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Terminarea însămînțărilor 
sarcină de mare răspundere Nou complex comercial în raionul Grivița Roșie din Capitală Foto : R. Costin

Amenajarea
Cultura orezului, una din plantele 

agricole valoroase, are în unele zone 
ale țării noastre condiții deosebit 
de favorabile. Multe gospodării co
lective și de stat, aplicînd întregul 
complex de măsuri agrotehnice, au 
reușit să obțină producții mari la 
hectar. Anul trecut, la G.A.S. Măr- 
culești, raionul Slobozia, s-a realizat 
o recoltă medie de 7 218 kg orez la 
ha de pe 100 ha, iar la G.A.C. Chir- 
nogi, raionul Oltenița — cîte 5 879 
kg pe 123 ha. Asemenea rezultate 
s-au înregistrat și la gospodăriile co
lective Făurei, regiunea Galați, Ol- 
tina și Ciobanu, regiunea Dobrogea, 
Bîrza, regiunea Oltenia, și altele.

In scopul bunei aprovizionări a 
populației, se prevede ca în 1964 cul
tura orezului să fie extinsă pe 20 000 
ha. Concomitent cu sistematizarea 
orezăriilor vechi, vor fi amenajate 
altele noi. Se apropie timpul semă
natului la orez. Pînă atunci va tre
bui să se termine amenajarea tu
turor orezăriilor. Consiliile agricole 
regionale București, Galați, Oltenia, 
■■Dobrogea și Ploiești au stabilit din 
vreme măsuri temeinice pentru fo
losirea rațională a terenurilor ame
najate în anii trecuți, precum și a 
celor noi. în aceste zile, în multe 
unități se fac ultimele lucrări de a- 
menajare a terenurilor. La gospodă
ria colectivă Cat.anele, raionul Bai- 
lești, lucrează zilnic sute de bameni. 
Screperele, draglinele, buldozerele 
sînt folosite cu întreaga capaci
tate. Ca urmare, s-au terminat 
principalele lucrări la cele 160 ha 
de; orezărie. Membrii gospodăriei 
colective din Saelele, raionul Turnu 
Măgurele, fac ultimele finisări la 
cele 250 ha de orezărie. în regiunile 
București și Dobrogea s-au obținut 
cele m ii bune rezultate la executa
rea acestor lucrări. în alte părți 
însă, amenajarea orezăriilor întîrzie. 
La cele 17 gospodării colective culti- 
VȘ-pare de orez din regiunea Banat 
ti Louie efectuate amenajări și rea- 
menajări pe o suprafață de 355 hec
tare. Cu toate că timpul este înain
tat nu. s-a făcut decît un sfert din 
volumul lucrărilor prevăzute. Gos
podăriile colective din Cenad, deși 
trebuiau să amenajeze 60 de hectare, 
abia acum au trecut la executarea 
lor. O situație asemănătoare există 
și în regiunea Crișana unde s-a rea
lizat doar 41 la sută din volumul de 
terasamente.

La amenajarea noilor suprafețe 
destinate culturii orezului, un volum 
însemnat de lucrări se execută cu 
mijloace mecanizate. Nu peste tot 
însă utilajul terasier este folosit cu 
randament maxim. Pe unele șan-i 
tiere mașinile puse la dispoziție de 
I.U.T. București se defectează des.

Au înflorit magnoliile
Foto,Gh. Vințilă

orezăriilor
Cele trei screpere trimise la gospo
dăria colectivă din Dăieni, regiunea 
Dobrogea, au lucrat în ultima vreme 
cu mari întreruperi. O situație a- 
semănătoare este și la gospodăriile 
colective Sprîncenata, regiunea Ar
geș, Dobrești, regiunea Oltenia, și 
altele. Nu este întîmplător că pla
nul de lucrări ce trebuiau executa
te mecanizat s-a realizat numai în 
proporție de 40 la sută. Este nece
sar ca întreprinderea de utilaj tera
sier București să ia măsuri pentru re
medierea grabnică a deficiențelor ivi
te. Este greșită atitudinea unor con
duceri de gospodării de a lăsa lucră
rile de pregătire a vechilor orezării 
pe planul al doilea, considerînd că 
mai este vreme pentru a le executa.

Timpul este destul de înaintat și 
în curînd va trebui să se treacă la 
semănat. Consiliile agricole, specia
liștii din unitățile cultivatoare de 
orez au datoria să acorde atenția 
cuvenită grăbirii lucrărilor în ore
zării și să asigure pregătirea tere
nului și însămînțarea acestei pre
țioase culturi la timp și la un nivel 
agrotehnic superior. în felul acesta 
se va realiza și în acest an o pro
ducție bună de orez.

h Dobrogea s-a terminat semănatul porumbului
CONSTANTA (coresp. „Scînteii“). 

în regiunea Dobrogea s-a terminat 
semănatul porumbului pentru boabe 
și siloz pe întreaga suprafață de 
247 788 hectare. Printre primele care 
au raportat terminarea însămînțării 
sînt unitățile agricole din raioanele 
Negru Vodă, Istria, precum și cele

La gospodăria colectivă din Șlmand, regiunea Crișana, se lucrează In« 
tens Ia semănatul porumbului Foto t M. Andreescu
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Dimineața de munca a fluviului
@ SE TREZEȘTE DELTA ® „MAREA CERE" @ CUTERUL INTERVINE • CÎNTECELE PESCARILOR

Privită pe o hartă nu prea mare, Delia 
Dunării ar putea fi cuprinsă în căușul 
palmei. Pe această palmă de 4 400 km 
pătrați, natura a săpat cele mai bizare 
și întortocheate linii, asemănătoare doar 
cu țesătura fină din palma unei mîini o- 
menești. Mina pe care Dunărea o întin
de spre mare fertilizează nisipuri, înalță 
păduri, sculptează noi pămînfuri.

Apele cresc primăvara și o viață nouă 
tulbură gîrlele, japșele, ghiolurile ; de 
la plauri — acele insule de vegetație 
plutitoare — și pînă la străvechea pă
dure Letea, frunzișul transformă razele 
soarelui în verdele crud al clorofilei. Mi
rajul Deltei atrage călători îndepărtați, 
de la sute și mii de kilometri. Trei suie 
de soiuri de păsări țes o adevărată pînză 
de zboruri între Razelm și Periprava, 60 
de specii de pești mișună zi și noapte 
sub oglinda apei, de-a lungul litoralului, 
în canale, în bălți.

E o explozie de viață, de forțe și sen
suri nu o dată contradictorii. Brutalitatea 
coexistă cu gingășia. Nemiloasa știucăîși 
devorează victimele la doi pași de grația 
albă — adevărat bibelou chinezesc — a 
egretei ; banala broască e înghițită de 
șarpe sub privirea indiferentă a pelica
nului, solemn patriarh al Deltei.

Sînt semne că în Deltă a izbucnit pri
măvara. A început dimineața de muncă 
a Dunării, a navigatorilor, a pescarilor.

Am ancorat la Sf. Gheorghe către sea
ră. După un drum de cîteva ore pe mare, 
în leagănul valurilor, în duduitul con
stant al motorului, aici fotul pare de o 
liniște nefirească. E sîmbătă. In sala bi
bliotecii, un cîrd de. copii stau la rînd cu 
cărțile sub braț ; în fața clubului un pro
fesor inimos, sosit special de la Tulcea, 
adună coriștii. Este corul bărbătesc din 
Sf. Gheorghe, cunoscut în toată Delta. 
Un cîntec vechi din folclorul local răsu
nă grav, împletire de forță și duioșie. 
Intre acel fortissimo, care face să vibre
ze geamurile, și acel pianissimo abia 

Sfeclă de zahăr 
pe toate suprafețele 
prevăzute

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“)- — 
In ultimul timp, în regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară s-au intensificat 
lucrările agricole de primăvară. Din 
situațiile consiliului agricol regional 
reiese că au fost însămînțate peste 22 000 
ha cu diferite culturi. Una din cul
turile care are pondere mare în planul 
gospodăriilor colective este sfecla de 
zahăr. In raioanele Luduș și Odorhei, 
consiliile agricole raionale au îndrumat 
cu operativitate gospodăriile colective 
să facă pregătirea terenurilor și semă
natul, obținîndu-se rezultate bune. Se
mănatul sfeclei de zahăr se desfășoară 
intens și în raionul Tg. Mureș. Gospo
dăriile colective din raion au însă- 
mînțat o suprafață de peste 1 200 ha. 
Deși au condiții asemănătoare, unele 
gospodării colective din raionul Re
ghin, ca cele din Vovodeni, Gornești, 
Breaza și altele, au întîrziat semănatul, 
raionul realizînd din suprafețele prevă
zute doar un procent mic. Principala 
cauză a ritmului nesatisfăcător constă 
în aceea că, în regiune, din cele 11 667 
ha ogoare de toamnă, s-a executat gră- 
patul și cultivatul la numai 578 ha, 
ceea ce îngreunează desfășurarea însă
mînțărilor. Timpul nu așteaptă. în a- 
ceste zile trebuie acordată atenția cu
venită însămînțării sfeclei de zahăr pe 
toate terenurile prevăzute.

care aparțin de orașul Constanța. 
Imediat după însămînțare s-a exe
cutat grăpatul. în prezent, colecti
viștii și mecanizatorii efectuează 
prașila oarbă la floarea-soarelui și 
porumbul semănat în primele zile. 
Pînă acum, această lucrare a fost 
executată pe aproape 70 000 hectare.

auzit, pescarii retrăiesc toate grozăviile 
și toate frumusețile Dunării și ale mării. 
„Ah, floarea mea verde '/ Unde oare, 
unde plutești? / întoarce-te, dragul meu’/, 
Pe mare să nu te prăpădești*.

De unde vin aceste versuri î Ne-am 
obișnuit cu ideea că folclorul desprinde 
imagini străvechi din umbra nesigură a 
legendei. Dar nu e întotdeauna așa și, 
mai ales, nu la Sf. Gheorghe. Aici ima
ginile cînfecului sînt încă proaspete.

„Am fost răsturnat de mai multe ori 
cu bărcuța mea șubredă. Am văzut oa
meni înecîndu-se lingă mine. Nu era 
primăvară să nu fie o jertfă. Cînd marea 
urla în furtună, femeile spuneau : marea 
cere", Sînt cuvintele lui Sevastian A- 
lempi, bătrîn pescar, azi pensionar.

Pescarii mai tineri n-au apucat să vadă 
asemenea scene, dar își amintesc un . alt 
amănunt : „Cînd terminai patru clase, de 
la școală ie goneau acasă, iar de-acasă 
te goneau pe apă, la pescuit".

In sala bibliotecii Ignat Axenfe, din- 
ir-a Vll-a, alege din raft „Nada florilor" 
a lui Sadoveanu...

In aceste zile la Sf. Gheorghe liniștea 
este de fapt aparentă. în timp ce se lasă 
noaptea și cei 60 de coriști adunați cu 
desfulă trudă termină repetiția, alte zeci 
de pescari coboară cu lotcile pe Dunăre. 
A început bătălia scrumbiei. E o bătălie 
care nu cunoaște zi, nu cunoaște noapte, 
pentru că — spun pescarii — „scrum
bia trebuie prinsă".

A doua zi am plecat la pescuit de 
scrumbie cu tenorul II Panfelimon Nichi- 
ta, de 13 ani în cor și de 20 de ani pes
car. Adică, de la vîrsfa de 9 ani.

In vreme ce Constantin Palade și Du
mitru Sevastian trag la rame, Panfelimon 
aruncă setea în Dunăre. Setea, o plasă 
lungă de 400 m și lată de 2,5 ia forma 
unei pungi cu gura îndreptată spre mare, 
către care coboară, de altfel, dusă de 
curentul apei. în același timp scrumbia 
urcă. Pornită din apele albastre ale Me- 
diteranei, a străbătut Bosforul, a parcurs

CONSTRUCȚIILE COMERCIALE
și Înzestrarea lorINTERVIUL

NOSTRU
In acest an, în Capitală și în celelalte orașe ale țării se construiesc 

în continuare noi complexe și spații comerciale, se modernizează cele 
existente. Cu privire la construcțiile comerciale și amenajarea lor, am 
solicitat pe tov. ing. loan Bucșa, secretar general în Ministerul Comer
țului Interior, să ne răspundă la cîteva întrebări.

In ce direcție se dezvoltă con
strucțiile comerciale și ce obiec
tive mai importante s-au realizat 
în ultimul timp ?

în cadrul programului de inves
tiții, ș-au construit și se construiesc 
continuu noi spații de desfacere și 
depozitare a mărfurilor, se moder
nizează rețeaua comercială prin 
dotarea cu mobilier și utilaje 
la nivelul tehnicii înaintate. în 
localurile spațioase ale noilor con
strucții au fest înființate maga
zine alimentare-, magazine cu ex
punere deschisă a mărfurilor (de 
țesături, încălțăminte, articole elec
trice, de uz casnic etc.), magazine 
de confecții la ultima probă, res
taurante și bufete cu autoservire, 
bucătării de bloc, unități pentru 
desfacerea semipreparatelor și al
tele. Printre obiectivele mai impor
tante terminate și date în funcțiune 
în ultimele luni menționez depozi
tele din Timișoara, Ploiești, Con
stanța, Bacău etc., complexele co
merciale din București, Galați, Cluj, 
Baia Mare, Iași, Ploiești, Lupeni, 
Brăila, precum și o seamă de uni
tăți de alimentație publică, între 
care binecunoscutul „Cerb carpa
tin“ din Brașov. Anul acesta, avem 
în plan construirea a numeroase 
unități comerciale la București și în 
multe orașe ale țării. Majoritatea do
cumentațiilor pentru aceste obiecti
ve au fost asigurate din timp, spro a 
se deschide front de lucru încă de la 
începutul anului.

Cum se urmărește ca în noile 
cartiere spațiile comerciale să fie 
date în folosință concomitent cu 
blocurile de locuințe ?

Aceasta este o problemă esențială 
în privința construcțiilor comerciale. 
Rezolvarea ei ne preocupă cu atît 
mai mult cu cît anul trecut s-au 
semnalat o serie de deficiențe. Di
recția de investiții-construcții și di
recțiile generale din Ministerul Co
merțului Interior n-au acordat sufi
cientă atenție întocmirii la timp a 
proiectelor, sprijinirii efective a co
mitetelor executive și a direcțiilor 
comerciale regionale în realizarea 
spațiilor comerciale stabilite. De ase
menea, în anumite perioade s-au fă
cut simțite deficiențe în aproviziona
rea șantierelor cu unele materiale de 
bază (oțel-beton, cherestea, materia
le de instalații, ciment etc.) și întîr-

liforalul Mării Negre ca să-și sfîrșească 
drumul în această pungă, sau, scăpată, 
să urce mai departe în susul fluviului. 
De sute de ani, de mii de ani, același 
drum în fiece primăvară, chiar dacă 
locurile și pescarii acestor locuri arătau 
altfel.

încetul cu încetul malurile se depăr
tează, valurile cresc. Spre sud apare o 
mică insulă, spre nord se vede întinsul 
grind Săraturile. Se pare că aici ar fi fost 
legendara insulă Peuce de unde istrioții 
tăiau pinii necesari torțelor.

în acest timp scrumbia urcă. Marea ne 
întîmpină cu berbecii de spumă rostogo
liți peste o potcoavă submarină de nisip 
în care se sparg valurile.

