem (16; 18,15; 20,30). Călăto
rie în aprilie: Cosmos (16; 18: 20). Va
lea vulturilor: Viitorul (15; 17, 19: ‘
Tăunul: Colentlna (16; 18; 20).
Haber; Progresul (15.30; 18: 20,15). 
prezint pe Baluev — cinemascop: 
mura (10, 12; 16 18; 20) Haiducul de pe 
Ceremuș: Ferentari (16; 18; 20). Cavale
rul Pardalllan — cinemascop: Pacea 
(11; 14; 16, 18 20).

TELEVIZIUNE: Orele 18,30 _ Univer
sitatea tehnică la televiziune: Mecaniza
rea transportului șl punerea în operă a 
betonului, de Ing Mihai Anastasescu. 
19,00 — Jurnalul televiziunii 19,10 —
Pentru copii: II cunoașteți?I — emisiu
ne satirică pe versuri de Ion Hobana si 
Mihnea Moisescu 19,35 - Transmisiune 
de la Teatrul Național din Iași: „Tita
nic Vals", de Tudor Mușatescu, In pau
se — Emisiune de știință: Oameni în 
idîncurile mării; Șah. în încheiere — 
’iiletin de știri șl buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
lori în țară; Vremea s-a răcit, mal ales 

in jumătatea de nord. Cerul a fost va
riabil, mai mult acoperit în Ardeal, Ba
nat și Moldova, unde au căzut ploi lo
cale. Izolat, în nordul extrem al Moldo
vei, s.a semnalat lapoviță. In munți a 
nins. Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 șl 10 aprilie a.c. In țară: Vreme in
stabilă, cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi locale sub formă de averse mai ales 
in jumătatea de nord a țării. în zona 
de munte — lapoviță și nlnsoaré. Vînt 
potrivit, cu unele intensificări la în. 
ceputul intervalului, predomhiînd din 
sectorul nordic. Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 8 grade, iar 
maximele între 7 și n grade, loom mai 
ridicate. In București : Vreme instabilă 
cu cerul variabil. Temporar ploaie sub 
formă de averse. Vint potrivit din sec. 
torul nordic. Temperatura ușor varia
bilă,

21). 
Foto 
Vl-l 
Fia.
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Instalații 
moderne 
de turbocompresoare

Pentru ca gazele de sondă din 
£chela Țicleni să poată ajunge în 
Centrele industriale, unde urmează 
să fie folosite în diverse scopuri, 
s-au construit și dat în funcțiune, 
la Țicleni și Bărbătești, instalații 
moderne de turbocompresoare. Sta
ția de turbocompresoare de la Băr
bătești, ca și cea de la Țicleni, este 
echipată cu agregate de mare capa
citate, folosind compresoare centri
fugale, acționate de turbine cu gaze 
cu un randament ridicat. Un aseme
nea agregat are un debit de circa 
700 000 metri cubi de gaze pe zi, iar 
întrebuințarea acestor compre
soare reduce numărul de intervenții 
și permite o funcționare neîntrerup
tă a stației pe timp îndelungat. 
Ambele stații sînt prevăzute cu un 

V înalt grad de automatizare a ope
rațiilor de pornire, oprire și func
ționare, care permite comanda cen
tralizată și urmărirea întregului 
ansamblu de instalații de la un pu
pitru de comandă deservit de un 
singur operator. Orice deranjament 
apărut în timpul exploatării este

„Cetatea Brașovului și fortificațiile
din Țara Bîrsei"

Construit în mai multe etape — 
între anii 1421—1573 — bastionul 
țesătorilor a fost martor a nenumă
rate asedii și invazii abătute asupra 
Brașovului. Acest bastion restaurat 
recent adăpostește o originală secție 
muzeală : „Cetatea Brașovului și for
tificațiile din Țara Bîrsei" care cu
prinde numeroase documente, hărți, 
planșe, machete. Bastionul-muzeu 
evocă și acum atmosfera de frămân
tări a evului mediu.

în ultimii ani, aici s-a amenajat 
mai ales partea interioară a bastio
nului. Au fost aduse piese care să 
prezinte fortificațiile din Țara Bîr

IO®
•

Macheta Brașovului de odinioară

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
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semnalizat optic și acustic. Instala
țiile moderne și gradul ridicat de 
automatizare asigură acestor stații 
de mare capacitate o productivitate 
sporită. Prin intrarea în funcțiune a 

sei, stadiul la care ajunseseră teh
nica și tactica de luptă, de asediu și 
apărare. Din documentele expuse la 
muzeu reiese că Țara Bîrsei a fost 
apărată de peste 30 de cetăți și bi
serici fortificate.

Despre cetatea Brașovului aflăm 
că zidurile ei au fost întărite cu 7 
bastioane, 32 de turnuri și 4 porți 
de intrare. Cele aproape 2 000 de 
exponate interesante contribuie la 
cunoașterea istoriei Brașovului și a 
împrejurimilor lui.

Constantin CĂPRARU 

stațiilor de turbocompresoare de la 
Țicleni și Bărbătești a fost rezolvată 
integral utilizarea gazelor din schela 
Țicleni.

Radu APOSTOL

După orele 
de producție

De la Șantierul naval-Galați am 
primit o invitație. Seara avea loc 
primul concert al celei mai tinere 
formații muzicale de pe șantier — 
orchestra de mandoline. Din or
chestră fac parte constructorii Ni- 
chită. Dima, Grigore Vasilescu, Pe
lin Ghiță, proiectantul Tănase Popa, 
tehnicianul Vasile Matei și alții.

La Șantierul naval din Galați sînt 
mulți constructori pentru care acti
vitatea cultural-artistică este o a 
doua pasiune. Unii fac parte din 
cele 4 brigăzi artistice de agitație 
organizate pe secții, alții activează 
de multă vreme în formația de tea
tru, în taraful de muzică populară, 
în orchestra de muzică ușoară, în 
echipa de dansuri sau în fanfara 
șantierului.

Sala clubului are o scenă bine 
utilată. Artiștii amatori primesc în
drumare artistică din partea unor 

ß ................
instructori calificați și a unor artiști 
profesioniști de la teatrele orașului.

In prima etapă a celui de-al 
VII-lea concurs al formațiilor artis
tice de amatori, Șantierului naval 
i s-a decernat cupa și placheta pen
tru cea mai bună activitate artistică 
de amatori din orașul Galați.

Victor DELEANU

INFORMAȚII
SOSIREA 

NOULUI AMBASADOR 
AL R. P. CHINEZE

La 6 aprilie, a sosit în Capitală 
Liu Fan, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Chi
neze în R. P. Romînă. La sosire, în 
Gara de Nord, ambasadorul Liu Fan 
a fost întîmpinat de Gheorghe Luca, 
directorul protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe. Au fost de 
față membrii ambasadei R. P. Chi
neze în R. P. Romînă în frunte cu 
Van Tun, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim, și șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Ro
mînă.

*

Luni a sosit în Capitală, la invi
tația Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, dr. Heliodoro 
Martinez Junto, adjunct al ministru
lui sănătății din Cuba, care va face 
în țara noastră o vizită de docu
mentare în probleme de organizare 
sanitară. El este însoțit de dr. Be
nito Perez Maza, director în același 
minister. La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de Sandu loan, adjunct 
al ministrului sănătății și prevede
rilor sociale, și de funcționari supe
riori din minister.. Au fost de față 
Luis Martinez Casado, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Cuba în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

SEAfîĂ LITERARĂ EMINESCU

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de comemorarea a 75 ani de la 
moartea lui Mihai Eminescu, luni 
seara la Casa de cultură a raionului 
„16 Februarie“ din Capitală, acad. 
Victor Eftimiu a vorbit despre „Mi
hai Eminescu — luceafărul poeziei 
romînești“. A urmat un recital de 
versuri din opera poetului, susținut 
de actorii V. Valentineanu, A. Pop 
Marțian, N. Brancomir, artiști eme
riti, Ariana Olteanu, Ileana Iorda- 
che și alții. în încheiere, artiștii a- 
matori de la casa de cultură au in
terpretat un montaj literar-muzical.

