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Lucrările agricole de sezon
ÎNTREȚINEREA CULTURILORDeși începerea lucrărilor în cîmp a întârziat din cauza iernii prelungite, în majoritatea unităților agricole semănatul s-a făcut la timp și e bună calitate. Pentru obținerea (Unei recolte bogate este necesar să se acorde, în continuare, atenția cuvenită lucrărilor de îngrijire a culturilor.In această primăvară au apărut în semănăturile de toamnă și în cele de primăvară mai multe buruieni decît în alți ani. Din cauza uscăciunii din toamnă, care nu a permis semințelor să germineze, ele au încolțit acum în primăvară. Iarna mai puțin aspră a făcut ca insectele dăunătoare să nu fie distruse. Ținînd seama de toate acestea, semănăturile de toamnă care sînt înaintate în vegetație trebuie plivite de mai multe ori manual sau chimic.Cea mai mare atenție se acordă în această perioadă lucrărilor de îngrijire a plantelor semănate în primăvară și îndeosebi a prăsitoarei or.

porumbul. Pînă la răsărire este bine să se lucreze cu sapa rotativă sau cu grapa cu colți reglabili. Cînd se folosește grapa, adîncimea de lucru se va potrivi în raport cu distanța care a rămas de la colțul porumbului pînă la suprafață. Porumbul în curs de răsărire, mai ales în Cîmpia Dunării și Moldova, este a- menințat să fie atacat de rățișoară. în această primăvară, întrucît există pericolul ca porumbul să fie atacat mai puternic decît în alți ani, trebuie să se acorde atenția cuvenită lucrărilor de combatere. în acest scop se folosesc substanțele Aldrin, Duplitöx, Heclotox care se dau diferențiat, ținîndu-se seama de evoluția dăunătorilor și numărul lor la metrul pătrat.Lanurile de porumb trebuie ferite ne lăcomia buruienilor luîndu-se măsuri de distrugere a lor imediat ce au încolțit. Nu este îngăduit ca buruienile să consume din apa și hrana porumbului. în acest an, cînd în unele regiuni este mai puțină u- mezeală, trebuie să păstrăm întreaga cantitate de apă care s-a a- dunat în sol. Pe această rezervă de apă ne bizuim în lunile secetoase de var' .cînd consumul de apă al porumbului este foarte mare, ploile sînt de obicei puține, iar temperatura aerului foarte ridicată. Este necesar să se prășească fără întîr- ziere, folosind sapa rotativă, cultivatorul sau sapa obișnuită. Cele mai bune rezultate se obțin cînd între prima și a doua lucrare cu sapa rotativă se face o prașilă mecanică cu cultivatorul C.P.E.-4 dar cu piesele active ale cultivatorului C.P.U.-4.2 pentru ca să se poată lucra cu viteze mai mari fără să se a- copere cu pămînt firele de porumb. Piesele active ale acestui cultivator nu pot fi folosite la prașila I, cu o viteză mai mare de 4 km pe oră, deoarece ele aruncă mult pămînt pe rînd și acoperă plantele.Prașilele mecanice trebuie să se facă pînă ce porumbul a crescut și a ajuns la înălțimea de 1 metru. Cea de-a doua și a treia prașilă mecanică

se execută cu cultivatorul C.P.F.-4, lucrînd cu viteze mari de 8—11 km pe oră. Gospodăriile de stat care au avut ierbicido de tipul Atrazinului și pe care le-au aplicat pe rînd la semănat, nu mai este necesar să facă prașila manuală. Porumbul irigat se prășește după fiecare udare pentru distrugerea crustei formate la suprafață.Sfecla de zahăr. înainte de răsărirea sfeclei, dacă solul a prins crustă, este bine să se dea o prașilă oarbă între rînduri la adîncimea de 2—3 cm. După ce sfecla de zahăr a răsărit se aplică prima prașilă la adîncimea de. 5—7 cm și se face plivitul buruienilor pe rînd. Cînd plantele au două frunze adevărate este necesar să se efectueze răritul plantelor pe rînd. Dacă sfecla este atacată de dăunători, răritul se amină pînă cînd se formează patru frunze. înainte de rărit se face buchetatul manual al plantelor cu ajutorul săpăli- gilor. Se urmărește să rămînă 80 000— 100 000 plante la ha. Cînd distanța între rînduri este de 60 cm. se lasă cîte 16—17 cm între plante. Cu cît răritul sfeclei are loc mai devreme, cu atît se obțin recolte mai mari. Prașila a doua la sfeclă se face la 1—2 zile după rărit, la o adîncime de 8—10 cm, iar următoarele pra- șile mecanice la 10—12 cm adîncime. Cînd frunzele sfeclei au acoperit spațiul dintre rînduri se face un plivit manual pentru înlăturarea buruienilor mai mari care au depășit sfecla.Este necesar ca specialiștii să facă un control zilnic al culturii și să ia măsuri urgente pentru combatere atunci cînd se constată atacul dăunătorilor.
Floarea-soarelui. Pînă la răsărirea florii-soarelui scoarța formată se
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(Continuare în pag. IlI-a)

S-a terminat semănata! 
porumbului
in regiunea PloieștiPLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Unitățile agricole socialiste din regiunea Ploiești au terminat însă- mînțatul porumbului pentru boabe pe întreaga suprafață. Datorită bunei organizări a muncii și folosirii din plin a mașinilor,''hcăastă lucrare a fost terminată într-o perioadă mai scurtă decît anul trecut și e- xecutată în condiții agrotehnice superioare. Primii care au terminat însămînțările au fost l-Ucrătorii G.A.S. din regiune și colectiviștii din raioanele Mizil, Rm. Sărat și Ploiești.Colectiviștii au însămînțat pînă la această dată în cultură intercalată fasole și dovleci pe o suprafață de aproape 50 000 ha.In numeroase gospodării colective s-a trecut la întreținerea culturilor. La Amaru, Baba Ana, Condu- ratu, Fulga de Jos și alte comune din raionul Mizil s-a și executat prima prașilă la sfecla de zahăr și floarea-soarelui.
Realizări ale gospodăriilor 
agricole de statDin datele comunicate la Consiliul Superior al Agriculturii reiese că pînă în seara zilei de 27 aprilie gospodăriile agricole de stat au însămînțat cu porumb boabe o suprafață de 412 000 ha, reprezentînd 82 la sută din suprafața planificată. Au terminat semănatul porumbului peste 350 G.A.S. In trusturile Argeș, Constanța, Slobozia, Urziceni, Ploiești și altele, toate gospodăriile de stat au terminat această lucrare. Gospodăriile agricole de stat, îndeosebi din sudul țării, au intensificat executarea lucrărilor de întreținere a culturilor prășitoare, lucrare care s-a aplicat pe mai bine de 220 000 de hectare.

comuna RoșIa-JIu, xalonul 
la semănatul porumbului

La gospodăria colectivă 'din 
cr’eazâ Intens
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TELECOMANDA
în transporturile feroviare

In ultimii ani, transporturile feroviare 
s-au dezvoltat considerabil. Au crescut 
volumul de mărfuri transportate, numă
rul de călători, viteza trenurilor, s-au 
construit linii noi. Paralel s-au făcut și se 
fac însemnate lucrări de modernizare ; 
multe din ele privesc telecomunicațiile 
feroviare.