Ne oprim dincolo de potcoavă, în pli
nă mare. Aici, printre atîți curenți ai Du
nării și ai mării,.curentul argintiu al scrum
biilor coteșfe brusc spre fluviu, mînat de 
țelul suprem al procreării. Aplecat peste 
apă, Panfelimon strînge plasa în care se 
zbat, sclipitoare, scrumbiile. Și barca, 
trasă de baleniera „Olimpia", se întoarce 
la Sf. Gheorghe să descarce peștele.

Panfelimon își amintește. Era în '60. 
Cînd a aruncat setea bătea vestul, dar nu 
prea tare. Deodată, vîntul s-a ridicat la 
gradul 7. L-a împins cu iuțeală spre larg. 
Dacă nu venea un cuter să-l scoată, cine 
știe...

Cuterul. Am călătorit la bordul cuieru
lui „Dragon" pe o mare ușor montată. 
Valurile îl saltă ca pe-o coajă de nucă. 
Dar robust și îndărătnic își face drum 
peste valuri și chiar prin valuri. în „pot
coavă" lovește fundul, trosnește din în
cheieturi și trece mai departe. La timonă, 
cu mîinile încordate, cu fața aproape 
crispată, Petre Svetcov vorbește rar pri
vind atent prin parbrizul stropit de valuri. 
A fost pescar, fiu de pescar. Tatăl a mu-

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. IlI-a) 

zieri în execuția lucrărilor de către 
T.R.C.L.-uri. Ca urmare, planul de 
investiții pe 1963 n-a fost în
deplinit, o parte din fonduri 
au rămas necheltuite. Trebuie 
spus că organele locale, care 
tratează cu multă grijă problema lo
cuințelor, nu acordă atenția cuvenită 
și sarcinilor care le revin pentru 
executarea și darea în folosință la 
timp a lucrărilor cu caracter comer
cial. Așa s-a întîmplat anul trecut 
cu beneficiarii de investiții din sub- 
ordinea Comitetului executiv al Sfa
tului popular al orașului București 
și a sfaturilor populare ale regiuni
lor Hunedoara, Ploiești/ Oltenia și 
Iași. Din această cauză, locatarii 
unor cartiere noi sînt nevoiți să se 
aprovizioneze de la distanțe prea 
mari. Spre a preîntîmpina deficien
țele amintite, așa cum am arătat mai 
sus, anul acesta am asigurat cu do
cumentații tehnice — în fază fi
nală de proiectare — lucrările cu
prinse în planul de investiții, 
situația fiind mult mai bună decît 
în trecut. Dintre lucrările mai im
portante pot fi citate : complexele 
comerciale din Brașov (cartierul 
Steagul Roșu), Cluj (str. 6 Martie) și 
București (cartierele Balta Albă și 
Jiului-Scînteia), unitățile de alimen
tație publică din Piatra Neamț și 
Iași.

Ministerul Comerțului Interior își 
exercită controlul de la stadiul de 
sistematizare și pînă ia realizarea 
spațiilor comerciale, astfel îneît să 
se asigure darea lor în folosință
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U. R. S. S. — S. U. A. — Anglia:
MĂSURI ÎN VEDEREA REDUCERII PRODUCȚIEI
DE MATERIALE FISIONABILE DESTINATE SCOPURILOR MILITARE

După cum anunță agenția TASS,
N. S. Hrușciov, șeful guvernului so
vietic, a declarat ieri că U.R.S.S. a 
hotărît să ia unele măsuri în ve
derea reducerii producției de mate
riale fisionabile în scopuri militare. 
In aceeași zi, președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, într-o cuvîntare 
rostită la reuniunea anuală a agen-

Procesul de la Pretoria înscenat 
patrioților sud-africani continuă. 
Luni, a luat cuvîntul unul dintre prin
cipalii acuzați, Nelson Mandela, li
der al partidului Congresul Național 
african din R.S.A. Noi, a declarat el, 
am ales această cale de luptă 
„după ce guvernul a dovedit că 
vrea să ne domine cu forța și că 
răspunde la cererile noastre cu vio
lența".

Un acord în Cipru. Generalul 
Gyani, comandantul forței O.N.U., a 
ajuns la un acord cu președintele 
Makarios și vicepreședintele Kuciuk 

Din peisajul Industrial al Reșițel de azi

concomitent cu locuințele. în același 
timp, este o sarcină importantă a 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare de a urmări stăruitor 
mersul construcțiilor și respectarea 
cu strictețe a termenelor de dare în 
funcțiune a spațiilor comerciale, 
sprijinind realizarea lor. Este im
portant ca, paralel cu grija pentru 
utilizarea eficientă și în termen a 
fondurilor, să se urmărească și am
plasarea judicioasă a unităților, în 
funcție de necesitățile populației.

I
Ce întreprinde Ministerul Co
merțului Interior pentru îmbună
tățirea calității proiectelor și creș
terea eficienței economice a in
vestițiilor ?

Promovarea pe scară largă a for
melor moderne de organizare în 
comerț este de neconceput fără pro
iecte realizate la un nivel corespun
zător. în scopul îmbunătățirii în 
continuare a calității proiectelor, Mi
nisterul Comerțului Interior are în 
vedere elaborarea de proiecte tip și 
proiecte directive pentru unitățile co
merciale cu diverse profile (com
plexe și centre comerciale), după 
cele mai noi forme de deservire și 
organizare, precum și proiecte tip 
pentru depozitele de mărfuri și si
lozurile de legume-fructe. în același 
timp, ministerul a inițiat profilarea, 
în cadrul institutelor dé proiec
tări, a unor colective de arhi- 
tecți și ingineri specializați în pro
iectarea spațiilor comerciale. înțele- 
gînd utilitatea acestei măsuri, 
majoritatea comitetelor executive 
ale sfaturilor populare, care coor-

(Continuare în pag. Iîl-a) 

ției Associated Press, a anunțat că 
guvernul american a hotărît să re
ducă cu 40 la sută producția de 
uraniu înnobilat și cu 20 la sută pe 
cea de plutoniu. Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Angliei a anunțat că pri
mul ministru, Alec Douglas Home, 
va face azi o declarație similară. 
(Textul declarațiilor în pag. a IV-a).

cu privire la neutralizarea unei zone 
de aproximativ 3 tap de-a lungul 
„liniei verzi’ ce separă cele două 
comunități în capitala țării. (Amă
nunte în pag. a IV-a).

Conferința cu privire la viitorul 
Basutolandului, protectorat britanic 
situat în interiorul Republicii Sud- 
Africane, s-a deschis ieri la Londra. 
Delegația Basutolandului a cerut gu
vernului britanic stabilirea unei date 
precise, nu mai tîrziu de luna au
gust a.c., cînd vor avea loc alegeri, 
precum și data cînd acest protecto
rat își va obține independența de
plină în cursul anului 1965.

Din

Var plus bitumină
In construcția de drumuri a în

ceput să se folosească cu bune re
zultate o nouă metodă de moderni
zare a drumurilor acoperite cu pia
tră spartă prin stabilizarea lor cu var 
și bitumină. După ce drumul este 
curățat cu ajutorul autogrederelor și 
sînt nivelate toate neregularitățile 
prin împrăștierea pietrișului, se aș
terne deasupra un strat de praf de 
var nestins. Cu ajutorul unui utilaj 
special, acesta se stropește cu bitu
mină și cu apă, iar după aceea se 
cilindrează. Se obține o suprafață 
netedă, rezistentă, asemănătoare cu 
asfaltul. Dispar praful, noroiul și 
gropile, circulația autovehiculelor 
făcîndu-se cu ușurință. Drumurile a- 
coperite cu pietriș dintre Călărași — 
Slobozia, Predeal — Rîșnov, Gheor- 
ghieni — Bicaz au fost stabilizate 
în acest fel. Anul acesta, încă 308 
km drumuri vor fi îmbunătățite prin 
aplicarea acestei metode.

Premiera filmului 
„Dragoste lungă 
de-o seară"

La cinematograful „Republica" 
din Capitală a avut loc luni seara 
premiera filmului artistic „Dra
goste lungă de-o seară“ — o nouă 
producție a Studioului „Bucu
rești“ inspirată din viața satului 
contemporan. Scenariul este sem
nat de scriitorul Alecu Ivan Ghi- 
lia, regia aparține lui Horea Po
pescu,

Expoziția 
„Sistemul solar" 
in parcul Herăstrău

In parcul de cultură și odihnă 
„Herăstrău“ din Capitală se a- 
menajează expoziția: „Sistemul 
solar", organizată de Observato
rul astronomic popular în colabo
rare cu Administrația parcurilor. 
Ea va fi instalată pe malul lacu
lui, la Casa de cultură. Datele 
cele mai importante despre soa
re, planete și sateliții acestora 
sînt oglindite în fotografii, desene 
și texte explicative. Două panouri 
sînt consacrate importanței astro
nomiei și instrumentelor astrono
mice, iar un al treilea este consa
crat planetelor artificiale ale sis-- 
ternului solar.

Obiective noi 
la Reșița

La turnătoria do la complexul 
Mociur al Uzinelor constructoare 
de mașini din Reșița a intrat re
cent în funcțiune un nou cubilou 
cu diametrul de 1 100 mm, pentru 
topirea fontei. Acest agregat, cu 
o capacitate de 6 tone pe oră, 
contribuie la creșterea simțitoare 
a capacității de producție a tur
nătoriei de fontă a uzinelor. Mun
ca la noul cubilou este mecani
zată și parțial automatizată. 
Pentru deservirea noilor obiective 
industriale de la Mociur s-a pus, 
de asemenea, în funcțiune o nouă 
stație de compresoare de aer. 
Tot la Reșița, pentru aproviziona
rea combinatului siderurgic, au 
fost date recent în exploatare o 
fabrică de var, cu o capacitate 
de 30 000 tone pe an, și o carie
ră de calcar, cu o capacitate a- 
nuală în prima etapă de 300 000 
tone, (Agerpres)
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INSTRUIREA SECRETARILOR
ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ 
DIN ȘCOLI

Biroul Comitetului regional 
partid Ploiești a făcut instruirea 
cretarilor organizațiilor de bază 
școlile de cultură generală, profesio
nale și tehnice din regiune. Cu a- 
cest prilej, membri ai biroului au 
ținut expuneri despre sarcinile 
actuale ale organizațiilor de partid 
din școli. Pentru a . contribui la răs- 
pîndirea experienței înaintate în ac
tivitatea .de partid din școli, în ca
drul instructajului trei dintre secre
tarii organizațiilor de bază au pre
zentat referate pe diverse teme. 
Prof. Dumitra Popovici, secretara 
organizației de bază de la Școala 
medie nr. 2 Ploiești, a arătat cum 
organizația de bază sprijină condu
cerea școlii pentru îmbogățirea ni
velului de cunoștințe al elevilor și 
preîntîmpinarea rămînerii în urmă 
la învățătură a unora dintre ei. Prof. 
Elena Chiriță, secretara organizației 
de bază de la Școala medie nr. 2 
Buzău, a vorbit despre preocuparea 
organizației de bază pentru per
fecționarea pregătirii politice și pro
fesionale a cadrelor didactice și cum 
se reflectă aceasta în activitatea 
instructiv-educativă a colectivului 
didactic al școlii. Despre felul cum 
organizația de partid îndrumă or
ganizația U.T.M. în munca de edu
cație patriotică și cetățenească a e-
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Inir-una din secțiile Uzinei de strunguri din Arad Foto : Agerpres
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SCULĂRIE SAU SECTOR DE UZINAJ?
Specific procesului de producție 

în întreprinderile din industria con
structoare de mașini este ca, o dată 
cu tehnologia de lucru, să se a- 
sigure și necesarul de scule, dispo
zitive și verificatoare. Acestea 
sînt de mare ajutor în realizarea 
diferitelor piese și subansamble, 
contribuind la simplificarea proce
selor de prelucrare, la creșterea ran
damentului mașinilor unelte și a 
productivității muncii, la obținerea 
de piese de un înalt nivel calitativ 
și cu un preț de cost mai redus.

De acest lucru s-a convins majo
ritatea colectivelor din uzinele 
regiunii Banat. In aceste uzine pot 
fi întîlnite în prezent zeci și sute 
de scule diferite, de la aparate
le simple de măsurat, pînă la dis
pozitivele cele mai complicate r- 
unele înzestrate cu tuburi electro
nice — care dirijează automat func
ționarea mașinilor-unelte. Anul tre
cut, de pildă, au fost proiectate în 
întreprinderile din regiune mai mult 
de 20 000 scule, dispozitive și verifi
catoare, care acum își aduc contri
buția la buna desfășurare a procesu
lui de producție.

Nu pe măsura nevoilor producției
Sarcina de a pune la dispoziția 

sectoarelor de prelucrări la cald și 
prin așchiere aceste mijloace de 
mare productivitate revine sculării- 
lor. Au procedat bine acei conducă
tori de întreprinderi care, ținînd 
seama de importanța SDV-urilor și 
de precizia cu care trebuie să lu
creze, au înzestrat sculăriile cu cele 
mai bune utilaje, cu mașinî-unelte 
de mare precizie. Aici au fost repar
tizați să lucreze muncitori cu o înal
tă calificare și cu o bogată expe
riență practică.

Am vizitat recent Uzina de 
strunguri din Arad. Este~ o între
prindere mare, bine utilată. în ulti
mii ani, aici au fost asimilate în fa
bricație noi tipuri de strunguri 
bine apreciate în țara noastră 
și chiar peste hotare. Uzina , dis
pune de o sculărie modernă care 
poate realiza cele mai complexe dis
pozitive și verificatoare solicitate de 
sectoarele productive. Proiectanții și 
tehnologii au în vedere elaborarea 
cît mai multor scule, care să înlo
cuiască mijloacele rudimentare de 
prelucrare. Colaborarea strînsă din
tre aceștia și secția sculărie a dat 
rezultate. La o serie de mașini în- 
tîlnești dispozitive de mare randa
ment și precizie, cu care.se prelu
crează piese de bună calitate și — 
în cele mai multe cazuri — într-un 
timp de 2—3 ori mai mic.

Totuși, la Uzina de strunguri din 
Arad nu este asigurat în întregime 
necesarul de scule, dispozitive și 
Verificatoare. Iată ce ne-a declarat 

levilor a vorbit prof. Gheorghe Co
tea, secretarul organizației de bază 
de la Grupul școlar petrol-chimie 
din Cîmpina. Pe marginea referate
lor ș-au purtat discuții, care au scos 
în evidență experiența pozitivă și 
sarcinile actuale ale comuniștilor din 
școli pentru pregătirea încheierii a- 
nului de învățămînt cu rezultate cît 
mai bune.

Cele 12 organizații de bază de la 
exploatarea minieră Filipeștii de Pă
dure, constituite pe schimburi, se 
ocupă îndeaproape de problemele 
activității economice. Ele pun în dez
baterea comuniștilor diferite aspecte 
importante ale luptei pentru realiza
rea sarcinilor de producție, ajută 
conducerile sectoarelor să învingă 
greutățile care se ivesc în activita
tea practică. De curînd, organizația 
de bază nr. 3 a analizat cum se ocu
pă conducerea sectorului de asigu
rarea condițiilor tehnico-organizato- 
rice la locul de muncă al fiecărei 
brigăzi. Dezbaterile și propunerile 
făcute s-au dovedit binevenite. Deo-, 
sebit de utile au fost propunerile de 
măsuri tehnico-organizatorice meni
te să sprijine brigăzile care nu-și 
realizau sarcinile de producție. In 
alte organizații de bază s-a discu
tat despre rolul maiștrilor în pro
ducție, despre contribuția pe care ei 
trebuie s-o aducă la buna organi
zare a muncii.