50 000 DE CURSANTI
LA UNIVERSITĂȚILE
MUNCITOREȘTI

Consiliile locale ale sindicatelor îm
preună cu Comisiile pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice analizea
ză în prezent rezultatele obținute de 
cele -258 universități muncitorești, în 
scopul generalizării celor mai eficiente 
metode de lucru. Organizate în mari 
întreprinderi și instituții din țară, uni
versitățile muncitorești sînt frecventate' 
în acest an școlar de peste 50 000 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni, funcțio
nari. Programul este stabilit în funcție 
de nevoile și cerințele cursanților și de 
profilul întreprinderii sau instituției 
respective. Cursurile sînt ținute de oa
meni de știință, academicieni, cadre 
didactice universitare, specialiști.

(Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
99Libia-1964“

jeune a/rique
Sub titlul de mal sus, săptămînalul tu

nisian „JEUNE AFRIQUE" publică un am
plu reportaj în care arată, printre altele :

„Solitudine și imensitate — iată cei 
doi termeni care definesc cel mai bine 
Libia. Aproximativ 1 000 000 de oa
meni, împrăștiați pe o suprafață de 
1754 000 kmp : populafia Marsiliei pe 
un teritoriu de trei ori mai mare decit 
Franța. Pentru a putea cunoaște bine 
jara aceasta, de la un capăt la altul, de 
la Tripolitania la Cirenaica și Fezzan, 
de la Sebha la Benghazi și Tripoli, ar 
trebui să fii la fel ca vîniul...

Astăzi, a devenit ceva obișnuit să se 
vorbească despre bogăjia petrolieră a 
Libiei. In prezent există 60 de sonde, 
față de 34 la sfîrșitul lunii iunie 1962. 
Cinci cîmpuri sînt în producție. Situate 
la aproximativ 200 km de litoral, zăcă
mintele de la Zelten și Raguba depind, 
parțial sau în întregime, de compania 
americană „Jersey Standard", zăcămin
tele de la Dahra și Waha — de com
pania „Oasis Oil Company of Libya”. 
Compania Gelsenberg, care exploatea
ză zăcămintele de la Hofra, este vest- 
germană. Toate aceste companii trans
portă, în prezent, prin rejeaua de con
ducte de petrol aproximativ 580 000 de 
barile pe zi. (7 barile = aproximativ 
1 tonă). Se fac mereu noi descoperiri. 
Astfel, „British Petroleum" și „Nelson 
Bunker Hunt” au forat recent în apro
pierea frontierei cu R.A.U., la 400 
de km depărtare de coastă, o duzină 
de sonde, dintre care una produce de 
pe acum 1 200 de tone pe zi. Se află 
în studiu proiecte pentru instalarea unei 
conducte de petrol care va duce la 
Marsa al Hariga, nu departe de To
bruk. Cît despre „Libyan
Atlantic Company", aceasta 
întreprinde o serie de fo
raje în largul mării, într-o 
concesiune cu o suprafață de 
4 000 000 de acri. In total, 
în Libia activează 25 de 
companii. 65 la sută din te
ritoriul libian, repartizat în 
82 de concesiuni conti
nentale și 5 concesiuni 
marine, este prospectat de 
geologi, geofizicieni și 
specialiști în fotografie
rea aeriană. Producția to
tală a fost în 1962
de aproximativ 9 250 000 
de tone. Dar sporind brusc, 
în primele 4 luni ale anu
lui 1963 producfia a fost 
de aproape 6 milioane de 
tone, prevăzîndu-se pentru 
înfre.gul an o extracjie da 
aproximativ 17 milioane de 
tone.

După unele previziuni în 
curînd se vor extrage anual 
40—50 milioane de tone, 
poate chiar mai mult. Cu 
începere din 1964, este po
sibil ca petrolul din Libia 
să concureze în mod avan
tajos, atît cantitativ cît și 
calitativ cu petrolul din Sa

hara, a cărui producfie pare să se stabi
lizeze în jurul a 20—25 milioane de tone 
anual.

Petrolul libian are șansa, în plus, de 
a se găsi mai aproape de mare, așa că 
preturile de vînzare sînt mai mici decît 
pentru petrolul algerian. Cît despre re
zerve, după părerea unora, acestea se 
cifrează la 1 miliard de tone ; după pă
rerea altora, ele sînt de 600 milioane 
de tone. De pe acum, este în creștere 
industria rafinării..."

„Nu se poate să nu fi șocat de creș
terea prețurilor nu numai la Tripoli și 
Benghazi, dar și în toate celelalte orașe.

Puterea de cumpărare se găsește con
centrată în mîinile cîtorva Privilegiați. 
Putem considera numărul celor norocoși 
— cu excepția străinilor — la circa 
50 000, ceea ce reprezintă 5 la sută din 
totalul populației".

...„Oricît de dificil și de pufin udat este 
solul, se pare că acesta este suficient pen
tru a întreține populajia. In Libia transpor
tul cărnii, fructelor și legumelor constituie 
o problemă dificilă. Lipsa căilor ferate 
cere să se folosească șosele și transportul 
în camioane este costisitor. O ladă de fruc
te din Tripolitania, sosită pe șosea, pînă 
la Benghazi, revine mai scump decît dacă 
aceasta ar fi importată din Italia, pe cale 
maritimă. Drept urmare, aproape pretutin
deni s-au statornicit economii regionale 
cu circuit închis. Prizonieră a distantelor, 
fiecare regiune, situată în jurul unui oraș, 
practică autogestiunea, așa cum se petre
cea încă în Grecia antică, menfinîndu-se 
în genere în afara circuitului monetar, 
bancnotele constituind o rezervă pentru 
cumpărăturile făcute într-un oraș mai în
depărtat sau pentru operațiile adminis
trative.

Sistemul gospodăriei naturale, care, ce 
e drept, poate hrăni și îmbrăca pe lo
cuitorii satelor, nu are excedente de pro
ducție. Populația orașelor este silită să 
importe din afară, cu fiecare an, tot mai 
multe produse alimentare, încălțăminte și 
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Harta concesiunilor petroliere (zonele punctate) care ocupă *65 la sută din 
teritoriul Libiei. (După ziarul „New York Herald Tribune")

îmbrăcăminte. „Boom’-ul petrolier ä de
zechilibrat și mai mult economia. Din- 
fr-un venit national, care în 1962 s-a ci
frat la 80 milioane de lire, sectorului a-;< 
gricol îi revin de abia 15 milioane. 
Venitul mediu anual al unui sătean — fio 
că este nomad sau sedentar — nu depă
șește suma de 20 de lire...'

„La Washington a început o vie con
troversă după cererea formulată de gu
vernul Libiei cu privire la începerea unor 
negocieri în legătură cu baza americana 
de la Wheelus, cea mai mare bază a- 
mericană situată în afara {arilor N.A.T.O.

Se înfruntă două tendințe. La Pențagpn 
se consideră că trebuie respinse orice 
tratative care ar putea duce la evacuarea 
bazei înainte de 1971, așa cum prevede 
acordul încheiat în 1954, susținîndu-se 
că Wheelus este o bază vitală pen
tru expedierea forțelor militare ameri
cane spre alte regiuni din Africa sau O- . 
rientul Mijlociu, în care pot izbucni tul
burări. Astfel, în 1960, de la Wheelus au 
pornit contingentele trimise în Congo. A-. 
ceeași bază a servit în timpul operațiilor 
americane de debarcare în Liban, în 1958.

— Dacă am face concesii libienilor, se 
spune la Pentagon, ne-am găsi în situații 
foarte delicate, mai ales în Panama și 
Guantanamo...

