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Uzinoi de alumină Oradea.Lucrări de montaj pe șantierul Foto : R. Costin

INTERVIUL NOSTRU

Secție modernă
pentru prăjini fi mufe de pompaj

PROTECȚIA APELOR

UTILAJE PENTRU ȘANTIERELE
•>

INDUSTRIEI CHIMICE
Dezvoltarea industriei chimice — 

menită să valorifice tot mai complex 
și la un nivel superior resursele na
turale ale țării — ocupă un loc de 
prim ordin în cadrul planului de 
șase ani. Drept urmare a investițiilor 
făcute de stat, a eforturilor depuse 
de întreprinderi, nivelul producției 
industriei chimice a fost anul trecut 
de 18 ori mai mare decît cel din 1948.

, Acestei ramuri importante a eco
nomiei naționale îi sînt alocate în 
continuare fonduri de investiții în
semnate. Uzina de alumină Oradea, 
Uzina de aluminiu Slatina, Combi
natele de îngrășăminte chimice de la 
Turnu Măgurele și Tg. Mureș, Com
binatul de chimizare complexă a ga
zelor naturale de la Craiova, Combi
natul de celuloză și hîrtie din paie 
Călărași, Fabrica de celofibră, celo
fan și sulfura de carbon de la Brăila 
și altele — iată cîteva din marile 
obiective care vin să mărească pon
derea industriei chimice în ansam
blul industriei.

Lucrările de construcție pe șantie
rele acestor obiective se desfășoară 
în ritm susținut. Colectivele între
prinderilor din cadrul Direcției ge
nerale de construcții-montaj pentru 
uzine chimice și rafinării muncesc 
intens pentru darea în funcțiune la 
termenele stabilite a obiectivelor 
aflate în construcție. Experiența a- 
cumulată a arătat că în grăbirea e- 
xecuției lucrărilor și punerii în 
funcțiune a construcțiilor un mare 
rol are mecanizarea largă a procese
lor de lucru.

In anul 1964 gradul de mecani
zare complexă a lucrărilor cu vo
lum mare de muncă va crește simți
tor. La săpături, fundații etc acest 
spor este mai mare cu 5 la sută față 
de anul trecut, iar la lucrările de 
betoane — cu 3 la sută. Prin intro
ducerea pe mai multe șantiere a 
pompelor de beton se va asigura 
mecanizarea complexă a lucrărilor 
de turnare a betoanelor. Ele au fost 
experimentate cu bune rezultate pe 
șantierele Palas, Turnu Măgurele și 
Slatina. Asemenea mecanisme sînt 
în curs de montare și pe șantierele 
din Brăila, Copșa Mică și Oradea.

Trecerea la un grad de mecani
zare mai înalt nu se realizează însă 
numai prin dotarea întreprinderilor 
de construcții-montaj cu noi utilaje; 
acest lucru este necesar să se facă 
îndeosebi pe seama folosirii cit mai 
judicioase și complete a parcului de 
utilaje existent. In acest scop s-au 
luat o serie de măsuri care să asi
gure realizarea unor indici cit mai 
înalți de utilizare a mijloacelor me
canizate, astfel încît unele utilaje, 
în special macaralele grele și 
excavatoarele peste 1 m c, să fie di
rijate pe șantiere numai pe bază &e 
grafice trimestriale, în funcție de 
necesitățile reale. Este foarte impor
tant acest lucru, deoarece nerespec- 
tarea graficului, menținerea peste 
termen a utilajului pe un șantier a- 
trage după sine încălcări ale fluxu
lui de lucru pe alte șantiere; unde 
urmează să fie folosite. Conducerile 
șantierelor din Oradea și Onești au 
luat toate măsurile pentru respecta
rea acestor grafice. Ele analizează în 
mod temeinic sarcinile ce le revin 
pentru perioada următoare, întoc
mind planurile operative în mod co
respunzător. Pe șantierul de la Sla
tina însă sînt concentrate în același 
timp multe asemenea utilaje, iar 
la întreprinderea din Tulcea nu 
se dă suficientă atenție 
planuri,

utilajele să funcționeze 
doar în anumite ca- 

situația în care utila- 
be-

acestor 
J ', activitatea de producție 
nefiind corelată cu necesarul de 
utilaje. Aceasta a făcut ca une
ori să se creeze stocări de uti
laj greu, solicitat de alte șantiere.

Pentru folosirea utilajelor grele 
la întreaga capacitate s-a luat mă
gura extinderii lucrului în acord,, ast-

fel încît 
în regie 
zuri. In 
jul deservește brigăzile de 
toniști sau montori, mecanicul intră 
în brigada respectivă, fiind 
fel cointeresat în realizarea 
cinilor 
măririi 
cutate 
etc. și 
cu mecanicii —-------
introdusă pe șantiere, dă bune 
rezultate. In această direcție au do
vedit preocupare constructorii de pe 
șantierul Combinatului de îngrășă
minte chimice din Tg. Mureș. Nu a- 
celași lucru se poate spune însă des
pre șantierele din Brăila, unde ne- 
urmărirea și lipsa de analiză a rea
lizărilor zilnice obținute de utilajele 
grele a dus la rezultate nesatisfăcă
toare.

Folosirea cu randament ridicat a 
utilajelor de construcții impune ge
neralizarea lucrului în două schim
buri mai ales la agregatele grele. In 
această privință întreprinderile de 
construcții-montaj sînt datoare să ia 
în mod hotărît măsuri pentru întă
rirea schimbului doi și aducerea lui 
la nivelul schimbului unu. Aceasta 
pentru că pe unele șantiere rezulta
tele obținute în schimbul II sînt încă 
sub posibilități. Pe, multe șan
tiere s-au luat măsuri de ilu
minare a locurilor de muncă, de 
asigurare cu forțele de muncă nece
sare. repartizînd un număr cores
punzător de ingineri și maiștri fie
cărui schimb. Pentru deservirea uti
lajelor grele cu mașini de transport 
suficiente, s-a trecut la folosirea 
basculantelor în două schimburi de 
șoferi. De asemenea, s-au format e- 
chipe de mecanici pentru întreține
rea și revizia autocamioanelor în 
cursul nopții.

Multe stagnări în activitatea uti-’ 
lajelor sînt și ca urmare a faptului 
că unele drumuri din șantiere nu 
sînt .suficient amenajate, nu s-a asi
gurat din vreme scurgerea apelor 
pluviale. Această situație provine 
din aceea că mai sînt unii conducă
tori de șantiere, care printr-o greși
tă înțelegere a modului de a face 
economii, caută să le obțină pe sea
ma drumurilor, fără a-și da seama 
de pierderile ce provin prin circu
lația greoaie a vehiculelor. Pentru a 
se înlătura în viitor această situație 
s-a trecut la întreținerea în condiții 
corespunzătoare a căilor de acces la 
punctele de lucru, măsură care este 
urmărită îndeaproape de cadrele di
recției noastre generale.

Folosirea parcului de utilaje și 
autocamioane în două schimburi ri
dică și problema stării lor teh
nice. Neasigurarea unei bune și 
continue funcționări a utilajului, prin 
imobilizări mari în reparație, aduce 
prejudicii atît producției, cit și bri
găzilor de muncitori. Măsurile care 
s-au luat pentru menținerea unui 
parc activ cit mai ridicat se referă 
la cele două capitole mari de acti
vitate și anume la modul de exploa
tare și întreținere a utilajelor și la 
execuția în termen a reparațiilor. 
Condițiile tehnice de exploatare a 
utilajelor trebuie să fie respectate 
cu strictețe, atît de constructori, cit 
și de mecanici. Există încă pe unele 
șantiere mentalitatea de a se pretin
de ca utilajul să lucreze în orice 
condiții. Chiar pe șantiere mari,

ast- 
sar- 

de producție. Metoda ur- 
zilnice a lucrărilor exe- 

de excavatoare, buldozere 
analiza indicilor obținuți, 

care le deservesc,.

Ing. Eugen SOLOMON 
director tehnic
în Ministerul Industriei 
Petrolului șl Chimiei

(Continuare în pag. III-a)

O hală mare, modernă, iluminată 
fluorescent, adăpostește una dintre 
cele mai noi secții de fabricație de la 
Uzina mecanică Cîmpina — secția de 
prăjini de pompaj, intrată recent în 
funcțiune. Aici se produc prăjini și 
mufe utilizate de petroliștii din sche
le la extracția țițeiului prin pompe 
de adîncime — sistem de exploatare 
aplicat azi la un mare număr din 
sondele în producție. Tehnicitatea 
producției este ridicată. In fluxul 
tehnologic de fabricare a prăjinilor 
se aplică procedee . avansate de 
lucru. Comenzile automate și apara
tura electronică cu care este înzes
trat cuptorul asigură regimul ter
mic corespunzător și o calitate su
perioară a pieselor. Ciclul de fabri
cație este încheiat în sectorul de 
prelucrări mecanice unde tijele sînt

în Valea Motrului
In Valea Motrului, cel mai tînăr 

bazin carbonifei al țării, a intrat 
recent în producție mina Horăști. La 
mină s-au terminat lucrările de con
strucții și montajul unei instalații 
moderne de preparare, depozitare și 
încărcare a cărbunelui în vagoane, 
întreaga instalație, alcătuită din- 
tr-un transportor pe cablu, agrega
tele de separare a sterilului, de con- 
casare a cărbunelui, silozuri etc se 
întind pe o lungime de peste 600 
m. Lucrînd cu întreaga sa capaci
tate, instalația va putea prepara, 
depozita și încărca în vagoane 175 
tone cărbune pe oră. Proiectul a- 
cestei instalații a fost întocmit de 
către Institutul de studii și proiec
tări miniere București, iar utilajele 
au fost fabricate in țară.

Turneul Ansamblului 
„Rapsodia romînă“

Ansamblul folcloric „Rapsodia ro
mână" a părăsit marți Capitala, por
nind din nou într-un turneu peste 
hotare. Turneul va începe la Paris, 
unde se vor prezenta 25 de specta
cole. In continuare, artiștii romîni 
vor da. spectacole în Belgia, Olanda 
și în alte țări europene. In acest 
turneu ansamblul, condus de artis
tul poporului. Ionel Budișteanu, va 
cuprinde : o orchestră populară com

strunjite și filetate. Filetarea cepuri
lor tijelor se realizează, de asemenea, 
după un procedeu înaintat — prin ru
lare. Avantajele au fost calculate de 
serviciul tehnologic al uzinei, care a 
pus la punct această tehnologie : 
timpul necesar pentru filetarea unei 
prăjini este de aproape 6 ori mai 
mic față de filetarea prin așcniere.

In noua secție a fost organizată o 
linie tehnologică separată în vederea 
fabricării mufelor pentru 
Mașinile unelte sînt așezate 
fluxul normal de lucru. La 
fabricarea mufelor se făcea 
pline. Colectivul secției a 
strat că, folosind material 
procesul tehnologic se 
Acum se utilizează numai asemenea 
materiale, economisindu-se cantități 
însemnate de metal.

prăjini, 
după 

început, 
din bare 
demon- 
tubular,

simplifică.

O nouă mină
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Pe porțiunea de șosea dintre Arcul 
de Triumf 
najează o 
circulație

șl Casa Scînteii se ame- 
a treia „panglică" de 
pentru autovehicule și 

pietoni.

Pădurea de liliac

peste hotare
din 30 de instrumentiști, a- 
ca soliști pe Angela Moldo-

pusă 
vînd 
van, Damian Luca, și Nicolae Băluță, 
artiști emeriți, Ion Cristureanu și 
alții, o formație coregrafică alcătuită 
din 32 de dansatori avînd ca. maeș
tri de balet pe artiștii emeriți Po
pescu Județ și Gheorghe Baciu. Re
gia spectacolelor aparține lui Hero 
Lupescu de la Teatrul de Operă și 
Balet.

(coresp. „Scînteii"). — 
la Ponoarele (lingă Baia 
fost declarată de către A- 
Romîne monument al na- 

mai

CRAIOVA
Pădurea de 

de Aramă), a 
cademia R. P. 
furii. Aceasta este una dintre cele
mari păduri de liliac din fără. Ea ocupă 
o suprafafă de aproape 20 hectare și in 
perioada înfloritului constituie o atracție 
deosebită pentru turiști. In fiecare an, în 
prima duminică după înflorirea liliacului 
se organizează aci serbări cîmpeneșfi. 
In prezent, in vederea sărbătorii liliacului 
din acest an, se execută lucrări de ame
najare a drumului de munte, precum și 
lucrări de intrefinere a pădurii.

In regiunea Dobrogea

Liacră r i h1 agr ic olo
LA 'riMPUL OPTIM
Ritm intens și calitate superioară

In Lunca Șiretului, 
de la Pechea, Foltești, 
și în celelalte comune 
Galați se muncește intens la semă
natul porumbului.

Cînd am ajuns în comuna Frumu- 
șița, pe tarlalele de lingă izlazul sa
tului lucrau 6 semănători din bri
gada condusă de A. Marcu, de la 
S.M.T. Tulucești. Inginera Niculina 
Mogoș, împreună cu"Pavel Drăgan, 
președintele gospodăriei, controlau 
semănăturile. Amîndoi erau mulțu
miți de calitatea lucrărilor care s-au 
făcut pînă atunci. Avînd pregătite 
din timp sămînța și terenul, colec
tiviștii din Frumușița au însămîn- 
țat în două zile peste 100 de ha 
cu porumb.

La gospodăria colectivă 7 Noiem
brie, din comuna Pechea, lucrează 
brigada de tractoare condusă de 
Iancu Vătămanu. Pînă acum tracto
riștii au pregătit întreaga suprafață 
de 940 ha planificată pentru porumb 
și, ajutați de colectiviștii Nicolae Se- 
rea, Gică Manolache
au

pe dealurile 
Scînteești ca 
ale raionului

teren. Bine este organizată munca 
și la gospodăria colectivă din comu
na Tulucești. Cele 10 semănători au 
fost repartizate în mod egal la bri
găzile de cîmp. Membrii consiliului 
de conducere, împreună cu briga
dierii, sînt toată ziua pe teren, co- 
trolează calitatea 
ziua se muncește 
seara, pînă tîrziu, 
lor, se pregătește

Pentru ca semănatul porumbului 
să se facă la timp și în condiții a- 
grotehnice superioare, specialiștii 
din cadrul consiliului agricol raio
nal au fost repartizați să ajute în 
această perioadă 
de semănat cele 
fețe.

Datorită bunei 
cii, folosirii 
mașinilor, hărniciei cu care se lu
crează, mecanizatorii și colectiviștii 
din raionul Galați au semănat pînă 
ieri 8 200 ha cu porumb, situîndu-se 
astfel printre fruntașii regiunii.

Gh. BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

150000 ha msănfmțate
cu porumb

lucrărilor. Aci, 
la semănat, iar 
la lumina faruri- 
patul germinativ.

unitățile care au 
mai mari supra-

organizări a mun- 
din plin a capacității

Dezvoltarea economiei naționale impune ca apele țării — rîuri, 
lacuri — să fie folosite cit mai rațional pentru ca diferitele sectoare 
de activitate să aibă apă în cantități suficiente și de calitate cores
punzătoare. Un redactor al ziarului nostru a adresat cîteva întrebări 
tov. ing. V. Chiriac, vicepreședinte al Comitetului de stat al apelor, in 
legătură cu gospodărirea apelor și protecția calității lor.

protecțiaCe probleme ridică 
calității apelor ?