Eram obișnuifi ca la fiecare sosire sau 
plecare a trenurilor, impiegatul să semna
lizeze de pe peron cu paleta. In multe 
gări omul cu șapcă roșie nu-și mai ia ră
mas bun de la trenurile care pleacă. In 
schimb, în gară, printre linii au apărut 
sumedenie de stîlpi cu semnalele optice 
cu diferite culori ale instalațiilor de cen
tralizare electrodinamică. Acestea permit 
impiegaților de mișcare să dirijeze de la 
un pupitru de comandă prevăzut cu sche
mă luminoasă a liniilor de tren, așa-nu- 
mita luminoschemă, întreaga activitate 
dintr-o stație — primirea, expedierea, 
descompunerea și compunerea trenurilor. 
Manevrarea macazurilor și a semnalelor 
se face prin simpla apăsare a unor bu
toane, de la pupitru, după care — dacă 
sînt îndeplinite condițiile de perfectă si
guranță a circulației trenurilor — se a- 
prinde o bandă luminoasă, albă, care in
dică parcursul comandat. Locul trenului 
este indicat de culoarea roșie care apare 
pe banda albă pe măsură ce trenul îna
intează. Aceste instalații sporesc într-o 
măsură însemnată capacitatea de trafic și 
prelucrare a stațiilor, siguranța circulației 
și contribuie la creșterea productivității 
muncii feroviarilor. în anul 1963, cu ase
menea instalații au fost înzestrate 18 sta
ții de cale ferată, însumînd peste 850 
macazuri. Multe dintre ele sînt importante 
noduri feroviare, cum sînt stațiile Fetești, 
Medgidia, Petroșeni, Brașov, Dej-călă- 
tori și altele. Anul acesta s-a introdus 
centralizarea electrodinamică la Dej- 
triaj și Hărman și se fac lucrări la altei 
numeroase stafii. I

In afară de centralizarea stafiilor, auto>

® Unde-i impiegatul • Blocul automat de linie 
© Un dispecer și mai multe stații

matizarea s-a extins și asupra circulației 
trenurilor în linia curentă, între stații. Din 
loc în loc sînt montate dispozitive spe
ciale de semnalizare — blocurile auto
mate de linie, Cu ajutorul lor se reali
zează urmărirea trenurilor în intervale de 
timp, adică mecanicul știe ce trenuri are 
în față și în spate la un moment dat. 
Circulația trenurilor se urmărește cu aju
torul semnalelor luminoase. Cînd un tren 
intră în sectorul unui bloc automat, el esle 
semnalizat prin culoarea roșie, ceea ce 
înseamnă că porțiunea supravegheată de 
el este ocupată ; cînd trenul trece mai

departe de sectorul său, apar indicații 
„permisive" — mai înfîi galben, apoi ver
de. Astfel de instalații măresc gradul de 
siguranță a circulației. Anul trecut, aproa
pe 100 de kilometri de cale ferată au 
fost înzestrate cu asemenea dispozitive, 
iar anul acesta se dau în exploatare altele 
de-a lungul a peste 100 km de cale. 
Echipamentul instalațiilor de centralizare 
electrodinamică și al blocurilor automate 
de linii este fabricat în țară.

Lucrurile au mers și mai departe. Tra
ficul intens și o viteză mare a trenurilor 
necesită supravegherea simultană a unor

De Ia pupitrul Instalației de telecomandă Impiegatul Constantin Gri-
2 goraș dirijează circulația trenurilor în stația Mărășești
I Foto t M. Ciao

ÎN PREAJMA ZILEI DE 1 MAI

PE GRAFICELE ÎNTRECERII SOCIALISTE

Uzinele „Republica" din Capitală. După ce ie3 din procesul de fabricație, țevile sînt pregătite pentru a fi 
expediate întreprinderilor beneficiare

In avans cu 10 zileAcum, în preajma zilei de 1 Mai, montorii de pe șantierul de construcție al Combinatului chimic din Craiova obțin noi succese în îndeplinirea angajamentelor luate în întrecerea în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. La unele obiective montajul este înaintat față de grafic. De pildă, montajul general la fabrica de azot și la sec

ția compresie a fabricii de amoniac este în avans cu aproape 10 zile față de prevederi. La obținerea acestor rezultate a contribuit aplicarea unor metode înaintate de muncă, cum ar fi asamblarea la sol a unor agregate și apoi ridicarea lor la locul de fixare, extinderea micii mecanizări, mai buna organizare a lucrului pe echipe.
Trenuri cu tonaj sporit

In șirul realizărilor, feroviarii din 
cadrul Direcțiilor regionale C.F.R. 
Cluj și Iași au înscris depășirea pla
nului — de la începutul anului pînă 
acum — la principalii indicatori cu 
circa 4 la sută.

Aceste colective de feroviari au 
folosit mai bine parcul de locomo
tive și vagoane și au aplicat pe 
scară largă metodele de marșruti- 
zare a trenurilor și de încărcare a 
garniturilor cu tonaj sporit. Cefe

riștii ieșeni au remorcat, de exem
plu, din luna ianuarie pînă în pre
zent, circa 4 400 de trenuri cu tonaj 
sporit, folosind astfel cu 800 de va
goane mai puțin decît era prevăzut. 
Prin utilizarea mai bună a parcului 
rulant, ceferiștii din cadrul celor 
două direcții regionale au realizat 
însemnate economii. Suma totală a 
economiilor înregistrate de ceferiștii 
clujeni, de exemplu, se cifrează pînă 
acum la aproape 3 000 000 lei.