La Departamentul de Stat se observă 
o atitudine mai nuanțată. Problema bazei 
de la Wheelus — se declară aici — nu 
poate fi comparată cu problemele din 
Panama și Guantanamo. Fiecare problemă 
este strîns legată de contextul său, Libia 
face parte din Organizația unității africane 
și din liga arabă. Politica el corespunde 
unor imperative deosebite. A respinge 
orice negocieri ar însemna să creăm 
condifii politice care ar face problema
tică orice politică de cooperare în viitor. 
Mai important însă este că o rigiditate 
americană ar amenința investițiile petro
liere în Libia. în consecință, Departamen
tul de Stat preconizează ca americanii și 
englezii să accepte principiul negocieri
lor. Englezii posedă, la rîndul lor, garni- . 
zoane la Benghazi și Tripoli. După toate, 
probabilitățile, chestiunea va trebui iran-., 
șată de autoritățile superioare ale guver
nului american..."

Secretul 
ritmului înalt 
(Urmare diu pag. I-a)

te 250 mc pe zi. înainte de termenul 
prevăzut au început și lucrările de zidărie 
refractară. Sub conducerea maistrului Pi
tea, echipele lui Eugen Deac și Ion 
Covaci au așezat în rosturi cîteva zeci 
de vagoane de cărămizi.

Lucrările de montaj au pus constructo
rilor o serie de probleme. „Cum vom 
ridica la mari înălfimi piese atît de uria
șe ? Cum să îmbini pe ger atîta metal ?"

Problemele și-au găsit rezolvare la 
vreme. De la Uzinele „Progresul”-Brăila 
și de la uzinele din Bocșa, construcțiile 
metalice și utilajele nu au întîrziat. Ba, 
spre satisfacția constructorilor, multe din 
ele soseau preasamblafe, înainte de 
vreme. Asta însemna pentru ei un cîștig 
de timp. în mod ingenios au fost rezol
vate mecanizarea și mai ales montajul. 
Macaralele asigurau ridicarea în complex 
a construcției. După soluția dată de in
ginerii Anatolie Strochi, Petre Cristescu, 
de maistrul Ion Munteanu s-a trecut la 
asamblarea „la sol” a unor piese de 80 
tone. Pe stîlpii uriași, ridicați în picioare, 
au fost puse pe rînd grinzi uriașe pe care 
vor rula macarale grele de 300 de tone ca
pacitate. Echipe de montori — în special 
cele conduse de Gheorghe Buzea, Ion Tîr- 
nă, Ion Murin, Ion Dobra — au așezat fer
mele metalice la înălțimea de 25—30 
metri în „pachete" de 40-50 de tone. Iar 
echipele de nituitori ale lui Nicolae Năs- 
tase și Ludovic Betze au bătut la înălfimi 
amețitoare și într-un timp record nu mai 
puțin de 58 000 de nituri.

Merită să-i amintim și pe sudori. în 
plină iarnă, Ion Filimon, Constantin Zacea, 
Simion Zamfira sau Emeric Pop au încăl
zit pe rînd metalul și l-au „cusut" centi
metru cu centimetru la sol sau la înăl
țimi, zile și nop)i în șir.

Astfel de metode au avut un rol hofă- 
rîtor în cîșfigarea unui avans de peste 20 
de zile față de grafice, în asigurarea unor 
ritmuri înalte de lucru, chiar în timpul 
iernii.

★

în aceste zile de primăvară, munca se 
desfășoară într-un ritm și mai viu. Sus, la 
înălțimi, aparatele de sudură licăresc de 
dimineață pînă dimineață. Pistoalele de 
nituit răpăie gălăgioase într-o ultimă în
cleștare cu grinzile masive.

Dinspre marile cuptoare în funcțiune 
vine o boare de aer cald. Aduce cu ea 
lumina și căldura noilor șarje de astăzi și 
a șarjelor de mîine.

De ce pleacă savanții?
GH. COSTACHE - RECORDMAN
MONDIAL DE JUNIORI
LA ARUNCAREA CIOCANULUI

Performanțe de valoare au mar
cat concursurile de atletism pentru 
elevi desfășurate la București și 
Oradea. Pe stadionul Tineretului 
din Capitală, tînărul atlet Gheorghe 
Costache (Clubul sportiv școlar) a 
stabilit un nou record mondial de 
juniori la aruncarea ciocanului : 
64,95 m (la juniori, greutatea cio
canului este de 6 kg). Această per
formanță a fost realizată din cea 
de a patra încercare. Vechiul re
cord mondial de juniori era de 
63,46 m și aparținea lui Woltherig 
(R.F.G.). Noul recordman mondial, 
în vîrstă de 17 ani. este elev în cla
sa a Xl-a la Școala medie nr. 35 
din București.

Alți doi elevi — e vorba de oră- 
deanul A. Sepși și bucureșteanul Ș. 
loan — au stabilit un nou record 
republican de juniori (cat. II) la să
ritura în înălțime, cu 1,90 m.

în cîteva c i n 4 si e i
Primul campionat european de baschet 

pentru junio'i a fost cîștigat de reprezen
tativa U.R.S.S., care a învins în finală 
echipa Franței cu 62—41 (28—11). în me
ciul pentru locul 3 echipa Italiei a între
cut, după prelungiri, cu 73—72, reprezen
tativa R.P. Bulgaria.

★

Tenismanul suedez Jean Erick Lundquist 
a cîștigat turneul internațional de la San 
Remo. în finală Lundquist l-a învins cu 
11—9 ; 6—1 ; 6—4 pe italianul Nicola 
Pietrange.li. Proba de dublu a revenit 
australienilor Hewitt—Stole, care au între
cut cu 6—3; 1—6; 6—4; 6—3 pe danezii 
Ulrich—Leschely. La femei, primul loc a 
fost ocupat de Helga Sturm (R.F.G.).

A-
Comitetul executiv al Asociației inter

naționale de box amator (A.I.B.A.) s-a în
trunit recent, la Roma, pentru a lua în 
discuție organizarea diferitelor competiții

Turneul internațional de șah 
de la Bordeaux Sfje îQeWr Ifork Simes.

Turneul international de șah de la 
Bordeaux s-a terminat cu victoria maes
trului maghiar Forintos, care a cîștigat 
partida întreruptă din runda a 9-a, iar 
în cea de-a 10-a rundă a făcut remiză 
cu șahistul romîn Florin Gheorghiu. Ju
cătorul bulgar Tringov, mult timp lider 
al clasamentului, a fost învins în ultima

TENIS DE CIMP
• Pe terenurile Centrului de antre

nament din Capitală au luat sfîrșit 
întrecerile competiției de tenis pen
tru elevi dotate cu „Cupa Sfatului 
popular al Capitalei". în meciul final 
pe echipe, Școala sportivă de elevi 
București a învins cu 8—5 pe Știința 
București. Pe locurile următoare s-au 
clasat la egalitate Steagul roșu 
Brașov și C.S.O. Mureșul. Dintre în
vingătorii probelor individuale s-au 
remarcat Codin Dumitrescu (Steagul 
roșu Brașov), Dan Mocanu (Știința 
București), Toma Ovici (Mureșul), 
Vera Radu (Știința Cluj), Letiția 
Man (Industria Sîrmii Cîmpia Turzii), 
Lucia Tănăsescu (Știința Cluj) și alții.

© In turneul de selecție al jucători
lor noștri fruntași care are loc pe te
renurile clubului Progresul, conduc 
neînvinși P. Mărmureanu și I. Țiriac,

internaționale și a turneului olimpic de la 
Tokio. Comitetul a acordat Federației de 
box din R.D. Germană organizarea cam
pionatelor europene pe anul 1965. Campio
natele se voi desfășura între 23—29 mai. 
Pe de altă parte, echipele U.R.S.S. și R.P. 
Polone au fost desemnate „capi" de serie 
în „Cupa Europei“ la box — ediția 1965— 
1966.