In uzine și fabrici, ca 
consumul casnic și public 
se utilizează anual peste 3 miliarde 
metri cubi de apă, de 5—6 ori mai 
mult decît înainte ’de 1944. Pentru a 
asigura permanent apa necesară 
din rîurile care au variații mari 
de debite, s-au construit sau se con
struiesc baraje cu lacuri de acumu
lare mari, cum sînt cele de la Bi- 
caz, Sadu, Teliuc, Văliug, Firiza, 
Vidraru. Dar a privi problema apei 
numai sub aspectul 
seamnă a o rezolva numai pe ju
mătate. Este necesar ca ea să co
respundă și din punct de vedere 
calitativ. Apa nu poate fii folosită 
așa cum se prezintă în rîuri, lacuri 
etc. Sè impune ca atît apa destinată 
consumului populației cit și cea fo
losită de industria alimentară, ter
mocentrale, pentru fabricarea hîr- 
tiei și celulozei, irigații etc. să aibă 
anumite însușiri. Prezența, peste a- 
numite limite, a suspensiilor mine
rale sau organice, a sărurilor 
chimice, a petrolului, acizilor, mi
crobilor etc. împiedică folosirea ei, 
provoacă uneori pagube.

întreprinderile industriale și ora
șele evacuează anual, prin rețelele 
lor de canalizare, o cantitate mare 
de apă reziduală, de zeci și sute de 
ori mai încărcată cu impurități de
cît în momentul cînd a fost pre
luată din rîuri pentru a fi folosită. 
La o spălătorie de cărbuni, apele 
reziduale au de 500—1 000 de ori 
mai multe impurități decît cele din 
rîu ; la o fabrică de hîrtie — de 500 
de ori, la o rafinărie de petrol — 
de zeci de ori etc. Și orașele 
contribuie la degradarea apelor 
prin deversarea canalelor. Este de 
aceea necesară curățirea apelor re
ziduale înainte. Operația se efectu
ează în construcții și instalații spe
ciale denumite stații de epurare, în 
care apele reziduale trec printr-o se
rie de bazine ce rețin progresiv tcate 
impuritățile.

și pentru 
din orașe

cantității în-

Ce s-a întreprins pentru puri
ficarea apelor reziduale și resta
bilirea însușirilor lor naturale ?

In ultimii trei ani s-au con
struit 130 stații de epurare a a- 
pelor reziduale pe lingă obiectivele 
industriale și orașele importante, 
înlăturîndu-se efectul negativ pe 
care apele reziduale ale acestora îl 
aveau asupra rîurilor. Asemenea 
instalații au fost realizate la Com
binatul de cauciuc sintetic Onești, 
Fabrica de penicilină Iași, exploa
tările miniere Baia de Arieș, Baia 
Sprie, Roșia Montană, schelele pe
troliere Țicleni și Boldești, Uzina de 
fibre sintetice Săvinești, precum și 

■ orașele. Constanța, Făgăraș, Alexan-
dria etc. Stația Combinatului de 
cauciuc Onești, care se întinde pe o 
suprafață de cîteva zeci de 
este cea mai mare stație de 
pentru apele industriale, 
bricile de zahăr Bucecea și 
duș, decantoarele moderne constru
ite permit curățirea apelor reziduale 
în așa măsură încît este posibilă 
refolosirea lor în fabricație, ceea ce 
scutește rîul de primirea apelor de 
canalizare, micșorînd în același timp 
și cantitățile de apă consumate.

Alte stații de epurare sînt în con
strucție. Se va executa- o stație de

hectare, 
epurare 
La fa-

Lu-

epurare a apelor de canalizare în 
Capitală și astfel Dîmbovița va de
veni curată. Va fi oprită murdărirea 
Jiului de < . . ...............
bune.

către spălătoriile de căr-

fi valorificate unele sub- 
pe care le conțin

Pot 
stanțe 
reziduale ?

Da, este posibil și de altfel 
urmărește valorificarea unei 
din substanțele utile pe care le con
țin apele reziduale. Nămolul de var 
de la fabricile de zahăr poate fi fo
losit ca amendament pe terenurile 
podzolice acide ; borhoturile de la 
fabricarea butanol-acetonei, de la 
fabricile de celuloză și de la fabrica
rea alcoolului se pot utiliza ca 
furaje, iar rumegușul rezultat de la 
debitarea lemnului, brichetat cu un 
liant rezidual provenit de la fabri
carea cauciucului sintetic, consti
tuie un combustibil foarte bun. 
Multe'dintre apele reziduale pot fi 
folosite, în anumite condiții, la iri
gat, permițînd sporirea producției 
agricole. In această direcție au și 
fost obținute unele rezultate bune. 
La Fabrica de hîrtie și celuloză 
Zărnești s-a construit o mare insta
lație pentru prepararea drojdiei 
furajere din leșiile reziduale de la 
fabricarea celulozei. Pe lingă mic
șorarea impurificării rîului Bîrsa, 
se obține și o cantitate de 10 tone 
drojdie furajeră pe zi. Se studiază și 
posibilitățile de extragere a droj
diei furajere din apele reziduale de 
la secțiile de fabricare a plă
cilor fibrolemnoase din noile mari 
combinate de industrializare a lem
nului. In ce privește utilizarea în 
agricultură a apelor reziduale, s-au 
realizat cîmpuri experimentale iri
gate la Tuzla, Sîn-Simion și Berveni.

apele

se și 
părți

Ce se mai intenționează pen
tru a preveni degradarea ape
lor ?

Problema principală este de a ve
ghea în permanență ca 
duale deversate în rîuri 
țină impurități care 
provoca unele pagube 
Majoritatea unităților cărora le re
vin sarcini privind executarea și 
exploatarea lucrărilor de epurare a 
apelor reziduale își respectă riguros 
obligațiile. Sînt însă și cazuri cînd 
nu se acordă suficientă atenție a- 
cestei probleme. Chiar în iarna 
1963—1964, săracă în precipitații, 
cînd rîurile au avut debite scăzute, 
unele întreprinderi nu au respectat 
măsurile de purificare a apelor re
ziduale. Combinatul de industriali
zare a . lemnului Pitești și alte în
treprinderi din acest oraș au evacuat 
apele reziduale în rîul Argeș fără 
a le epura. Fabrica de hîrtie Bușteni 
a,deversat în Prahova ape încărcate 

, cu fibre neepurate.
Pentru a avea ape curate este ne

cesar ca unitățile industriale și ora
șele să-și construiască stațiile de 
epurare potrivit programului stabi
lit, iar cele terminate să fie exploa
tate eficient și continuu pentru a se 
asigura o bună protecție a calității 
apelor țării. Ministerele și sfaturile 
populare, cînd dau în funcțiune uni
tăți industriale noi, să urmărească și 
darea în exploatare a stațiilor de 
epurare necesare și să acorde tot 
sprijinul pentru ca ele să fie folo
site în permanență.

apele rezi- 
să nu con- 
ar putea 
economiei.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
In unitățile agricole socialiste din 
regiunea Dobrogea se muncește cu 
însuflețire la semănatul porumbului. 
Gospodăria de stat Săcele, gospodă
riile agricole colective Poarta Albă, 
Sinoe, Bărăganul, Plopeni și altele 
au și terminat această lucrare. Pînă 
în seara zilei de 14 aprilie, în re
giune s-au însămînțat peste 150 000 
hectare cu porumb boabe și pentru 
siloz, ceea ce reprezintă mai mult de 
65 la sută din suprafața planificată.
A ’

îngrijirea pășunilor

și Jani Petcu, 
jumătate dinsemănat aproape

In acest an, la gospodăria do stat Focșani se vor cultiva cu porumb 600 
de hectare. In fotograiie : se controlează calitatea semănăturilor.

TlRGU MURES (coresp. „Scîn
teii“).—O rezervă importantă pentru 
asigurarea bazei furajere o consti
tuie îmbunătățirea pășunilor și fîne- 
țelor naturale, care ocupă în regiu
ne o suprafață de peste 385 000 ha. 
In numeroase gospodării colective 
s-au organizat echipe speciale pen
tru executarea lucrărilor pe pajiștile 
naturale. Colectiviștii din Ciceu, 
raionul Ciuc, care dispun de 1330 
ha pășuni, muncesc la defrișarea ar- 
boretelor de pe o suprafață de 250 
ha, scosul cioatelor și strînsul pie
trelor, curățirea pășunii de buruieni, 
distrugerea și nivelarea mușuroaie
lor. Acțiuni asemănătoare se desfă
șoară și în numeroase gospodării co
lective din raioanele Toplița, Odor- 
xiei și Reghin.

Scrisori către „Scînteia“

hoslovacă, R.D. Germană, R.P. Po
lonă, R.P. Romină, R.P. Ungară și 
U.R.S.S.

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ 
ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI

La inițiativa a numeroși șefi de 
state și guverne din Asia și Airica, 
marți s-a deschis la Londra o con
ferință internațională care va exa
mina problema sancțiunilor econo
mice ce urmează a fi aplicate gu
vernului rasist al Republicii Sud- 
Africane. Participă aproximativ 250 
de delegați din 40’ de țări, precum 
și președintele Comitetului special 
al O.N.U. însărcinat cu 
politicii de apartheid a 
R.S.A.

OLIMPIADA DE LA 
PE MICUL ECRAN

cercetarea 
guvernului

TOKIO

La Tokio s-a semnat un acord pri
vitor la sistemul de transmisie prin 
„Interviziune' a Jocurilor Olimpice 
de la Tokio. înregistrările vor fi 
transmise la Berlin și retransmi
se apoi în țările membre ale „In- 
terviziunii ' : R.P. Bulgaria, R.S. Ce-

DRUMURI INUTILE
ÎN DAUNA SUPRAFEȚELOR ARABILE

Parficipînd la lucrările de organizare a 
teritoriului unităților agricole, am avut 
prilejul să 
există încă multe drumuri 
micșorează suprafaja arabilă sau de pă
șuni a raionului nostru. Din șoseaua as
faltată Negru Vodă-Constanja pornește 
spre Chirnogeni un drum de 7 km. De 
mai bine de 3 luni s-au adus materiale 
pentru pietruirea lui. Din cauză că sec- 
jia raională de drumuri n-a luat măsuri 
pentru întinderea pietrișului, autocami
oanele și cărufele și-au croit un drum 
alăturat peste culturi și arături. Circa 
3 ha teren nu vor produce nimic. 
In aceeași situajie este și drumul care 
leagă gospodăria agricolă de »tat Peci-

constat că în raionul nostru 
inutile, care

neaga de o »eefie a acesteia. Sfaturile 
populare comunale și conducerile unor 
gospodării colective îngăduie conducto
rilor de camioane și căruje să circule 
de-a dreptul peste tarlale și izlazuri. 
Chiar la intrarea în centrul raional Negiu 
Vodă, pe o distanfă de circa 500 m, sini 
făcute peste o tarla de grîu 3 drumuri, 
deși s-ar putea circula numai pe unul ; 
între localitățile Virfopi și Albești, pe o 
rază de 4 km, peste izlaz, sînt numeroase 
încrucișări de drumuri, încît o parte din 
izlaz s-a degradat. Deși există o șosea 
asfaltată, membrii G.A.C. „9 Mai’ au 
croit un drum pentru șirele de paie pe 
o lungime de 2 km. Drumuri inutile

Problema cipriotă. După termi
narea convorbirilor oiiciale cu pre
ședintele Ciprului, premierul grec 
a dat publicității o declarație în 
care se exprimă sprijinul guvernu
lui său față de poziția președinte
lui Makarios. Comandantul forței 
O.N;U. din Cipru a trimis un ultima
tum ciprioților turci care au ocupat 
cota muntoasă ce domină șoseaua 
Nikosia-Kyrenia, cerindu-le să se 
retragă. (Alte amănunte în pag. 
IV-a).

Londra. Cifrele oiiciale privind 
rezultatele definitive ale alegerilor 
municipale desfășurate săptămîna 
trecută în 53 de comitate arată că 
laburiștii au cîștigat 160 de locuri, 
conservatorii au pierdut 66. Rezul
tatele definitive sînt: laburiștii 1 106 
locuri, conservatorii — 698.

La Bruxelles miniștrii celor șase 
țări ale Pie(ei comune au a- 
doptat un program pentru stăvili
rea inflației. (Amănunte in pag. 
IV-a).

pot fi îniilnite și la G.A.C. Amzacea, 
Topraisar, Tataru și altele.

Pierderi de teren pricinuiește și faptul 
că nu toate gospodăriile au pus în apli
care planul de organizare a teritoriului. 
Mărind solele, G.A.C. Darabani, Coba- 
din, Vilcele, Movila Verde și altele au 
desființai drumurile și au cîștigat teren. 
Mai sînt însă 26 gospodării colective care 
au sole scurte, cu drumuri între ele. Din- 
tr-un calcul sumar reiese că numai prin 
desfiinfarea acestora se pot cîșfiga peste 
100 ha teren.

Acum, cînd se execută 
de primăvară, în fiecare 
cola este bine să se ia 
desființarea unor astfel de drumuri. Culti- 
vînd aceste terenuri, gospodăriile vor ob
ține în plus cereale și furaje pentru ani
male. Este necesar să se prevină în viitor, 
prin măsuri organizatorice și educative, 
crearea de drumuri inutile.

însămîn|ărila 
unitate agri- 
măsuri pentru

Nicolae CÄLINESCU
șeful secției fond funciar 
Consiliul agricol raional 
Negru Vodă
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— Mă întorc seàrà. Dacă aveți 
cévà urgent mă găsiți voi.

Cu această înștiințare și-a început 
de fapt o nouă săptămînă pe teren 
secretarul cu problemele organiza
torice al Comitetului raional de 
partid Fetești, Ion Știucă. I-am ce
rut îngăduința să-1 însoțesc. Voiam 
să văd mai îndeaproape cum lucrea
ză un secretar raional pe teren.

Am retranscris însemnările mele 
în ordine cronologică, așa cum le-am 
luat. Iată-le :

LUNI
Deplasare 
gospodăria 
gricolă de stat 

unei indicații aPiètroiu. Pe baza 
comitetului regional de partid, biroul 
raional a format trei colective (ac
tiviști de partid, ingineri agronomi 
și zootehniști, contabili) care să a- 
nalizeze toate sectoarele de activi
tate ale celor 13 gospodării de stat 
din raion. Colectivele sînt conduse 
de cîte un secretar al comitetului 
raional. Cel condus de tov. Știucă 
se va ocupa de G.A.S.-urile Pietroiu, 
Cöcargeaua, Grădiște și Dudești. In 
primul rînd se controlează Telul cum 
comitetul de partid din gospodărie 
și-a planificat munca în organiza
rea și desfășurarea campaniei de 
primăvară. Fiecare analiză va fi ur
mată de un material cu constatările 
făcute es va fi pus în discuția co
muniștilor din gospodăria respec
tivă.

în timp ce restul colectivului ra
mifié la sediu, secretarul raional, 
împreună cu tovarășii Dumitru Du
mitru, directorul gospodăriei, și Ion 
Budu, secretarul comitetului de 
partid, se duc în baltă. Aci se întind 
celé nouă mii dé hectare ale gospo
dăriei. Muncitorii de la secția Albina 
sînt în plină campanie de semănat. 
Çu tractoriștii, secretarul organiza
ției de bază și șeful secției s-a vor
bit despre organizarea muncii, des
pre funcționarea mașinilor, despre 
vjața colectivului. Răspunzînd unor 
critici, șeful secției a recunoscut că 
nu stă întotdeauna de vorbă cu oa
menii, nu-i înțelege, nu-și face t.imp 
să-i asculte.' De aici provin tot felul 
de neplăceri. Tov. Știucă i-a propus 
secretarului să convoace o adunare 
deschisă de partid în care să se dis
cute toate aceste probleme, să-l aju
te pe inginer să-și schimbe felul de 
a munci cu oamenii.