(Agerpres)

Roadele unei inițiativeLa începutul anului^ jurnaliștii de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara 
au pornit inițiativa de a produce lu
nar 1 000 tone de fontă cu cocs eco
nomisit. în acest scop în grupele sin
dicale s-a discutat pe larg despre 
posibilitățile și rezervele interne care 
pot fi puse în valoare. Totodată, -s-au 
stabilit măsuri pentru îmbunătăți
rea procesului tehnologic. La secția 
l-a de furnale, de pildă, a fost con
fecționat un jgheab de recuperare la 
bandă a cocsului mărunt. Au fost 
reduse pierderile de aer cald, asigu-

Cu planul pe 4 luni 
îndeplinit

Muncitorii forestieri din regiunea Ma
ramureș au realizat înainte de termen 
sarcinile planului producției globale și 
marfă pe primele 4 luni. De la începutul 
anului ei au dat peste prevederi 10 000 
mc bușteni de diferite esențe, precum 
și alte produse în valoare de 13 000 000 
lei, Cele mai bune rezultate au fost ob
ținute de colectivele întreprinderilor fo
restiere Borșa, Satu Mare, Sighet și Baia 
Mare.

secțiuni mari de cale ferată. Pentru aceas
ta au fost introduse instalații de teleco
mandă la complexe feroviare. Cu ajutorul 
lor, un operator-dispecer poate dirija cir
culația într-un mare număr de stații sau 
un complex feroviar, comandînd dinfr-un 
singur punct toate macazuri!? și semna
lele complexului sau secției de circulație, 
puțind controla în același timp dacă au 
fost executate corect comenzile date de 
el. Aceste instalații au echipament mo
dern, prevăzut cu relee și tranzistori.

Primele instalații telecomandă au fost 
date în exploatare la nodul de cale fe
rată Suceava, la complexul Pașcani și la 
Medgidia. Anul acesta se montează „in- 
sfalajii-dispecer" la complexele feroviare 
Dej, Petroșeni și Fetești-Cernavodă. Cu 
instalații de telecomandă va fi dotat anul 
acesta și marele nod feroviar de la Brașov, 
unde de la un singur pupitru vor putea fi 
dirijate de la distanță circulația din sta
țiile Dirste, Hărman, Timiș, Sfupini și se 
vor controla ieșirile trenurilor din stafiile 
Predeal, Brad, Brașov-Triaj, Bartolomeu.

...Pe șosea, autovehiculele gonesc, tre- 
cînd unul după altul peste calea ferată. 
Deodată se aprinde un semnal luminos: 
„atenție, stop" I și bariera închide dru
mul. Trenul trece în viteză și apoi din 
nou este liberă circulația mașinilor. Cine 
a manevrat bariera ? Doar nu-i nici un 
canton, nici un ceferist ? Treaba aceasta a 
execufat-o o instalație de barieră automa
ta. După experimentările tăcute cu suc
ces, bariere automate vor fi produse în 
serie mare și introduse masiv pe liniile 
noastre ferate.

Se poate întîmpla ca mecanicul de lo
comotivă să nu observe, dintr-o cauză 
oarecare — ceafă, viscol, ploi torențiale 
etc — semnalul roșu al blocului automat 
de linie, care îi cere să se oprească 
imediat. Trenul își continuă drumul în vi
teză doar cîteva fracțiuni de secundă, 
apoi frînele scrîșnesc și el se oprește. In 
marchiza mecanicului a intervenit stopul 
~ __ j „execută" independent de

sînt 
po-

automat, care 
mecanic comenzile chiar dacă ele nu 
vizibile, înlăturînd cu desăvîrșire orice 
sibilități de accident.

★
lată doar cîteva lucruri noi de la 

lea ferată, pe care călătorul dintr-un tren 
sau altul le cunoaște mai puțin.

Ion PLEAVĂ

ca

Din
tomato fora
Tipuri noi 
de strunguriConstructorii de mașini-unelte de la Uzinele „Strungul“ Arad au realizat 4 noi tipuri de strunguri revolver destinate prelucrării pieselor în serie mică sau mijlocie. Este vorba de strungurile de tip SRV 40 (strung revolver vertical) și SRO 40 (strung revolver orizontal) cu diametrul de prelucrare pînă la 40 mm și de strungurile de tip SRV 25 și SRO 25 cu diametrul de prelucrare pînă la 25 mm. Noile tipuri de strunguri realizate de această uzină au parametrii de funcționare-avans, turație etc la nivelul mașinilor similare produse peste hotare. Cu acestea, nomenclatorul tipodi- mensiunilor de strunguri realizate pînă acum de Uzinele „Strungul" Arad se ridică la 16.
Electrificări rurale

rîndu-se o temperatură mai ridicată 
furnalelor. Zilnic se urmărește con
sumul de cocs planificat și cel reali
zat, pe echipe și agregate. Roadele a- 
cestei inițiative nu au întârziat să se 
arate. Numai în primul trimestru co
lectivul secției furnale vechi a pro
dus 6 600 tone de fontă cu cocs eco
nomisit.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a sosit la Paris, unde va prezida lucrările Comitetului pentru coordonarea activității organelor specializate ale O.N.U. El a avut luni o îndelungată întrevedere cu primul ministru al Franței, G. Pompidou. Agenția France Presse relatează că în timpul discuțiilor au fost trecute în revistă o serie de probleme internaționale, precum și probleme legate de evoluția evenimentelor din Asia de sud-est.

India se pronunfâ împotriva par
ticipării Rhodeslel de sud la conferința șefilor de guverne ai țărilor membre ale Commonwealthului, a declarat în parlament premierul Indiei, Nehru. El a menționat că guvernul indian nu a fost încă consultat în ce privește oportunitatea invitării guvernului sud-rhodesian la conferința de la 8 iulie la Londra.
la Hanovra 

gul industrial- vest-german, cut, cu acest ție în care în starea
a fost inaugurat Tîr-Cancelarul federalLudwig Erhard, a fă- prilej, o declara- a arătat „că vedeactuală a relațiilor Est-

Produse 
peste pianMuncitorii, tehnicienii și inginerii Uzinelor „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii au realizat de la începutul anului și pînă acum peste prevederile planului o cantitate de produse a căror valoare depășește 8 500 000 lei la producția globală și mai bine de 6 700 000 lei la producția mariă. Printre altele au fost date peste plan 1 100 tone oțel, 3 029 tone laminate, 436 tone trefilate, 1 300 tone bare trase, aproape 200 tone electrozi de sudură etc. în aceeași perioadă economiile realizate peste plan se cifrează la aproape 900 000 lei, iar beneficiile peste plan la 1 395 000 lei.
Șlep lansat» 
la apăIn urmă cu cîteva zile, constructorii de nave din Tr. Severin au lansat la apă, cu 30 de zile înainte de termen, un nou șlep de 1 000 de tone. Este cel de-al 38-lea vas de acest tip realizat la Uzinele mecanice din localitate. La construirea lui s-a folosit în mare parte sudura automată. Instalația de ancorare este complet mecanizată. Pentru personalul vasului s-au amenajat, din material plastic, cabine confortabile și modern mobilate (De la Ion Marinescu, sudor).