★

în piscina de la Bartlesville s-au disputat 
campionatele de natație ale S.U.A., criteriu 
de selecție a înotătorilor americani în ve
derea Jocurilor Olimpice de la Tokio. în 
proba de 100 yarzi liber, cel mai bun re
zultat a fost obținut de Steve Clark 
(47’’l/10). La 100 yarzi bras a cîștigat Bill 
Craig în 1*00**1/10. Alte rezultate: 100 
yarzi fluture — Wally Richardson 50’’8/10; 
500 yarzi liber — Don Scholander 4’44’'5/10 
(record american); 200 yarzi mixt — Dick 
Roth l’58”2/10. 

rundă de iugoslavul Matanovici și a o- 
cupat astfel doar locul 4. lată clasamen
tul final : 1. Forintos (R. P. Ungară) 7 
puncte ; 2. Darga (R. F. Germană) 7 
puncte : 3. Matanovici (R.S.F. Iugoslavia) 
7 puncte ; 4. Tringov (R. P. Bulgaria) 6,5 
puncte ; Florin Gheorghiu s-a clasat ai 
5-lea cu 6 puncte, din 22 de concurenfi.

cu cîte 3 victorii fiecare. Țiriac l-a 
învins ç.u._6^r3;..5r^7; .6—0; 6—3 pe 
C. Năstase, iar Mărmureanu a dis
pus cu 6—1; 6—2; 6—1 de G. Bosch.

Competiții de oină
• Sezonul competițional de oină pe 

anul 1964, ce s-a inaugurat zilele acestea, 
este deosebit de bogat în concursuri de 
masă și întreceri pe plan republican. A- 
ceastă populară competiție se desfășoară 
în 4 etape : Intre 5 aprilie și 25 mai va 
avea loc etapa de masă pe raioane. De 
la 1 iunie pînă la 19 iulie sînt progra
mate întrecerile din etapa regională. Fi
nala va avea loc in zilele de 2, 3 și 4 oc
tombrie.

• Amatorii de sport din comuna Ghe- 
răiești (raionul Roman) vor avea prilejul 
să urmărească, la sfîrșitul lunii iulie, o 
interesantă competifie de oină, respec
tiv „Cupa campionilor regionali", care 
se află la a ll-a édifié. Prima ediție s-a 
desfășurat anul trecut în comuna Curcani 
și a fost cîștigată de echipa gazdă : 
Avîntul-G.A.C. Curcani. La întrecerile din 
acest an își vor disputa întîietatea for
mațiile : Minerul-Baia Mare, Avîntul-Fra- 
sin, Torpedo-Brașov, A. S. Bega-Timișoa- 
ra, Biruința-G.A.C. Gherăieșfi și Avîntul- 
G.A.C. Curcani.

© In regiunile Cluj, Maramureș, Banat 
și București sînt programate în acest an 
numeroase competiții de oină, care se 
vor desfășura în diferite orașe și sate. 
La Cluj se dispută tradiționala compe
tifie dotată cu „Cupa 1 Mai", cu parti
ciparea unor echipe fruntașe din orașul 
și raionul Cluj. Asemenea competiții mai 
sînt programate în comuna Buciumi, ra
ionul Șomcuta, la Negrești, raionul Oaș, 
la Sighet. Arad. In regiunea București se 
va desfășura un campionat de copii.

Savantul englez Bernard Lovell, direc
torul observatorului „Jodrell Bank", sem
nează în ziarul „NEW YORK TIMES" un ar
ticol în care analizează cauzele plecării 
unor oameni de știință din Anglia :

„In februarie, profesorul de psihologie 
de la Universitatea din Birmingham, lan 
Bush, a anunțat că demisionează din pos
tul său pentru a-și continua activitatea 
în S.U.A. Patru membri din echipa sa îl 
vor urma. Aceasfă hotărîre a fost mult 
comentată în ziarele engleze și, în săp- 
tămînile următoare, la redacții au sosit 
adevărate avalanșe de scrisori de la citi
tori. Mai mulți purtători de cuvînt din 
partea laburiștilor s-au folosit de pleca
rea profesorului Bush pentru a ilustra 
nevoia urgentă de a îndeplini programul 
lor privind organizarea științei în Marea 
Brifanie. Datele cu privire la exodul sa- 
vanților din Marea Brifanie au fost pu- 
blicafe acum un an, înfr-un raport al So
cietății Regale, care cuprinde o perioa
dă de 10 ani începînd cu mai 1952. Ci
frele care se referă la majoritatea ramu

O NOUĂ ASOCIAȚIE MUZICALĂ 
LA VIENA

Ministerul Educației al Austriei a 
pus bazele unei asociații pentru pro
movarea muzicii sub denumirea de 
„österreichische Gesellschaft für För
derung der Musik“. Unul din scopu
rile asociației este de a încuraja con
tactele între personalitățile muzicale 
din Răsărit și din Apus.

LA „POLUL NORD-12"
La 6 aprilie au sosit la stațiunea 

sovietică în derivă „Polul Nord-12" 
zece oameni de știință — hidrologi și 
meteorologi. Ei au efectuat în opt ore 
la bordul unui avion „IL-14“ par
cursul de la golful Tixi la stațiunea 
în derivă, care se află în prezent în 
apropierea Polului inaccesibilității re
lative, în regiunea cea mai îndepărta
tă de coastă. Noul personal al stațiu
nii, care va lucra la stațiunea în deri
vă timp de aproximativ un an, va 
avea grijă, printre altele, ca la începe
rea sezonului de navigație navele flo
tei comerciale sovietice să dispună de 
prevederi precise ale timpului. 

rilor științei și ingineriei, arată că din 
1952 a existat o emigrare permanentă... 
Alte surse arată că numărul oamenilor 
de știință britanici • care emigrează în 
S.U.A. este cu cel puțin 90 la sută mai 
mare decît totalul arătat de raportul So
cietății Regale. (Intr-adevăr, pe anul 
1961 Fundația Națională pentru Știință 
din S.U.A. înregistrează 575 emigra.iți 
față de 87 așa cum arată raportul So
cietății Regale). Aceste cifre dovedesc 
într-o măsură mult mai mare decît cazul 
Bush, că exodul oamenilor de știință din 
Marea Brifanie este o problemă extrem 
de serioasă. Comitetul Societății Regale 
nu comentează cauzele exodului, dar 
pentru un savant britanic nu e greu să 
înșire o serie de cauze ale acestui feno
men.

Suma alocată în cadrul bugetului na
țional pentru cercetări științifice este 
foarte greu de evaluat. Bugetul științific 
nominal al Marii Britanii însumează în 
momentul de față probabil între 1,4 și 
1,6 miliarde lire anual — o mare parte 
din această sumă fiind alocată pentru 
apărare și cercetări industriale. Mica 
fracțiune care este atribuită cercetărilor 
universitare sau altor institute de cerce
tări fundamentale este repartizată ori 
prin intermediul unor consilii oficiale ori

DE PESTE 175 DE ANI
După oum relatează ziarul „Le 

Monde“, în insula Vanikoro, situată 
în nordul Noilor Hebride, o expediție 
franceză a izbutit să identifice la a- 
dîncimea de 60 m epava vasului „La 
Boussole“, navă condusă personal de 
exploratorul francez La Pérouse și 
scufundată în 1788. „L'Astrolabe“, 
cea de a doua fregată a expediției La 
Pérouse, a fost descoperită încă din 
1828. Zilele trecute, scafandrii au scos 
la suprafață clopotul de bord, precum 
și o piesă importantă din pompa prin, 
cipală a fregatei „La Boussole“. 
„Timp de peste 175 de ani naufragiul 
acesta fusese înconjurat de mister 
— relatează ziarul citat — și eveni
mentul capătă astfel o mare valoare 
istorică". La Pérouse a fost un ofițer 
de marină care a participat la războiul 
pentru independența S.U.A. El a fost 
însărcinat de Ludovic al XVI să ex
ploreze Oceanul Pacific și la 1 august 
1785 a părăsit portul Brest cu cele 
două fregate „La Boussole“ și ,,L’As
trolabe". Ultimul raport spre Paris a 
fost trimis de La Pérouse din Austra
lia, unde a ajuns la Botany Bay, în

prin Comitetul guvernamental pentru 
fonduri universitare. Cele 200 milioane- 
lire sterline puse anual la dispoziția unir, 
versităților sînt alocate în primul rînd 
pentru studenției puținul care mai ră- 
mîne se folosește pentru executarea 
proiectelor de cercetări existente în sec
țiile de știință. Pînă la urmă nu sè folo
sește mai mult de 50 milioane lire -pe £ 
an pentru cercetări științifice fundamèh--- 
tale. Astfel în ultimul sfert de veac, frac
țiunea din bugetul britanic alocată pen
tru cercetări a scăzut de fapt de la 25 la 
sută la 4 la sută. Situația care decurge . 
din această fărîmițare a bugetului este a- 
gravată și de sentimentul că oamenii de 
știință în Anglia nu sînt apreciați atît de 
mult ca în alte țări. î;