Printre multele probleme notatë 
de secretarul raional în carnetul său 
figurează și următoarea : „Cînd vin 
caravanele cinematografice la noi, în 
raion, să fie îndreptate și spre 
baltă..."

în cuprinsul celor 1 600 de ha cit 
are această secție nu lucrează doar 
tractoare și semănători ; vezi și sere1- 
pere, o draglină, muncitori manuali. 
Pe o suprafață de 350 de hectare se 
brăzdează canale mai mari sau mai 
mici, pămîntul este nivelat și întins 
incit să rămînă drept ca o coală de 

.hîftie. Aci se amenajează o orezărie 
ce va intra în producție chiar în 
acest an. Latură cu latură se con
trolează cum se aplică măsurile sta
bilite pentru ca lucrarea să fie ter
minată la timp, se notează proble
mele pentru a căror rezolvare este 
nevoie de ajutorul comitetului ra
ional.

— Șapte litri de la fiecare vacă, atît am obținut astăzi — îl informează 
unul dintre mulgătorii gospodăriei coleciive Gîldău pe secretarul comi

tetului raional de partid.
al tovarășei Manea I. Maria din a- 
ceeași organizație“. Ambele trimise 
biroului raional spre confirmare.

Reproducem din referatele orga
nizației de bază : ....Elena M.
Gheorghe, născută îh 1926 în Cocar- 
geaua. Tovarășa, împreună cu so
țul ei (membru de partid din 1960) 
lucrează în brigada zootehnică. Fil
tern arăta că tovarășa este bine pre
gătită, permanent s-a ocupat cu 
mult simț de răspundere de îhgriji- 
reă puilor, ascuitirid continuii dé îh- 
drumarilé daté de consiliul de coh- 
ducefe al gospodăriei, făcînd prin 
aceasta să se reducă mortalitatea ld 
puii pe care i-a îngrijit anul trecut 
și în acest ari...“

„...Manea I. Maria, născută în .1927. 
Soțul ei este membru de partid din 
1945. Tovarășa Manea a lucrat in 
mai multe sectoare ale G.A.C. In 
prezent lucrează la incubator, unde 
și aici este apreciată pentru munca 
pe care o depune zi de zi stfăduin- 
du-së împreună cit celelalte femei 
de la incubatoare ca să nu aibă mai 
mult de 3 la sută pierderi...“

în prima zi a săptămînii viitoare 
cele două dosare vor fi puse în dis
cuția biroului. Din cei 641 de 
membri și candidați de partid pri
miți în acest an, 234 sînt femei.

Dimineața. Su
nă telefonul. In 
receptor se au

de vocea tovarășului dé la infor
mații :

— Tovarășe secretar, vă caută o 
tovarășă.

— Și cè vrea ?
— Spune că-i o chestiune perso

nală.
—• Să Vină sus. (Deși nu-i zi dé 

audiențe, deși își plahificase să 
meargă din vrëme la un S.M.T....).

Intră o femeie încă tînără. Este o 
colectivistă din Jegălia, Evghina 
Enache, și se plînge că soțul ei o 
bate, a izgonit-o de acasă. îi stă gîn- 
dul numai la cei doi copii. Ce s-or 
fi făcînd fără ea ?

— Și cum aș putea să te ajut? p 
întreabă secretarul după ce ascultă 
cu răbdare.

— Să vorbiți dvs. cu el, poate-și 
bagă mințile-n cap. E om de treabă 
de altfel, trebuie să vă asculte.

Știucă o invită în mașină. La Je
gălia oprește la sfat și trimite pe 
cineva să-1 cheme pe Dumitru Chi- 
riac, secretarul comitetului de 
partid, pe Tudor Buzoianu, președin
tele sfatului, și, bineînțeles, pe Do- 
bre Enache, împricinatul. Cele două 
părți și-au aruncat reciproc acuza
ții, aparent grave, dar, privind mai 
atent cum stau lucrurile, vinovăția 
soțului ieșea la iveală, fapt recu
noscut chiar de Dobre. Nu redăm în 
amănunt toată discuția purtată. Cert 
este că pînă la urmă ainîndoi au 
făgăduit că se vor strădui să înlă
ture motivele de ceartă.

Din pricina asta secretarul comi
tetului raional de partid a întîrziat 
mai bine de un ceas. Ce și-or fi în
chipuit tovarășii de la S.M.T. ?

Gheorghe VLAD

u

SCRISORI Rgwmam
GENERÄTÖÄRE DE SUDURĂ

Sudorul Enè Roșea, de la Rafinăria ,,9 
Măi "-Ploiești, ne-a scris că genétaloa- 
rële de sudură model „Ceahlăul" cu 
care lucrează nu sînt de bună calitate.

In răspunsul trimis redacției, Ministe
rul Industriei Petrolului și Chimiei arată 
că într-adevăr àcëstë generatoare nu 
dau satisfacție. Ca utmăre, a semnalat 
Ministerului Industriei Cbnstrucțiilor de 
Mașini care sînt defectele generatorului 
amintit, propurtînd să fie 
corespunzătoare.

LUCRĂRILE
AU FOST PUSE LA

luate măsuri

PUNCT

efectuate dé

LA ORELE PROPUSE

APROVIZIONAREA
MAGAZINELOR COOPERATIVEI

15 ZILE ÎN LOC DE 33

Biroul comite
tului raional 
și-a propus să 

facă o analiză a muncii orga
nizațiilor de partid din tribunal 
și procuratură pentru sprijinirea 
formelor obștești în aplicarea prin
cipiilor legalității socialiste. între 
Știucă și președintele tribunalului 
raional, care va prezenta informa
rea, are loc o convorbire. Un succes 
al activității organelor judiciare lo
cale îl constituie sprijinirea și în
drumarea celor 27 comisii de împă
ciuire de pe lingă sfaturile populare. 
Anul trecut, aceste comisii au oprit 
în fază de reclamații 1 200 de dosa
re. în felul acesta, mii dé cetățeni au

MARȚI

fost scutiți să-și mai piardă vremea 
pe drumuri, să facă cheltuieli inu
tile.

Tovarășii Constantin Șerban, prim- 
secretar, precum și secretarii Ion 
Petcu, Marin Lefter și Ion Avram 
(acesta din urmă președintele con
siliului agricol raional) sînt infor
mați de către tov. Știucă despre 
unele probleme în legătură cu ore- 
zăria pe care o vizitase cu o zi îna
inte. Se ajunge la concluzia că ar fi 
bine dacă lucrarea aceasta și-ar găsi 
loc și în planul de acțiuni patriotice 

'ale tineretului. Este chemat Ion Tri- 
fu, primul secretar al comitetului 
raional U.T.M., să-și spună părerea. 
Au discutat, iar acum îi văd vor
bind despre unele probleme de or
din gospodăresc, care ar trebui re
zolvate pînă vot pleca tinerii : ca
zarea, masa, transportul de la ba
răci pînă la locurile de muncă.

7.30 dimlnea- 
MIERCURI-JOI ța. Șoferul în

treabă :
— încotro mergem astăzi, tovarășe 

secretat ?
— Spre G.A.C. Gîldăui
Este una din gospodăriile colective 

des vizitate de Știucă. Face parte 
din cele cîteva gospodării mai slab 
dezvoltate în comparație cü celelalte 
din raion. Biroul a luat o serie în
treagă de măsuri pentru întărirea 
acestora. Printre altele, fiecare din 
aceste gospodării a fost încredințată 
cite unui secretar al comitetului ra
ional care să se ocupe în mod spe
cial de îndrumarea ei.

împreună cu tovătăși din biroul 
otganizației de bază, primul drum 
și-l face la sectorul zootehnic. In 
grajduri domnește ordinea, se vede 
că îngrijitorii nu neglijează curățe
nia. Animalele aii ie$it cam slabe 
din iarnă. Și totuși situația de a- 
cum nu se compară cu céà de anul 
trecut. Lipsă de furaje, producții 
mici, mortalitate la viței, fluctuație 
în rîndul îngrijitorilor. Zile întregi 
a stat tov. Știucă printre colectiviș
tii din Gîldău. La începutul anu
lui a asistat la întocmirea cifrelor 
de plan, a sprijinit înființarea unui 
comitet de partid pe gospodărie cu 
6 organizații de bază. Printre sec
toarele care primeau un asemenea 
ajutor de preț a fost și zootehnia. 
El a propus consiliului de conducere 
să numească îh munci de răspun
dere (brigadieri, șefi de echipă, în
grijitori dé animale) pe cëi mai burii 
colectiviști, ä stat de vorbă cu fie
care din ei să-și dea seama ce fel 
de oameni sînt. în prezent, produc
ția de lapte obținută de la fiecare 
vacă s-a ridicat pînă pe la 7 1 zilnic 
iar de mortalități, pe acest an, nici 
pomeneală.

S ÎMBATĂ

Lucrările de electrificare 
către secția mixta energetică Vaslui la 
G.A.S. „Scînteia" din comuna Rebricea, 
raionul Negrești, sînt de slabă calitate 
— ne-a scris corespondentul voluntar 
Gh. Elizéi.

Constatînd că cele semnalate sînt în
temeiate, Întreprinderea regională de 
electricitate lași a luat măsuri pentru 
executarea remedierilor necesare.

Tov. Ion Urzică, din comunii Ccrcova, 
raionul Strehăia, ne-a scris Ca orele de 
sosire și plecare a trenurilor din stafia 
însurăței nu silit coordonate cu orele 
de intrare și ieșire de la lucru a munci
torilor exploatării miniere deservite de 
această stafie.

La întocmirea noului mers al trenuri
lor, care va intra în funcfiune la 31 mai, 
s-a ținut seama de cele semnalate — 
ne răspunde Serviciul mișcării din Di
recția regională C.F.R. Craiova. Orele 
de sosire și plecare a trenurilor din sta
ția însurăței s-au stabilit de comun a- 
cord cu conducerea exploatării miniere, 
asigUrîndu-se trenuri potrivite de sosire 
și plecare de la luctu pentru toate 
schimburile.

Colectivistul Petre Tărăboanfă din co
muna Brusturi, raionul Tg. Neamf, ne-a 
sesizat că magazinul cooperativei din 
satul Tîrzia nu este bine aprovizionai 
cu mărfurile necesare.

Uniunea raională a cooperativelor de 
consum Tg. Neamf ne răspunde că lipsa 
din magazin a articolelor care se gă
sesc la centrul cooperativei și în depo
zitele uniunii raionale se datorește fap
tului că conducerea cooperativei și 
merceologul nu s-au ocupat cu grijă 
de aprovizionarea magazinului. Au fost 
luate măsuri in vederea unei aprovizio
nări neîntrerupte a magazinelor cu măr
furile cerute de cumpărători.

Cifitorul S. Roșea din Capitală né-a 
semnalat că unitățile întreprinderii de 
industrie locală „Nufărul" efectuează 
cu mare intîrzieré comenzile de spălare 
a lenjeriei. Spre exemplu, lui i s-a fixai 
termen pentru a ridica lenjeria dată la 
spălat după 33 de zile.

Secția industriei locale a Sfatului 
popular al Capitalei ne răspunde că în 
prezent sînt în curs de realizare măsuri 
de mărire a capacității de spălare la a- 
ceâslă întreprindere, ceea 
posibilităfi de reducere 
de execujie a comenzilor

NELĂMURIT

VINERI
La prima oră. 
Pe maSa de lu
cru — două do- 
nr. 1/1964 de 

al tovarășei 
din organizația

sare. Citim : „Dosar 
candidat dé partid 
Gheorghe M. Elena 
de partid a G.A.C. „23 februarie“ 
din Cocargeaua și dosar nr. 2/1964

CU VITEZA MELCULUI

a muncito- 
care sesi- 

consideră perse- 
G.A.S. Moțăfei, și 
raional de partid 
trimis scrisoarea

POLICLINICA VA FUNCȚIONA 
ÎN CONÖifil MAI SUNE

Din cauza spațiului necorespunzător, 
activitatea .policlinicii de adulfi Bacău 
este stingherită, ne-a scris un corespon
dent din acest oraș.

Sfatul popular regional Bacău ne răs
punde că'â luat măsuri pentru mutarea 
secției Sănătate și Prevederi Sociale ä 
orașului din incinta policlinicii, în spa
țiul eliberat urmînd să fié instalate noi 
cabinete medicale. De asemenea, au 
fost schimbate orele de funcționare a 
unor cabinete, ceea ce a dus la îmbu
nătățirea activității lor. In următoarele 
trei luni se vor muta in local propriu 
secfiile O.R.L. și Oftalmologie, astfel că 
policlinica va avea asigurate condiții 
pentru o mai bună deservire medicală 
a populafiei.

ce va crea 
a termenelor 
sub 15 zile.

I

Opt zile i-au trebuit mandatului poș
tal trimis de Mihai Blejan prin oficiul 
poștal din Babadag ca să 
comună situată la 18 km. 
cord !

Pentru viteza de melc
lucrat, sâlariații în cauza de là oficiul 
poștal au fost sancționați; după cum ne 
informează Direcția regională P.T.T.R. 
Dobrogéà.

ajungă înfr-o 
Adevărat rè-

cu care s-a

ÎNT5MIN LOCAL
CORESPUNZĂTOR

La Moreni. magazinul de încălțăminte 
este instalat îritr-un Igcal mic, neincăpă- 
tor. Din ceastă cauză nu se poate asi
gura o bună deservire a cumpărătorilor * t
— ne-a scris tov. V. Olfeanu din loca
litatea amintită.

Sfatul popular al raionului Cîmpina 
ne informează că au fost luate măsuri 
pentru mutarea magazinului într-un lo
cal corespunzător.

Avem în față o scrisoare 
rului Gheorghe Decă, prin 
zează redacfia că se 
cutat de conducerea 
răspunsul Comitetului 
Calafat, căruia i s-a 
spre cercetare.

Ce cuprind ele ? Autorul scrisorii a- 
rată că a criticat într-o ședinfă de par
tid pe directorul gospodăriei, Dumitru 
Vameșu, și pe inginerul zootehnist Ion 
Bilă pentru unele deficiente în condu
cerea treburilor gospodăriei. Din ziua 
următoare au început să-l persecute, 
ceea ce l-a determinat să-și dea de
misia. După un timp, la îndemnul secre
tarului comitetului de partid din gos
podărie, s-a prezentat la director cu o 
cerere pentru a fi reprimit la lucru. Di
rectorul â fot amînat rezlovarea cererii 
de la o săptămînă la alta. Decă a mai 
făcut doUă cereri, dar n-au fost rezol
vate. In răspunsul său, comitetul raional 
de partid ne informează că „muncitorul 
Decă a fost scos abuziv din serviciu, 
fără asentimentul conducerii gospodă
riei de stat, de către inginerul Ion Bilă”. 
Tot Bîlă este cel care a refuzat să-l re-

primească la lucru și, în
Decă a fost reîncadrat peste capul in
ginerului. In răspuns se mai arată că a- 
cesta nu ține seama de îndrumările și 
dispozițiile conducerii gospodăriei, iar 
conducerea Trustului Gostat Tr. Severin, 
care cunoașțe abaterile lui, n-a luat nici 
o măsură.