W ! MiL

inginerul Emil Ciobanu, șeful secției 
uzinaj :

— în luna august a anului trecut, 
cînd am început producția de serie 
la strungurile normale S.N. 630 și 
S.N. 800, ne-au fost asigurate doar 
50 la sută din SDV-uri. Din această 
cauză am avut multe necazuri. Din 
lipsa frezei compuse pentru prelu
crarea linetelor de la strungul' nor
mal S.N. 630, această operație se 
execută cu scule improvizate. Pro
ductivitatea este cu 25 la sută mai 
mică, iar calitatea pieselor nu este 
mereu cea corespunzătoare. Tot la 
prelucrarea reperelor pentru strun
gurile normale mai lipsesc circa 40 
de calibre necesare controlului file- 
telor de la axe, flanșe și piulițe. 
Pentru a verifica calitatea filetelor 
executate, se folosesc piesele de îm
binare. Uneori însă, piesa de îmbi
nare nu se află la îndemînă și tre
buie să pierzi timp prețios pentru 
căutarea ei în atelier. Din păcate 
nici acum, după mai bine de o ju
mătate de an, nu avem toate 
SDV-urile gata, iar unele dintre cele 
realizate sînt încă necorespunză
toare.

Lipsa de scule în sectoarele de 
producție atrage după sine și alte 
neajunsuri. Maistrul de linie Pavel 
Horvath ne-a arătat că în sectorul 
lui de activitate lucrează în prezent 
6 trasatori. Se știe, ne-a spus el, că 
lucrînd cu scule potrivite, în multe 
cazuri nu mai este nevoie de trasaj. 
Dacă în sectorul nostru am avea 
toate SDV-urile solicitate, n-ar 
nevoie decît de doi oameni care 
execute trasajul pieselor. Ceilalți 
putea fi folosiți la alte operații.

Deci, se pune întrebarea : De 
sculăria nu poate acoperi necesită
țile producției, că doar are capaci
tate suficientă, scule și mașini de 
mare randament, muncitori bine 
pregătiți profesional 7.

fi 
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în loc de SDV-uri, piese obișnuite
Faptele arată că, dintr-o slabă 

orientare organizatorică, conducerea 
uzinei a repartizat sculăriei și alte 
sarcini decît cele care îi revin în 
mod obișnuit. în ultimele luni din 
1963, numai 50—70 la sută din capa
citatea de producție a acestui sector 
a fost folosită pentru fabricarea de 
scule și dispozitive. Situația se re
petă și în perioada care a trecut din 
acest an.

Directorul uzinei. Marțian Fuclu, 
ne-a atras atenția că sculăria nu 
lucrează pentru producția la zi, ci 
pentru executarea prototipurilor de 
mașini-unelte care vor intra în fa
bricație de serie la sfîrșitul acestui 
an.

Chiar așa stînd lucrurile, credem 
Că s-a procedat, greșit. Intr-adevăr,

ORGANIZAȚII DE BAZĂ PUTERNICE 
ÎN TOATE GOSPODĂRIILE 
COLECTIVE

La apariția Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, în 
unele gospodării colective din raio
nul Buzău, organizațiile de bază erau 
formate dintr-un număr mic de 
membri și candidați de partid. De a- 
ceste organizații s-au ocupat o vre
me mai îndelungată secretarii comi
tetului raional. Ei au ajutat birou
rile să se ocupe de educarea celor 
mai buni colectiviști în vederea pri
mirii lor în partid. în toate organiza
țiile de bază s-au ținut expuneri 
despre politica internă și externă a 
partidului și a statului nostru, des
pre drepturile și îndatoririle mem
brilor de partid ș.a. La adunările 
organizațiilor de bază au fost invi
tați și tovarășii din activul fără de 
partid. Munca politică a contribuit 
ca un număr tot mai mare de co
lectiviști să ceară primirea loi' în 
rîndurile partidului. Acum, în toa
te gospodăriile colective din ra
ion sînt organizații de partid pu
ternice, care numără între 40 și 200 
de membri și candidați de partid. 
Aceasta a permis să se înființeze 
organizații de bază sau grupe de 
partid în toate brigăzile de cîmp, 
zootehnice, legumicole și de con
strucții. Astfel, a crescut rolul lor 
în antrenarea colectiviștilor pentru 
întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective.

N. BIVOLU 
coresp. „Scînteii"

■

fiind vorba de prototipuri, unele re
pere mai pretențioase pot fi execu
tate în sculărie. Dar de aici și pînă 
la a folosi jumătate din capacitatea 
sculăriei în acest scop, socotim că 
nu este bine. Cînd noile tipuri de 
utilaje vor fi asimilate definitiv, ele 
nu vor fi executate în sculărie, ci în 
sectoarele de fabricație. Dacă lucru
rile stau astfel, de ce să nu familia
rizăm colectivele de muncă din sec
toarele productive cu piesele, an- 
samblele, desenele, prelucrările ne
cesare pentru aceste produse noi ? 
însă, așa cum arată faptele, secția 
sculărie nu a executat numai piese
le pretențioase pentru prototipuri, 
ci a lucrat chiar și piese simple 
pentru producția curentă. Aceasta 
este o situație cu totul anormală. 
Experiența a dovedit că nu este eco
nomicos să realizezi în atelierele de 
SDV-uri piese obișnuite, care pot fi 
prelucrate pe mașinile-unelte din 
celelalte secții de fabricație. Folo
sirea sculăriei, care dispune de cele 
mai bune mașini-unelte și de mun
citori cu o înaltă calificare, pentru 
prelucrarea pieselor necesare proce
sului de producție — fie chiar și 
pentru prototipuri — nu ajută decît 
la rezolvarea unei situații de mo
ment. înseamnă să te lipsești de un 
șir de scule și dispozitive care re
prezintă una din principalele pîr- 
ghii cu ajutorul căreia se poate rea
liza o înaltă productivitate a muncii, 
piese de bună calitate, cu un preț de 
cost mai scăzut.

★
Utilizarea nerațională a sculăriilor 

nu este un caz izolat. Dintr-o ana
liză făcută recent de către comisia 
economică a Comitetului regional 
P.M.R. Banat a rezultat că mașinile- 
unelte din atelierele de SDV-uri ale 
întreprinderilor constructoare de 
mașini din regiune sînt slab folosite. 
Aceasta, deoarece majoritatea mași- 
nilor-unelte sînt întrebuințate în
tr-un singur schimb. Totodată mași
nile speciale sînt folosite mult sub 
indicele mediu realizat pe regiune.

în timp ce mașinile-unelte din 
sculării nu lucrează la capacitatea 
lor. în majoritatea întreprinderilor 
se simte o lipsă acută de SDV-uri, 
se lucrează în multe cazuri cu scule 
improvizate.

Organizațiile de partid și condu
cerile uzinelor constructoare de ma
șini din regiune au datoria de a ana
liza felul cum sînt folosite sculării
le, cum satisfac necesitățile produc
ției și să ia măsurile corespunză
toare pentru ca, o dată cu lansarea 
tehnologiei de fabricație, să fie asi
gurate toate SDV-urile necesare. 
Pe această cale se va putea asigura 
o productivitate a muncii mai înal
tă, o calitate superioară a produ
selor.

Ing. Ion CHIUJDEÀ 
coresp. „Scinteii“

S C î N T E I A

Analiza evoluției ideilor socia
liste pînă la apariția marxismului 
prezintă un interes deosebit pentru 
înțelegerea profundă a revoluției 
în gîndire săvîrșite de fondatorii 
socialismului științific. în această 
lumină, apariția în versiune romî- 
nească, în Editura politică, a lu
crării lui S. B. Kan „Istoria idei
lor socialiste“, răspunde unei ne
cesități reale.

Lucrarea abordează o gamă va
riată de probleme privind drumul 
sinuos și contradictoriu al dezvol
tării socialismului de la utopie la 
știință, fiind consacrată studierii 
critice a concepțiilor socialiștilor 
utopici și ale unor reprezentanți 
ai socialismului mic burghez, în- 
cepînd cu secolul al XVI-lea pî
nă la apariția teoriei marxiste. în 
prima parte a lucrării sînt relie
fate trăsăturile socialismului uto
pic timpuriu ai căror exponent! au 
fost Th. Morus, T. Campanella și 
G. Winstanley. Analizînd concen- 
țiile lor, autorul subliniază ca un 
element comun faptul că ei au ex
primat năzuințele celor mai sărace 
pături ale populației spre reorga
nizarea societății pe baze comu
niste. Autorul înfățișează. în con
tinuare, procesul complex al dez
voltării ideilor socialiste utopice 
în Franța la sfîrșitul secolului al 
XVII-lea și în secolul al XVIII-lea, 
insistînd asupra perioadei revolu
ției burgheze. Ideile lui Meslier, 
Morelly, Mably, Babeuf sînt cele 
mai caracteristice pentru această 
perioadă de nuternice frămîntări 
și conflicte sociale.

Experiența amară a civilizației 
industriale burgheze, nemulțumi
rile crescînde ale maselor exploa
tate au generat noi teorii socia
liste utopice, promovate de Saint- 
Simon, Ch. Fourier și R. Owen. 
Referlndu-se la însemnătatea o- 
perei acestor socialiști utopici, En
gels arăta că socialismul știin
țific nu va uita niciodată că se 
sprijină pe umerii lor. De aceea, 
centrul de greutate în economia 
cărții cade pe analiza sistemelor 
critic-utopice ale celor trei 
socialiști.

Autorul arată că pentru 
oară aceștia au supus unei
vehemente și sistematice orîndui- 
rea capitalistă și au alcătuit noi 
planuri de construire a societății 
absolvite de tarele și viciile „so
cietății civilizate“. Urmărind firul

mari

prima 
critici
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în ultima vreme cî- 
calitate din dome- 
(Istoria arhitecturii 
prof. arh. Grigore

In Editura Academiei R. P. Romî
ne s-au publicat 
teva lucrări de 
niul arhitecturii 
în Romînia, de 
Ionescu; Renașterea în Transilvania, 
de arh. Victor Sebestyen și Gheorghe 
Sebestyen; Vitruviu). Și alte apari
ții recente din Editura tehnică (Es
tetica localităților, de prof. arh. O. R. 
Laurian, Circulația în oraș, de ing. 
N. Mărgărit și arh. N. Fulicea, Isto
ria generală a arhitecturii — traduce
re din limba rusă), sau din Edi
tura Meridiane (Circul de Stat, Ca
lea Griviței etc.) aduc o contribuție 
prețioasă la informarea specialiștilor 
și a publicului larg în domeniul ar
hitecturii. Cu toate acestea, din punct 
de vedere cantitativ, cît și ca nivel 
calitativ, cartea de arhitectură este 
încă mult sub nevoile actuale, iar 
comparativ cu alte domenii profesio
nale aparițiile sînt în inferioritate vă
dită.

Creșterea rapidă a volumului de 
construcții și amploarea din ce în ce 
mai mare a sarcinilor în domeniul ar
hitecturii din țara noastră ridică ce
rințe mult sporite în fața publicații
lor de arhitectură. Un bilanț sumar 
arată că în ultimii 3—4 ani s-au pu
blicat în toate editurile aproximativ 
20 de titluri de cărți de arhitectură. 
Cifra în sine nu spune mult, decît, 
poate, faptul că în oricare alt dome
niu aparițiile au fost simțitor mai mul
te, numărîndu-se cel puțin în zeci de 
titluri. în același timp, dacă exami
năm calitativ conținutul lucrărilor pu
blicate, constatăm că numai un număr 
foarte redus dintre ele este menit să 
aducă un sprijin activ rezolvării pro
blemelor stringente ale actualității.

Sigur că, luînd separat lucrare cu 
lucrare, ar fi greșit să spunem că cele 
publicate sînt lipsite de utilitate, fie
care din ele reprezentînd un aport

TEATRE 
TEATRE. — Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne: TRAVIATA — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă: PRIN
ȚESA CIRCULUI — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale“ (Sala Corrte- 
dia): MARIA STUART — (orele 19); (Sala 
Studio): MOARTEA UNUI ARTIST - 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala din bd. Magheru): PEER GYNT 
— (orele 19,30); (Sala Studio): CASA CU 
DOUA INTRĂRI — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): CEZAR ȘI 
CLEOPATRA — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R-Giulești; N-AVEM 
CENTRU ÎNAINTAȘ - (orele 19,30). Tea. 
trul evreiesc de stat: POFTA VINE... 
RIZlND — (orele 20). Teatrul satiric-mu- 
zical „C. Tănase“ (Sala Savoy): REVIS
TA De ALTĂDATĂ — (orele 20). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S.: 
O CARTE DESPRE FRUMUSEȚE _ (o. 
rele 20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Academiei): CARTEA CU APOLO.
DOR — (orele 16), EU ȘI MATERIA 
MOARTA — (orele 20,30); (la Casa de 
cultură a raionului „16 Februarie“): 
MICUL MUK — (orele 15). Circul de stat: 

I PACALA ȘI TÎNDALA — (orele 19,30). 
I CINEMATOGRAFE. — Limuzina nea. 
1 gră: patria (10; 12,10; 14,20; 16,30; 18,45;

vieții și creației lui Saint Simon. 
Ch. Fourier și R. Owen, lucrarea 
reliefează contribuția lor la elabo
rarea teoriei socialiste și superio
ritatea acestora față de raționalis
mul secolului al XVIII-lea. în 
lucrare se subliniază că Owen a 
fost unul dintre primii care a în
trevăzut că „noul sistem industri
al“, care a adus atîta durere și ne
norocire maselor populare, Conține 
premizele unei orînduiri sociale 
superioare. R. Owen a fost totoda
tă mai radical decît Saint Simon 
și Ch. Fourier, mergînd pînă la 
ideea abolirii proprietății private.

Pe baza aprecierilor lui Marx și 
Engels, lucrarea relevă valoarea 
ideilor și poziția de clasă a mari
lor socialiști utopici, arătînd că 
descrierea fantezistă a societății 
viitoare în opera lor este produsul 
primelor aspirații ale proletaria
tului către o prefacere generală a 
societății.

Imaginea dezvoltării sinuoase a 
ideilor socialiste este completată cu 
analiza socialismului utopic en
glez de la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, cu referiri la R. Wallace, 
Ch. Hall, Th. Spence, W. Ogilvy, 
W. Godwin, Mary Wollstonecraft, 
Shelley, precum și a socialismului 
mic burghez în Franța, cu expo- 
nenții săi L. Blanc, Cabet și 
Proudhon. Autorul a reușit să pre
zinte convingător, într-o formă 
concentrată, trăsăturile fundamen
tale ale acestor curente. Reține în 
mod deosebit atenția dezvăluirea 
caracterului retrograd, utopic și 
reacționar al. curentului mic bur
ghez, care oscilează între capital și 
muncă.

In lucrare sînt analizate, totodată, 
ideile comuniste ale babuviștilor în 
Franța și ideile socialismului uto
pic în Germania în deceniile al 
4-lea și al 5-lea ale secolului al 
XIX-lea, care întregesc tabloul so
cialismului premarxist.