Principalele centre de cercetare din An
glia fac parte prin tradiție din secțiile 
universitare de predare. Aici nu s-a re
zolvat încă problema aglomerării exce
sive a cercetătorilor vechi cu probleme 
administrative. Promisiunile pentru clădiri 
noi și îmbunătățirea condițiilor de cerce
tări nu corespund necesităților... Cît de 
serioase sînt rezultatele exodului savanți- 
lor din Anglia ? Raportul Societății Regale 
arată că „analiza făcută de comitete a do
vedit clar că emigrarea savanților a creat 
lacune serioase în efortul științific pe 
care îl face aceasfă țară".

ziua de 26 ianuarie 1788. De atunci, 
nimeni n-a mai auzit despre cele 
două vase, pînă la descoperirea fre
gatei „L’Astrolabe" în 1828.

VICTIME ALE EPIDEMIEI 
DE HOLERĂ

La Dacca s-a anunțat oficial că e- 
pidemia de holeră care a izbucnit săp- 
tămîna trecută în Pakistanul de est a 
provocat pînă în prezent peste 100 de 
victime, în majoritate copii.

EXPOZIȚIE DE DESENE 
EXECUTATE DE COPII

La Galeriile de artă „Yurindo" din 
orașul Yokohama a fost deschisă ex
poziția internațională de desene exe
cutate de copii, organizată de Co
mitetul de educație al prefecturii 
Kanagawa împreună cu Comisia 
U.N.E.S.C.O. din aceeași prefectură, 
în cadrul expoziției au fost expuse 
lucrări executate de copii din 22 de 
țări, printre care și R. P. Romînă. 
Lucrările copiilor din R. P. Romînă 
au mai fost expuse anterior în orașele 
Fukuoka, Kita, Kiusu, Kurume și alte 
localități din prefectura Kanagawa.
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o bază apropiată de insulătrimise în

® Poziția Greciei și Turciei față de hotărîrea președintelui Makarios 
© Incidente soldate cu morți și răniți ® Vasele turcești 

larg s-au întors la

(Agerpres). — Citind 
ale guvernului grec,

NICOSIA 6 
surse oficiale 
agenția France Presse relatează că 
acesta este de acord cu hotărîrea 
luată de președintele Republicii 
Cipru, Makarios, de a denunța tra
tatul privind staționarea trupelor 
Turciei și Greciei pe teritoriul Ci
prului, ca un drept care consacră o 
stare dr fapt decurgînd din hotă
rîrea Consiliului de Securitate de a 
se trimite în Cipru o forță interna
țională a O.N.U. Guvernul Greciei, 
arată aceste cercuri, consideră că 
măsura luată de Makarios este în
dreptățită întrucît însuși guvernul 
Turciei a aprobat la timpul său ho
tărîrea Consiliului de Securitate din 
4 februarie prin care se recunoaște 
că acordurile de la Londra și Zürich 
șnu sînt în măsură să asigure inde
pendența Ciprului și menținerea 
păcii în insulă.

La Ankara, după ședința extra
ordinară a Consiliului de Miniștri, 
întrunită sub președinția președinte
lui republicii, Cemal Gürsel, a fost 
dat publicității un comunicat în care 
se subliniază că guvernul Turciei nu 
va accepta denunțarea unilaterală a 
Tratatului de alianță dintre Grecia. 
Turcia și Cipru.

Corespondentul din Londra al a- 
genției France Presse relatează că 
gùvernul Marii Britanii a luat în 
considerare începerea unor consul
tări diplomatice între Anglia, Grecia

Militar! finlandezi din cadrul forței O.N.U. pentru Cipru

LONDRA 6 (Agepres). — Luînd 
cuvîntul la o adunare a organiza
ției „Anglia înainte" (organizație 
care se pronunță împotriva partici
pării Angliei la Piața comună — 
ri.r.), președintele acestei organiza
ții, R. Briginshaw, a calificat ulti
matumul comisiei maritime din 
S.U.A. adresat armatorilor englezi 
ca o încercare ,,de șantaj economic“ 
și „o încălcare a suveranității și in
dependenței Angliei". Cererea co
misiei, a spus Briginshaw, „infirmă 
declarațiile reprezentanților S.U.A. 
făcute la conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare, că ele năzuiesc 
spre liberalizarea comerțului“.

Influentul ziar „Scotsman" scrie 
că cererea Comisiei federale mariti
me a S.U.A. echivalează cu o încer
care de a dicta proprietarilor de 
nave din Anglia condițiile în care 
urmează să efectueze transporturile 
de mărfuri în Statele Unite. Ziarul 
„Yorkshire Post", criticînd cererea 

și Turcia în legătură cu hotărîrea 
președintelui Ciprului.

La Nicosia, vicepreședintele Ci
prului, Kuciuk, a dat publicității me
sajele adresate primului ministru al 
Turciei, Ismet Inönü, și secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în care 
protestează împotriva abrogării tra
tatului de alianță greco-turco-cipriot.

în cadrul unei întrevederi a gene
ralului Gyani, comandantul forței 
O.N.U. din Cipru și generalului 
Mike Carver, comandant adjunct al 
forței O.N.U., cu președintele Ma
karios s-a discutat posibilitatea ca 
trupe ale forței O.N.U. să preia con
trolul autostrăzii Nicosia-Kyrenia. 
controlată pînă în prezent de trupele 
turcești aflate în Cipru.

NICOSIA 6 (Agerpres). — „Uni
tățile forței O.N.U. s-au deplasat 
luni în regiunea apuseană a Cipru
lui pentru a pune capăt ciocnirilor 
din ultimele zile" transmite agenția 
Associated Press. în urma inciden
telor din localitățile Kokkina, Pa- 
khyamnos, Alevga etc. s-au sem
nalat doi morți și 12 răniți din 
ambele tabere.

Un purtător de cuvînt al comuni
tății cipriote turce a declarat că 
unitățile acestei comunități nu vor 
ridica barajele de protecție de pe 
șoseaua Nicosia-Kyrenia pînă cînd 
nu va fi restabilită libertatea circu
lației pe toate drumurile din insulă. 
Data limită stabilită de președintele

Comisiei federale maritime a S.U.A. 
lasă să se înțeleagă că, dacă în ur
mătoarele zile acest conflict nu va 
fi reglementat, atunci premierul 
Douglas-Home va Iniția tratative di
recte cu președintele Johnson.

în legătură cu cererea Comisiei 
federale maritime a S.U.A., secreta
rul „Asociației armatorilor ' din A- 
tlanticul de nord“, R. Walton, a fă
cut o declarație în care a arătat că 
va cere convocarea unei conferințe 
internaționale a reprezentanților gu
vernelor și armatorilor care să ia în 
discuție măsurile discriminatorii 
practicate de Statele Unite.

Beneficii fructuoase

Makarios, cu consimțamintul 
mandamentului forței O.N.U., pen
tru asigurarea libertății de circu
lație pe nouă șosele principale din 
Cipru este joi, 9 aprilie.

Generalul Gyani, comandantul 
forței O.N.U. pentru Cipru, a efec- 

1 tuat un tur de inspecție cu elicop
terul în regiunea 
insulei.