Acest răspuns lasă nelămurite un șir 
de fapte semnalate în scrisoarea tov. 
Decă. Sînt sau nu adevărate cele ară
tate în scrisoare despre lipsurile în ac
tivitatea directorului ? A tărăgănat sau 
nu rezolvarea cererii lui Decă ? Doar di
rectorul este conducătorul gospodăriei, 
cererea i-a fost adresată lui și ingine
rul era obligat să-i îndeplinească hofă- 
rîrea. în răspuns se subliniază că ingi
nerul Bilă nu fine conț de dispozițiile 
conducerii gospodăriei, afirmînd că în 
sectorul său face ce vrea. De ce tole
rează directorul gospodăriei, conduce
rea trustului, organizația de partid a- 
ceastă gravă abatere dé la disciplină ? 
Ce se va 
situații ? 
răspunsul 
Calafat.

consecinfS.

face pentru curmarea acestei 
lată probleme nelămurite în 
comitetului raional de partid

Redacția a trimis sesizări ale unor cititori ți corespondenți voluntari Comi
tetului raional P.M.R. „16 Februarie" București, Sfatului popular raional Adjud, 
Consiliului local al sindicatelor Craiova. Deși termenul prevăzut pentru cerceta
rea și rezolvarea sesizărilor a expirat, redacția nu a primit încă răspunsuri.
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Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mine : Lacul lebedelor — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă ; Mam.zelle 
Nitotiche — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „!• 1>. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Maria Stuart — (orele 19) -, (Sala Stu
dio): Moartea unit! artist — (premieră, 
orele 13,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala . 
din bd. Magheru) : Peer Gynt — (orele 
19,30) ; (Sala Studio) : Casa cu două in
trări — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sțurdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) ; Război și pace — (o- 
rele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R., 
— (la Sală Palatului R. P. Rôrhîné): Pa
harul cu apă — (orele 19,30) ; (la Sala 
Ciulești) : Băiat, bun, dar... cil lipsuri — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii și ti
neret (la Sala dth str. C. Miile) : Ruy 
Bias — (orele 20) ; (la Sala pentru copil, 
din str, Eremià Grigörescu nr. 24) : Nu 
prea Albă ca zăpada și Motanul descăl
țat — (orele 16) Teatrul evreiesc de 
stat : Opera dc trei parale — (orele 20). 
Teatrul sătirle.muzical ,.C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 
20) ; (Sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Concert de muzică ușoară — (orele 20). 
Ansamblul de cîntece șl danSurl al 
C.C.S. : Zboară cîhtec drăg ! — (orëlè 
20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala Acade
miei): Năzbitiile lui Țăndărică — (orele 
16) ; (la Casa de cultură a tineretului 
țin raionul „23 August“) : Micul Muc — 
(orele 15). Circul dé stat : Păcală și Tîn- 
dală — (orele 19,30).

Pe șantierul complexului de lo
cuințe din Piața Gării orașului Ba
cău se lucrează intens. Constructo
rii grupului ds șantiere din localita
te au dat recent în folosință încă 
un bloc cu 100 de apartamente. Pînă

în prezent, din cele peste 300 de a- 
partamente care se ridică aici s-au 
predat 160. în curînd va fi dat „la 
cheie" primul din cele trei blocuri 
cu 3 etaje ridicate cu ajutorul cofra-

Jeloi glisante cuprinzînd 64 de apar
tamente. Blocurile construite pînă 
acum în Piața Gării au primii la re
cepție calificativul de foarte bine.

Foto : A. Csrtojan

După apariția articolului MANUALELE VIITORILOR MUNCITORI SI TEHNICIENI
st

■J

în carte și în practică
im. cele ce urmează voi expune pe 

scurt cîtéva păreri despre unele ma
nuale pe care le cunosc mai temei
nic. Pentru elevii școlilor tehnice de 
maiștri constructori a fost editat, 
încă din anul 1959, manualul „Uti
laje de construcții“. Acest manual, 
nu lipsit de unele calități pedago
gice și tehnice, prezenta însă nume
roase deficiențe, în special sub ra
portul sistematizării materialului și 
al corespondenței cu programa șco
lară. D6 aceea, în anul 1963 a fost 
scoasă o nouă ediție, folosită și as
tăzi în școlile tehnice de maiștri con
structori. Deși redactarea actualului 
manual a fost revizuită și considera
bil îmbunătățită față de cea prece
dentă, se constată totuși unele lip
suri asupra cărora mă voi opri în 
rîndurile care urmează.

Mai întîi vreau să fac o ob
servație valabilă atît pentru ma
nualele de construcții cit și pentru 
alte cărți cu profil tehnic destinate 
elevilor. Consider că tratarea enun
țiativă, fără o aprofundare cores
punzătoare a celor mai însemnate 
probleme tehnice, nu oferă pe de
plin unui viitor maistru constructor 
posibilitatea de a înțelege proble
mele construirii și funcționării utila
jelor, importanța lor pentru lucră
rile cărora le sînt destinate. în ma
nualul la care ne referim, adeseori 
utilajele sînt descrise fără a se ară
ta, sau se arată prea puțin, scopul 
pentru care sînt realizate, tehnologia 
lucrărilor de construcții în care ele 
sînt folosite, eficiența economică etc. 
Din această cauză manualul nu este 
suficient de util nici elevilor maiștri 
de construcții și nici elevilor maiștri 
în utilaje de construcții.

Două cred că sînt aspectele prin
cipale în privința cărora manualul 
țnenționat poate fi îmbunătățit ;

continuitatea logică a materialului 
și folosirea celor mai conclu
dente exemple. Se știe că un ca
pitol sau o lecție sînt înțelese cu 
mai multă ușurință atunci cînd ele
mentele componente au o succesiune 
firească, se determină și se susțin 
reciproc. în lucrarea menționată se 
vorbește însă despre coeficienții de 
dotare și de dotare energetică despre 
care un 
bine să 
cunoaște 
ploatare, 
vitate a 
care manualul îi tratează prea redus 
și insuficient de clar. în conținutul 
lucrării găsim și exemplificarea uti
lajelor de mică mecanizare prin 
„tomberoane“, „containere“, „vago- 
neți“ etc., fără să se descrie pe larg 
utilajele moderne cu care viitorii 
specialiști vor lucra direct. în locul 
exemplificării „lucrării executate 
mecanizat“ prin transportul cu va- 
gonetul împins manual, apreciem că 
era mult mai bine, din punct de ve
dere științific ca și pedagogic, să se 
descrie unele 
mecanizate la nivelul 
azi, cum sînt transportul cu vago- 
neții monoșină acționați de motor 
propriu și cu oprire automată la lo
cul destinat, transportul cu dumpere 
pitice, cu pompe etc.

Analizînd nomenclatorul mașini
lor descrise în lucrare, constatăm 
că multe din acestea nu sînt cele 
mai semnificative sau au încetat de 
mult timp a mai fi prezente pe șan
tierele noastre de construcții. Bul
dozerele KD-35, macaraua catarg, 
spălătorul de agregate, centralele 
de beton tip I.C.S.C., pompa de be
ton S 252, stațiile mobile de tencuit 
și multe altele sînt scoase din uz 
fie pentru că sînt învechite, fie pen-

țîu prea larg unor mașini și utilaje 
care se folosesc rar — ca excava
toarele cu echipament răzuitor, 
unele tipuri de utilaje pentru de
frișări — lipsind altele cu mai multă 
eficiență tehnică și economică. Ast
fel, manualul nu ajută pe cei ce il

maistru constructor este 
știe, dar nu înainte de a 
foarte bine indicii de ex- 
de folosire și de producti- 
mașinilor și utilajelor, pe

lucrări într-adevăr 
tehnicii de

tru că nu dau cele mai bune rezul
tate în exploatare.

Sînt de părere că numărul mare 
de pagini în care sînt dezvoltate a- 
semenea probleme ar putea fi utili
zate, într-o eventuală nouă ediție a 
manualului, pentru descrierea mai 
pe larg a unor utilaje de construe- studiază să cunoască cele mai noi 
ții moderne, cu caracteristici supe
rioare, ca macaralele turn de 40 tm. 
tirfoare, betoniere cu amestec forțat, 
vibratoare moderne, vibrosonete, 
pompe submersibile și altele, insufi
cient sau deloc tratate. In felul aces
ta elevii vor căpăta o pregătire mai 
apropiată de profilul tehnic al șan
tierelor de construcții din țara noas
tră, unde vor lucra după terminarea 
cursurilor.

Deși se poate spune că manualul 
„Mașini și utilaje de construcții“, 
care se adresează elevilor maiștri 
mecanici de specialitate, este bine 
închegat, sub raportul problemelor 
abordate, autorul acestei cărți a 
rezervat, după părerea mea, un spa-

utilaje și mașini folosite de con
structori. Sumar și neconcludent sînt 
tratate șj temele privind pregătirea 
de lucru, întreținerea, repararea și 
exploatarea mașinilor și utilajelor 
de construcție — probleme cu o im
portanță deosebită pentru viitorii 
maiștri de utilaje de construcții.

Consider necesar ca pe viitor să 
apară un singur manual, iar proble
mele tratate să se predea în orele de 
curs diferențiat viitorilor maiștri 
constructori și maiștri mecanici de 
specialitate.

!nq. Florea ȘTEFĂNESCU 
direetbr tehnic în Ministerul 
Industriei Construcțiilor

ne referim arată că sînt numeroase 
capitolele a căror tratare, fie că de
pășește puterea de înțelegere a ele
vilor, fie că figurează în manualul 
de desen tehnic la fel ca în alte cărți 
tehnice. Bunăoară, în manualul de 
desen tehnic redactat de inginerii 
Gh. Nico-ară, C. Georgescu și N. Mi- 
réscu, temelor despre desenul de 
proiecție, desenul axonometric, plie
rea desenelor li se dă o amploare 
care depășește numărul de ore pre
văzut în programă, în detrimentul 
desenului la seară, problemelor de 
desene speciale cărora programa 
școlară le-a afectat un timp mai în
delungat. Alteori, .ordinea predării 
cunoștințelor nu are continuitate și 
vine în contradicție cu programa, 
creează elevilor greutăți mai ales 
sub raportul executării schițe
lor și citirii planurilor. Incon
secvențele de acest gen au determi
nat ca în manualul amintit tema 
citirea desenelor de detalii, prevă
zută de programă în anul I — îna-

intea perioadei de instruire practi
că — să fie introdusă la sfîrșitul 
volumului II, adică spre sfîrșitul 
duratei de școlarizare, ceea ce pro
voacă un decalaj între cunoștințele 
învățate la lecțiile teoretice și de a- 
telier. Exemple asemănătoare pot fi 
date nu numai în legătură cu „Ma
nualul de desen tehnic pentru in
dustria ușoară“, pe care l-am men
ționat mai sus, ci și din alte cărți 
de desen, adresate elevilor școlilor 
profesionale cu profil electrotehnic, 
sanitar, silvic etc.

Necesitatea redactării materialului 
după un plan mai sistematic, renun
țarea la ceea ce este de importanță 
redusă pentru pregătirea viitorilor 
muncitori și maiștri sînt probleme 
care trebuie să preocupe pe toți au
torii manualelor de desen tehnic.

Ing. Aurel MARINESCU 
șef de lucrări
Ia Institutul politehnic 
din București

Din partea

Diferențieri nejustificate
Ministerului Invățămîntului

CINEMATOGRAFE
Șeherazada — film pentru ecran pano

ramic: Patria (8,30; 11, 13,30; 16,15; 19;
21.30) . Frații corsieăni — cinemascop : 
Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19.15;
21.30) ; Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Flamura (9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,30).
Germanie, steluțele tale : Carpațl (10; 
12; 14; 16), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Țomls (9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20.30), Aurora (10; 12; 14: 16; 18.15;
20.30) . Seara prietenilor filmului: Cârpați
(orele 19). Totul despre Eva : București 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Miorița (9,30; 
12,15: 15; 17,45; 20,30). Cum stăm, tinere?: 
Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Giulești (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,15), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Douăsprezece scaune :
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Domnișoara...'
Barbă Albastră: Centra! (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Buzești (15; 17; 19; 21). Un 
suris în plină vară: Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în continuare; 16; 
18,15; 20.30), Popular (15; 17; 19; 21), LtU 
ceafărul (16; 18,15; 20,30). Foto Haber: U- 
nion (10; 18,15; 20,30). Viitorul (16; 10.15; 
20,30). Program de filme pentru copii: Doi
na (orele 10). Cele trei lilmi ale lui Gulii, 
ver: Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Cosmos .(16; 18; 20). Pașii marilor glm- 
naști; Cît mai multă mișcare; Un mare 
gînditor ; Copiii și pescărușii ; Mitică : 
Timpuri Noi (de la orele 10 là orele 21 
rulează , în continuare). Tragedia opti. 
miști!: înfrățirea între popoare (15,45; 
18; 20,15). Rude de singe: Excelsior (10; 
12; 16; 1815; 20,30), Melodia (10, 12; 14,30;. 
16,30; 18,30; 20,30). Lira (15,30; 18; 20,30). 
Totul rămîne oamenilor : Cultural (16; 
18,15; 20,30). Pași spre Lună : Dacia (10; 
11,45: 13,45; 15,30: 17,15; 19; 21). Valea vul. 
turllor: Crîngașl (16; 18.15: 20.30). Lovi, 
tură de pedeapsă : Bucegi (10; 12; 16; 
18.15; 20.30), Pacea (16; 18; 20). Iloțul din 
San Marengo: Unirea (11: 16: 18,15; 20,30). 
Renul alb: Vitan (15: 17: 19; 20,451. Dez
rădăcinați! : Munca (16; 18,15: 20,30). V14 
prezint pe Baluev — cinemascop : Arta 
(16; 18; 2b). Omul cu ricșa — cinemascop: 
Moșilor (15.30; 18; 20,38). Cavalerul Par. 
daillan _ Cinemascop : Colentiiia (14,80; 
16,30: 18,30: 20,30). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Volga (10,30; 16.30: 19,30). 
îndrăgostitul : Progresul (15: 17; 19: 21), 
Ferentari (14,30; 16.30; 18.30: 30.30). O zi 
ca leii : Cotrocéni (15,30; 18; 20,30). Io. 
lantha : Drumul Sării (16; 18; 20).

După părerea mea, în articolul 
„Manualele viitorilor muncitori și 
tehnicieni" se arată, pe bună drep
tate, că ar fi mai potrivit cu scopul 
predării desenului tehnic în școlile 
profesionale, existența unui manual 
unic, care să trateze multilateral și 
adîncit problemele desenului tehnic, 
în locul celor apărute diferențiat, pe 
flecare specialitate în parte. Pînă în 
prezent au fost tipărite circa 15 ma
nuale de desen tehnic, fiecare „a- 
daptat“ unei anumite specialități, 
în școlile profesionale și tehnice 
predarea desenului este însă gre
oaie deoarece aceleași piese și me
canisme care nu lipsesc din instala
țiile folosite în mai toate ramurile 
sînt tratate „specializat“, cu amă
nunte inutile. Nimeni nu contestă 
faptul că noțiunile de desen teh-

nie trebuie să fie însușite de 
țesători, pielari, de cei 

lucra în metalurgie și 
industria lemnului.

viitorii 
care vor 
în industria lemnului. Dar,' în- 
sușindu-și un sistem de cunoștințe 
cu valabilitate generală, elevul va 
reuși' mai ușor să se orienteze în 
domeniul lui de activitate și va re
zolva problemele de reprezentare 
grafică întîlnite. Un manual de de
sen tehnic cu o structură bine de
finită, folosit de elevii care se spe
cializează în domenii diferite, ar a- 
vea în primul rînd avantajul de a 
nu fi diferențiat — principala cauză 
a supraîncărcării — și le-ar oferi 
un sistem mai închegat de cunoș
tințe.