Autorul conclude în mod funda
mentat că nici unul dintre repre
zentanții acestor curente, idealiști 
în concepția despre societate, n-au 
învățat pe oamenii muncii și în 
special clasa muncitoare să se cu
noască pe sine și să dobîndească 
conștiința de clasă. După cum a a- 
rătat Lenin, fantezismul planurilor 
lor consta în faptul că ei visau o 
transformare pașnică a societății 
moderne prin socialism, fără a ține 
seama de o problemă fundamenta- 

demn de interes. Putem spune însă, 
fără teama de a greși, că eficacitatea 
actuală a cărților apărute este redusă, 
aportul lor la lămurirea problemelor 
majore, la generalizarea experienței 
contemporane înaintate din țara noas
tră și din toată lumea fiind cu totul 
insuficient. în practică se simte ne
voia unor lucrări care să trateze teo
retic și critic problemele și tendințele 
actuale ale arhitecturii, să generalizeze 
experiența pozitivă din țara noastră, 
să contribuie la cunoașterea critică și 
informarea multilaterală asupra expe
rienței înaintate din alte țări. Se sim
te, de asemenea, nevoia de a traduce 
cele mai valoroase lucrări ale unor 
autori de peste hotare care atacă teme 
și probleme actuale ale arhitecturii 
contemporane. Probleme ca cele ale 
sistematizării orașelor, cartierelor de 
locuit, zonelor industriale, esteticii an
samblurilor și clădirilor, problemele 
locuinței contemporane, folosirii ma
terialelor noi, ale relațiilor arhitecturii 
cu tipizarea și industrializarea, ' ale 
mobilării și echipării interioarelor 
etc. își așteaptă încă autorii și lucră
rile pe care le merită. Ar fi de dorit 
ca Centrala Editurilor și Difuzării 
Cărții, cu sprijinul unui for de arhi
tectură (C.S.C.A.S. sau Uniunea Ar
hitecților) să se ocupe mai îndeaproa
pe de coordonarea eforturilor și pla
nurilor diferitelor edituri — Editu
ra Academiei R. P. Romîne, Meri
diane, Editura Tehnică etc. — 
spre a se putea acoperi în mod echi
librat principalele sectoare ale cărții 
de arhitectură: cartea de informare 
științifică și critică actuală pentru 
specialiști, cartea de informare isto
rică, cartea de popularizare în rîndul 
maselor a problemelor actuale ale ar
hitecturii și cartea de informare peste 
hotare asupra realizărilor arhitecturii 
noastre.

Arh. Anton MOISESCU 
secretar al Uniunii arhitecților

21). Dragoste lungă de.o seară: Repu
blica (9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15). Mi
racolul rus (ambele serii): Carpați (10; 
14,15; 18,30). Frații corsicanl — cinema, 
scop: București (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Tomis (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Melodia (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 19; 21,15). 
Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
Zile de fior șl rîs: Capitol (9,30; 11,45: 
14; 16,15; 18,45; 21), Excelsior (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Floreasca (10; 16; 18,15;
20.30) . Lingă tine trăiesc oameni: Festi
val (10; 13,15; 16,30; 20), Grivița (11,15:
14.30) . Cum stăm, tinere?: victoria (10:
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cascada dlavo. 
lului: Central (10,15; 12,15; 14,15; 16,15;
18,30; 20,30). O fi asta dragostea?: Lu- 
mina (rulează în continuare de la orele 
9,30 la orele 14; 16; 18,15; 20,30). Un surîs 
în plină vară; Union (15; 17; 19; 21), Fe
rentari (14; 16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 
18; 20). Program special pentru copii:
Doina (orele 10).Domnișoara... Barbă-Al. 
bastră: Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Germanie, steluțele tale!: Glulești (10; 
12,15; 15,30; 17,45; 20,15), înfrățirea între 
popoare (10; 15,45; 18; 20,15), Buzești
(15,30; 17,45; 20), Bucegi (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Arta (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 

că Teodor
al lui Fourier, s-a 

origi- 
un- pătrunzător

lă ca aceea a luptei de elasă, a cu
ceririi puterii politice de către cla
sa muncitoare, a răsturnării domi
nației exploatatorilor.

O dată cu dezvoltarea capitalis
mului, în condițiile accentuării lup
tei de clasă dintre proletariat și 
burghezie s-au format premizele o- 
biective și subiective ale apariției 
marxismului, care a preluat și dez
voltat pe plan superior cele mai 
remarcabile realizări ale gîndirii 
sociale din epoca anterioară, trans- 
formînd socialismul din utopie în 
știință.

Lucrarea, alcătuită pe baza unui 
bogat material informativ, este va
loroasă, interesantă. In unele capi
tole sau paragrafe însă, analiza ar
gumentată și convingătoare cedea
ză locul expunerii descriptive a con
cepțiilor diverșilor gînditori, ceea 
ce contrastează cu caracterul în 
general analitic al lucrării. De a- 
semenea, unele aprecieri ale auto
rului ni se par exagerate sau insu
ficient argumentate. De pildă, au
torul afirmă că Ch. Fourier „a pre
văzut în mod genial dezvoltarea 
capitalismului monopolist imperia
list“ (pag. 134).

Completarea cărții cu un capitol 
despre socialistul utopic rom.în 
Teodor Diamant, scris de Gh. Do- 
bre, cercetător principal la Institu
tul de cercetări economice al Aca
demiei R. P. Romîne, lărgește ta
bloul ideilor socialismului utopic, 
face să crească interesul cititorului 
pentru această carte. Autorul a- 
rată că Teodor Diamant, deși 
a fost elev 
remarcat ca un cugetător 
nai, dotat 
simț critic și ca un propagator al 
unor idei sociale înaintate ale epo
cii sale. Se impunea, credem, ca fi
gura utopistului romîn să fie mai 
amplu integrată în mișcarea socia
list utopică din țara noastră, deoa
rece, altfel, s-ar putea trage con
cluzia greșită că ideile sale au fost 
o picătură firavă în oceanul ete
rogen al ideilor de la mijlocul se
colului al XIX-lea.

în concluzie, apreciem că apari
ția în limba romînă a acestei lu
crări reprezintă un fapt îmbucu
rător pentru toți cei ce sînt dor
nici să cunoască momentele im
portante ale istoriei ideilor socia
liste.

CU

Cont unlv. Ion BULBOREÀ

Proiectarea ju
dicioasă, reali
zarea de mașini 
și instalații la 
nivelul celor mai 
bune modele 
produse pe plan 
mondial au o în
semnătate deo
sebită în tehnica 
modernă. Progre
sele în acest do

legate, între alte-meniu sînt strîns
le, de extinderea aplicării unor me
tode eficiente pentru combaterea vi
brațiilor mașinilor, motoarelor și 
construcțiilor de toate categoriile. 
Practica rezolvării problemelor pri
vitoare la vibrații arată că acestea 
nu pot fi elucidate totdeauna pe 
cale teoretică, fără cercetări expe
rimentale. Dezvoltarea tehnicii mă
surării vibrațiilor a impus realiza
rea unei varietăți de aparate și 
metode de măsurat — auxiliare 
prețioase ale inginerilor și tehni
cienilor de orice specialitate.

Recent, Editura tehnică a tipărit 
o valoroasă monografie, prima în 
limba romînă în acest domeniu, — 
„Măsurarea vibrațiilor mecanice" 
de prof. ing. Gh. Buzdugan, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne. Lucrarea este întocmi
tă atît pe baza unei bogate și ac
tuale documentații din țară și de 
peste hotare, cît și a unei îndelun
gate activități de cercetare efec
tuată în acest domeniu de către 
autor.

După prezentarea noțiunilor teo
retice și analiza acțiunii vibrațiilor 
în diverse domenii ale tehnicii, sînt 
tratate probleme privitoare la cer
cetările experimentale ale vibrații
lor. Astfel, sînt înfățișate metodele 
de măsurare a vibrațiilor mecani
ce, tehnica pregătirii și executării 
măsurărilor, modul de prelucrare și 
interpretare a rezultatelor măsură
rilor ; de asemenea, sînt descrise

împărăția oglinzilor strîmbe — Plrlnul 
cîntă: Timpuri Noi (rulează în conți- 
nuare de la orele 10 la orele 21). Dezră. 
dăcinațil: Cultural (10,30; 15; 17; " —
îndrăgostitul: Dacia (9,30; 11; 13, 
19; 21), Crîngași (16; 18,15; 20,30). La în. 
ceputul secolului: ..................  ** ~ '
trei lumi ale lui 
16; 18; 20), Popular 
Totul despre 
15,30; 18,30; 21,15),
17,45; 20,30), Luceafărul
20.30) . Lira (15; 17,45;
ca leii: vltan (16; 18,15; 20,30). Rude 
singe: Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Totul rămîne oamenilor: Munca (16; 18,15;
20.30) , Drumul sării (16; 18,15; 20,30). Lo
vitura de pedeapsă: Moșilor (15; 17; 19; 
21), Cotroceni (15; 17; 19; 21). Douăspre. 
zece scaune: Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (10; 12; 
Renul Alb: Cosrrtos (16;
— cinemascop: Viitorul 
Podul: Colentina (15,30;
— cinemascop (ambele 
(15; 19).

TELEVIZIUNE. — Orele 18,30 _ Uni. 
versitatea tehnică la televiziune: Co-

19; 21) 
13; 15; 17;

Grivița (18; 20). Cele 
Gulliver: Unirea (11; 
(10,30; 16; 18,15; 20,30). 
Eva: Flacăra
Volga (9,30; 12,15;

■" ■ (15,30:
20,30). O

(10; 
15; 
18; 
zi 
de

16, 18,15; 20,30).
18, 20). Rusalka 
(16; 18,15; 20,30). 

18; 20,30). Tudor 
serii); Progresul

Lucrări apărute in Editura 
Academiei R.P. Romine ;

Lucrarea Profilul spiritual al 
clasei muncitoare in socialism, 
apărută sub redacția lui H. Ca- 
zacu, M. Cernea, candidat în 
științe filozofice, Gh. Chepeș și C. 
Vlad, rod al colaborării unui co
lectiv numeros de cercetători ai 
Institutului de filozofie al Acade
miei R.P. Romîne, analizează dez
voltarea conștiinței socialiste a 
clasei muncitoare din țara noa
stră. Capitolele volumului, înte
meiate pe cercetări sociologice 
concrete efedtuate în uzine, abor
dează aspecte ale noului profil 
spiritual al clasei muncitoare, 
cum sînt : însușirea ideolo
giei marxist-leniniste, dezvolta
rea conștiinței economice socia
liste, ridicarea pregătirii profe- 
sional-tehnice a muncitorilor, în
sușirea realizărilor științei, cultu
rii și artei, aiirmarea noului în 
profilul moral socialist al munci
torului, constituirea valorilor noi 
ale opiniei publice socialiste.

★

c Pomologia Republicii Popu
lare Romîne, vol. JÏ, Mărul. Lucra
rea a apărut sub îngrijirea unui 
comitet de coordonare, format din 
acad. T. Bordeianu, N. Constanti- 
nescu și N. Ștefan.

© Paraboloidul eliptic și hiber- 
bolic în construcții, de acad. Au
rel Beleș și Mircea Soare.

o Detectarea și măsurarea ra
diațiilor nucleare, de F. Ciorăscu 
și M. Oncescu.

© Geometrie diferențială neeu- 
clidiană, de N. Mihăileanu.

• Prelegeri de istorie a filozo
fiei, vol. II, de G. W. F. Hegel 
(traducere din limba germană de, 
prof. D. D Roșea, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne).

A
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aparatele mecanice și optice carfeiâ. 
se mai pot folosi la măsura--^ 
rea vibrațiilor. O mare parte a-;b 
lucrării tratează despre metodele 
moderne de măsurare și anume 
metodele electrice, care folosesc și 
aparatură electronică. Un capitol 
este dedicat tipurilor de captori 
pentru măsurarea electrică a vi
brațiilor mecanice, element deose
bit de important care are rolul de 
a transforma variația mărimii me
canice măsurate într-o variație a 
unei mărimi electrice. Există cap
tori electrici rezistivi, capacitivi și 
inductivi, captori piezoelectric!, a- 
custici, radioactivi etc. în lucrare 
se insistă în special asupra utili
zării captorilor electrici rezistivi 
care prezintă o importanță practi
că deosebită.

O caracteristică a lucrării con
stă, între altele, în prezentarea unui 
mare număr de date practice me
nite să ușureze munca celor ce 
efectuează măsurările. Astfel, sînt 
precizate criteriile de alegere a 
captorilor și aparatelor de măsu
rare a vibrațiilor în anumite situații 
concrete date, modul de verificare 
și etalonare a aparatelor de mă
surare a vibrațiilor, cum trebuie 
prelucrate șt interpretate rezultate
le experimentale etc. De asemenea, 
tratarea diferitelor aspecte teore
tice este însoțită de scheme, dese
ne etc din domeniul construcției 
de mașini.

Prin conținutul ei, prin modul de 
sistematizare și prezentare a mate
rialului, această lucrare îmbogă
țește literatura noastră tehnică. Ea 
pune la îndemina specialiștilor un 
material valoros, atît pentru cei 
care au de rezolvat probleme pri
vind proiectarea, modernizarea sau 
reproiectarea unor mașini și insta
lații, cît și pentru cei care vor uti
liza aparatele de măsurare.

Conf. Ing. Aurelian STAN 
Institutul politehnic București

.1 .

fraje glisante speciale (II), de Ing, Fio. 
rea Ștefănescu. 19,00 — Jurnalul televi. 
ziunli. 19,10 — Filmul „Primăvară obiș
nuită“. 19,20 — Omagiu lui Lenin. 19,35 — 
Transmisiune de teatru: „Luceafărul" de 
Barbu Ștefănescu Delavrancea. în pauze 
— Emisiune de știință: Oameni în adîn- 
cui mării (II); Șah; Kiji - itinerar tu. 
ristic. în încheiere - Buletin de știri, 
sport și buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

22—23—24 aprilie. Vreme călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult noros în vestul 
și nord-vestul tării, unde vor cădea ploi 
temporare. In rest - ploi izolate. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere la început, 
apoi în scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar maxi, 
mele între 15 șl 25 grade. In Bucu. 
rești : Vreme frumoasă șl călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin la 
începutul intervalului. Vînt slab. Tem
peratura în creștere la început, apoi 
staționară.

care.se
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CREATORII DE DECORURI
® Scena Operei Ia dimensiuni miniaturale © Montarea de efect 
nu exclude economiile ® Se pictează cu... lumină

Macheta de asamblare a decorurilor. Așa va arăta scena Operei într-un 
viitor spectacol — „Petrușka" de Stravinski.

Există, în sala de spectacole a 
Teatrului de Operă și Balet, un loc 
je care nu-l poți obține de la casa 
de bilete. Se află la parter, undeva, 
dincolo de ultimul șir de fotolii. To
tuși, la fiecare spectacol este ocupat. 
Cei pe care îi vezi acolo par să fie 
simpli spectatori. In realitate, sînt 
oameni în timpul serviciului. Urmă
resc cum sînt folosite decorurile, 
lumina, costumele. Acesta este locul 
scenografului.

...Pare mai degrabă o jucărie. O 
scenă miniaturală pe care sînt dis
puse decoruri la fel de mici. Este de 
fapt macheta din material plastic, cu 
ajutorul căreia se fac primele a- 
samblări ale tablourilor unui viitor 
spectacol. Pînă la această etapă sce
nograful a depus Un considera
bil volum de muncă. S-a familiarizat 
cu atmosferă generală ar operei, prin 
audiții repetate ale partiturii muzi
cale și lecturi ale textului libretului, 
s-a documentat asupra arhitecturii, 
mobilierului și portului specific lo
cului și timpului de desfășurare a 
acțiunii, a lucrat numeroase schițe și 
planșe intermediare. Pentru realiza
rea lor se încearcă mai multe va
riante, se alcătuiesc de fiecare dată 
caiete de documentare voluminoase, 
în care sînt schițate felurite idei și 
soluțih Abia după luni de zile de 
muncă se ajunge la formele definiti
ve ale decorurilor.