' La Nicosia este
! postul în primire
1 William Bishop, înaltul comisar en- 
: glez în Cipru care îl înlocuiește pe 

sir Arthur Clark.
ANKARA 6 (Agerpres). — Guver- 

i nul turc a hotărît să readucă la baza 
de la Iskenderun navele care au 

i fost trimise în larg. Totodată însă, 
ziarul „Milliyet" scria luni dimi
neața că unitățile turcești nu vor 
fi retrase din Cipru, iar orice atac 
împotriva lor va primi o ripostă 

■■ severă.
Guvernul turc a denunțat, conven

ția turco-greacă potrivit căreia ce
tățenii din fiecare țară aveau drep
tul să rămînă în cealaltă țară timp 
de trei luni fără a solicita vreo 
viză ; în urma acestei hotărîri cetă
țenii greci vor avea nevoie de viză 
de intrare în Turcia.

Aproximativ 600 de ciprioți care 
locuiesc la Londra au manifestat în 
cursul zilei de duminică pe Fleet
street din Londra unde sînt situate 
numeroase redacții, protestînd împo
triva modului deformat în care u- 
nele ziare prezintă situația din Ci
pru. Demonstranții purtau pancarte 
cu inscripții : „Cipru nu va fi dez
membrat niciodată I“, „Libertate și 
independență Ciprului 1“ O mani
festație asemănătoare a mai avut 
loc în orașul vest-german Hanovra, 
la care au participat cîteva sute de 
muncitori și studenți ciprioți din 
Germania occidentală.

de nord-vest a

așteptat să-și ia 
generalul-maior

Acțiuni ale partizanilor 
din Mozambic

DAR-ES-SALAAM 6 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la Dar-es- 
Salaam, președintele Partidului 
Uniunea Națională Democratică din 
Mozambic, Absalon Bahule, a arătat 
că forțele patriotice au început o- 
fensiva împotriva trupelor portughe
ze din Porto-Shire. Ele au cauzat 
pierderi trupelor coloniale și au cu
cerit mai multe trofee. Porto-Shire 
este considerat un important centru 
administrativ și comercial al trupe
lor portugheze din Mozambic.

„Portugalia 
N.A.T.O., a 
vor trebui, 
tîrziu, să 
noastre“.

și aliații ei din 
declarat Absalon Bahule, 
mai de vreme sau mai 
țină seama de cererile

Criticile senatorului Fulbright 
militarilor“ia adresa „castei

WASHINGTON 6 (Agerpres).— în- 
tr-un discurs rostit la Universitatea 
din Chapel Hill (statul Carolina de 
nord), președintele Comisiei senato
riale pentru afacerile externe, 
Wiliam Fulbright, a declarat că „nici 
poporul american, nici Congresul nu 
exercită vreun control efectiv asupra 
militarilor“. „Senatorul, arată France 
Presse, a criticat „casta militarilor“ 
că este interesată în menținerea răz
boiului rece și a unui buget de apă-

GENEVA 6. Trimisul special Ager- 
pres, N. Puicea, transmite : Confe
rința Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare a intrat luni în cea 
de-a treia săptămînă a lucrărilor 
sale.

în ședința de luni dimineață a fost 
ascultată poziția Marii Britanii. 
Punctul central al discursului șefu
lui delegației britanice, ministrul de 
stat pentru industrie și comerț, 
Edward Heath, constă în prezenta
rea unui plan în 10 puncte, care se 
referă la liberalizarea comerțului, la 
diferite modalități de a se reduce sau 
elimina unele bariere comerciale 
existente precum și la forme spe
ciale de stimulare a comerțului ță
rilor în curs de dezvoltare.

Preferințele —‘ a spus el — trebuie 
să fie create nu prin creșterea tari
felor împotriva altor țări, ci prin re
ducerea sau eliminarea lor în favoa
rea țărilor în curs de dezvoltare. 
Ministrul britanic s-a referit la re
lațiile Angliei cu Commonwealthui 
și a adus elogii G.A.T.T.-ului. După 
cuvîntarea sa, Heath a convocat o 
conferință de presă cu scopul — 
după cum se apreciază aici — de a 
sublinia poziția engleză care ar pu
tea fi o contrapondere a planului 
francez în 5 puncte prezentat confe
rinței la începutul dezbaterilor sale.

în cuvîntul său, ministrul comer
țului exterior al R. P. Mongole, 
D. Gombojav, a declarat că este im
posibil să dispară discriminarea și 
inegalitatea față de țări în curs de 
dezvoltare fără o normalizare simul-

a nu f/u n v i

FRANKFURT PE MAIN 6 (Ager
pres). — Luni au fost reluate la 
Frankfurt pe Main audierile marto
rilor acuzării din procesul celor 22 
de foști gardieni SS și medici ai la
gărului de concentrare Auschwitz.

Primul martor audiat a fost Lud
wig Woerl, fost șef al infirmeriei la
gărului și apoi el însuși deținut în 
lagăr. Woerl a vorbit pe larg despre 
ororile petrecute la Auschwitz. După 
cum transmite agenția U.P.I., el a 
adus grave acuzații împotriva lui 
Oswald Kaduk, unul din principalii 
inculpați din acest proces, pe care 
l-a numit „cel mai brutal ucigaș din
tre cei 22 de foști gardieni SS și 
funcționari ai lagărului prezenți la 
actualul proces“. Kaduk, a declarat 
Woerl, a procedat în vara anului 
1943 la selecționarea și trimiterea a 
12 copii în vîrstă de la 3 la 11 ani în 
camerele de gazare.

Kaduk, aflat în boxa acuzați
lor, l-a întrerupt pe martor pretin- 
zînd că cele relatate nu sînt adevă- 

rare ridicat. El s-a ridicat împotriva 
cursei înarmărilor, arătînd că o par
te a mijloacelor înghițite de chel
tuielile militare trebuie să fie cana
lizate spre satisfacerea necesităților 
interne ale americanilor. înfăptuirea 
programelor de învățămînt și de 
creștere a buneistări nu trebuie să 
fie amînată datorită cheltuielilor 
pentru „apărarea națională". „Arme
le, a spus senatorul, constituie doar 
un aspect al securității, căci secu
ritatea nu devine automat o realitate 
prin creșterea înarmărilor“. Ful
bright a cerut să se renunțe la „pre
judecata bolnăvicioasă", care nu 
servește intereselor naționale, a așa- 
numitului pericol al unei agresiuni 
comuniste.

tană a relațiilor economice și co
merciale între Est și Vest. El a vor
bit apoi despre dezvoltarea econo
mică a Mongoliei, despre relațiile 
sale economice cu alte țări și s-a 
pronunțat pentru crearea unei orga
nizații internaționale pentru comerț 
sub auspiciile O.N.U.

Abdul Aziz AI-Hafidb, ministrul 
economiei al Irakului, a declarat că 
țările dezvoltate prin intermediul so
cietăților lor petroliere dețin con
trolul deplin al exploatării, expor
tului, transportului, vînzării și rafi
nării petrolului. Țările producătoare 
de petrol nu sînt stăpîne pe propriile 
lor surse de venit, deși în unele ca
zuri aceasta este aproape unica sur
să a existenței lor. El a arătat că din 
11 dolari pentru un baril de petrol 
vîndut în țările occidentale dezvol
tate, Irakului îi revin doar 74 de 
cenți, aproximativ, 6,7 la sută, în 
timp ce peste 90 la sută merg spre 
țările cartelului mondial al petrolu
lui.

Reprezentantul Pieței comune, 
Jean Rey, a sprijinit așa-numitul 
„plan Brasseur“

Directorul general al Organizației 
internaționale a muncii, David 
Morse, a arătat că O.I.M. a supus 
două studii conferinței : unul cu pri
vire la comerțul internațional în ul
timii 10 ani, iar celălalt care expune 
consecințele pe care le poate avea 
asupra folosirii forțelor de muncă în 
țările industrializate sporirea impor
turilor de produse manufacturate 
provenind din țările în curs de dez
voltare.