O succintă analiză a unor ma
nuale avînd profilul celor la care

După apariția articolelor despre 
manualele viitorilor muncitori și 
tehnicieni, am primit următorul 
răspuns din partea Direcției gene
rale a invățămîntului profesional și 
tehnic din cadrul Ministerului în
vățământului și Editurii didactice și 
pedagogice :

„Apreciem preocuparea redacției 
și a autorilor articolelor pentru îm
bunătățirea conținutului manuale
lor, planurilor și programelor șco
lare ale invățămîntului profesional văzute în planul pe 1965—1966 s-a 
și tehnic. Deficiențele semnalate 
sînt întemeiate și ele stau în aten
ția Ministerului Invățămîntului și 
Editurii didactice și pedagogice în 
activitatea viitoare. începînd din 
anul școlar 1965—1966, manualele 
pentru școlile profesionale vor fi 
editate pe lecții; s-a inițiat și un 
concurs de manuale. în colaborare 
cu ministerele beneficiare, în anul 
1963—1964 s-a efectuat lectura post

apariție a unui număr de 113 ma
nuale din sectorul economic, petrol- 
chimie, construcții ș.a. : referatele 
respective au fost puse la dispoziția 
E.D.P. spre a. fi valorificate în tipă
rirea. noilor ediții. în ce privește pe 
autorii și referenții manualelor, se 
urmărește ca aceștia să fie în majo
ritate cadre didactice care predau 
în învățămîntul profesional și teh
nic și specialiști din producție. Cu 
autorii și referenții manualelor pre-

organizat o consfătuire, în cadrul 
căreia s-au făcut recomandări asu
pra modului cum trebuie scris un 
manual și problemelor științifice pe 
care e necesar să le aibă în vedere 
controalele științifice și metodice 
efectuate de referenți. Sugestiile și 
criticile aduse vor contribui și mai 
mult la îmbunătățirea conținutului 
manualelor pentru învățămîntul 
profesional și tehnic“.

Cum e VREMEA
Ieri în țară: Vremea a fost călduroasă, 

cu cerul variabil, mai mult noros în 
Ardeal unde local s.au semnalat averse 
însoțite izolat de descărcări electrice. 
Vintul a suflat în generat slab, cu in. 
tensificări temporare în Dobrogea, pre- 
dominînd din sectorul sudic. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse îatre 23 de grade la Berzeasca 
și 8 grade la Sulina și Mangalia. In 
București: Vremea a fost călduroasă, cu 
cerul variabil, vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a aerului a 
fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 aprilie. In țară; Vreme căldu
roasă, dar ușor instabilă în cursul duoă- 
amiezelor. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară la începutul ‘interva
lului, apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar maxi, 
rrtele între 10 șl 26 de grade. In Bucu. 
rești: Vreme călduroasă, cu cerul va
riabil. Vint slab pînă la potrivit. Tempe
ratura în creștere la început, apoi sta. 
ționară.
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Lesnaal eare „cîM“
Pînă la păminful acesta soarele n-a 

mai pătruns cum se cuvine de cîfeva de
cenii, Calci parcă pe o saltea moale șl 
umedă din care fîșnesc spre înălfimi, 
zvelfi și maiestuoși, molizii, Prin per
deaua de cetină se joacă intr-o geome
trie bizară razele. Totul respiră liniște. Se 
aude un foșnet, crengile Uscate se rup 
sub pașii cuiva. Un om se strecoară pe 
cărări neumblate, măsoară cu privirea fie
care copac. Se oprește. Dintr-un fel de 
tolbă scoate un ciocănaș cu care izbește 
molidul. Apoi iși apropie urechea de lo
cul lovit și ascultă. Are ceva din gingășia 
violonistului care-și culcă urechea pe vi
oară. Ce aude ? O melodie. Da, nu e o 
figură de stil. Aude o melodie, ca un 
zumzet lin care, muif mai ttrziu, va că
păta rezonanfe uimitoare sub mîngiierile 
arcușului.

TELEFONUL FĂRĂ FIR
Se știe că lemnul din care se fac vio

rile, mandolinele, chitarele are rolul de 
a modela și amplifica vibrațiile produse 
de coarde. Fără această cutie, ușoară 
și tină, sunetul provocat de arcuș ori de 
mina artistului n-ar mai însemna nimic. 
Pufini știu însă că, înainte de a de
veni instrument muzical, lemnul acesta 
„cîntă". în descifrarea nuanțelor acestor 
melodii constă secretul identificării lem
nului de rezonanfă.

Pădurile din raza întreprinderii fores
tiere Falcău se întind pe miile de hectare 
ale Obcinei Mari. Aici, în nordul țării, se 
află unul din bazinele care furnizează 
meșterilor din Reghin prețiosul lemn de 
rezonanfă. Molizii cu asemenea calitate 
nu cresc loji la un loc, ci sînt răspîndifi 
printre confrafii lor fără veleități muzi
cale. Pentru a-i găsi, e nevoie să umbli 
săptămîni în șir prin păduri, să-i cer
cetezi „fir cu fir", să-i taci să „cînte". 
Operata aceasta are loc în momentul 
cînd pădurea iese din perioada de vege-, 
tafie — după a doua jumătate a lui sep
tembrie. Cum trebuie să fie copacul 
pentru a deveni instrument muzical î 
Lovit, el trebuie să emită un ton pre
lung și cît se poate de subțire. 
Dacă fibrele nu sînt regulate, simetrice, 
dacă molidul are noduri sau torsuri, acest 
ton se întrerupe sau capătă modulafii di
ferite. „Telefonul fără fir” al copacului — 

cum denumesc specialiștii vibrațiile ce se 
transmit prin fibre — arată fără greș ce
lui care știe să asculte la „receptorul“ 
său calitățile de rezonanță ale lemnului.

Molidul, care concurează la un viitor 
artistic, mai trebuie sa îndeplinească și 
alte calități. Mai întîi, trunchiul său e ne
cesar să aibă o formă perfect cilindrică, 
să fie drept, să nu aibă cepuri, găuri de 
insecte, putregai, pungi de rășină. Coaja 
să fie netedă. N-are voie să posede 
două... inimi și să fie... prost crescut — 
adică inelele anuale nu trebuie să depă
șească 3 mm. Un defect greu de detectat 
este carabețul. Aceasta înseamnă că in
tr-o parte copacul are inele mai groase, 
de culoare brună. Ele s-au format din 
pricina vîntului care, bătind constant din- 
tr-o singură direcție, a îndoit puțin moli
dul, oprind creșterea normală în acest loc. 
Un astfel de copac cîntă cum trebuie 
pe o parte, dar în cealaltă sunetul se es
tompează, deoarece inelele acestea au 
pe porțiuni mici întreruperi. Mai sînt, de
sigur, și alte probe pe care lemnul de 
rezonanță trebuie să le treacă cu succes. 
Aceste probe se întind pe o perioadă 
lungă — de la „ascultare" și pînă cînd 
sosește pe platforma de recepție — 
acolo unde delegatul fabricii din Reghin 
îi dă... biletul de călătorie.

RODIILE MOLILOR
Unul dintre cei mai buni specialiști ai 

întreprinderii forestiere este Gavril Tca
ciuc. Se pare că meseria aproape că a 
făcut să i se uite adevăratul nume. Cînd 
am întrebat un tînăr pe unde se află tov. 
Tcaciuc, ne-a răspuns :

— Nu lucrează la noi I
Abia după ce i-am spus cu ce se ocu

pă a exclamat amuzat. — A, „moș rezo
nantă” I Păi așa-i spune I

Omul care poartă acest nume e un 
bărbat căruia nu prea-ți vine să-i zici 
moș. înalt, subțirel, cu mustăcioară scurtă 
și mers sprinten. De 7 ani caută prin pă
durile Obcinei lemnul de rezonanță. 
„Dacă aș fi lăsat după mine o sfoară, 
spune el, ca să vad cîf am mers, apoi s-ar 
aduna cale lunga, nu șagă”. De 7 ani stră
bate pădurile, ascultă melodiile molizilor 
și stabilește, împreună cu delegatul fa
bricii din Reghin, Dumitru Suciu, lemnul 
care se va transforma în instrumente mu-

Incă un molid cu calități... muzicale.

zicale. Numai în 1963 a identificat aproa
pe 800 de molizi cu aceste calități. „Dar 
citi am ciocănit I" Intr-adevăr, mulți co
paci par a avea calități de rezonanță, dar 
puțini dintre ei trec toate examenele. 
Omul care caută lemnul de rezonanfă 
trebuie să cunoască bine locurile unde 
crește, să deosebească dintr-o ochire mo
lidul cel bun. Gavril Tcaciuc cunoaște ca 
nimeni altul pădurile, e doar de prin par
tea locului. Și viața lui tot în pădure și-a 
urmat firul — de 41 de ani lucrează la 
exploatările forestiere.

Secretele acumulate de-a lungul bo
gatei sale experiențe le împărtășește cu 
dragă inimă celor tineri. Sînt mulți flăcăi 
destoinici, care au început să prindă de 
la el tainele acestei meserii. Printre ei 
se află Petrea Juravle, Vasile Ivăniuc și 
alții. „Petrea e mai bun — zice el — are 
ureche. El o să mă... moștenească".

Pînă la sfîrșitul lunii martie, întreprin
derea forestieră a trimis la Reghin peste 
500 m c lemn dé rezonanfă. Cîndva, in
strumentele fabricate din lemnul „ciocă
nit” de „moș rezonanfă" vor răsuna în să
lile de concert. Dar nu uitați că prima 
melodie a fost ascultată în pădurile de pe 
Obcina Mare.

Vasile TINCU

Depunerea unei eoroane de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei 
de către ambasadorul R.P. Chineze

Cu prilejul prezentării scrisorilor 
de acreditare, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. Chi
neze în R. P. Romînă, Liu Fan, 
a depus marți o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei. 
Là solemnitate au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Ministerului Forțelor 
Armate și Sfatului popular al Capi
talei. (Agerpres)
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ȘTIRI CULTURALE
Marți à avut loc o ședință de co

municări a Institutului de studii 
sud-est europene. Acad. Emil Con- 
durachi, secretar general al Asocia
ției internaționale de studii sud-ést 
europene, a vorbit despre „Proble
me de istorie veche, sud-est euro
peană, în lumina cercetărilor ar
heologice“. Comunicarea a fost ilus
trată cu proiecții.

★
Baritonul Ladislau Konya, prim 

solist al Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romine, a plecat spre 
Belgia pentru a susține o serie de 
spectacole cu „Aida“ pe scena Ope
rei din Liège.

★

După ce a cîntat la Cluj în opera 
„Boemă“, împreună cu soția sa, so
prana Liliana Vasilieva, tenorul bul
gar Nicola Nicolov a interpretat 
marți seara pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R.P. Romîne rolul 
lui Radames din opera „Aida“. Con
ducerea muzicală a aparțihut dirijo
rului Egizio Massini, artist al po
porului. Artiștii bulgari vor mai a- 
părea pe scena bucureșteană în ope
ra „Carmen“ în ziua de 17 aprilie.

■Ar

Marți seara, la Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești, s-a prezen
tat în premieră piesa „N-avem 
centru înaintaș“ de Nicuță Tănase. 
Piesa a fost pusă în scenă de regi
zorul N. Al. Toscani, scenografia 
fiind semnată de Teodor Constanti- 
néscu. (Agerpres)

A devenit o tradiție ca în fiecare an, la 15 apri
lie, să fie sărbătorită Ziua libertății Africii. Mar- 
cînd această dată, omenirea iubitoare de pace, li
bertate și progres iși exprimă solidaritatea cu lupta 
popoarelor Africii pentru înlăturarea ultimelor ră
mășițe ale colonialismului, pentru consolidarea in
dependenței țărilor care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare.

In ultimul an Africa a obținut noi succese în 
lupta pentru eliberarea sa deplină. Numărul țărilor 
care și-au cucerit independența a sporit cu încă 
două : Kenya și Zanzibarul, ajungînd la 34. O serie 
de alte teritorii sînt la rîndul lor pe punctul de a 
pune capăt dominației coloniale. Federația Rhode- 
siei și Nyassalandului s-a destrămat. în Angola, 
Guineea portugheză, Mozambic, forțele patriotice 
desfășoară o luptă hotărîtă împotriva trupelor co
loniale. Concludente în această privință sînt lup
tele desfășurate în ultima vreme în Guineea por
tugheză. După un asediu de 70 de zile, trupele 
portugheze care încercau să ocupe insula Komo au 
fost nevoite să se retragă, ca urmare a rezistenței 
ferme a forțelor patriotice.

în zilele noastre, năzuința de eliberare a popoare
lor subjugate iși găsește realizarea în condițiile

existenței- și sprijinului puternic al țărilor socialiste, 
în condițiile solidarității clasei muncitoare interna
ționale și a tuturor forțelor progresiste.

Majoritatea țărilor Africii care au înlăturat do
minația colonială pășesc înainte pe calea consolidă
rii independenței, înregistrează succese în lichida
rea urmărilor trecutului de asuprire, în făurirea 
unei economii proprii, a vieții noi. Pe de altă parte, 
ele manifestă o dorință tot mai accentuată de a-și 
întări reciproc legăturile și cooperarea. în mai anul 
trecut, cu prilejul conferinței la nivel înalt de la 
Addis-Abeba, a fost creată Organizația Unității 
Africane (O.U.A.), care și-a propus, printre altele, 
să acționeze pentru înlăturarea ultimilor piloni ai 
colonialismului din Africa, împotriva oricăror în
cercări ale marilor monopoluri de a menține sau 
de a redobîndi vechile privilegii coloniale, pentru 
lichidarea bazelor militare străine, transformarea 
continentului într-o zonă a păcii, lipsită de arma 
nucleară.

Cu prilejul Zilei libertății Africii, poporul romîn 
iși reafirmă solidaritatea cu cauza dreaptă a po
poarelor africane, și le urează să obțină noi succese 
în lupta pentru eliberarea întregului continent, 
pentru pace și progres social.

După dobîndirea independenței, în tînăra republi
că Ghana s-au înființat peste 2 000 școli elemen
tare, 300 secundare șl cîteva școli superioare, 

în fotografie : La școala normală din Accra.
Tanganica. Prospecțiuni geologice în munți pentru 

valorificarea bogățiilor subsolului.
A apărut nr. 1/1964 al revistei

ANALELE INSTITUTULUI OE ISTORIE A PARTIDULUI 
DE PE LINGĂ C. C. AL P. M. R. h campionatul feminin de baschet ligoh în al patrulea an de război

Revista publică articolele : „Ște
fan Gheorghiu, propagandist și or
ganizator de seamă al mișcării mun
citorești din Romînia", dé G. TU
DOR AN; „Situația clasei muncitoare 
din Romînia în perioada 1934—1933“, 
de N. N. CONSTANTINESCU, C. V. 
BĂLOIU ; „Afirmarea aripii de stin
gă din Partidul social-democrat din 
■Romînia în anii 1914—1910“, de N. 
COPOIU ; „Aspecte privind atitudi
nea ostilă a militarilor romîni împo
triva fascismului și a pregătirii răz
boiului antisovietîc (septembrie 
1939—22 iunie 1941)“, de MINE A 
STAN, AL. NEAMȚU.

Rubrica COMUNICĂRI cuprinde : 
„Acțiuni ale muncitorilor șomeri din

Utilaje pentru șantierele 
industriei chimice
(Urmare din pag. I-a) 

cum este cel de la Slatina, cu toată 
grija față de utilaje, au fost cazuri 
cînd șoferii autocamioanelor încăr
cate cu beton erau siliți să ajungă 
la punctele de lucru pe drumuri 
necorespunzătoare, încît de multe 
ori, pentru a fi scoase din noroi, 
ele trebuiau tractate. Cu totul alta 
e situația pe șantierul din Tg. Mu
reș. Aici s-au realizat încă din faza 
pregătitoare a șantierului o circula
ție ușoară, o aprovizionare ritmică 
a punctelor de lucru.