Cine a văzut recenta operă pen
tru copii „Motanul încălțat“ a ră
mas impresionat de bogăția de cu
lori a acestui spectacol. în ton cu 
atmosfera de basm a operei au fost 
concepute mai variat colorate și pe
rucile. și bărbile purtate de inter- 
preți. Puțini știu, însă că acest lucru 
a fost realizat și deosebit de econo
mic ; din tuburi subțiri de material 
plastic, care servesc de obicei la în- 
velirea firelor electrice. Este doar 
una dintre inovațiile făcute la ate
lierul de perucherie. Ca să capete 
mărimea normală, schițele de decor 
sînt transpuse în desen tehnic și iau 
drumul celor aproape 14 ateliere : de 
tîmplăr.ie, sculptură, pictură, meca
nică, boiangerie, tapițerie etc.

' maginați-vă o sală imensă, a ca
ri. podea a devenit un veritabil. șe
valet. .Aproape întreaga suprafață 
a încăperii este acoperită cu o pin- 
ză pe care cîțiva oameni pictează. 
In mijlocul lor se află șeful atelie
rului de pictură, Antoniu Rațiu. Re
cent, ei au terminat desenele pen
tru fundalul unui spectacol în pre
gătire — „Peleâs și Melisande“ de 
Debussy. Aici se execută și alte lu
crări: picturile de costume, impri- 
meurile pe carton, lucrările în re
lief. Coloana antică din scenă, pe 
care spectatorii o văd din sală ro

Construcțiile comerciale 
și înzestrarea lor
(Urmare din pag. I-a)

donează institutele, au ausținut-o. 
Din păcate, nu s-a procedat așa în 
regiunile Crișana și București.

I
Ce ne puteți spune despre în
zestrarea cu utilaje și mobilier 
a unităților comerciale 1

în anii 1960—1963, rețeaua co
merțului de stat cu amănuntul s-a 
extins cu 4 000 de magazine și uni
tăți de alimentație publică, s-au 
construit noi depozite de mărfuri, 
unitățile au fost înzestrate cu 11 000 
utilaje frigorifere etc. După cum se 
știe, dezvoltarea și modernizarea 
continuă a rețelei comerciale sînt 
strîns legate de dotarea corespun
zătoare a unităților. Producția mo
bilierului și utilajului pentru comerț 
este însă dispersată în multe între
prinderi, aparținînd unor ministere 
și sfaturi populare. Ceea ce se 
urmărește în momentul de față 
este definitivarea, în vederea omo

(Urmare din pag. I-a)

rit de mult, în urma unui accident pe vre
me de furtună. Biografia timonierului de 
pe „Dragon" închide în ea destinul tutu
ror pescarilor din trecut. Bărci 
răsturnate în larg, „marea cere", femei 
cernite. Și a venit cuterul să-i scoată pe 
Pantelimon, pe Axente și pe alții, ori de 
cîte ori se ridică vîntul.

— Pescarul era socotit ca și scula. Mai 
pujin decît scula, Sfăpînul spunea ; vă 
duceți ! — își amintește bătrînul pen
sionar.

II privesc pe inginerul Luca, șeful sec
ției piscicole din Sf. Gheorghe. Scrutează 
marea, măsoară valurile, pîndește vîntul, 
se consultă cu marinarii. Intr-un tîrziu, cu 
infinite ' precaufii se hotărăște să trimită 
un convoi de bărci spre Ciofica.

— Să vă însorească două cuiere I — 
strigă de pe puntea balenierei. Două. E 
mai bine.. .

Razele soarelpi se încurcă printre de

tundă, aidoma celor din templele 
grecești, este, de fapt, plană, din 
carton presat. Impresia de rotunji
me, aici a căpătat-o din paleta de 
culori a pictorului decorator.

Toaleta simplă și expresivă a Ju- 
lletei a fost creată în atelierul de 
croitorie pentru femei. Cele 25 de 
croitorese, care lucrează în diferitele 
secții ale acestui atelier (ornamenta
ție, pliseuri, frunze-flori) sînt artiste 
în meserie. Pentru fiecare lucrare, de 
întreținere sau de confecționare. 
Stela Paiș — șefa atelierului — își 
pune în joc toată experiența dobîn- 
dită în cei 30 de ani de activitate, 
dintre care 18 la Teatrul de Operă 
și Balet. Materialele sînt folosite cu 
chibzuință, fără ca rochiile, costu
mele să piardă din autenticitate și 
strălucire. Broderiile de costume 
luau mult timp și erau și costisi
toare. S-a recurs la o nouă meto
dă, rapidă și economică. Ornamenta
ții cu același efect scenic sînt rea
lizate la secția de imprimerie a ate
lierului de pictură. ■

O atenție deosebită se acordă re
ducerii costului montărilor de spec
tacole — firește nu în dauna calității 
lor. în ultima vreme, datorită folosi
rii unor metode noi de muncă, a unor 
materiale mai ieftine și realizării 
unor efecte bazate în special pe „de
cor moale" — draperii, perdele, 
șlaiere etc. — și lumină, costul mon
tajelor s-a redus cu un'sfert pînă la 
jumătate, în comparație cu trei, 
patru ani în urmă.

Chiar și pentru durata de două- 
trei ore a unui spectacol de operă, 
unele tablouri au o viață efemeră. 
Apar, te emoționează și dispar. De
corul lor este pictat cu lumină. 
Mînuirea fascicolului, a acestui pe
nel imaginar, e dificilă, mai ales la 
Operă, unde scena este iluminată la 
spectacole de 150 de reflectoare. Lu
minătorii — Romașcu Mihai, Mo- 
toacă Alexandru, Corșate Paul și al
ții fac exerciții îndelungate sub. su
pravegherea maestrului de lumini 
Ion Cotîrlă.

Li se mai spune și pictori de lu
mină, și pe bună dreptate. în „Că
lărețul de aramă" valurile inundă 
scena. Trei covoare unduite de ven
tilatoare amintesc de mersul legă
nat al apei, iar oscilațiile luminilor 
multicolore creează o veritabilă 
imagine a Nevei în revărsare...

Cei 114 oameni care deservesc sce
na Operei : mânuitori de decoruri, 
recuziteri, tapițeri, luminători con
tribuie la valorificarea decorurilor, 
care au fost definitivate și depo
zitate în culise. De munca lor ano
nimă, dar atentă, depinde într-o 
bună măsură calitatea spectacolului.

Teodor CAZACU

logării, a tipurilor noi de mobilier 
și utilaje realizate în țară • stabili
rea unui plan de asimilare în pro
ducție a noi utilaje ; examinarea 
posibilităților de profilare a unor 
întreprinderi republicane sau locale 
pentru producerea de mobilier și 
utilaj. Toate acestea au drept scop 
ridicarea indicilor economico-finan- 
ciari ai unităților, utilizarea mai 
intensivă a spațiilor comerciale, 
crearea unor condiții mai bune de 
igienă, promovarea formelor noi de 
desfacere a mărfurilor, într-un cu- 
vînt ridicarea nivelului organizării și 
deservirii pe o treaptă superioară. Aș 
mai ridica o problemă : în afara fon
durilor alocate prin planul de stat, 
în trecut s-au utilizat ou bune rezul
tate fondurile din credite bancare a- 
cordate de Banca de Stat a R.P. Ro- 
mîne pentru mica mecanizare, dez
voltarea sectoarelor de producție în 
alimentația publică etc. Socotim că 
ar fi nimerit ca această formă de

mancă a ßmahi
getele grăbite ale lui Pantelimon. Stă pe 
mal lîngă barcă și descurcă scrumbia 
prinsă în ochiurile plasei. In această pri
măvară își construiește casă nouă.

Am părăsit Sf. Gheorghe tîrziu, către 
miezul nopfii, la bordul unui vas alb „Sa
nitarul". Tăcută și sfioasă printre atîfi me
dici,.o pacientă de 13 ani, Paraschiva, 
merge la Tulcea pentru o operajie de a- 
pendicită. Stă comod în fotoliul stomato
logic și ne privește pe rînd, amintindu-mi 
fără să știe de cuvintele bătrînului Se
vastian : „Malaria. Fiecare pescar suferea 
de malarie. Astăzi, nici pomină din- 
tr-însa”.

Folosind o altă terminologie, doctorul 
Manolache, medic șef al raionului, îmi 
vorbește despre eradicarea malariei, des
pre organizarea asistenfei medicale, des
pre scăderea mortalităfii infantile. In vre
me ce vasul urmărește meandrele fluviu
lui de-a lungul peretelui de sălcii, răs
foiesc jurnalul de bord. Uzlina, Caraor- 
man, Pardina... — toată Delta se desenea-

--------- INFOR
Consiliul de Stat a emis un De- 

oret prin care se reglementează ac
tivitatea de protocol în R. P. Ro- 
mînă și se stabilesc atribuțiile Mi
nisterului Afacerilor Externe în a- 
cest domeniu.

★
Luni după-amiază Însărcinatul cu 

afaceri ad-lnterim al Suediei în 
R. P. Romînă, Sture Johanson, a o- 
ferit un cocteil cu prilejul prezenței 
în țara noastră a unor reprezentanți 
ai firmei suedeze Bolinder-Munk- 
tell. Au participat reprezentanți ai 
Camerei de Comerț a R. P. Romîne 
și ai unor întreprinderi de comerț 
exterior.

★
La Invitația U.C.E.C.O.M., luni a 

sosit în Capitală într-un schimb de 
experiență, o delegație a Consiliului

Sesiune științi
La Pitești au început luni lucrările 

sesiunii de referate și comunicări 
științifice a Institutului de cercetări 
forestiere. La sesiune sînt prezentate 
și dezbătute probleme actuale din 
domeniul industrializării lemnului. 
Specialiști ai Combinatului de in
dustrializare a lemnului din Pitești, 
unde au loc lucrările sesiunii, pre
zintă, alături de cercetători ai insti- 

Comori s t r
Zeci, sute sau mil de monede de aur, 

argint și de bronz, ascunse în vase de 
lut obișnuit, au constituit cîndva comori 
de pre/, agonisite uneori în decurs de de
cenii sau generații. Vremea le-a învestit 
cu valoare mult mai prețioasă, cea isto
rică. Cele mai multe din aceste comori 
ale trecutului sînt rezultatul unor desco
periri întîmplătoare. Ele sînt scoase la 
iveală cu prilejul unor lucrări agricole, a 
unor săpături pe marile șantiere de con- 
sfrucfii din /ară. Printre descoperitori apar 
frecvent nume de colectiviști, de tracto
riști sau de muncitori constructori.

Colec/iile de monede geto-dace pre
zintă un interes cu fotul deosebit. In ul
timii ani, numărul lor a crescut sim/itor. 
Recent, muzeele raionale din Alexandria 
și Giurgiu s-au îmbogă/it cu două astfel 
de tezaure. Primul cuprinde 71 de piese 
șl a fost găsit in satul Schitu, comuna 
Grosu, raionul Alexandria, In timpul unor 
lucrări de grădinărit ; celălalt a fost scos 
la iveală de plugul unui tractor în raio
nul Giurgiu. Relativ frecvent se găsesc 
monede romane imperiale. Printre aces
tea se remarcă tezaurele găsite recent în

finanțare să fie folosită în continu
are pentru o serie de mici lucrări 
de modernizare sau pentru cele le
gate de montarea unor utilaje (în
deosebi în alimentația publică) — 
lucrări care nu-și pot găsi în 
prezent o rezolvare urgentă cu toată 
necesitatea lor evidentă și eficiența 
economică imediată. Pe această 
cale s-ar evita fărîmițarea fonduri
lor de investiții destinate unor a- 
menajări importante. De altfel, Mi
nisterul Comerțului Interior a și 
făcut unele propuneri în acest sens ; 
ele urmează să fie examinate de 
Ministerul de Finanțe și Comitetul 
de Stat al Planificării.

în încheiere, aș vrea să menționez 
și o altă categorie de lucrări de in
vestiții și anume cele referitoare la 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a turismului și a capacității hotelie
re. Printre obiectivele principale la 
care încep în acest an lucrările se 
numără : extinderea hotelului „A- 
thenée Palace“, extinderea hotelului 
„Carpați“-Brașov, construirea hote
lului din preajma Gării de Nord din 
București ; campingurile de la Sibiu, 
Snagov și Băneasa vor fi date în 
folosință nu peste multă vreme.

ză din această rejea de drumuri. în 1963 
au fost 176 cazuri de intervenjie, în 1964 
— 31. Numai atîtea pentru că, citez din 
jurnalul de bord : „Din 5 I. la 6 III. Du
nărea a stat".

Ajungem la Tulcea în zorii zilei. în 
timp ce „Sanitarul” acostează, sora sa 
„Sănătatea" pornește cu toată viteza că-, 
ire alt punct al Deltei. Undeva o femeie 
trebuie să nască.

„A stat Dunărea’ — spun oamenii cînd 
gerul încleștează apele între maluri. „A 
plecat Dunărea" — spun cînd primele 
sloiuri încep să curgă spre mare. Ca o 
ființă uriașă Dunărea pleacă la munca ei 
de fiecare an. Sînt impresionante imagi
nile forjei și fanteziei sale creatoare. Dar 
mai impresionantă este altă imagine. 
Mîna pescarului încordată pe vîslă, mina 
nervoasă ori calmă a timonierului, mîna 
grăbită și sigură a chirurgului. Mii și mii 
de mîini ies în întîmpinarea Dunării, îi 
îmblînzesc puterea, o corectează, îi adu
nă risipa, îi smulg darurile.

De la Tulcea la Sf. Gheorghe, la Sulina, 
la Periprava, mîna pe care Dunărea o în
tinde spre mare se întîlnește cu mîna 
omului,

MATH - -----
pentru activitatea meșteșugărească 
și economia comunală al Camerei 
economice federale a R.S.F. Iugosla
via, condusă de Franjo Matizasevici, 
președintele acestui consiliu. Dele
gația a fost întîmpinată de tov. Gh. 
Vasilichi, președintele U.C.E.C.O.M., 
și membri ai conducerii U.C.E.C.O.M.

★
Cu prilejul prezenței la București 

a formației franceze de muzică de 
cameră Trio Pasquier, care între
prinde un turneu în țara noastră, a- 
tașatul cultural al ambasadei Fran
ței în R.P. Romînă, Albert Ruelle, a 
oferit luni după-amiază dn cocteil. 
Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe,
O.S.T.A., personalități ale vieții mu
zicale din țara noastră, precum și 
atașați culturali al unor misiuni di
plomatice. (Agerpres)

ficd
lutului, rezultatele obținute de ei în 
fabricarea mobilei, a plăcilor fibro- 
lemnoase și în alte domenii. Cu acest 
prilej, la combinat a fost organizată 
o expoziție cuprinzînd noi tipuri de 
mobilă, modele de plăci fibrolem- 
noase, uși și ferestre, ambalaje din 
plăci fibrolemnoese și alte produse.

(Agerpres)

ă F e c h i
comuna Bîrca, raionul Segarcea, regiunea 
Oltenia, în cuprinsul unei așezări din se
colul III e.n. La un loc ele numără aproa
pe 2 500 monede de argint emise în se
colele II și III e.n. Studiile întocmite 
asupra unora dintre ele au dus la con
cluzia că ele au fost îngropate pe la mij
locul secolului III e.n. cînd au avut loc 
incursiuni ale unor populații venite din 
părțile de nord-esf ale Transilvaniei. Al
tele sînt de dată mai recentă, din secolul 
XIV sau mai noi.