Vest posibilitatea de a se ajunge la o anumită destindere". De a- semenea, el a declarat că „trebuie făcut totul" pentru ca negocierile din cadrul „rundei Kennedy" să se încheie „cu un succes real". El a subliniat necesitatea activizării cooperării economice în Europa (occidentală nr) și a declarat că „nu a uitat" eșecul negocierilor privind intrarea Marii Britanii în Piața comună.
408 deținuți politici greci închiși de peste 12 ani vor fi puși în libertate cu condiția „unei comportări corecte timp de cinci ani" — s-a anunțat la Atena, printr-o hotărîre a Ministerului de Interne. Liga greacă pentru drepturile omului și-a exprimat satisfacția față de această hotărîre.
După evadarea din închisoarea 

din Brunswick a fostului ofițer SS Hans Walter Zech-Nenntwich, condamnat pentru crime de război, din Elveția s-a relatat că cercetările nu au dus la nici un rezultat. O oficialitate a poliției a declarat că, după părerea sa, el a părăsit Elveția și se află în America de Sud.
SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIÂ"

Locuințele noastre
Cele 15 blocuri care alcătuiesc cît mai bine întreținute, însumea

ză un mare număr de ore de mun
că patriotică și economii de 220 000 
lei.

In complexul nostru sînt și loca
tari care nu au destulă grijă de a- 
partamentele ce li s-au dat în fo
losință. La o verificare făcută de 
administrație, s-au găsit instalații 
de baie defecte, prize și ștechere 
distruse, cabine de ascensoare zgî- 
riate sau cu tablourile semnaliza
toare desfăcute etc. S-a făcut un 
calcul simplu : o neglijență mărun
tă, ca aceea de a nu înlocui o gar
nitură la instalația sanitară, aduce 
o pierdere de 150 litri de apă zilnic.

în unele cazuri însă — e drept 
cu totul izolate — nu mai e vorba 
doar de neglijență în întreținerea 
lo'cuinței, ci pur și simplu de lipsă 
de răspundere din partea locatari
lor cu pricina. Apartamentul nr. 19 
din blocul P, de pildă, a ajuns în 
decurs de numai doi ani într-o 
stare de degradare foarte înaintată.

Se simte nevoia continuării ac-

complexul „Carpați-Clăbucet" de 
pe calea Griviței constituie o părti
cică a marilor construcții de locu
ințe destinate cetățenilor Capitalei. 
Ele adăpostesc peste 5 000 de loca
tari. Mutați în case noi, confortabi
le, ei își întrețin cum se cuvine a- 
partamentele, participă la toate ac
țiunile întreprinse de comitetele de 
blocuri, achită la timp I.A.L.-ului 
și administrației taxele ce le revin.

Spiritul lor gospodăresc se vă
dește și în amănunte : la ușile de 
intrare în blocuri s-au montat per
dele, ghivece de flori împodobesc 
casa scărilor, totul strălucește de 
curățenie. Locurile și instalațiile 
de folosință comună — spălătorii și 
uscătorii, culoare, lifturi — sînt și 
ele îngrijite de toți locatarii. Nici 
spațiile din jurul blocurilor n-au 
fost neglijate. Toate aceste stră
danii pentru înfrumusețarea clădi
rilor, cît și micile reparații execu
tate de echipele de locatari-me- 
seriași, astfel ca instalațiile să fie

Numărul satelor electrificate din regiunea Cluj crește anul acesta cu aproape 100 față de anul trecut. Concomitent sporește și numărul unităților agricole socialiste care folosesc pe scară tot mai largă e- nergia electrică la diferite munci și în special în sectorul zootehnic. In prezent,~ în această parte a țării peste 75. de gospodării agricole colective și toate gospodăriile agricole de stat folosesc energia electrică la incubatoare, la mulsul vacilor și tunsul oilor, la iluminarea grajdurilor.
încă o unitate 
sanitară in CapitalăIeri, pe Calea Dudești nr. 24, raionul Tudor Vladimirescu din Capitală, s-a dat în funcțiune Centrul raional de oncologie și fizioterapie. Aici se va asigura tratament ambulatoriu zilnic. Pentru a se putea acorda bolnavilor un tratament eficace, centrul a fost prevăzut cu șase cabinete de consultații de oncologie și roentgen- terapie, trei săli de tratamente de fizioterapie și patru săli de așteptare. Toate cabinetele de consultație sînt dotate cu instrumente și aparatură modernă.

La Biblioteca Academiei R. F. Ro
mîne a fost deschisă luni o expoziție 
cu prilejul aniversării lui William 
Shakespeare. La festivitate au luat 
parte academicieni, cercetători, scrii
tori și alți oameni de cultură. A fost 
prezent J. I. Mc Ghie, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Marii Britanii la 
București. După cuvîntul de deschi
dere, acad. Tudor Vianu, directorul 
general al Bibliotecii Academiei, a 
prezentat asistenței expoziția,-care în
fățișează exemplare rare ale lucrărilor 
marelui dramaturg englez, manuscrise 
ale traducerilor în limba romînă, foto
copii ale unor lucrări de artă inspirate 
dip opera sa, fotografii ale unor ac
tori romîni și străini, interprefi ai pie
selor shakespeariene. In fotografie : 
primii vizitatori ai expoziției,

țiunilor de educație cetățenească și 
în ce privește menținerea liniștei 
— atît de necesară fiecăruia dintre 
noi în orele de odihnă. Se mai 
scutură covoare la ore nepotrivite, 
se trîntesc ușile de la intrări și as
censor, iar uneori — prin „bună
voința" cîte unui vecin care pune 
aparatul la maximum — ești ne
voit să asculți muzică chiar atunci 
cînd n-ai intenția. Este vorba de 
acei locatari care nu se sinchisesc 
dacă prin comportarea lor îi supă
ră sau ii deranjează pe ceilalți. Așa 
„conviețuiește" cu noi familia I. 
Ghiberdic, din blocul P, care orga
nizează chefuri prelungite pînă 
târziu după miezul nopții. Adăugăm 
că aceeași familie nu obișnuiește 
să-și achite chiria și nici cotele de 
întreținere a imobilului. Mai sînt și alți locatari care, primind a- 
partamente noi, se folosesc de ele, 
consumă apă, lumină, se bucură de 
tot confortul dar cînd e vorba să 
se achite de obligațiile ce le revin, 
tărăgănează în fel și chip. După 
părerea mea, ar merita analizat 
dacă în astfel de cazuri — cînd 
nici munca de lămurire nu trezește 
măcar o elementară conștiință ce
tățenească — nu ar fi indicate și 
alte măsuri.