Anul trecut productivitatea plani
ficată a utildjeloi- a fost realizată pe 
direcția generală. Cu toate acestea, 
lipsurile care mal dăinuie pe unele 
șantiere privind exploatarea utilaje
lor demonstrează că sînt încă multe 
posibilități nefolosite. în acest an 
ne-am propus să valorificăm mai 
bine rezervele existente. Este de re
comandat. între altele să se respecte 
cu strictețe graficele de reparație a 
utilajelor, esté necesară o aprovizio
nare judicioasă și la timp cu 
piese de schimb. Numai că unele 
uzine producătoare de utilaj nu asi
gură fabricarea de piese de schimb 
potrivit cerințelor șantierelor. Atît 
Uzinele „Progresul" din Brăila, cît și 
„Steaua roșie" din București eșalo
nează livrarea pieselor de schimb 
în special în trimestrele III și IV, 
ceea ce creează greutăți constructo
rilor. Este nevoie ca întreprinderile 
producătoare dé piese de schimb 
să-și organizeze astfel producția, 
încît. să satisfacă la timp cererile 
șantierelor.

Pentru realizarea în bune condiții 
a volumului sporit de lucrări pe 
1964, întreprinderile direcției noastre 
generale au fost și vor fi dotate cu 
noi utilaje de construcții. Buna lor 
folosire cere o temeinică* * pregătire a 
personalului care le mînuiește. De 
aceea mecanicii pentru aceste utilaje 
noi se recrutează dintre meseriașii 
cei mai bine pregătiți teoretic și 
practic în școlile de specializare ce 
funcționează pe ’unele șantiere. Ei 
preiau utilajul de la început, și-l 
conduc cel puțin pînă intră în repa
rație capitală. Aceasta duce la întă
rirea răspunderii față de folosirea 
utilajelor, la buna lor întreținere.

'• Premiul american „Oscar“ pentru 
cél mai bun film din 1963 ă fost dé
cernât filmului britanic „Tom Jones“, 
după romanul lui Fielding. Tônv Ri
chardson, regizorul filmului, a primit 
„Oscarul“ pentru cea mai bună regie. 
Actorul negru american Sidney Pöi- 
tiér a fost proclamat cél mai bun ac
tor al anului pentru rolul său în fil
mul „Crinii cîmpului". Filmul italian 
„Opt și jumătate“, regizat de Fede
rico Fellini, a fost declarat éèl mai 
bun film străin al anului. Premiul 
„Oscar“ pentru un scurt metraj a fost 
décernât unei producții franceze.

• După ce au mers pe jos timp 
de trei zile prin deșertul Sahara, un 
englez, doi vest-gertaani și un finlan
dez au sosit in orașul marocan Tar- 
faya. Ei au declarat că, fiind nemul
țumiți de condițiile inumane la care 
au fost supuși, au fugit din legiunea 
străină spaniolă cu baza la El-Aiun în 
colonia Rio de Oro.

* Fluxul a atins cel mai înalt nivel 
pe coastele Alaskăi inundînd imobile 
și cartiere de locuințe afectate de cu
tremurul de la 27 martie. Deoarece nu 
a bătut vîntul, pagubele nu sînt atît 
de mari cum era de așteptat. Cu toa
te acestea, între Whittier și Anchorage 
valurile oceanului au distras pe o lun
gime de patru km calea ferată care 
leagă cele două orașe și care fusese 
refăcută după cutremur. La Seldôvia 
apele au invadat cartierul comercial, 
infiltrîndu-se în subsolurile imobilelor.

Seria utilajelor de construcții fa
bricate în țară se îmbogățește me
reu. Noi tipuri de utilaje necesare 
se introduc în fabricație, luînd apoi 
drumul șantierelor de construcții. 
Remarcăm faptul că Uzina de con
strucții metalice și mașini agricole 
din Bocșa a ținut seama de obser
vațiile primite de la beneficiari și a

Banat în anii 1929—1933“, de G. SA- 
RAFQLEAN ; „Activitatea desfășu
rată sub conducerea P.C.R. de Cer
cul de orientări și documentări so
ciale (1931—1932)“, de ȘT. LACHE ; 
„Solidaritatea oamenilor muncii din 
Romînia cu lupta eroică a comuniști
lor germani și cti insurecția armată 
a proletariatului austriac din fe
bruarie 1934“, de I.. BABICI, S. IS- 
TRATË ; „Solidaritatea mișcării 
muncitorești din Romînia cu răscoa
la țăranilor din partea de nord a 
fostului județ Muscel din vara anu
lui 1911“, de GH. PÎRNUȚĂ.

Sînt înserate, de àsèmefièa, rubri
cile : NOTE BIBLIOGRAFICE si IN
FORMAȚII.

înlăturat defecțiunile semnalate la 
macaraua de 40 trh. Mai avem o 
propunere : întreprinderea „Timpuri 
Noi“ ar fi bine să perfecționeze mo
torul pentru motocompresoarele de 
9 mc, motor folosit și pe excava
toare. Și există această posibilitate.

O atenție deosebită se dă anul a- 
cesta micii mecanizări. întreprinde
rile de construcții-montaj aU întoc
mit necesarul de utilaje Și unéltè, cü 
documentațiile respective, în vederea 
obținerii de credite. Dar, paralel cu 
înlesnirile acordate pe linie financia
ră, mai este însă nevoie ca și pro
ducția noastră să-și lărgească sorti
mentele, să se poată face față ce
rințelor șantierelor. La expoziția 
pentru mica mecanizare și materiale 
de construcții a Ministerului Indus
triei Construcțiilor s-au expus o se
rie de utilaje și unelte însușite dar 
care nu se fabrică în număr sufi
cient. Solicităm Ministerului Indus
triei Construcțiilor și Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
să folosească toate posibilitățile exis
tente și să treacă la fabricația utila
jelor de mică mecanizare pentru 
șantierele de construcții.

Realizările obținute pînă acum pe 
șantiere, activitatea însuflețită a co
lectivelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni prezintă garanția folosi
rii mijloacelor mecanizate la întrea
ga lor capacitate — calé importantă 
pentru respectarea termenelor plani
ficate de dare în funcțiune a noilor 
obiective industriale.

Studiosul Tineretului din Capitală. La concursul atletic organizat do Centrul Universitar București

AZI BERBh ȘTÎINȚA-RÂPIS
Turneyl final al campionatului fe

minin de baschet a continuat aseară 
în sala Floreasca. In deschiderea cu
plajului, Știința București, actuala 
lideră a clasamentului, după ce a 
fost condusă la pauză cu 30—27 de 
către Mureșul Tg. Mureș, a. cîștigat 
partida cu scorul final de 62—4.9. 
Meciul următor (Rapid-Voința) s-a 
caracterizat prihtr-o dispută dîrză,

câteva
® In cadrul concursului de haltère 

desfășurat la Kiev, „Semigreul“ Ghenadi 
Troitki a stabilit un nou record mondial : 
482,5 kg la totalul celor trei stiluri (165 
kg, plus 135 kg, plus 182,5 kg).

O La Mexico a început un Concurs 
atletic cu participarea echipelor olimpice 
ale S.U.A., Mexicului și Güatemàlêi. în 
prima zi de întrecere, cel mâi bun rezul
tat a fost realizat de sprinterul Mac. Al- 
lister (S.U.A.) cronometrat în IO’'2/ÏO pe 
100 m plat.

Cu începere de mîinê, în sala sportu
rilor Giulești, va începe turneul final al 
campionatului republican de scrimă pe e- 
chipe și individual, rezervat celor mai va
loroși sportivi din tară. Printre participăhții 
La campionate se numără T. Mureșănu, I.

i/oi in Editura U. C. F. S.
V. DUMITRESCU — Alergări de

viteză în atletism (200 pag. ; 4 lei). 
Lucrarea prezintă principalele ca
racteristici ale probelor atletice de 
viteză, aspèctè àle tehnicii alergări
lor, fiind folositoare în munca an
trenorilor și a celorlalți specialiști 
care se ocupă de instruirea sprinte
rilor.

★
M. GEORGESCU, I. DRÄGAN, 

I. STÄNESCU — Probleme medicale 
ale antrenamentului sportiv (230 
pag. ; 5,75 lei). Autorii, medici cu 
experiență în controlul și dirijarea 
științifică a procesului de antrena
ment, abordează o serie dé pro
bleme privind contribuția igienei la 
întărirea sănătății celor cé practică 
sportul, alimentația sportivului, con
trolul medico-sportiv și autocontro
lul, traumatismele și prevenirea lor, 
supra antrenamentul etc.

★

Z. DRAGOMIR — încălzirea spor
tivului (80 pag. ; 1,75 lei). Broșura,
apărută în colecția „Biblioteca spor

în care rapidistele, cü o mai clară 
concepție de joc și mat eficace îh a- 
runcările la coș, au obțiîiut victoria 
cil 60—48 (25—18). A.stă-seară va a- 
vea loc unul din meciurile decisive 
pentru cîștigarea titlului' de cam
pioană : Știința-Rapid. Acest joc va 
fi precedat; tncepîncl de la ora 18, 
dé partidă Voință-Mureșul.

r â o Bj b* s
Drîmbă, C. Stèliàn, Șt. Hauklèr, fosta cam
pioană mondială Olga Szabo, Maria Vicôl, 
Ana Ene, Ileana Gyulai, clasată pe locul 
doi în proba de floretă la recentul cam
pionat mondial (juniori) de là Budapesta.

9 Astăzi pé stâdionul Giulești, combinata 
de fotbal Rapid—Petrolul, care urmează să 
aibă cîtèvà întîlniri în Iran, va susține un 
meci de verificare în compania echipei Fla
căra Roșie, din campionatul categoriei C. 
Intîlnirea începe la ora 16,15.

9 Marți à sosit în Capitală echipa de tenis 
a U.R.S.S. càré, începînd dé jôi, va susține 
pe terenurile Clubului sportiv Progresul 
cîtèvà jocuri de antrenament în compania 
selecționatei R.P. Romîne. Lotul jucătorilor 
sovietici cuprinde pè T. Léyus, S. LihàciôV, 
Al. Metréveli, N. Ivanov și R. Sivohin.

tivului", cuprinde date, indicații și 
concluzii despre necesitatea încălzi
rii sportivului, desprinse din ma
terialele de specialitate apărute și 
din experiența proprie a autorului 
că sportiv și antrenor.

*
AL. VASILESCU — Gurghiu-Har- 

ghita (88 pag.; 3 lei). Această lu
crare, din colecția „Călăuza turistu
lui“, prezintă iubitorilor de drume
ție o regiune muntoasă deosebit de 
pitorească- Sînt. descrise numeroase 
trasee din cele două masive, precum 
și punctele de interes turistic. Tex
tul este însoțit de schițe, hărți, fo
tografii.

★
E. ANISKIN, E. ULIȚKI — Auto

mobilul, prietenul nostru (136 pag. ; 
3,25 lei). Cartea, tradusă din limba 
rusă de ing. C. Murafa, sé adresează 
automobiliștilor (amatori sau pro
fesioniști). Ea cuprinde ö serie de re
comandări despre exploatarea și 
întreținerea automobilului, despre 
călătoriile turistice și concursurile 
sportive automobilistice.

Cauzele răscoalei populare din Angola 
izvorăsc din lunga și zbuciumata istorie 
a acestei țări care de aproape cinti 
veacuri poartă pè umerii săi jugul asu
pritorilor. îndată după descoperirea An- 
golei de către portughezi întreaga țară a 
fost transformată într-un tîrg de sclavi 
unde neguțătorii de „fildeș negru” se 
alimentau în voie. încă de atunci au în
ceput răscoalele populației băștinașe 
pentru 
tughezii 
Angolei

bertate. Abia 
au declarat 

s-a terminat.

în 1922, por- 
că cucerirea 
Nici după a-

ceea. însă poporul angolez n-a putut fi 
îngenuncheat.

Guvernului Salazar îi trebuia o ieșire 
din impas. Soluția s-a găsit ușor. 
Constituției portugheze i s-a alipit, peste 
noapte, un amendament prin care Angola, 
Mozambicul și celelalte colonii portu
gheze au devenit „provincii” dé peste 
mări alé unui „sfat unic portughez afro- 
european".

Angola, al cărei teritoriu depășește su
prafețele Portugaliei, Angliei, Franței, El
veției și Italiei, luate la un loc, este o 
tară plină de bogății. In subsolul ei se gă
sesc diamante, mângan, minereu de fier, 
uraniu. In suie de plantații se cultivă ca
feaua, trestia de zahăr. Situația populației 
este deosebit de grea, starea ei fiind mai 
înapoiată ca- oriunde în Africa. De liber
tăți politice nu poate fi nici vorbă — 
nici un african nu are dreptul la urnele 
electorale. Populația este supusă unei 
munci istovitoare. Se lucrează 12-14 oré 
pe zi, inclusiv duminica. Salariile sînt însă 
de circa 30 ori mai mici ca ale munci
torilor portughezi. în Angola sé folosește 
și astăzi rușinosul sisteni de muncă for
țată „contrados”, care nu este altceva 
decît o formă camuflată de sclavie. 
Munca forfată se desfășoară sub supra
vegherea polijiei. Revista „Information

Tratativele sovîeto-poloneze
MOSCOVA 14 (Agerpres).— După 

cum anunță TASS, lă 14 aprilie au 
avut loc la Kremlin tratative soviè- 
to-polonezé. Din partea sövieticä, au 
participat N. S. ITrușciov, À. N. KP- 
sîghin, A. I. Mikoian, N. V. Pod- 
gornîi, I. V. Andropov și alții. Din 
partea poloneză, au participat : Wla
dyslaw Gomulka, Jozef Cyrankie- 
wicz și membrii delegației dé par
tid și guvernamentale. Au fost dis
cutate problemele relațiilor politice, 
economice și culturale dintre cele 
două țări, ale consolidării continue 
a prieteniei frățești și colaborării

Congresul partidului
XIENG KUANG 14 (Agerpres). — 

Cel de-al doilea Congres național al 
partidului Neo Lao Haksat din Laos, 
care a avut loc recent la Sam-Neua 
(Laosul de nord), a aprobat progra
mul de activitate al partidului și a 
ales Comitetul Central alcătuit din 
63 de persoane. Programul se com
pune din 10 puncte în care se subli
niază, îndeosebi, necesitatea unității 
întregului popor în lupta pentru a- 
părarea integrității țării, pentru 
pace și neutralitate. Se preve
de, de asemenea, intensificarea 

Bulletin of African Affairs" apreciază că 
anual „la muncile forjate lucrează aproxi
mativ 700 000 de oameni, dintre care 
100 000 copii sub 14 ani și 100 000 bă- 
trîni". La aceste munci, așa cum arăta 
scriitorul angolez loachim Dos Santos, 
„de regulă, copiii sînt rupți de părinții 
lor... Adesea, membrii aceleiași familii 
nu se mai revăd niciodată, fie că mor din 
cauza muncii excesive, fie ca devin victi
mele comportării inumane față de ei".

Cît privește educafia, pînă și o oficia
litate portugheză recunoștea : „In pre
zent învăfămîntul în țară se află cam la 
același nivel la care se găsea cînd a fost 
cucerită colonia, adică în secolul 15”. 
Colonialiștilor portughezi le e frică, așa 
cum ei înșiși au declarat, „de orice om 
negru cu diplomă, căci acesta este un 
viitor patriot" („Le Monde”).