Pre-rate și că ei ar fi „insultat“, 
ședințele tribunalului l-a avertizat 
și l-a chemat la ordine. Woerl și-a 
reluat apoi depozițiile arătînd că un 
alt acuzat aflat în boxă, Wilhelm 
Boger, a ucis într-o zi 20 de deținuți 
împușcîndtv-i în ceafă. într-o altă zi 
el a ucis o tînără deținută care în
drăznise să scrie o scrisoare de dra
goste unui deținut polonez.

Un alt acuzat, Josef Klehr, a ucis 
20 000 de deținuți injectîndu-le în 
inimă fenol. Woerl a apreciat că a- 
proximativ 250 000 de deținuți din 
lagăr au pierit de foame sau din 
cauza bolilor produse de lipsa de 
hrană.
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NOI ARESTĂRI DE LIDERI 
POLITICI CARE AU SPRIJINIT 
FOSTUL REGIM
CONFERINȚA DE PRESĂ 
Ä LUI JOAO GOULART

RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres). 
— Corespondentul din Rio de Ja
neiro al agenției Reuter transmite 
că duminică în întreaga Brazilie au 
continuat să rămînă în vigoare mă
surile de securitate și de control 
militar, instaurate după preluarea 
.puterii de către Ranieri Mazzilli. 
fin întreaga țară continuă arestările 
în rîndurile fruntașilor politici care 
au sprijinit regimul președintelui 
Goulart, sindicaliștilor, intelectuali
lor, studenților. Agențiile de presă 
anunță că au mai fost arestați : di
rectorul Agenției pentru reforma 
agrară, Joao Pinheiro Neto, și pur
tătorul de cuvînt al fostului pre
ședinte, Raul Ryff, Pelopidas Silvei
ra, primarul orașului Recife, precum 
și ziariștii Mario Lago, Edson Ca
bral, Carlos Casanpva, Henrique Cor
deiro și alții. Generalul Argenira 
Assis Brasil, care plecase din țară 
împreună cu Goulart și s-a înapoiat 
la Rio de Janeiro, a fost arestat în
dată ce a coborît din avion.

Agenția Associated Press anunță 
că a fost introdusă cenzura militară 
asupra telegramelor corespondenți
lor de presă. Conducătorii militari, 
relatează agenția U.P.I., intențio
nează să închidă Congresul și să-1 
instaleze imediat pe generalul Hum
berto Castelo Branco ca președinte 
interimar. Această candidatură ri
dică însă o problemă de ordin juri
dic, deoarece Branco a fost șeful 
statului major pînă în ajunul demi
terii lui Goulart. Or, această func
ție, potrivit articolului 139 al consti
tuției braziliene, este incompatibilă 
cu funcția de președinte al republi
cii. Conducătorii militari insistă

chile in e provocate 
de adversarii forțelor populare

SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager
pres). — Greva generală de 72 de 
ore, care s-a desfășurat în Chile la 
chemarea Centralei unice a oame
nilor muncii, în semn de protest 
împotriva creșterii prețurilor a luat 
sfîrșit.

Agenția Prensa Latina anunță că
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însă pentru desemnarea lui Castelo 
Branco.

La o reuniune ținută la Brasilia 
a partidului Uniunea democratică 
națională, Aduato Cardoso, lider al 
acestui partid, a protestat împotriva 
cererii conducătorilor militari pri
vind invalidarea mandatelor unui 
număr de aproape o sută de membri 
ai Congresului care au sprijinit 
măsurile și politica luiJoao Goulart.

A
MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — 

Președintele demis al Braziliei, Joao 
Goulart, a ținut duminică o confe
rință de presă la Montevideo, în 
cursul căreia s-a ocupat de cauzele 
ultimelor evenimente din țara sa. 
După cum a declarat Goulart, „cei 
care m-au demis s-au opus politicii 
externe a guvernului, ale cărei 
principii sînt respectul tuturor țări
lor, în cadrul unei independențe 
absolute a țării noastre. Dacă Bra
zilia trebuia să respecte acordurile 
internaționale — a continuat el — 
ea trebuia, înainte de toate, să a- 
pere interesele naționale și popu
lare. Urmînd această linie, am luat 
diferite măsuri ca acelea privind 
controlul ieșirii capitalurilor din 
țară, măsuri în legătură cu comer
țul și industria și îndeosebi împo
triva comerțului abuziv. Sînt con
vins că această politică m-a dus la 
adoptarea unor măsuri fundamen
tale cerute de popor, îndeosebi le
gea cu privire la reforma agrară. 
Aceste reforme de bază au provo
cat reacția din partea celor vizați 
și în consecință, demiterea mea“.

Arătînd că „Brazilia are nevoie 
de reforme structurale care să-i 
permită să se dezvolte mai bine“, 
Goulart a sublimat că reformele pe 
care le-a propus, erau umane și de
mocratice. El a declarat că eveni
mentele recente au fost precipitate 
de o coaliție a unor persoane inte
resate din țară și din străinătate". 
El a reafirmat că nu a renunțat lr" 
postul de președinte al Braziliei; 
dar a refuzat să dezvăluie intențiile 
sale de viitor.

)

generală,

în urma unei adunări a repre
zentanților organizațiilor sindicale 
participante la greva 
pe Străzile capitalei chiliene au fost 
provocate incidente. Centrala unică 
a oamenilor muncii a publicat o 
declarație în care se subliniază că 
incidentele au fost provocate de 
elemente care nu au nimic comun 
cu oamenii muncii.

Salvador Alende, candidat la pos
tul de președinte al Republicii din 
partea Frontului de acțiune popu
lară, a declarat în legătură cu a- 
ceste incidente că elementele fas
ciste intenționează să pună la cale 
acțiuni teroriste pentru a împiedica 
desfășurarea apropiatelor alegeri 
prezidențiale și a împiedica victoria 
în alegeri a forțelor populare.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 
SOVIETICE IN R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 6 (Agerpres). —< 
După cum transmite agenția M.T.I., 
la 6 aprilie membrii delegației de 
partid și guvernamentale sovietice 
în frunte cu N. S. Hrușciov, însoțiți 
de Janos Kadar și de alte personali
tăți din R. P. Ungară, au plecat la 
Kazincbarcika, unde au vizitat com
binatul chimic „Borsod“. Cu acest 
prilej a avut loc un miting al oa
menilor muncii de la combinat și 
din oraș, la care au luat cuvîntul 
Janos Kadar și N. S. Hrușciov.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația sovietică a vizitat institutul 
politehnic de industrie grea din ora
șul Miskolc.

r

COMUNICAT ÎN LEGĂTURĂ
CU VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE A LAOSULUI 
ÎN R. D. VIETNAM

HANOI 6 (Agerpres).— La Hanoi 
a fost dat publicității un comu
nicat cu privire la tratativele care 
s-au desfășurat între delegațiile gu
vernamentale ale R. D. Vietnam 
și Laos. Examinînd situația din 
Laos, se arată în comunicat, cele 
două părți și-au exprimat părerea că 
singura cale de îmbunătățire a situa
ției este respectarea cu strictețe a a- 
cordurilor de la Geneva pentru Laos 
și restabilirea activității normale a 
guvernului de coaliție.

Guvernul R.D. Vietnam declară că 
se situează pe pozițiile respectării 
suveranității, neutralității și unității 
regatului Laos ; el se abține de la 
orice amestec în treburile interne 
ale Laosului, sprijină acordurile de 
la Geneva din 1962 și își stabilește 
relațiile sale cu Laosul pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice, a spiri
tului hotărîrilor conferinței de la 
Bandung.