Petre IORDACHE 
corespondent voluntar
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VICTOR EFTIMIU

Prețul de cöst
și beneficiul întreprinderii
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Prețul de cost reprezintă un instrument de bază în urmărirea și stimularea activității de economisire 

a muncii sociale în întreprinderi. Totalizind mărimea cheltuielilor de muncă socială vie și materializată, prețul de cost constituie un adevărat barometru, sensibil ia realizările și deficiențele oricărei unități de producție. Beneficiul — element al venitului net al societății — oglindește mai complet toate Laturile activității întreprinderii, atît rezultatele obținute în reducerea prețului de cost, cît și schimbările intervenite în vo»- lttmul producției, în structura și calitatea ei.între nivelul prețului de cost și mărimea beneficiului există în fiecare întreprindere nemijlocită. Cum se ceastă dependență ? de la prețurile de vînzare mărfurilor produse de fabrici și uzine care. în condițiile economiei socialiste, sînt stabilite de stat. Din suma încasată de întreprinderi prin vînzarea mărfurilor (mai puțin impozitul pe circulația mărfurilor), scăzînd cheltuielile făcute pentru fabricarea și desfacerea acestor produse, rămîne partea care constituie beneficiul întreprinderii. Aceasta înseamnă că volumul beneficiului va fi mai mare sau mai mic, în funcție de nivelul prețului de cost al produselor. Totodată, mărimea beneficiului mai depinde de volumul producției vîndute și de calitatea produselor. Este evident că reducerea prețului de cost reprezintă principalul mijloc de creștere a beneficiilor întreprinderilor.
Mobilizarea rezervelor 
interne

o legătură explică a- Să pornim ale

este necesar ca eforturile principale 
pentru reducerea prețului de cost să 
fie îndreptate spre economii de ma
terii prime și materiale. Prin reducerea normelor de consum, pe calea 
luării de măsuri concrete pentru mai buna folosire a materiilor prime și materialelor, pentru introducerea și extinderea celor mai perfecționate procedee tehnologice etc, numeroase întreprinderi obțin importante economii la prețul de cost. De exemplu, la Uzina „Vulcan“-Bucu- rești, s-a economisit în 1963 metal în valoare de peste 2,8 milioane lei ; a- cesta a fost unul din factorii principali care au făcut ca întreprinderea să obțină beneficii peste plan de peste un milion lei. Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște a realizat o economie de metal în valoare de 4 158 000 lei prin reducerea normelor de consum, fapt care s-a reflectat și în beneficiul peste plan realizat în 1963.în unele întreprinderi însă, deși se obțin rezultate pozitive la unele norme de consum, la altele se înregistrează depășiri. La Uzinele „1 Mai“- Ploiești, prin folosirea metodei croirii combinate s-a economisit metal în valoare de 165 000 lei ; în beneficii însă aceste economii nu s-au putut oglindi integral, deoarece, pe ansamblul uzinei, consumurile specifice la alte materii prime și materiale au fost depășite. De aceea, pentru ca rezultatele pozitive obținute prin reducerea normelor de consum

a timpului de muncă (întreruperi, 
absențe, învoiri nejustificate etc.).Folosirea cit mai completă a capacităților de producție, îmbunătățirea indicilor de utilizare extensivă și intensivă a utilajelor, agregatelor și instalațiilor fac ca o serie de cheltuieli cu caracter convențional-con- stant (întreținerea mașinilor, amortizarea, iluminatul, încălzitul, salariile personalului tehnico-administrativ etc.) să fie repartizate pe o masă mai mare de produse și, ca atare, volumul acestor cheltuieli pe unitatea de produs să scadă.La unele întreprinderi, deși se obțin reduceri la principalele elemente de cheltuieli, prețul de cost este grevat de o serie de cheltuieli neproductive, provenite din plata unor amenzi și penalizări, locații pentru nedescărcarea la timp a vagoanelor pe calea ferată, dobînzi de întîrziere pentru neachitarea creditelor la termen etc. în asemenea cazuri, în mod corespunzător este diminuat „Unio“-Satu Mare, în 1963 cheltuielile neproductive au diminuat beneficiile cu 4 336 000 lei, iar la Uzinele de vagoane Arad — cu 2 390 000 lei.

și beneficiul. La Uzina
Ritmicitate în vînzarea 
produselorEconomiile din reducerea prețului de cost devin efective și utilizabile pe scara societății numai în măsura în care ele se oglindesc în mărirea

• Editura tineretului a scos de sub tipar romanul „Document“ de De- mostene Botez.niră să se-adune / Acei care o dată 
veni-vor să răzbune ! Credința sfări- 
mată, speranța ce-a murit“. („In jurul meu").Această încredere nestrămutată în destinul mulțimilor chemate să așeze lumea pe alte temelii, spiritul întregii poezii a lui Victor Eftimiu, debordant de vitalitate, consecvent închinat ideii de justiție socială, l-au condus pe poet, după 23 August 1944, la o poezie angajată, cu o tematică dintre cele mai ample, de o nobilă expresie artistică. Și nu ne-am ierta dacă în această, din păcate, prea sumară notație pe marginea volumului „Poezii" n-am cita, tie și fragmentar, oda patetică închinată eroilor clasei muncitoare, că- zuți în lupta pentru cele mai înalte idealuri ale poporului : „De ziua 
muncitorilor asasinați / Vom înălța 
un cîntec de amintire și de slavă / 
Prin jertfa lor de luptători neînfri
coșați / Au mîntuit o lume rătăcită 
și bolnavă“. Versurile au fost scrise în anul de mari lipsuri și greutăți 1947, și au fost urmate de altele la fel de inspirate, închinate clasei în atac, clasei care eliberîndu-șe pe sine, eliberează întreg poporul: „Cîn- 
ta-voi, astăzi, mina muncitoare / A 
tuturor eroilor din lume / A milioa
nelor de oameni fără nume / Ce 
și-au făcut din muncă sărbătoare".Acest poem-program și poem-an- gaj ament a fost urmat în ultimii 20 de ani de o operă impresionantă — e suficient să amintim sonetele scrise în această epocă — repre- zentînd una din biruințele liricii noastre contemporane.La 75 de ani, înconjurat de cea mai înaltă prețuire a poporului căruia i-a închinat întreaga sa operă, maestrul Victor Eftimiu dă un exemplu de tinerețe fără bătrînețe, pe care o confirmă cu strălucire și ultimul său volum de versuri antologice „Poezii", prezentat cu grijă și cu o minuțioasă introducere semnată de Constantin Măciucă, de către tura pentru literatură.Imagine elocventă, dar numai țială a operei lui Victor Eftimiu,tem încredințați că volumul va ii urmat de altele, care să restituie un univers poetic dintre cele mai interesante, mai bogate și personale ale liricii noastre.