La fel de tragică este și starea sănă
tății populației. Asistenta medicală lip
sește aproape cu desăvîrșire. Mortalita
tea infantilă depășește 60 la sută, iar la 
anumite vîrsfe ajunge chiar la cifra fan
tastică de 84 la sută.

lată de ce lupta poporului an
golez a izbucnit cu atîta intensitate. La 
început, răscoala a cuprins tot nordul An
golei, întinzîndu-se cu repeziciune și în 
regiunile centrale. în munjii Sierra di 
Gamba se constituie primele detașamen
te de răsculati. Guvernul lui Salazar intră 
în panică. Celor cîtéva mii de ostăși din 
Angola li se adaugă, zi de zi, alții. In 
presa mondială se vorbește fot mai des 
despre monstruosul genocid pe care îl 
comit portughezii. Zeci și sute de pafriofi 
angolezi sînt împuțeați, nenurnărate safe 
sînt rasé dé pe fața pămînfului. lată de
clarația unui tînăr refugiat, apărută în 
ziarul englez „Guardian” : „Portughezii 
ne-au trimis vorbă că trebuie să ne adu
năm cu tojii în mijlocul salului, unde ni 
se vor distribui alimente și îmbrăcăminte.

dintre popoarele sovietic și pôlonez 
precum și problemele situației inter
naționale côntemporànë. La tratati
ve, caré s-au desfășurat într-o atmo
sferă dé prietenie frățească și cor
dialitate, s-a ajuns la o deplină în
țelegere reciprocă asupra tuturor 
problemelor discutate. în cursul a- 
celeiâși zile, delegația dé partid și 
guvernamentală a R.P. Polone a o- 
ferit o recepție în cinstea C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului U.R.S.S. Jo
zef Cyrankiéwicz Și N. S. Hrușciov 
au rostit cuvântări.

Neo Lao Haksat
luptei pentru punerea în aplicare a 
acordurilor de la Geneva, Zürich și 
Valea Ulcioarelor, pentru întărirea 
guvernului de coaliție al Laosului. 
Sînt subliniate sarcinile importante 
ce stau în fața poporului laoțian în 
dezvoltarea economiei naționale a 
țării.

Postul de radio „Vocea Patet-Lao“ 
a anunțat că prințul Sufanuvong a 
fost reales președinte al Comitetu
lui Central al partidului Neo Lao 
Haksat.

Cînd ne-am strîns acolo, soldajii portu
ghezi au început să despartă femeile și 
copiii de bărbați. Apoi au deschis focul 
asupra bărbaților. Au scăpat numai cîți- 
va". In cei trei ani și mai bine de război, 
colonialiștii au exterminat circa 100 Q00 
de angolezi. Forfele de represiune au a- 
juns în prezent la aproape 80 000 de Oa
meni.

Războiul din Angola expune economia 
portugheză unor suprasolicitări maxime. 
Ziarul englez „The Economist" arăta 
recent : „Nota de plată a armamentului 
pentru anul curénf a întepuf cu 64 mi- 
Itoane de lire, o sumă... mai mare cu 
1/3 decît cheltuielile bugetare ale Portu
galiei pe 1964 și de 4 ori mai mare 
decît totalul pe 1959”.

în lupta lor dreaptă, pätriöfii angolezi 
nu au rămas singuri. Popoarele țărilor so
cialiste, alé Africii, întreaga omenire pro
gresistă s-a solidarizat cu lupta lor. Iii ca
drul O.N.U. s-a adoptat o rezoluție prin 
care este condamnat sîngerosul război pe 
care îl duc colonialiștii portughezi. Irt- 
tr-o serie de state africane se pregătesc 
cadre de luptă. Acum, așa cum arată re
vista tunisiană „Jeune Afrique”, „fiecare 
angolez primește la înrolare în armata 
de eliberare o instrucție militară solidă". 
Detașamentele devin tot mai bine orga
nizate, iar pierderile colonialiștilor por
tughezi Sînt din ce în ce mai mari. Nu
mai în acțiunile ofensive întreprinse în 
februarie și în cea de-a doua jumătate a 
lunii martie 1964, aceste pierderi s-au 
ridicat la 273 mor|i și 34 de răniți. Pa
triotă controlează în prezent 250 mii km p 
de teritoriu, ceea ce reprezintă mai mult 
de ô cincime din Suprafața țării.

Este neîndoielnic că lupta patrioților 
angolezi va fi . încununată de succese ți 
va duie la scuturarea definitivă a jugului 
colonial portughez.

Radu BOGDAN

DE PRETUTINDENI
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Mpyi în Comitetul

pentru dezarmare

VIENA O intilnire 
pentru destindere 
internațională■>

GENEVA 14 (Agerpres). — Ședin
ța din 14 aprilie a Comitetului celor 
ÎS state pentru dezarmare prezidată 
de reprezentantul Suediei, P. Lind, 
a fost consacrată problemei 
mării generale și totale. Au 
reprezentanții U.R.S.S., R. P. 
ne, Angliei, Italiei, Canadei,

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
R. P. Romîne, Vasile Dumitrescu, a 
expus poziția delegației noastre în 
problema legăturii pe care delega
țiile occidentale o fac între procesul 
de dezarmare în general și conținu
tul primei etape în special în ceea 
ce privește crearea așa-numitului 
mecanism de menținere a păcii. De
legația romînă, a spus el, este în 
principiu de acord ca proiectul Tra
tatului de dezarmare generală și to
tală să includă prevederi speciale 
privind problema menținerii păcii 
și securității internaționale în cursul 
și după desăvîrșirea procesului de 
dezarmare. Această idee, a arătat 
vorbitorul, este expusă amănunțit 
în proiectul tratatului de dezarma
re generală și totală sub un 
control internațional, prezentat 
Uniunea Sovietică. Delegațiile 
cidentale prezintă dezarmarea 
și cum ar fi o primejdie pentru 
cea și securitatea lumii, ca un fac
tor generator de dezordine și haos, 
insistînd asupra elaborării unui 
nou drept internațional pentru a 
supune toate statele jurisdicției o- 
bligatorii a unui for internațional.

Ceea ce amenință în realitate pa
cea și securitatea internațională nu 
este dezarmarea ci, dimpotrivă, 
cursa înarmărilor, în primul rînd 
cursa înarmărilor nucleare, a spus 
V. Dumitrescu, adăugind că este de 
așteptat ca în condițiile dezarmării 
numărul și gravitatea litigiilor in
ternaționale să scadă simțitor.

El a subliniat apoi că pacea și 
securitatea lumii nu se pot întemeia 
pe ruinele suveranității statelor, pe 
sacrificarea egalității lor suverane. 
Ele vor trebui să se întemeieze pe 
respectarea acestor principii care,

dezar- 
vorbit 
Romî-

strict 
de 

oc- 
ca 

pa-

■ după cum se știe, sînt principiile de
■ bază ale Organizației Națiunilor U- 
i nite. în preambulul Tratatului cu 
, privire la interzicerea parțială a ex

periențelor cu arma nucleară, a a-
; rătat vorbitorul, Se proclama drept 
• scop principal realizarea cit mai 

repede cu putință a unui acord asu
pra dezarmării generale și totale 
sub un strict control internațional, 
acord care să ducă la realizarea o- 
biectivelor Națiunilor Unite. Or, a- 
ceste obiective sînt legate organic 
de principiile pe care se întemeiază 
O.N.U., iar primul din aceste prin
cipii este tocmai egalitatea suverană 
a tuturor statelor membre.

Tocmai de aceea, a spus V. Du
mitrescu, ținem să atragem atenția 
asupra faptului că propunerile occi
dentale de instituire a unei forțe de 
menținere a păcii nesocotesc rolul, 
prerogativele și atribuțiile Consiliu
lui de Securitate. Puterile occiden
tale își propun să excludă Consiliul 
de Securitate din mecanismul che
mat să vegheze asupra menținerii 
păcii.

Șeful delegației R. P. Romîne a 
subliniat apoi că problema constitui
rii unui mecanism de menținere a 
păcii nu trebuie exagerată și de
formată pînă la proporțiile în care 
ar putea constitui o piedică în calea 
înfăptuirii dezarmării așa cum se 
exagerează și se deformează proble
mele controlului și ale asigurării în 
egală măsură a securității tuturor 
statelor.

în încheierea cuvîntăril sale, șe
ful delegației R. P. Romîne a arătat 
că ceea ce este necesar în această 
etapă este de a determina dacă sin
tern de acord că pericolul nuclear 
trebuie să dispară cît mai curînd po
sibil sau să admitem că el trebuie 
să se mențină, așa cum implică pla
nul american, pentru o perioadă ne
limitată. în ceea ce ne privește — a 
precizat el — considerăm că numai 
propunerile de natură să promove
ze prima dintre aceste alternative ar 
permite lucrărilor noastre să pro
greseze.

■
economice 0. N. U.

UN GRUP DE LUCRU ALCĂTUIT DIN REPREZENTANȚI 
AI ANGLIEI, R. P. ROMÎNE ȘI SECRETARIATULUI

GENEVA 14.— Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, transmite: 
în palatul Națiunilor s-a deschis cea 
de-a 19-a sesiune a Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Europa. Delega
ția R,P. Romîne este condusă de Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Pe ordinea de zi 
a sesiunii, adoptată în prima ședință, 
figurează, printre altele, raportul se
cretarului executiv, examinarea si
tuației economice din Europa, pro
gramul de activitate și priorități pe 
perioada 1964—1965, contribuția co
misiei la programele O.N.U. pentru 
ajutorarea țărilor în curs de dezvol
tare, relațiile cu instituțiile speciali
zate și organizații guvernamentale și 
neguvernamentale etc.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
romîne, Mircea Malița, a făcut două 
remarci în legătură cu ordinea de 
zi. El a spus că ar fi fost de prefe
rat ordinea de zi tradițională, potri
vit căreia dezbaterile generale pre
ced pe cele din comisii și nu invers. 
Ar fi, de asemenea, de preferat ca 
subpunctul privind contribuția Co
misiei la Conferința pentru comerț 
și dezvoltare să figureze ca un punct 
distinct pentru a fi astfel în spiritul 
mesajului adresat de către secreta
rul general al

în ședința 
delegații s-a 
unui grup de 
prezentanții Angliei, R. P. Romîne și 
secretariatului pentru redactarea ra
portului final al Comisiei către Con. 
siliul economic și social al O.N.U. 
Marți, în ziua a doua a lucrărilor

O.N.U.
închisă a șefilor de 
hotărît constituirea 

lucru format din re-

sesiunii, a început analiza activității 
celor 12 organisme subsidiare. A 
fost prezentat raportul asupra acti
vității depuse de comitetul pentru 
locuințe, construcții și sistematizare. 
Au luat cuvîntul reprezentanții Ita
liei, Cehoslovaciei, Suediei, Uniunii 
Sovietice, Turciei, Ungariei. S.U.A. 
și ai altor țări. Din partea R. P. Ro
mîne a luat cuvîntul Iacob Ionașcu. 
După ce a reamintit activitatea și 
inițiativele R.P. Romîne, vorbitorul 
a subliniat că prevederile rezoluții
lor adoptate de Consiliul economic și 
social al O.N.U. interesează și Comi
tetul pentru locuințe, construcții și 
sistematizare, deoarece ele sînt de 
natură să lărgească cooperarea între 
țările europene și să contribuie la 
îndeplinirea rezoluțiilor O.N.U. pri
vind ajutorul ce trebuie acordat ță
rilor în curs de dezvoltare. El a re
levat apoi rezoluția propusă de țara 
noastră, adoptată la ultima sesiune 
a Comitetului și care solicita în mod 
expres Conferinței națiunilor unite 
pentru comerț și dezvoltare să exa
mineze măsurile ce trebuie luate în 
vederea facilitării comerțului cu ma
teriale de construcții și prefabricate 
și să contribuie astfel la dezvoltarea 
construcției de locuințe în diferite 
regiuni ale lumii.

VIENA 14 (Agerpres). — La Vie- 
na a avut loc o întîlnire care pre
gătește Conferința europeană pentru 
destindere și securitate internațio
nală ce va avea loc în noiembrie a c 
la Salzburg. La întîlnirea inițiată de 
dr. Robert Jungk (Austria), prof. 
John Bernal (Anglia), Nikolai N. 
Semionov, laureat al Premiului No
bel (Uniunea Sovietică) și alte per
sonalități, au participat 29 de dele
gați din 19 state europene. Din 
partea R. P. Romîne a participat 
prof. Gheorghe Mihoc, rectorul Uni
versității București. S-au discutat o 
serie de probleme internaționale 
printre care reducerea pericolului a- 
tomic și a înarmărilor ; măsuri pen
tru reglementarea problemelor liti
gioase.

La Yokosuka a avut loc un mare miting împotriva staționării de subma
rine nucleare străine in porturile japoneze.
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Conferința Pieței comune dezbate

tendințele inflaționiste
A fost elaborat „un sistem de avertizare“

BRUXELLES 14 (Agerpres). — Un 
„sistem de avertizare“, menit să dea 
alarma „celor șase" cînd amenință 
inflația, a fost aprobat în prima zi 
a întîlnirii Consiliului ministerial al 
Pieței comune care s-a întrunit luni 
la Bruxelles pentru dezbaterea unei 
serii de chestiuni privind pregătirea 
viitoarei runde Kennedy și planul 
de măsuri elaborate de Comisia e- 
xecutivă a C.E.E. în vederea comba
terii inflației în țările membre. Re
ferindu-se la măsura adoptată, co
respondentul la Bruxelles al agenției 
Associated Press relatează că miniș
trii Pieței comune nu s-au angajat 
să adopte măsuri pozitive care să 
determine scăderea prețurilor. Con
siliul ministerial a constituit trei co
mitete însărcinate cu studierea efec
telor inflației și combaterea acesto
ra. Din primul fac parte guvernato
rii băncilor centrale. Cel de-al doi
lea include pe reprezentanții minis
terelor de finanțe și are ca sarcină 
să urmărească cheltuielile excesive 
ale guvernelor, deficitele financiare, 
precum și acumulările în valută. 
Ultimul comitet, format din econo-

elaboreze o 
perioadă de 
a fi supusă

miști, are misiunea să 
politică comună pe o 
cinci ani, ce urmează 
unei revizuiri anuale.

Robert Marjolin, vicepreședinte al 
Comisiei Pieței comune, a cerut 
membrilor C.E.E. să facă pași hotă- 
rîtori pentru combaterea inflației 
din economia Pieței comune. Kurt 
Schmücker, ministru] economiei al 
R.F.G., a subliniat că balanța de 
plăți a comunității se înrăutățește 
continuu.

WASHINGTON POST: Houl pericol 
care subminează 
„celor șase“

unitatea

esfe noul pericol 
comune 
Bernard 
din Pa-

„Pericolul inflației 
care subminează unitatea Pieței 
a Europei”, constată economistul 
D. Nossiter într-o corespondență 
ris publicată în ziarul „WASHINGTON
POST". Prețurile au crescut în toate cele 
șase fări ale C.E.E., dar într-un ritm foar
te inegal. Trebuie să amintim — conti
nuă autorul — că «cei șase» sînt ps cate

zidurile tarifare din- 
a ridica un zid tari
farilor din exterior.

de a reduce la zero 
fre acesfe țări și de 
far comun împotriva
Faptul acesta te silește să aibă prețuri de 
cost și de desfacere aproximativ egale. 
Dacă vreuna din țări iese în afara acestor 
limite, jara cu prefuri de cost scăzute va 
inunda cu mărfurile sate fările vecine 
avînd prefuri de cost ridicate. Georges 
Pompidou, primul ministru al Franfei, a 
avertizat zilele trecute în sensul acesta. 
«Dacă nu va fi stabilizare în Franfa, nu 
va exista nici în Europa» — a spus el — 
deoarece Franfa se va afla în pericol de 
a fi «inundată de industria germană».
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Graficul de mai sus, reprodus după 
ziarul „Le Monde", indică creșterea 
prețurilor în țările membre ale 
C.E.E. (Anul 1958 este considerat ca 

indicele 100).
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CHEMĂRILE C.C. AL P.C.U.S.
CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MÂII

MOSCOVA 14 (Agerpres).— După 
cum transmite TASS, C.C.^ al 
P.C.U.S. a dat publicității chemările 
cu prilejul zilei de 1 Mai — Ziua 

internaționale a celor 
ziua unității și frăției 
din toate țările, 
marxism-leninismul —

solidarității 
ce muncesc, 
muncitorilor

„Trăiască 
măreața învățătură revoluționară, 
veșnic vie I“ — se spune în una din 
primele chemări. C.C. al P.C.U.S. 
adresează cuvinte de salut în cinstea 
unității și coeziunii mișcării comu
niste internaționale, pe baza Decla
rațiilor Consfătuirilor de la Moscova.