Monedele din aceste colecții sînt stu
diate de specialiștii de la cabinetul nu
mismatic al Institutului de Arheologie și 
de la cel de pe lingă Biblioteca Acade
miei R. P. Romîne. Altele, care nu pretind 
un studiu mai aprofundat, rămîn să fie 
cercetate de personalul științific al mu
zeelor raionale și regionale, unde mun
ca de cercetare se dezvoltă alături de 
cea muzeistică. Rezultatele acestor studii 
se arată încă de pe acum a fi deosebit 
de importante. Ele vin să completeze și 
să îmbogățească cü noi date unele părți 
mai puțin cercetate din istoria antică și 
medievală a țării noastre.

Tradiționalul cros organizat în întîmpinarea zilei de 1 Mal a reunit ți în acest an 
mii ți mii de tineri și tinere din diferite regiuni alo țării. Cei mai buni dintre concu- 
renți, clasați pe primelo locuri în etapa de masă, au luat startul duminică în întrece
rile fazei orășenești și raionale a crosului „Să întîmpinăm 1 Mai”. In fotografie : pe 
terenul din Parcul Copilului, la întrccerilo organizate de clubul Rapid-București, pentru 

sportivii din raionul „Grivița roșie".

ÎNTRECERI DOAR PE HÎRTIE
O vizită în aceste zile la asociația 

sportivă „Textila" a întreprinderilor tex
tile din Galați a relevat slaba preocu
pare a consiliului sportiv pentru orga
nizarea întrecerilor primei faze a Spar- 
tachiadei republicane. Faptul este cu 
atît mai de neînțeles cu cît asociația 
dispune de o frumoasă bază sportivă 
(cu terenuri de volei, baschet, handbal, 
poligon de tir, popicărie), are echipa
ment și material sportiv și chiar un 
tehnician salariat pentru organizarea 
activității sportive.

In timpul spartachiadei din iama 
trecută, mulți tineri textiliști s-au do
vedit sportivi pasionați, clasîndu-se pe 
primele locuri în întrecerile organizate 
în faza pe oraș. Ar fi fost firesc ca, 
o dată cu noul sezon sportiv, tinerii și 
tinerele de aici să găsească din nou 
posibilitatea de a practica și a se în
trece fiecare la sportul preferat. Consi
liul asociației și-a înscris în planul său 
unele acțiuni. Ele au rămas doar pe 
hîrtie. Se prevăzuseră, între altele,' 
două conferințe despre rolul și impor
tanța sportului pentru femei, precum și 
despre gimnastica în producție, dar nici 
acestea n-au avut loc. Se pare că nici 
zilele călduroase ale acestei primăveri 
n-au reușit încă să desmorțească și 
să învioreze activitatea asociației spor
tive „Textila“.

întrecerile pentru Spartachiada repu
blicană, deși au trecut aproape două 
luni de cînd s-a deschis competiția, nu 
s-au desfășurat decît la puține sporturi 
(handbal, volei și tir) și cu un număr 
redus de participanți. Instructorii spor
tivi nu au încă o evidență concretă

I ga câteva vii
Duminică pe terenurile Progresul, în ul

tima zi a meciurilor de antrenament dintre 
tenismenii romîni și sovietici, s-au disputat 
trei partide de simplu. Campionul țării 
Ion Țiriac l-a învins ou 6—1; 2—6; 6—2; 
6—4 pe Lihaciov, iar Sivohin (U.R.S.S.) a 
cîștigat cu 6—2; 6—3; 6—2 partida cu S. 
Dron. Th. Leyus (U.R.S.S.) a dispus cu 
6—2; 9—7; 6—3 de Ilie Năstase.

★
Voleibaliștii romîni au susținut a treia 

întîlnire de la sosirea lor în Franța. Prima 
echipă a jucat la Strasbourg cu reprezenta
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Oamenii sovietici cinstesc amintirea

lui V. I. Lenin
în aceste zile din preajma celei 

de-a 94-a aniversări a nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin, oamenii sovie
tici cinstesc amintirea întemeietoru
lui statului sovietic. în muzeele din 
Leningrad, Moscova șl din alte lo
calități, numărul vizitatorilor este 
foarte mare: Editurile au scos de sub 
tipar noi cărți despre marele Lenin, 
studiourile de filme aduc pe ecran 
alte episoade din viața lui.

La Moscova a apărut o serie de noi 
cărți despre Lenin. Printre acestea 
se numără culegerea de amintiri 
„Despre Lenin“ de M. I. Ulianova, 
sora cea mai mică a lui Lenin, ea 
însăși reprezentantă de vază a
P.C.U.S. și a statului sovietic. Car
tea cuprinde amintiri' publicate sau 
inedite despre V. I. Lenin, păstrate 
în arhiva centrală de partid.

Un viu interes suscită, de aseme
nea, recenta carte „Din amintirile 
despre V. I. Lenin“ de L. A. Fotie- 
va, care a lucrat timp de mai mulți 
ani în preajma lui Vladimir Ilici 
Lenin.

O altă lucrare — „Tînărul Lenin“ 
— conține un bogat material despre 
familia Ulianov, despre părinții 
lui Lenin, despre anii în care Lenin 
a învățat la gimnaziul din Simbirsk, 
despre participarea la mișcarea stu
dențească din Kazan și începutul 
activității lui revoluționare.

La Institutul de proiectări pentru

Finisarea isram edificiu 
ai ffitaii

Se apropie de sfîrșit construirea 
noului Teatru de Operă și Balet din 
Brno. Clădirea este gata și în pre
zent se lucrează la finisarea interio
rului ei. Noul teatru ocupă o supra
față de 13 000 mp. Fațada clădirii 
și cei 7 piloni sînt acopăriți cu tra
vertin, iar sălile și foaierul cu mar
mură. Scena este împărțită în patru 
părți, dintre care cea principală, tur
nantă, are un diametru de 19 m. 
Montarea decorurilor va fi complet 
mecanizată. Sala de spectacol va cu
prinde 1 400 de locuri.

a întrecerilor care au loc în cadrul spar
tachiadei. Baza șportivă, lăsată în pa
ragină, a devenit gazda unei gropi de 
var, a unor gherete degradate, lăzi etc.

Pînă în prezent (deși prevăzute în 
plan) n-a avut loc nici o ședință cu res
ponsabilii ramurilor de sport, în care să 
fie adus la cunoștință regulamentul 
Spartachiadei republicane, calendarul 
sportiv al anului și ce intenționează să 
întreprindă asociația în timpul cît du
rează spartachiada.

Să fie însă doar vina asociației spor
tive pentru slaba organizare a întrece
rilor spartachiadei ? Faptele arată că 
nici comitetul sindicatului, nici comi
tetul U.T.M., datoare în egală măsură 
să sprijine organizarea întrecerilor ma
rii competiții sportive, n-au făcut mai 
nimic pînă acum. Tovarășul M. Bodur, 
care răspunde în comitetul U.T.M. de 
problemele sportive, ne-a mărturisit că 
nici n-a văzut vreun plan privind des
fășurarea spartachiadei. Este indiscuta
bil că dacă ar exista o preocupare co
lectivă (și acum cît mai operativă) din 
partea tuturor — consiliul asociației, 
comitetul U.T.M., comitetul sindicatului, 
comisia de femei — tinerii și tinerele 
din întreprindere (aproape 1 000) ar fi 
cu toții pe stadioane în orele lor li
bere, pentru a lua parte la întrecerile 
spartachiadei. Poate că și clubul oră
șenesc, prin activiștii săi, ar putea da 
un sprijin mai serios în special acelor 
asociații sportive în care concursurile 
spartachiadei nu sînt încă organizate 
corespunzător.

Vidor DELEÀNU 
coresp. „Scînteii“

i du r I
tiva orașului, repurtînd victoria cu scorul 
de 3—0 (15—9; 15—5; 15—12). La Mont
pellier, formația secundă a dispus, cu 3—1 
(13—15; 15—11; 15—9; 15-2) de combi
nata Languedoc—Provence.

★
Aproape 60 de juniori aparținînd cluburi

lor și asociațiilor sportive bucureștene au 
luat parte sîmbătă și duminică la întrece
rile dotate cu „Cupa 1 Mai” la haltere. în
trecerea pe echipe a fost cîștigată de for
mația clubului Rapid, urmată de Olimpia 
și Viitorul, 

transporturi din Leningrad a fost 
întocmit proiectul unui pavilion de 
sticlă care va adăposti locomotiva 
nr. 293, cu care Vladimir Ilici Lenin 
a călătorit din Razliv în Finlanda, 
deghizat ca fochist, pentru a fi ferit 
de agenții guvernului provizoriu. 
Cu aceeași locomotivă el s-a înapo
iat la Petrograd în octombrie 1917. 
Timp îndelungat locomotiva nr. 293 
s-a aflat în Finlanda. Acum ea se 
află la Leningrad, pe una din liniile 
gării finlandeze. Pavilionul sub care 
va fi adăpostită va avea o carcasă 
de oțel și pereți de sticlă. Executa
rea pavilionului a fost încredințată 
colectivului de constructori ai me
troului din Leningrad.

Zile de primăvară într-un cartier nou din capitala Republicii Popular» 
Polono

Congresul P. C.
COLOMBO 20 (Agerpres). — Intre 

16 și 19 aprilie s-au desfășurat la Co
lombo lucrările celui de-al VII-lea 
congres al Partidului Comunist din 
Ceylon la care au luat parte peste 
300 de delegați ai organizațiilor de 
partid din întreaga țară.

Congresul a discutat probleme pri
vind mișcarea 'comunistă internațio
nală, relațiile cu partidele comuniste 
din alte țări, situația din Partidul 
Comunist din Ceylon și sarcinile lui 
de viitor.

Raportul la congres a fost prezen-

Congresul Uniunii 
din Iugoslavia

BELGRAD 20. Corespondentul 
Agerpres transmite : La Belgrad au 
început lucrările celui de-al V-lea 
Congres al Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia.

înainte de începerea lucrărilor, 
participanții la congres au fost salu
tați de losip Broz Tito, președintele 
R.S.F.I. Apoi Svetozar Vukmanovici, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia,

Acord comercial sovieto-finhndez
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Du

pă cum anunță agenția TASS, la 
Moscova au avut loc, la cererea pre
ședintelui Finlandei, Urho Kekko
nen, tratative privind suplimentarea 
exportului de produse agroalimen- 
tare din Finlanda în U.R.S.S. în 
principiu s-a ajuns la un acord ca

Prezențe romînești peste hotare
VIENA — 20. Corespondentul A- 

gerpres, St. Deju, transmite : Dele
gația de ziariști romîni condusă de 
Gheorghe Badrus, redactor șef ad
junct al ziarului „Scînteia“, care se 
află în Austria la invitația Servi
ciului de presă al Cancelariei Fede
rale, a vizitat luni întreprinderea 
„Wiener Bruckenbau“.

în aceeași zi, delegația de ziariști 
romîni a fost primită de ministrul 
de externe al Austriei, dr. Bruno 
Kreisky. Cu această ocazie, ministrul 
de externe al Austriei a răspuns la 
unele întrebări privind dezvoltarea 
relațiilor între Austria și R. P. Ro
mînă, precum și unele probleme in
ternaționale de interes comun.

PADOVA 20 (Agerpres). — La 18 
aprilie s-a deschis la Padova, sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O., expoziția 
„Arheologia în R. P. Romînă“. La 
deschidere au luat parte Luigi Gui, 
ministrul învățămîntului al Italiei, 
Leo Luca, prefectul Padovei, precum 
și numeroase alte personalități. A 
fost de față Mihai Marin, ministrul 
R. P. Romîne în Italia.

COPENHAGA 20. Trimisul Ager
pres, Horia Liman, transmite :

La invitația" municipalității ora
șului Aărhus — al doilea oraș din

La üzma dm Rhensun
Muncitorii și tehnicienii de la Uzi

na de mașini din Rhensun (R.P.D. 
Coreeană) au construit o mașină u- 
niversală de alezat care poate așchia 
suprafețe plane, cilindrice și interi
oare. Piesele așchiate pot avea 4 
metri în diametru și înălțimea de 
7 m, iar operația se execută cu o 
precizie de 3/100 mm. Mașina, com
pusă din aproximativ 1 200 de ac
cesorii, a fost construită în mai pu
țin de patru luni.

Predase din mase plastice
Nu de mult, la uzina de produse 

sodice „Karl Marx“ din Reka Dev- 
nia, regiunea Varna, au intrat în 
funcțiune secții pentru producția ; 
policlorurei de vinii, avînd o capa
citate anuală de producție de 12 000 
tone. A început fabricarea de lino
leum, piele artificială, conducte de 
irigație din policlorură de vinii etc. 
Pentru anii viitori se prevede extin
derea producției de mase plastice șl 
lărgirea sortimentelor.

din Ceylon
tat de P. Keineman, secretar general 
al C.C. al P.C. din Ceylon.

în încheierea lucrărilor sale, con
gresul a adoptat o rezoluție politică 
care exprimă fidelitatea Partidului 
Comunist din Ceylon față de ideile 
internaționalismului proletar, hotărî- 
rea sa de a întări unitatea mișcării 
comuniste internaționale pe baza 
principiilor marxism-leninismului.

Congresul a ales noua componență 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Ceylon.

Sindicatelor

a prezentat raportul „Sarcinile Uniu
nii Sindicatelor în lupta pentru ridi
carea nivelului de trai și făurirea re
lațiilor sociale socialiste“.

La lucrările congresului participă, 
în calitate de invitați, delegații din 
numeroase țări. Din țara noastră 
participă o delegație condusă de 
Martin Isac, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. Ro
mînă. Lucrările congresului continuă.

Uniunea Sovietică să cumpere can
tități suplimentare de lapte praf, 
brînză, unt și ouă. Finlanda își va 
mări în mod corespunzător achizi
țiile de mărfuri din U.R.S.S. Trata
tivele privind înfăptuirea practică a 
acordului vor începe în curînd la 
Moscova.

Danemarca — a sosit la Copenhaga 
delegația Sfatului popular al orașu
lui Galați, condusă de Stan Alecu, 
președintele Sfatului popular Ga
lați. La aeroport, delegația romînă a 
fost întîmpinată de Robert Svane 
Hansen, viceprimar al orașului 
Aarhus, de membri ai municipalită
ții. Au fost de față membri ai lega
ției R. P. Romîne la Copenhaga. în 
cursul ~ zilei de luni delegația a fost 
primită la primăria orașului Copen
haga de președintele Consiliului 
municipal Henry Sternqvist și alți 
membri ai Consiliului municipal.

. După vizitarea sediului primăriei 
și a unor obiective social-culturale 
din capitala daneză, delegația ro
mînă însoțită de viceprimarul ora
șului Aarhus a părăsit Copenhaga, 
îndreptîndu-se spre Aarhus, unde 
își va continua vizita.

HELSINKI 20 (Agerpres). — în 
capitala Finlandei a avut loc des
chiderea unei expoziții consacrate 
turismului în R. P. Romînă. Expo
ziția este organizată de Agenția co
mercială a R. P. Romîne la Hel
sinki împreună cu birourile de tu-, 
rism finlandeze „Aurinkomatkat“ și 
Lomawatka.
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Declarația lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS 

transmite textul declarației lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., în care se spune: 

în ultima vreme în urma eforturi
lor active, perseverente, depuse de 
toate statele și popoarele iubitoare 
de pace a fost realizată o anumită 
slăbire a încordării internaționale. 
Se poate afirma cu toată certitudi
nea că în acest domeniu un rol im
portant l-a jucat încheierea Tratatu
lui privitor la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă, primul 
acord din istorie menit să frîneze 
intensificarea continuă a cursei înar
mărilor nucleare.