statornic încrezătoare în destinul superior al omului. Tristețea lui nu cunoaște destrămarea și maladivul, regretele sînt calme, nostalgiile împăcate, Visurile intacte, speranțele îndărătnice. Chiar atunci cînd acordurile sînt de rezonanță profundă și răscolitoare, ca în poezia „Amintirile", tristețea poetului nu se referă la un destin istoricește damnat.Primul război mondial și bestialitatea agresorului îi smulg accente de o nobilă mînie, întrecută doar de văpaia aceleași neostoite speranțe. Cumplita experiență a războiului va constitui și pentru Victor Eftimiu un prilej de revizuire a ceea ce Barbusse numea în aceeași epocă : „îndatoririle și ta
blele noastre morale“. Poetul începe să observe și să noteze inechitățile sociale : „In țara mea făr'de 
răsplată i Stau laolaltă buni și răi“ 
ca în poezia „în țara mea", și să presimtă o scadență inexorabilă a nedreptăților, ca în poezia „Surpa- vom ziduri", unde strofa pe care o cităm capătă o valoare simbolică : 
„în zorii falnicului mîine, / Sămânța 
zilelor de ieri / Va plămădi, cu vechi 
dureri, / Un cîntec nou, o nouă 
pline".Nădejdea în această scadență se bazează pe încrederea în mulțimile fără număr ale umiliților și exploata- ților, pe care poetul îi evocă cu sentimentul deplinei solidarități : „Sînt 
brațe ce se macină în roți haine / Și sînt mineri ce mor în adâncimi de 
mine / înăbușiți de fum și de mias
me rele... / Sînt lucrători ce cad din 
vîrf de schele ; / Pe marea zbuciu
mată sînt pescari / în luptă cu a- 
dîncul și cu vînturile mari ; / Și-n 
porturi sînt hamali bătrîni și sînt 
femei / Copii ce duc poveri mai grele 
decît ei..." („Cîntecul milei").în aceeași epocă soluțiile căutate de poet sînt diverse, nu o dată contradictorii. Unei societăți intolerante, poetul îi opune cînd sentimentul singurătății orgolioase, cînd refugiul în evocarea amăgitoare a unui trecut de compensații sufletești, cînd refuzul participării la o viață care-1 o- fensa prin morala ei filistină, cînd — sub influența simbolismului — evadarea în mirajul iubirilor anestezice. Dar, dincolo de ocoluri și de drumuri piezișe,orei care va să vină, izbăvitoare : 
„Dar nu mă tem : în juru-mi por

La șaptezeci și cinci de ani, cu o modestie întrecută doar de ingenuitatea reală și fermecătoare a poetului, Victor Eftimiu scoate un volum de versuri intitulat „Poezii“. Diagrama operei scriitorului reclamă cu necesitate cartea, fiindcă, împotriva unor prestigii, dealtminteri binemeritate, Victor Eftimiu, dramaturgul sau prozatorul, memorialistul sau polemistul redutabil, este înainte de orice unul din prestigioșii poeți moderni romîni, cu o operă lirică vastă, risipită cu o grație și generozitate de bard Inspirat de-a lungul a șaizeci de ani de activitate neîntreruptă.Poetul debutează în anul 1905 sub influența vădită a simbolisticii lui Macedonski, dar un ochi atent descifrează faptul că poetul adolescent nu aderă la ideologia poeziei simboliste. Morbidul, categoriile abisale nu-1 confiscă. Poetul adoptă din poezia simbolistă doar o recuzită exterioară și pitorească — nave, porturi, depărtări, mateloți sau nume de sonoritate exotică — elemente de dra- paj. Trecerea poetului prin experiența parnasiană imită prima incursiune : scriitorul respinge formula ideologică a parnasienilor și păstrează din experiența lor doar fervoarea pentru o formă care frizează virtuozitatea. Cu poezia tradiționalistă a lui Victor Eftimiu se petrece același fenomen : nici o mistică, nici o adeziune la idealurile retrograde ale unor reprezentanți ai „tradiționalismului”, ci numai folosirea unor date exterioare și a unor elemente de decor întrebuințate, dealtminteri, de poet și în opera sa dramatică, de inspirație folclorică. 
In toate ipostazele, Victor Eftimiu este, în contra imagisticei sale derutante, un poet de factură clasică, un cîntăreț al armoniilor, al vitalității, al luminii și al spiritului de justiție, bard al mulțimilor și al sentimentelor temerare, cînd aed, cînd menestrel, folosind cînd gestul profetic și tribun, cînd șoapta gingașe, insinuantă și șăgalnică. în cadrul unei opere vaste, schimbarea de cheie și de tonalitate este extrem de frecventă. Dar iie că pagina cuprinde o tumultuoasă revărsare de sentimente, într-o scriitură aparent romantică, fie că poetul dăltuiește un sonet maimo- rean, de o lumină olimpiană, iie că cizelează un rondel grațios, natura sentimentelor' rămîne aceeași, egală.

© Cartea a doua a romanului „Pîr- jolul“ de Oscar Walter Cisek, intitulată „Horia“, a văzut lumina tiparului la Editura pentru literatură,
e La Editura pentru literatură a apărut volumul „Enrinescu și teatrul" de loan Massoff. Lucrarea urmărește legăturile pe care poetul le-a avut cu teatrul : în tinerețe, în timpul peregrinărilor prin țară, însoțind trupe ambulante de actori, apoi în timpul studiilor vădind preocupări în proble mele teatrului și mai tîrziu prin acti-,i vitatea sa de cronicar dramatic la gazetele la care a lucrat.• Aceeași editură a publicat volumele de versuri „Pămîntul și fructele“ de Anghel Dumbrăveanu și „între mare și cer“ de Dim. Rachici (acesta , din urmă în colecția „Luceafărul“).
o Dintre cărțile tipărite în ultima vreme de Editura tineretului pentru micii cititori semnalăm : „Lung e drumul Dunării“ de Veronica Porumba- cu, „Semințe de rodie" de Dimos Rendis și „Cireșul“ de Elena Dragoș.® Romanul „Plecarea Vlașinilor“ de Ioana Postelnicu a fost tipărit de Editura tineretului.