C.C. al P.C.U.S. cheamă popoarele 
lumii să lupte pentru lichidarea de
plină și definitivă a rușinosului sis
tem al robiei coloniale, împotriva 
tuturor formelor dependenței de im
perialism, pentru dezarmare gene
rală și totală, pentru pace trainică 
pe pămînt.

Oamenii muncii de 
tinentele sînt chemați 
la lupta împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru pace, de
mocrație, independență națională și 
socialism.

C.C. al P.C.U.S. salută sistemul 
mondial socialist — vlăstarul clasei 
muncitoare internaționale, prietenia 
frățească și unitatea dintre po
poarele tuturor țărilor socialismului.

Cuvinte de salut frățesc sînt adre
sate oamenilor muncii 
Chineză, R. P. Albania, 
garia, R.S. Cehoslovacă, 
reeană, Republica Cuba, 
mană, R.S.F. Iugoslavia, 
golă, R. P. Polonă, R. P. Ungară și 
R.D. Vietnam care construiesc so
cialismul.

pe toate con- 
să se unească

din R. P. 
R. P. Bul- 
R.P.D. Co- 
R. D. Ger- 
R. P. Mon-

„Salut frățesc oamenilor muncii 
din R. P. Romînă, care construiesc 
socialismul. Trăiască prietenia veș
nică, de nezdruncinat, și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și romîn“, 
se spune într-una din chemări.

Un fierbinte salut este adresat 
popoarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină.

Una din chemări îndeamnă la 
dezvoltarea și întărirea prieteniei și 
colaborării dintre popoarele Angliei, 
S.U.A., Franței și Uniunii Sovietice 
în interesul păcii trainice în în
treaga lume. Chemările cuprind cu
vinte de salut adresate popoarelor 
din țările capitaliste ale Europei oc
cidentale și Japonia.

Sînt adresate cuvinte de salut îrt 
cinstea politicii externe leniniste de 
pace a Uniunii Sovietice, a alianței 
indestructibile dintre clasa munci
toare și țărănimea colhoznică din 
U.R.S.S., în cinstea unității de 
nezdruncinat și prieteniei frățești 
între popoarele U.R.S.S.

C.C. al P.C.U.S. cheamă pe oa
menii muncii din Uniunea Sovietică 
să-și consacre toate forțele creării 
bazei -tehnice-materiale a comunis
mului. Chemările elogiază marele 
popor sovietic — constructor eroic 
al comunismului, luptător curajos 
pentru pace și fericirea tuturor oa
menilor de pe pămînt și conțin cu
vinte de salut în cinstea unității de 
nezdruncinat dintre partid și popor.

„Trăiască comunismul, care ins
taurează pe pămînt Pacea, Munca, 
Libertatea, Egalitatea, Frăția și Fe
ricirea tuturor popoarelor I" — se 
spune în încheierea chemărilor C.C. 
al P.C.U.S.

După întrevederile de la Atena

în problema cipriotă
® DECLARAȚIA PREMIERULUI GREC ® CANADA TRIMITE

In insulă trupe suplimentare ® PROTESTUL adresat turciei

v bh a sa ri b a»

m caid Oswald
In prezenta a numeroși ziariști italieni 

și străini, avocatul american Mark Lane, 
care s-a ocupat de cazul Oswald, a ținut 
la Roma o conferinjă de presă pentru 
a expune părerile salo potrivit cărora 
există elemente care pun la îndoială 
vinovăfia lui Lee Oswald în asasinarea 
președintelui Kennedy. Avocatul ame
rican a declarat că nici un tribu
nal, cu probele de care dispune pînă în 
prezent, nu-l poate condamna pe Oswald. 
Apoi, avocatul Lane, cu ajutorul unor 
documente, înregistrări pe bandă, hărți 
topografice, a trecut în revistă 
„probele" care 
Scopul călătoriei 
ropa, scrie ziarul „Paese Sera", este de 
a face cunoscute opiniei publice mon
diale „contraprobele", Mark Lane a afir
mat la recentul Congres al Asociației In
ternaționale a turiștilor Democrați, întru
nit la Budapesta, că nu există nici o 
dovadă indiscutabilă că Lee Oswald ar fi 
asasinul președintelui Kennedy. Bazîn- 
du-se pe un bogat material strîns în cursul 
anchetei personale, Lane 
ancheta oficială nu a fost 
capăt,

toafe
acuză pe Oswald, 

lui ^terk Lane în Eu-

a afirmat că 
dusă pînă la

in numele « ^Qfa (j@ protest prezentată
11 țâri maritime Departamentului de stat

WASHINGTON 14 (Agerpres). _ — 
însărcinatul cu afaceri al Olandei a 
prezentat Departamentului de stat, 
în numele a 11 țări maritime, un 
protest împotriva recentului ordin al 
comisiei maritime federale a S.U.A. 
privind revizuirea contractelor de 
navigație cu exportatorii străini care 
importă mărfuri în Statele Unite. In 
nota de protest se spune că acțiunea 
comisiei maritime constituie „o în
călcare a jurisdicției altor țări" și 
se cere guvernului american să reîn- 
ceapă negocieri cu companiile de na
vigație vest-europene și japoneze 
pentru reglementarea conflictului. 
Ordinul comisiei a provocat violente

proteste, mai ales în Marea Brita- 
nie, unde purtătorii de cuvînt ai gu
vernului Și companiilor de navigație 
au declarat că au dreptul să încheie 
propriile lor tipuri de contracte cu 
exportatorii britanici. De asemenea, 
Consiliul armatorilor din Europa oc
cidentală a dat publicității o decla
rație calificînd acțiunea comisiei 
maritime americane drept „complet 
inadmisibilă". Cele zece țări vest- 
europene semnatare ale protestului 
înmînat Departamentului de stat 
sînt : Grecia, Marea Britanie, Fran
ța, Germania occidentală, Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Olanda, Bel
gia și Italia.

ATENA — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Au 
luat sfîrșit convorbirile oficiale din
tre președintele Ciprului, Makarios, 
și premierul grec, Papandreu. Aces
ta a dat publicității o declarație 
în care se subliniază că guver
nul grec acordă sprijinul său 
complet luptei juste a ciprioților 
greci. Referindu-se la acordurile de 
la Londra și Zürich, în declarație se 
arată că ele s-au dovedit a fi practic 
inaplicabile, fapt recunoscut pe plan 
internațional. Acesta este motivul 
prezenței în Cipru a forței militare 
internaționale de pacificare cît și a 
mediatorului O.N.U. In ce privește 
hotărîrea președintelui Makarios de 
a abroga tratatul de alianță dintre 
Turcia, Grecia și Cipru, primul mi
nistru a relevat că această hotărîre 
a fost o confirmare a unei situații 
de fapt recunoscută pe plan interna
țional. Relevînd că misiunea media
torului este de a căuta o nouă for
mulă politică în Cipru, declarația 
exprimă hotărîrea Greciei de a spri
jini prin toate mijloacele misiunea 
acestuia. Primul ministru s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru o solu
ție care să constea în deplina salv
gardare a drepturilor majorității 
populației ciprioților greci. Inde-

pendența deplină care să per
mită poporului cipriot să-și exer
cite liber drepturile sale suverane 
este singura soluție. Dacă eforturile 
mediatorului O.N.U. de a ajunge la 
o soluție în conformitate cu princi
piile Cartei O.N.U. vor eșua, proble
ma va fi adusă în fața Adunării Ge
nerale a O.N.U. Se subliniază 
că atît timp cît nu se va ajunge la 
un acord între părțile interesate, 
problema Ciprului trebuie să fie re
zolvată de forurile internaționale.

OTTAWA 14 (Agerpres). — 
cererea secretarului general 
O.N.U., a declarat ministrul de 
terne al Canadei, Paul Martin, 
nada a hotărît să trimită trupe
plimentare care să se alăture forțe
lor internaționale ale O.N.U. din Ci
pru. Comandamentul acestei brigăzi 
va acționa în regiunea Nicosiei pen
tru a menține ordinea între cele 
două comunități cipriote.

*

ATENA 14 (Agerpres). — Guver
nul grec a adresat un protest gu
vernului Turciei în legătură cu re
centa hotărîre a acestuia dé a 
expulza din țară peste 300 de cetă
țeni de naționalitate greacă care 
trăiesc în Turcia.

La 
al 

ex- 
Ca- 
su-

MOSCOVA. N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit, la Kremlin, dele
gația militară cambodgiană condusă 
de Lon Noi, vicepremier al guver
nului cambodgian, ministru al apă
rării naționale, comandant suprem 
al forțelor armate ale Cambodgien

si dezvoltare
9

GENEVA 14 (Agerpres). — Marți 
au continuat la Palatul Națiunilor 
din Geneva lucrările Comisiilor Con
ferinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare. în Comisia a 
doua a luat cuvîntul reprezentantul 
R. P. Romîne Ion Urda. Marți a în
ceput să fie difuzat — ca document 
al conferinței — propunerea prezen
tată de R.P. Romînă, intitulată : „Fi
nanțarea destinată să permită o 
destindere a schimburilor interna
ționale. Livrările de echipament in
dustrial pe credit, rambursabile prin 
cote părți din producția, astfel ob
ținută și contribuția lor la dezvolta
rea economiei și la extinderea co
merțului mondial". în Comisia a 
5-a au început marți lucrările sub
comisiei pentru țările fără litoral, 
în cadrul discuțiilor de luni după- 
amiază a luat cuvîntul reprezentan
tul Algeriei, Idriss Jazairy, care, 
pronunțîndu-se pentru rambursa
rea creditelor destinate industriali
zării prin exportul către țările cre
ditoare a unei părți din produsele 
care se vor fabrica cu ajutorul 
echipamentului importat, a reamin
tit de propunerea făcută în acest 
sens de R. P. Romînă, subliniind 
importanța ei.

La Conferința pentru comerț

După cum au anunțat Ieri agențiile de presă, aproximativ jumătate din 
cei 10 000 de medici belgieni a căror grevă provocase nemulțumirea 
populației și-au reluat activitatea. în iotografie : ambulanțe militare asi

gură transportul în cazurile de urgență.

SOFIA. La Academia bulgară de 
științe a început a treia consfătuire 
a reprezentanților academiilor de 
științe din țările socialiste. Din par
tea Academiei R. P. Romîne parti
cipă o delegație condusă de acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al A- 
cademiei.

LONDRA. La invitația guvernu
lui englez, N. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., a 
sosit în capitala britanică. El va 
avea convorbiri cu ministrul comer
țului, E. Heath, în legătură cu pre
lungirea acordului comercial anglo- 
sovietic.

ROMA. La cea de-a 42-a ediție 
a Tîrgului internațional de mostre 
de la Milano participă 3 670 între
prinderi din 82 de țări. Republica 
Populară Romînă ia parte pentru a 
noua oară consecutiv. întreprinderi
le romînești de comerț exterior sînt 
reprezentate printr-un oficiu de in
formații comerciale amenajat în lo
calul centrului de schimburi inter
naționale.

SANAA. Ministerul de Externe al 
Yemenului a anunțat că trei avioa
ne britanice au violat din nou spa
țiul aerian yemenit, zburînd deasu
pra regiunii Harib. Guvernul R.A.Y. 
a adresat un protest guvernului bri
tanic.

CARACI. Circa 317 persoane au 
murit și 700 au fost grav rănite, în

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat 
că la poligonul din statul Nevada a 
fost efectuată o explozie nucleară 
subterană, cea de-a patra din anul 
curent.

urma ciclonului abătut sîmbătă asu
pra regiunii Narai,

SLAVONSKI-BROD. Cutremurul 
din 13 aprilie a cauzat daune ma
teriale considerabile orașului Sla- 
vonski-Brod și localităților învecina
te din R.S.F. Iugoslavia. Au murit 
trei persoane și aproximativ 100 de 
persoane au fost rănite, din care 
20 grav. în epicentru cutremurul a 
fost de 8 grade. Pagubele materia
le nu au fost încă evaluate. După 
cum a declarat președintele Consi
liului Comunal al orașului Slavon- 
ski-Brod, ele s-ar ridica la 5 miliar
de dinari.

pra regiunii Narai, din districtul 
Jessore, (Pakistanul de est). în zona 
sinistrată continuă operațiunile de 
salvare.

In apropierea Vienei a iost descoperit un cîmp cu grenade conținind 
-*->--=• j._ I, , .... dțj.Qj boltea război mondial. Spe-

pentru a le lace inofensive.
să aibă loc ședința de închidere a 
sesiunii.

WASHINGTON. Experiența cu 
capsula „Gemini“ lansată în S.U.A. 
a reușit. Capsula goală, cu două 
locuri, a revenit după 3 zile și ju
mătate în spațiul terestru și a căzut 
în Oceanul Atlantic. Experiența a 
verificat capacitatea de plasare pe o 
orbită dinainte stabilită a unei 
capsule în greutate de 3 150 kg de 
către o rachetă de tip „Titan-2".

SANTIAGO DE CHILE. Referin- 
du-se la manevrele forțelor reacțio
nare spre a împiedica succesul în 
alegerile prezidențiale al senatorului 
socialist Salvador Allende, candidat 
al Frontului de acțiune populară, 
precum și la atacurile presei reac
ționare împotriva acestuia, ziarul 
progresist „El Siglo" scrie că ele au 
ca scop crearea premiselor pentru o 
lovitură de stat.

gaze otrăvitoare din timpul celui 
ciallștii au trecut la acțiune

LONDRA. S-a anunțat oficial so
sirea la 4 mai în Anglia a regelui 
Laosului, Savang Vatthana, în ca
drul vizitei în capitalele celor 13 
state care au semnat acordul de la 
Geneva cu privire la Laos.

MANILA. Sesiunea Consiliului 
ministerial al pactului S.E.A.T.O. a 
continuat marți în ședință secretă. 
Secretarul general adjunct al 
S.E.A.T.O., Worth, a declarat că nici 
una din țările membre ale pactului 
nu și-a modificat pînă în prezent 
poziția și nu a prezentat propuneri 
noi. S-a stabilit ca miercuri dimi
neața să aibă loc o nouă ședință se
cretă. Aceasta modifică, potrivit a- 
genției U.P.I., programul inițial al 
sesiunii. Miercuri dimineața urma

PARIS. în noaptea spre 14 apri
lie a avut loc prima experiență de 
transmisie a unor semnale de tele
viziune între Japonia și Franța cu 
ajutorul satelitului „Telstar-II". 
Experiența, încununată de succes, 
este preludiul unei emisiuni de te
leviziune de 24 de minute care ur
mează să aibă loc la 16 aprilie în 
avanpremiera Jocurilor olimpice, de 
la Tokio.

ALGER. Algerienii și marocanii 
luați prizonieri în cursul ciocnirilor 
de anul trecut de la graniță au fost 
eliberați marți într-o localitate de 
frontieră.
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