Delegațiile au subliniat necesitatea 
respectării acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire ia Vietnam și au 
declarat că Vietnamul trebuie să fie 
unificat pe cale pașnică pe baza a- 
cestor acorduri. Ele au sprijinit pro
punerea șefului statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, cu privire 
la convocarea unei conferințe inter
naționale la Geneva pentru garanta
rea neutralității Cambodgiei, expri- 
mîndu-șl dorința de à participa la 
această conferință,'

„Cu tot acordul pentru mîna de 
lucru, semnat la sfîrșitul lunii de
cembrie între Lisabona și Paris, lu
crătorii clandestini portughezi con
tinuă să sosească în număr mare în 
Franța — scrie ziarul „Le Monde“. 
Nu trece săptămînă fără ca mai 
multe zeci de „călători fără pa
șaport" veniți de pe malurile Ta- 
jo-ului să nu fie arestați, fie în a- 
propierea graniței franco-spaniole, 
fie în interiorul teritoriului fran
cez. Pentru a putea veni în Franța 
emigranții continuă să recurgă la 
filierele „tradiționale“, la „negusto
rii de muncă“. O „trecere" costă a- 
proximativ 150 000 franci vechi. Ser
viciile competente ale Siguranței a- 
preciază că din 1959, data la care a 
început această migrație, beneficiul 
realizat de traficanți și complicii lor 
este de ordinul a 10 miliarde franci 
vechi.

In patru ani, serviciile de poliție 
franceze au identificat aproape 200 
din persoanele care se ocupă cu tre
cerea peste graniță. Pedepsele pe 
care le capătă aceștia sînt ușoare : 
maximum două luni închisoare și a- 
menzi de la 400 la 2 000 franci.

In permanență apar nenorociți su
puși șomajului și mizeriei in țara 
lor și care cel mal adesea nu au altă 
cale decît aceea de a se stabili în 
„bidonville-urile" care apar sau se 
măresc fără încetare tn provincie, 
la periferiile industriale.

Trecerea in timpul nopții peste Pi- 
rinei se efectuează cel mai adesea 

prin Arizcun sau Elizondo, în Spa
nia. Un alt sistem constă în îmbar
carea pe bordul camioanelor care a- 
jung în orașele din centru, unde oa
meni de legătură discreți asigură 
trecerea noilor sosiți spre Paris, 
Nord și Est. De multe ori, „contrac
tele“ sînt respectate, dar se întîm- 
plă ca unii nenorociți să fie pur și 
simplu escrocați. Aceștia sînt ade
sea prinși. Nu este o regulă genera
lă, dar de multe ori, după o pe
deapsă cu închisoarea, le sînt acor
date permise de a rămîne în conti
nuare. La Champigny se află con
centrarea cea mai importantă, în- 
tr-un decor foarte asemănător cla
sicelor „bidonville-uri" nord-africa- 
ne. Aci trăiesc peste 8 000 de emi
grați. Cel mai vorbăreț mi-a spus :

„De mult voiam să vin în Franța, 
unde lucra deja vărul meu. In satul 
meu din apropiere de Guarda am 
luat legătura cu un reprezentant al 
„Organizației“. Am căzut de acord a- 
supra prețului trecerii mele, de 1 000 
escudos. Am achitat jumătate înain
te de plecare, restul urmînd să-l 
plătesc după sosirea mea în Franța. 
Pentru a demonstra realitatea trece
rii mele, am rupt o fotografie în 
două. Am lăsat o parte unui mem
bru al familiei mele și am luat-o pe 
cealaltă pe care trebuia să o dau 
ghidului meu, după ce am trecut 
granița franceză. Această a doua 
parte trebuia, o dată revenită în po
sesia „Organizației“, să fie o recu
noaștere a sumei neplătite“.

GENEVA. La 6 aprilie, sub auspi
ciile Organizației internaționale a 
muncii s-a deschis la Geneva o reu
niune tehnică consacrată studierii 
nomadismului și sedentarizării. în 
afară de specialiștii O.I.M., la reu
niune participă reprezentanți ai 
O.N.U., F.A.O., U.N.E.S.C.O., Or
ganizației mondiale a sănătății, ai 
Ligii statelor arabe și altor organi
zații.

TRIPOLI. Guvernele Marii Bri
tanii și Libiei au căzut de acord să 
înceapă la 20 aprilie convorbiri în 
problema bazelor militare britanice 
de pe teritoriul libian. Guvernul li
bian a anunțat, în același timp, că 
a propus guvernului S.U.A. inițierea, 
la 29 aprilie, a unor tratative în 
problema bazelor militare americane 
din Libia.

ROMA. în noaptea spre 6 aprilie, 
un grup de huligani neofasciști au 
aruncat o grenadă în clădirea din 
orașul Sassari, unde lucrează pre
ședintele grupului de consilieri co
muniști în Consiliul municipal. Gre
nada nu a explodat. Acest atentat 
a stîmit indignarea populației ora
șului, care a organizat demonstrații

spontane, cerînd interzicerea parti
dului neofascist „Mișcarea socială 
italiană".

WASHINGTON. Generalul ame
rican Douglas MacArthur a încetat 
din viață duminică seara, în vîrstă 
de 84 de ani. Președintele Statelor 
Unite, Johnson, a hotărît ca MacAr
thur să fie înmormîntat cu cele mai 
înalte onoruri.

JAMMU. La granița dintre Pakis
tan și India, în Cașmir, s-au produs 
incidente care, potrivit agenției 
Associated Press, s-au soldat cu uci
derea a doi militari indieni.

ALGER. Președintele Algeriei, 
Ben Bella, a rostit duminică o cuvîn- 
tare în satul Al-Albaatashar cu prile
jul primei aniversări a „Zilei împă
duririlor". El a anunțat că pînă la 
sfîrșitul acestui an va fi adoptată o 
lege de limitare a proprietății fun
ciare.

BEIRUT. Duminică s-a desfășu
rat în Libanul de nord prima etapă 
a alegerilor legislative. Rezultatele 
preliminare ale primei etape indică 
succesul fostului prim-ministru, 
Rașid Karame și a altor oameni 
politici proeminenți.

BRUXELLES. La Bruxelles a fost 
dat publicității un comunicat prin 
care se anunță restabilirea relațiilor 
diplomatice între Belgia și R.A.U. 
Relațiile diplomatice dintre cele două 
țări au fost rupte în februarie 1961, 
cu prilejul demonstrațiilor de protest 
de la Cairo, împotriva asasinării lui 
Patrice Lumumba.

SANTO DOMINGO. In rîndurile 
triumviratului conducător al Repu
blicii Dominicane a izbucnit o criză, 
în urma căreia unul din membrii a- 
cestuia, Tapia Espinal, și-a prezen
tat demisia. Espinal a stîmit nemul
țumiri ordonînd reîncorporarea în 
cadrele armatei a generalului Gua- 
rione Estrella, fost șef de stat major 
în timpul dictaturii lui Trujillo.

SEUL. în Coreea de sud au loc 
tratative între guvernul sud-coreean 
și reprezentanți ai comandamentu
lui trupelor americane din regiunea 
Oceanului Pacific în legătură cu 
modernizarea armamentului forțelor 
armate sud-coreene.

ROMA. Ministrul de externe aî 
Indoneziei, dr. Subandrio, care a 
sosit la Roma venind de la Paris, 

a avut luni o întrevedere cu pri
mul ministru italian, Aldo Moro.
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DELHI. Primul ministru al Bhu- 
tanului, Jigme Dorji, a fost asasinat 
duminică de un necunoscut în ora
șul Phunseling. Bhutanul este 
regat situat în munții Himalaia, 
tre India și R. P. Chineză, avînd 
statut de protectorat al Indiei.

SALISBURY. In capitala Rhode- 
siei de sud, au avut loc duminică 
grave tulburări. Poliția a folosit gaze 
lacrimogene pentru a împrăștia su
tele de demonstranți africani. Au fost 
operate numeroase arestări.

BEIRUT. Un comunicat publicat 
la Beirut anunță încheierea opera
țiunilor de transferare a conturilor 
fostei Bănci a Siriei și Libanului 
Băncii centrale a Libanului. Pînă în 
prezent, Banca Siriei și Libanului, a- 
flată sub conducerea unor experți 
francezi, îndeplinea atribuțiile Băn
cii centrale a statului libanez.

TOKIO. Japonia și Coreea de sud 
au căzut de acord luni să suspende 
convorbirile la nivel ministerial cu 
privire la reglementarea problemei 
pescuitului în Marea Japoniei;
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