Popoarele au întîmpinat, de ase
menea, cu o mare satisfacție înțele
gerea intervenită între U.R.S.S. și 
S.U.A., întărită prin rezoluția Adu
nării Generale a O.N.U., de a nu 
plasa pe orbită obiecte cu arma nu
cleară la bord. Uniunea Sovietică, 
S.U.A. și o serie de alte state au în
treprins acțiuni în vederea unei a- 
numite reduceri a bugetelor lor mi
litare pe anul 1964.

Toate acestea au contribuit la o
întărire certă a încrederii în reia- însă trebuie să ne preocupăm de 

asigurarea securității țării noastre și 
a tuturor statelor socialiste, și să 
facem acest lucru la nivelul pe care 
îl impune situația.

A sosit acum momentul cînd s-a 
ivit posibilitatea de a întreprinde 
acțiuni în vederea reducerii produc
ției de materiale fisionabile pentru 
scopuri militare. Guvernul sovietic, 
ținînd seama de raportul existent al 
forțelor nucleare pe arena mondia
lă, a examinat în ce măsură țara 
noastră poate merge în această di
recție fără a slăbi cîtuși de puțin 
capacitatea de apărare a Uniunii 
Sovietice și trăinicia scutului rache- 
to-nuclear care asigură securitatea 
tuturor țărilor comunității socia
liste.

bilitatea îmbunătățirii înțelegerii 
reciproce s-a ivit în legătură cu 
problema producției de materiale 
fisionabile pentru arma nucleară.

Se știe că materialele inițiale pen
tru producerea armei nucleare sînt 
plutoniul și uraniul-235. Structu
ra intimă a atomilor lor este aceea 
în care iau naștere reacții în lanț ce 
generează explozii nucleare pus
tiitoare. De mulți ani puterile nu
cleare își sporesc neîntrerupt rezer
vele de plutoniu și uraniu-235, 
întrecîndu-se să acumuleze o canti
tate mai mare de aceste materiale 
pentru arma nucleară, și făcînd tot
odată cheltuieli tot mai mari, întru- 
cît producția de plutoniu și uraniu- 
235 se realizează pe baza unor pro
cese tehnologice complexe și nece
sită utilaj costisitor și mari chel
tuieli de energie.

Cursa înarmărilor nucleare, între
cerea dintre puterile nucleare pentru 
acumularea stocurilor de materiale 
fisionabile nu au început din iniția
tiva Uniunii Sovietice. Nu noi am 
fost primii care am inclus în arse
nalele militare această armă mon
struoasă de distrugere în masă. Noi

uneițiile dintre state și la crearea 
situații mai favorabile pentru luarea 
unor noi măsuri care să ducă la în
cetarea cursei înarmărilor, la rezol
varea problemei principale — pro
blema dezarmării.

Pronunțîndu-se pentru soluționa
rea cît mai grabnică a problemei 
dezarmării, pentru realizarea unor 
măsuri eficiente în vederea înce
tării cursei înarmărilor, îndeosebi 
a celor nucleare, guvernul sovietic 
caută să folosească orice posibilitate 
de a realiza cu alte state, în trebu
rile internaționale, o înțelegere re
ciprocă în privința necesității de a 
se evita războiul nuclear.

în numele guvernului sovietic do
resc să declar că actualmente posi-

Cîntărind amănunțit toate datele 
privind potențialele nucleare ale U- 
niunii Sovietice, pe de o parte, și ale 
puterilor nucleare membre ale 
N.A.T.O., pe de altă parte, analizînd 
toate aspectele problemei, guvernul 
sovietic a adoptat următoarea hotă
rîre :

1. — încă de pe acum, să înceteze 
construcția a două noi mari reactoa
re atomice pentru producția de plu
toniu.

2. — în cursul următorilor cîțiva 
ani să se reducă substanțial produc
ția de uraniu-235 pentru arma nu
cleară.

3 — Să fie îndreptate în modul co
respunzător mai multe materiale fi
sionabile pentru folosirea lor în sco
puri pașnice — la centralele atomo- 
electrice, în industrie, agricultură, 
medicină, pentru realizarea proiecte
lor tehnico-științifice importante, in
clusiv în domeniul desalinării apei 
marine.

Președintele S.U.A., L. Johnson, și 
primul ministru al Marii Britanii. 
Douglas Home, m-au anunțat că ei 
vor face declarații în legătură cu a- 
cele măsuri practice 'în domeniul re
ducerii producției de materiale fisio
nabile pentru scopuri militare care 
vor fi adoptate respectiv de S.U.A. 
și Marea Britanie.

Sîntem convinși că acest nou pas, 
deși nu reprezintă încă o dezarmare 
reală, va fi apreciat de către popoare 
drept continuarea liniei adoptate cu 
prilejul încheierii Tratatului privitor 
la interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară și va contribui la însănăto
șirea continuă a situației internațio
nale. Este necesar însă să se meargă 
mai departe. Potrivit convingerii 
ferme a guvernului sovietic trebuie 
sporite eforturile în căutarea unor 
soluții ale principalelor probleme ale 
dezarmării, în adoptarea de măsuri 
din ce în ce mai eficiente pentru 
consolidarea păcii generale. Acest lu
cru este cerut de interesele vitale ale 
tuturor statelor, ale tuturor popoare
lor. Guvernul sovietic este gata ca, de 
acord cu alte puteri, să procedeze la 
noi acțiuni de acest fel.

GENEVA 20 — Trimisul special 
Agerpres Adrian Ionescu transmite: 
Acest început de săptămînă la Ge
neva coincide aproape cu intrarea 
în cea de-a doua lună a lucrărilor 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
comerț șj dezvoltare.

Luni în Comisia a . patra, unde 
mai continuă discuțiile generale a- 
supra dispozițiilor instituționale, a 
luat cuvîntul reprezentantul țării 
noastre, Emeric Dîmbu. El a sub
liniat că guvernul romîn a acordat 
și acordă toată importanța caracte
rului universal al conferinței. A- 
ceastă problemă trebuie să fie abor
dată larg, de pe pozițiile O.N.U., și 
soluția trebuie să reprezinte o con
tribuție la extinderea principiilor si 
prevederilor Cartei acestei organi
zații și în domeniul comerțului in
ternațional și al dezvoltării.

Referindu-se apoi la situația con
cretă actuală, reprezentantul R. P. 
Romîne a arătat : Starea actuală a 
economiei mondiale, net defavorabi
lă țărilor în curs de dezvoltare, cît 
și insuficienta și ineficienta meca
nismului organizatoric internațional, 
în domeniul comerțului, se datoresc 
în mare parte și sistemului organi
zatoric și instituțional, creat în pe
rioada de după cel de-al doilea 
război mondial. Lipsa unui orga
nism atocuprinzător în domeniul co
merțului internațional a dus la fe
nomene de proliferare — Banca In
ternațională de reconstrucție și dez
voltare, Fondul monetar internațio
nal, G.A.T.T. etc.

Delegația romînă consideră că co
misia trebuie să găsească un meca
nism internațional adecvat, care să 
fie capabil să contribuie la extinde-

rea comerțului mondial, să promo
veze relații comerciale echitabile si 
stabile între toate țările lumii, indi
ferent de orînduirea lor social-eco- 
nomică și să elimine discriminările 
din relațiile economice internațio
nale. Delegația romînă este pentru 
un for internațional permanent, 
sub egida O.N.U., care va pu
tea lichida paralelismul și suprapu
nerile, lipsa de coordonare, ine
ficacitatea și- insuficiența organi
zatorică, care se manifestă îh sis
temul organizatoric și- instituțional 
existent. Acest for va trebui să 
aibă la bază principiul universalită
ții, să aibă suficientă autonomie în 
sistemul organizatoric O.N.U. ; va 
trebui să coordoneze activitatea di
feritelor organizații și organisme 
care activează în domeniul comer
țului internațional. Crearea unui 
astfel de for nu ar însemna desfiin
țarea inevitabilă a uneia sau alteia 
din organizațiile și aranjamentele e- 
xistente. Acestea, cum ar fi G.A.T.T., 
transformat, ar putea să fie inte
grate în sistemul' organizatoric ce 
s-ar crea.

Vorbitorul a arătat că în proble
mele instituționale au fost făcute o 
serie de propuneri, între care unele 
foarte importante, concrete și con
structive, cum sînt cea a Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei și Poloniei. 
Luăm notă cu interes de propunerea. 
delegației Braziliei, ca și de cea cu
prinsă în raportul secretarului ge
neral al conferinței.

Delegația romînă consideră că e- 
laborarea unei noi politici comer
ciale, ținînd seamă de situația care 
s-a creat în lume, impune un sistem 
instituțional nou.

IN PROBLEMA CIPRIOTA
Acord cu privire la neutralizarea 
unei zone a „liniei verzi"

NICOSIA 20 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al comandamen
tului forței O.N.U. din Cipru a a- 
nunțat că generalul Gyani, coman
dantul forței O.N.U., a ajuns la un 
acord cu președintele Makarios și 
vicepreședintele Kuciuk cu privire 
la neutralizarea unei zone de apro
ximativ 3 km p de-a lungul „liniei 
verzi“ ce separă cele două comuni
tăți în capitala tării.

Potrivit acordului, în această zonă 
neutră vor fi îndepărtate toate for
tificațiile și barajele ridicate. Se 
precizează în același timp că mem
brii forței O.N.U. vor putea recurge 
Ia forță numai în caz de nevoie pen
tru a împiedica orice noi atacuri și 
neînțelegeri dintre cele două comu
nități. Observatorii politici din Ni
cosia relevă că acest acord poate fi 
considerat drept o primă victorie a 
forței O.N.U. în misiunea sa de re
stabilire a ordinei și de reducere a 
încordării între cele două comuni
tăți.

■Ar
Luni, în Cipru, s-au produs noi 

incidente între ciprioți turci și greci. 
Primul incident a avut loc pe șo
seaua dintre Hamid Mandres și 
Vouno, ca urmare a atacului dezlăn
țuit de cîțiva ciprioți turci împotri
va unei' patrule a gărzii naționale. 
Ripostînd focului-deschis de aeeștia, 
membrii gărzii cipriote au ucis doi 
turci.

Un alt incident a avut loc, după 
cum relatează agenția U.P.I., în lo

calitatea Kokkina, unde s-au produs, 
de asemenea, violente schimburi de 
focuri între ciprioții turci și greci. 
Trupele suedeze care veghează la 
menținerea liniștei în această re
giune au intervenit reușind să im
pună încetarea ostilităților. Potrivit 
agenției însă, situația din Kokkina 
continuă ■să. rămînă extrem de în
cordată.

între timp, operațiunile pentru 
desființarea fortificațiilor de-a lun
gul așa-zisei „linii verzi“ care sepa
ră cele două comunități din Nicosia 
au continuat în tot cursul zilei de 
luni și după cum a declarat un pur
tător de cuvînt al forțelor O.N.U. se^ 
așteaptă ca ele să fie terminate'1 
marți dimineața.

★
ANKARA 20 (Agerpres). — După 

vizita pe care a făcut-o la Ankara, 
Sakari Tuomioja, mediatorul O.N.U. 
în Cipru, s-a reîntors duminică sea
ra la Nicosia. într-o declarație fă
cută la sosire, el a arătat că discu
țiile pe care le-a purtat la Ankara 
cu primul ministru al Turciei, Is
met Inônü, și alte oficialități ale 
guvernului turc, pot fi calificate ca 
fiind foarte utile. Tuomioja a men
ționat însă, că în momentul de față 
între părțile interesate în rezolva
rea problemei cipriote continuă să 
existe poziții și păreri diferite. în 
ciuda acestor neînțelegeri,- a decla
rat mediatorul O.N.U., sper, însă, că 
se va putea ajunge la o rezolvare 
pe cale pașnică a acestei probleme.

Rezultatele tratativelor 
dintre R. P. Chineză și Japonia

Cuvîntarea lui L. Johnson

prezentanți comerciali și crearea u- 
nor birouri de legătură. A fost sem
nat, de asemenea, un acord cu pri
vire la schimbul de corespondenți 
de presă.

PEKIN 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, în 
urma tratativelor care au avut loc 
la Pekin la 19 aprilie a fost semnat 
un acord între R. P. Chineză și Ja
ponia cu privire la schimbul de resugerează convocarea unei grupe de 

experți, care să elaboreze macheta 
studiului. Interesul pe care Romînia 
îl poartă acestei probleme derivă 
din faptul că ea este unul din Sta
tele care posedă importante resurse 
de materii prime pentru industria 
chimică, depune eforturi pentru 
dezvoltarea continuă a industriei 
chimice și pentru valorificarea a- 
cestora în cadrul dezvoltării multila
terale complexe a economiei națio
nale.

Reprezentanții Franței, Belgiei, 
S.U.A., Iugoslaviei, Cehoslovaciei, 
U.R.S.S., Poloniei și ai altor țări, 
care au luat cuvîntul după repre
zentantul romîn, au apreciat favo
rabil poziția delegației romîne și 
inițiativa țării noastre.

Cu discutarea activității Comite
tului pentru industrie și produse de 
bază, în Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa, s-au încheiat luni 
dezbaterile privind lucrările și pro
gramul de viitor al celor 12 orga
nisme subsidiare. S-a trecut apoi la 
alt punct de pe ordinea de zi.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
țării noastre, Iacob Ionașcu, a rele
vat necesitatea ca sfera de activi
tate a comisiei să aibă în vedere și 
industria chimică, al cărei rol cres- 
cînd în economia statelor europene 
este de necontestat, cu toate conse
cințele sale de ordin economic și 
social. Aproximativ 16 la sută din 
valoarea producției globale indus
triale a Europei revine industriei 
chimice, aceasta ocupînd în multe 
țări locul al treilea. Această reali
tate, a spus el, a ghidat cea mai mare 
parte a guvernelor cînd au răspuns 
pozitiv la scrisoarea trimisă de se
cretarul executiv al Comisiei, în a- 
plicarea rezoluției inițiate anul tre
cut de R. P. Romînă cu privire la 
necesitatea elaborării unui studiu a- 
supra tendințelor și perspectivelor 
pieții produselor chimice. Delegația 
romînă, a subliniat vorbitorul, a a- 
nalizat cu atenție aceste răspunsuri 
și ține să mulțumească guvernelor 
Franței, Italiei, Belgiei, Iugoslaviei, 
Uniunii Sovietice și altor țări care, 
animate de spirit de înțelegere și 
cooperare, au venit în întîmpinarea 
propunerii romîne și s-au arătat 
dispuse să colaboreze fiind gata să 
furnizeze date și să pună la dispo
ziție experți.

Delegația romînă intenționează să 
prezinte un proiect de rezoluție, în 
continuarea inițiativei sale din anul 
trecut, și speră că va întruni ade
ziunea tuturor țărilor interesate în 
acest domeniu. în esență, rezoluția

SïïLL înaintea alegerilor prezidențiale
general al Frontului de acțiune 
populară (F.R.A.P.), a spus că „ele
mente reacționare desfășoară în- 
prezent o campanie de terorism?, 
politic“.