Intr-una din secțiile Uzinei de utilaj petrolier Tîrgoviște

Colectivele tot mai multor întreprinderi obțin an de cese remarcabile cheltuielilor de sporirea volumului Comparativ cu anul anul 1963 prețul de producției industriale, Comparabile, s-a la sută ; sporit mult și volumul beneficiilor. în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă există încă rezerve și posibilități, care, mobilizate, pot duce la realizări și mai mari în această direcție. Pe măsura promovării tehnicii moderne, a introducerii în fabricație de noi produse sau a modernizării celor existente, se deschid mereu alte perspective, apar noi posibilități de reducere sistematică a prețului de cost, și, implicit, de creștere a beneficiilor.După cum „e știe, structura cheltuielilor de producție diferă de la o ramură industrială la alta, de la o întreprindere la alta, în funcție de specificul procesului tehnologic, de gradul de înzestrare tehnică, de mecanizarea și automatizarea producției, de condițiile de aprovizionare tehnico-materială și de desfacere, de riivelul productivității muncii etc. In industria republicană, cheltuielile pentru materii prime au reprezentat în anul 1963 circa 67 la sută din totalul cheltuielilor, combustibil — 3,3 tru salarii — 15același timp, în giei electrice materiile prime avut o pondere de 9,7 la sută, combustibilul — de 41 la sută, salariile — de 14,5 la sută ; în construcțiile de mașini materiile prime au reprezentat 64 la sută, combustibilul — 1,4 la sută, salariile — 19 la sută ; în industria textilă, materiile prime au reprezentat 78,5 la sută, combustibilul — 0,6 la sută, salariile — 11,61a sută. Cunoașterea ponderii fiecărei cheltuieli în parte în totalul cheltuielilor de producție permite conducerii întreprinderii, inginerilor și eco- ,nomiștilor, maiștrilor și muncitorilor ductivității muncii. Ea se reflecta în din secții și ateliere să îndrepte ac- 1 " ’țiunea de reducere a prețului de cost pe acele căi care pot asigura rezultatele cele mai eficiente în această privință.
Reducerea 
de consum 
sectoarele

an suc- în reducerea producție, în beneficiilor. 1959, în cost al în condiții redus cu circa 14 în aceeași perioadă a

la sută din to- cele pentru la sută, pen- la sută ; în ramura ener- au

devină economii pe întreaga întreprindere, este necesar ca în toate sectoarele să se depună eforturi pentru respectarea și reducerea normelor, încît nici un consum specific normat să nu fie depășit.’n obținerea de economii o mare importanță are folosirea, în locul materialelor scumpe sau deficitare, a diferiților înlocuitori, care au aceleași proprietăți și calități cu materialele tradiționale. La Uzinele „Au- tobuzul“-București, prin înlocuirea metalului cu mase plastice la confecționarea unor piese, s-au economisit peste 100 tone metal, realizîn- du-se totodată o îmbunătățire simțitoare a calității pieselor respective. La Uzinele de pompe din Capitală, prin confecționarea mai multor repere din relon pentru cilindrul distribuitor al unor mașini agricole, s-au obținut în anul 1963 economii de 1 250 000 lei.
Economii nu numai 
ia cheltuielile principaleUn factor deosebit de însemnat pentru reducerea prețului de cost îl constituie creșterea continuă a pro-

rămîne certitudinea

Edi-pai- sîn-

normelor 
în toate 
întreprinderiiDirectivele Congresului al IlI-lea

al P.M.R. au subliniat că, întrucît cheltuielile pentru materii prime și materiale reprezintă circa 2/3 din costul total al producției industriale,

reducerea timpului de lucru pe unitatea de produs. în acest scop, întreprinderile și organele lor tutelare pot lua măsuri pe un front foarte larg, care începe de la înzestrarea tehnică a întreprinderilor (mașini, agregate și instalații de înaltă productivitate), mecanizarea și automatizarea unor procese de producție, îmbunătățirea normării muncii, introducerea micii mecanizări. creșterea gradului de calificare al muncitorilor și tehnicienilor și pînă la eliminarea cauzelor care mai provoacă utilizarea nerațională

beneficiului. Ele nu se pot concretiza însă în beneficii decît o dată cu vînzarea și încasarea contravalorii mărfurilor, iar aceasta depinde de ritmicitatea producției și a desfacerii, de calitatea produselor, de punerea în fabricație numai a acelor produse care sînt realmente solicitate de economia consumatori, întreprinderi le peste plan nu în mod corespunzător și în volumul de beneficii suplimentare. întreprinderea „Electronica “-București raporta la finele anului 1963 o economie suplimentară, prin reducerea prețului de cost, de 1 362 000 lei ; cu toate acestea, ea n-a realizat planul de beneficii decît în proporție de 84,9 la sută, întrucît i-au rămas în stoc mărfuri nevîndute în valoare de circa 22 milioane lei, din cauza neritmicității în realizarea producției. Concentrîndu-și eforturile în direcțiile principale ale reducerii prețului de cost și creșterii beneficiului, întreprinderile și organizațiile economice trebuie să dea, deci, atenția cuvenită și vînzării ritmice a mărfurilor produse, pentru ca economiile să se transforme cît mai curînd în beneficii.îmbunătățind continuu activitatea economică în toate verigile producției, aprovizionării și desfacerii, asi- gurînd o corelație corespunzătoare între toți indicatorii de plan, fiecare colectiv de întreprindere poate aduce o sporirea statului.

Aurel BARANGÀ

națională și de există unele care economii- se oglindesc

contribuție importantă la acumulărilor bănești ale
B. COMISIONERU 
director în Ministerul 
Finanțelor
Gh. ȘÎCĂ
director în Comitetul 
de Stat al Planificării

TIMPUL PACIENTULUI
La redacție sosesc zilnic scrisori In care diferiți cetățeni relatează 

despre buna îngrijire medicală de care au beneficiat intr-un loc sau 
altul. Ei semnalează însă și anumite neajunsuri care se mai fac sim
țite in organizarea asistenței medicale la unele policlinici. Publicăm 
mai jos constatările și sugestiile membrilor unor echipe de control 
obștesc sanitar, care au vizitat policlinicile Militari și Colentina din 
Capitală.