Ziarul „Ultima Hora“ relatează, 
pe de altă parte, că în Chile a sosit 
un numeros grup de ofițeri superiori 
din S.U.A., printre care contraami
ralul George Wales, șeful secției 
problemelor latino-americane al aț 
matei Statelor Unite. i

SANTIAGO DE CHILE 20 (Ager
pres). — Cercurile de dreapta din 
Chile depun în prezent eforturi în 
scopul de a împiedica, cu orice preț, 
o victorie a forțelor democratice la 
viitoarele alegeri prezidențiale. Po
trivit relatărilor agenției Prensa 
Latina, în capitala Republicii 
Chile se vorbește chiar despre 
posibilitatea unei lovituri militare 
de stat. Intr-o declarație făcută re
prezentanților presei, senatorul so
cialist Salomon Corbalan, secretar

omului“. Vorbitorul a afirmat că în 
această parte a lumii nù se poate 
concepe prietenie pe o altă bază de
cît pe bază de egalitate. Totodată 
însă, Johnson și-a reafirmat părerea 
că Organizația Statelor Americane 
trebuie să-și continue eforturile pen
tru „a .izola Cuba de sistemul inter- 
american“, și „vom continua această 
politică prin toate mijloacele pașnice 
accesibile“.

în legătură cu situația din Asia 
de sud-est, președintele S.U.A. a 
declarat că Statele Unite continuă 
să sprijine acordurile de la Geneva 
cu privire la Laos, care „oferă cele 
mai bune speranțe de pace și inde
pendență în această țară sfîșiată de 
conflicte“. La indicațiile mele, a a- 
dăugat Johnson, a și sosit în Laos 
secretarul, de stat adjunct, William 
Bundy, pentru a examina la fața lo
cului evenimentele din ultimele 48 
de ore.

Președintele Johnson a declarat, 
referindu-se la activitatea S.U.A. în 
cadrul Organizației Națiunilor U-

Referindu-se la poziția S.U.A. în 
această problemă, Johnson a spus : 
„Noi vom discuta orice probleme, 
vom asculta orice propuneri, vom 
căuta să ajungem la un acord, 
vom întreprinde orice acțiune care 
să poată diminua posibilitățile de 
război, fără a sacrifica interesele 
aliaților noștri sau a diminua mij
loacele de apărare“. Tot în dome
niul relațiilor sovieto-americane, 
președintele S.U.A. și-a exprimat 
speranța că cele două popoare vor 
putea întreprinde pași însemnați 
pentru a se apropia ziua cînd „o 
țară nu va ridica sabia împotriva 
celeilalte țări și nici una dintre ele ' 
nu va mai învăța ce este războiul“.

Declarînd că „Statele Unite nu se 
tem de o concurență pașnică", John
son a afirmat că S.U.A. se vor opune 
prin toate eforturile comunismului 
în lume, ' ■

Abordînd alte probleme ale poli
ticii Statelor Unite, președintele , nite, că anul acesta Statele Unite 
S.U.A. a menționat că „forța milita
ră fără precedent de care dispun 
în prezent Statele Unite“ este con
secința „unui efort costisitor“.

In cuvîntarea sa, Lyndon Johnson 
a declarat că eforturile Statelor 
Unite vor continua să se îndrepte 
spre dezvoltarea alianței atlantice și + 
spre crearea unei Europe mai unite, 
subliniind că „propriul viitor al 
S.U.A. depinde de vitalitatea și uni
tatea societății occidentale din care 
fac parte“. EL a menționat că urmă
rirea acestui scop „nu va fi ușoară 
sau fără tulburări“ și că S.U.A. sînt 
de părere că „a împărți povara con
ducerii înseamnă implicit a împărți 
responsabilitatea puterii“ cu țările 
aliate și „ca un pas în . această di
recție noi sprijinim crearea unei 
forțe nucleare multilaterale compuse 

factori care permit să se spere că din acele națiuni care vor să parti- 
protnovarea politicii de pace cores- cipe“. 
punde atît intereselor Uniunii Sovie
tice cît și propriilor noastre inte
rese“. „Trebuie să amintim însă, a 
spus el, că pacea nu va veni dintr-o 
dată. Ea nu va apare în mod spec
taculos ca rezultat al unui singur 
acord sau unei singure întîlniri. Ea 
va fi promovată prin înțelegeri con
crete și limitate, prin dezvoltarea 
treptată a intereselor comune, prin 
conștiința crescîndă a primejdiilor 
noi, prin dezvoltarea încrederii în
tr-o bună credință axată ferm pe o 
viziune rațională asupra lumii“.

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, într-o cuvîntare rostită luni la 
New York în fața adunării anuale a 
agenției Associated Press, a anunțat 
că Statele Unite au hotărît să re
ducă cu 40 la sută producția de ura
niu înnobilat și cu 20 la sută pro
ducția de plutoniu.

„Am ordonat — a spus el — o re
ducere substanțială a producției 
noastre de uraniu înnobilat, care va 
fi pusă în aplicare pe o perioadă de 
patru ani. Ținînd seama de reduce
rile anterioare, aceasta va însemna 
o scădere globală a producției de 
plutoniu de 20 la sută și de uraniu 
înnobilat de 40 la sută. Aducînd 
producția la nivelul necesităților, 
reducem încordarea, menținînd tot
odată întreaga noastră forță nece
sară. în vederea acestor hotărîri 
m-am consultat permanent cu pri
mul ministru al Angliei, Douglas- 
Home.

Sînt bucuros să declar că președin
tele Hrușciov mi-a comunicat deja 
că intenționează să întreprindă o 
acțiune în aceeași direcție.

în același timp, am reafirmat toate 
garanțiile împotriva slăbirii forței 
noastre nucleare pe care le-am adop
tat în momentul tratatului de înce
tare a experiențelor nucleare“.

Examinînd în cuvîntarea sa dife
ritele aspecte ale politicii externe a- 
mericane, președintele S.U.A. a afir
mat că primul obiectiv care intere
sează Statele Unite îl constituie re
lațiile cu Uniunea Sovietică — „cen
trul preocupărilor noastre pentru 
pace“. în această ordine de idei, el 
a relevat că „în prezent... există noi

v n'

„vor acționa pentru a se ajunge la 
un acord în legătură cu criteriile de 
reducere a armamentelor și de slă
bire a posibilităților de război".

din Laos
neutraliste și de dreapta, excluzînd 
deci gruparea de stînga condusă de 
prințul Sufanuvong.

R. A. Butler, ministru de externe 
al Marii Britanii, și-a exprimat spe
ranța că în cele din urmă va fi creat 
un guvern de coaliție națională. El a 
anunțat apoi că i-a transmis lui A. A. 
Gromîko, ministru de externe al 
U.R.S.S. și copreședinte al Conferin
ței de la Geneva cu privire la Laos, 
un mesaj în legătură cu evenimen
tele din Laos.

Evoluția evenimentelor în cursul 
zilei de luni a determinat pe 
unii corespondenți de presă de la 
Vientiane și din capitalele țărilor 
învecinate, să aprecieze că, „la ceva 

Fumi Nosavan a propus prințului mai mult de 24 de ore lovitura a 
Suvanna Fumma să alcătuiască un ..eșuat“, deși, după cum subliniază 
guvern în care să intre numai re- agenția France Presse, „această știre 
prezentanți ai grupărilor politice n-a fost confirmată".

VIENTIANE 20 (Agerpres). — Po
trivit unui raport al ambasadei en
gleze la Vientiane, luni, prințul Su- 
vanna Fumma, care, conform celor 
transmise de agențiile de presă ar fi 
demisionat din postul de prim-mi- 
nistru al guvernului de coaliție na
țională, însoțit de generalul Fumi 
Nosavan, de generalul Kuprasith 
Abhay, conducătorul loviturii de 
stat de duminică, precum și de alte 
oficialități laoțiene, au plecat la 
Luang Prabang pentru a discuta cu 
regele Laosului, Savang Vathana, 
actuala situație din Laos și constitui
rea unui nou guvern de coaliție.

Citind postul de radio Vientiane, 
agenția Reuter anunță că generalul

SCURTE ȘTIRI
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SEUL 20 (Agerpres). — în apro
pierea Universității naționale din 
Seul a avut loc luni o nouă demon
strație de protest a studenților îm
potriva tratativelor japono-sud-co- 
rèehe. Demonstrațiile care continuă 
de patru zile la Seul sînt organizate 
cu prilejul aniversării puternicelor 
acțiuni studențești din aprilie 1960, 
care au dus la răsturnarea regimu
lui lui Li Sîn Man. înaintarea stu
denților a fost barată de cordoane 
de polițiști, care i-au atacat pe de
monstranți cu bastoane de cauciuc 
și gaze lacrimogene. Mai mulți stu- 
denți au fost răniți, iar aproximativ 
40 au fost arestați.

în aceeași zi, la. Chongju, situat 
la 60-mile sud de Seul, a avut loc o 
demonstrație, a elevilor'din școlile 
superioare, la care au luat parte a- 
proximativ 1 000 de persoane.

Referitor la relațiile Statelor Uni
te cu țările Americii Latine, el a a- 
firmat că 
continua i 
noscutul plan al 
progres“, 
„Alianța 
ajutor economic sau investiții" și că 
în America Latină „este nevoie de o 
'poziție de dirijare a progresului e- 
conomic fără privilegii neeconomice 
— de schimbări sociale care să im
plice justiția socială, de reforme po
litice care să lărgească libertățile

TRIPOLI. Luni, în localitatea Bei- 
da din Libia au avut loc tratative 
anglo-libiene în legătură cu viitorul 
bazelor militare engleze din această 
țară. (După cum se știe Libia cere 
lichidarea bazelor militare străine de 
pe teritoriul său). Tratativele vor fi 
reluate la o dată ce va fi fixată de 
comun acord, după ce ambele dele
gații vor avea consultări cu guverne
le lor asupra punctelor de vedere și 
problemelor ridicate la tratativele de 
la Beida.

Consiliul internațional 
întrunit luni la Londra 
în discuție o serie de 

probleme referitoare la piața interna
țională a cafelei. Din acest organism 
fac parte 14 țări importatoare și 
portatoare de cafea.

LONDRA. 
al cafelei s-a 
pentru a lua

ex-

la 
a 

că-

bleme legate de lupta pentru' pace și 
au protestat împotriva persecutării în 
unele țări a partizanilor păcii.

administrația S.U.A. va 
politica concretizată în cu- 

„Alianței pentru 
menționînd totodată că 

înseamnă mai mult decît

ATENA. Luni s-au deschis aici 
lucrările simpozionului internațional 
asupra aplicării radioizotopilor în me
dicină prin metoda scintigrafică, la 
care participă 170 de oameni de 
știință din 31 de țări, precum și pa
tru organizații internaționale. Din 
partea R. P. Romîne participă prof, 
dr. Tiberiu Spîrchez, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, 
și Benedict Ghiorghiescu, șef de lu
crări la clinica nr. 5 din București.

Declarația purtătorului de cuvînt 
al Ministerului de Externe
al Angliei

LONDRA 20 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Angliei a de
clarat la 20 aprilie — după cum a- 
nunță agenția U.P.I. — că primul 
ministru britanic, Alec Douglas- 
Home, va face marți după-amiază

în Camera Comunelor o declarație 
în legătură cu decizia Marii Britanii 
de a întreprinde diverse măsuri în 
vederea reducerii producției de . ma
teriale fisionabile destinate scopu
rilor militare.

PHENIAN. După cum anunță 
A.C.T.C., guvernele R.P.D. Coreene și 
Republicii Indonezia au adoptat o 
hotărîre cu privire la stabilirea de re
lații diplomatice la nivel de ambasade 
în scopul dezvoltării continue a .rela
țiilor de prietenie și colaborare între 
cele două țări.

BONN. La 26 aprilie în landul Ba
den-Württemberg au loc alegeri pen
tru desemnarea membrilor noului 
landtag. în actualul landtag, Uniunea 
creștin-democrată' deține 53 de locuri 
și partidul social democrat 46 de 
locuri.

STRASBURG. Luni s-a deschis 
Strasburg sesiunea de primăvară 
consiliului european la lucrările 
ruia participă miniștri și parlamentari 
din 17 țări.vest-europene.

ROMA. Duminică a avut loc la Bo
logna o mare manifestație antifascistă 
și antifranchistă. La manifestație a 
participat și un grup de luptători 
pentru libertatea Spaniei : poetul Ra
fael Alberti, poetul Marcos Ana (care 

. a fost mulți ani închis în carcerele 
franchiste), Angela Grimau, văduva 
lui Julian Grimau, asasinat cu un an 
în urmă de fasciști la Madrid. La mi
tingul care a avut loc cu acest prilej, 

' au vorbit Luigi Longo, secretar ge
neral adjunct al P.C.I., poetul Mar
cos Ana, Alvares del Vajo, fost minis
tru de externe al Republicii Spaniole, 
primarul orașului Bologna, Dozza.

DAMASC. La Damasc a fost decla
rată duminică o grevă a negustorilor 
care au procedat la închiderea ma
gazinelor lor. După cum relatează a- 
gențiile de presă, surse informate au 

, afirmat că greva ar fi în sprijinul re
centelor tulburări din localitatea 
Hama. Poliția a efectuat o serie de 
arestări.

MOSCOVA. Potrivit datelor preli
minare, noul elicopter sovietic pentru 
pasageri „V-8“, realizat sub condu
cerea constructorului sovietic M. Mii, 
s-a menținut în aer 12 ore, 3 minute 
și 34 secunde, străbătînd o distanță 
de 2464 km, cu o viteză medie de 
aproximativ 203 km pe oră. Acestea 
sînt noi recorduri mondiale absolute. 
Elicopterul „V-8“ are 25 de locuri, 
este dotat cu motoare cu turbine cu 
gaze și cu aparataj de navigație mo
dern.

I

BERLIN. Cu prilejul aniversării
19 ani de la eliberarea deținuților 
din lagărul de concentrare fascist 
Ravensbruck, la 20 aprilie s-a deschis 
la Berlin un forum al luptătorilor din 
mișcarea de rezistență, consacrat a- 
cestei date. Cei 200 de reprezentanți 
din 151 țări europene care participă 
la forum- au examinat o serie de pro-

. • - ; .

Zilele trecute, la Pans a fost inaugurat oficial Biroul O.N.T.-Carpați. 
Acesta este situat în plin centru al orașului, la cițiva pași de clădirea 
Operei. Numeroși vizitatori au venit să ceară amănunte personalului bi
roului în legătură cu turismul din țara noastră, cu posibilitățile pe care 
le au francezii de a-și petrece concediul pe coasta Mării Negre, sau în 

Carpați

• Noi demonsfrafii la Salisbury 
® Polijsa a deschis focul ucigînd 
mai multe persoane o Partidele 
africane cheamă la grevă generală

SALISBURY 20 (Agerpres).— De 
cinci zile, în capitala Rhodesiei de 
sud, precum și în alte localități din 
țară, au loc mari demonstrații ale a- 
fricanilor în urma măsurilor repre
sive luate de guvernul rasist impo
li;'va unor lideri africani ai mișcării 
de- eliberare, națională. Luni dimi
neața, demonstranții- au oprit circu
lația autobuselor și turismelor. Șco
lile, închise de trei zile, nu și-au 
putut reiua activitatea nici luni din 
cauza tulburărilor. Poliția a interve
nit cu forța și atit la Salisbury cit și 
la Bulawayo a deschis focul, rănind 
și ucigînd mai mulți africani. Numă
rul arestaților depășește cifra de 
300. Tot luni, un tren ce se îndrepta 
spre Rhodesia de nord a fost pe 
punctul de a deraia, liniile ferate 
fiind blocate de baricade.

Partidele africane au chemat la 
grevă generală pe toți muncitorii a- 
fricani din capitală și din celelalte 
orașe din țară.

Dată fiind situația gravă creată în 
Rhodesia de sud, grupul țărilor afro- 
asiatice a hotărît. în cadrul unei șe
dințe speciale, discutarea acestei 
probleme în Comitetul special al 
O.N.U. pentru cercetarea aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale.
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