Sălile de așteptare ale policlinicii din cartierul Militari — luminoase, curate, mobilate cu fotolii comode— poartă și ele semnele grijii ce se a- cordă instituțiilor sanitare. O jumătate de oră de așteptare aici nu supără pe nimeni, jumătate de i uneori pînă la < unele servicii, 
o zi de lucru.Celor veniți distribuie numere de ordine. Se o- mite însă precizarea unui amănunt esențial : la ce oră să vină bolnavul. Așa se face că atît posesorul primului cît și al ultimului bon din acea zi se instalează deopotrivă, de la începutul orelor de program, în sala de așteptare. Se mai întîmplă une
ori ca un medic sau altul să lipsească o oră-două de la consultații, fiind reținut pentru sarcini profesionale primite în afara policlinicii. In asemenea cazuri însă, conducerea policlinicii nu ia măsuri ca pacienții

Numai că această ceas se prelungește două-trei ore, iar la pacienții pierd chiarla consultații li se

să fie informați despre modificările intervenite. Dar cel mai mult supără obiceiul — încă neînlăturat pe deplin — de a introduce în cabinete pe sprinceană, peste rînd, persoane care abia și-au făcut apariția. Este adevărat că, pînă la urmă, toți cei din sala de așteptare sînt consultați de medic. Nu s-ar putea face același serviciu mai bine, cu mai puțină pierdere de timp ?
Mihai POPESCU
responsabilul echipei^ de control 
obștesc sanitar 
bere „Grivița“

★Stabilirea corectă .au a tratamentului șir de analize. La policlinica Colen- tina, laboratorul își începe activitatea la orele 7,30. Pacienții care-i solicită serviciile sînt însă prezenți mult mai devreme. După cum ne-a spus șeful laboratorului, cetățenilor li s-a explicat că e bine să vină la

a Fabricii de

a diagnosticului cere adesea un

ora de deschidere. Mai utilă însă decît explicația ar fi o mai bună organizare a activității laboratorului, în așa fel ca oamenii să nu piardă mult timp. După părerea tovarășilor de aici, încadrarea a încă două asistente sanitare ar rezolva în cea mai mare măsură problemele laboratorului și ar asigura operativitatea necesară într-un asemenea serviciu. Dar și pînă la venirea acestora, un schimb de experiență cu laboratorul policlinicii „George Coșbuc“ ar putea fi util, după părerea noastră, în ce privește organizarea mai judicioasă a activității. După cum am văzut, aici numerele de ordine se distribuie cu o zi înainte, la orele de prînz ; totodată, se indică și ora la care pacientul va fi primit spre a i se face analizele. Asemenea măsuri simple economisesc pacienților ore prețioase. în prezent, economisirea timpului cetățeanului este la ordinea zilei în multe unități care au legături cu publicul. Cu atît mai mult în instituțiile sanitare, răspîn- direa experienței bune în organizarea activității, evitarea pierderii de timp merită să se bucure de atenția cuvenită.
Șfefanla GEORGESCU 
membră în echipa de control 
obștesc sanitar a Fabricii 
„Suveica“

THOMAS MANN
Există în jurnalul lui Goethe o consem

nare, destul de seacă, a unui prilej liric : 
întîlnîrea marelui poet cu Charlotte Kest
ner, născută Bufi, obiectul pasiunii și cau
za suferinfelor fînărului Werther. Această 
înfîlnire are loc după patruzeci și patru 
de ani de la evenimentele sentimentale 
care — transpuse de îndrăgostitul refuzat 
într-un amestec de poezie și adevăr — 
trebuie să fi tulburat o viafä întreagă, prin 
celebritatea lor nedorită, existenta așezată 
și modestă a soților Kestner. Ce semnifi
cație va fi avut pentru scriitor, ca și pen
tru eroină, revederea, ce concluzie vor fi 
pus, fiecare în felul său, acestui ciclu pe 
sub arcul căruia, între timp, a trecut viata, 
nu reiese nici din nota|ia lui Goethe, nici 
din mărturiile rămase de la Charlotte 
Kestner. Dar, prin ea însăși, această con
fruntare a băfrînefii cu pasiunile juvenile, 
a gloriei cu anonimatul, a artei cu reali
tatea trezește imaginația și dă aripi medi
tației. In 1939, Thomas Mann a căutat să 
dezmorțească din laconismul informațiilor 
adevărul psihologic al acestui moment 
tulburător, construind romanul lui posibil. 
Lotte la Weimar — carte apărută recent 
în splendida traducere a lui Al. Philippide 
— absoarbe și transformă artistic interesul 
scriitorului pentru Goethe, interes manifes
tat în eseuri și conferințe, ca o actualizare 
polemică, în pragul celui de-al doilea 
război mondial, a valorilor umaniste din 
literatura germană.

In momentul în care scrie romanul 
lui Goethe, Thomas Mann se apropia el 
însuși de vîrsta grandiosului său erou. 
Avea șaizeci și patru de ani (Goethe are, 
în carte, șaizeci și șapte) ; lăsase în urmă 
treizeci și nouă de ani de la primul său 
mare succes, Casa Budenbrook, zece ani 
de cînd era laureat al premiului Nobel. 
Cumpăna vieții trecuse de amiază și se 
înclina spre seară înfr-o apoteoză care 
avea să fie un nou Faust și care reedita 
apusul măref a' lui Goethe. Sugestia con- 
inută în însemnarea laconică din jur

nalul marelui poet de la Weimar se am
plifică astfel prin însăși biografia spirituală 
a lui Thomas Mann, mereu preocupat de 
raporturile dintre etic și estetic, dintre 
artă și viată, dintre creator și izvoarele 
creafiei sale. Lotte fa Weimar se sprijină,

în consecinfă, pe un sistem de oglinzi pa
ralele, care se reflectă la infinit una pe 
alta, -cu deosebirea că, de fiecare dată, 
imaginea oglindită se 
gresează spre adevăr, 
să se îndepărteze.

Charlotte Kestner în 
este emisarul întîrziat 
care,, pentru Goethe, își epuizase resur
sele artistice, este mesagerul neașteptat 
al unui real care nu vrea să moară fiind
că realul nu are numai o singură justifi
care, aceea de a se transforma în artă. 
Și după cum Goethe nu este pe de-a în
tregul Werther, 
identifică 
Imaginea 
confruntă 
realul ne .
că este real, alteori arta ne apare mai 
puternică tocmai pentru că este imagine 
generalizatoare, esenfă a realului. Răz
vrătirea și orgoliul se amestecă îri atitu
dinea Charlottei față de reflexul ei ne
muritor ; ea este mîndră de celebritatea 
eroinei pentru care 
se simte, în același 
mii cu care gloria 
existenfa ei reală.
a transformat în poezie suferințele lui, 
eliberîndu-se astfel de povara lor și tre- 
cînd-o asupra iubitei și a fericitu
lui rival. Dar este oare permis să abu
zezi astfel de sentimentele, de gesturile 
intime ale unor oameni care ji-au acor
dat prietenia, pentru ca fransformîndu-le 
în artă, să le expui indiscreției publicu
lui ? lată un procedeu care a născut în
totdeauna mari nemulțumiri și pe care 
istoria l-a justificat ori de cîfe ori talen
tul creatorului a fost mai puternic decît 
ingratitudinea lui. „Despărțirea e un ca
pitol mare” —• îi spune Goethe celei 
care a provocat sinuciderea tînărului 
Werther. „Revederea, un capitol mic, 
fragmentar“. Goethe însuși a trecut 
asupra tînărului Werther datoria de 
a se sinucide, păstrînd pentru sine 
un capitol „fragmentar", care nu e chiar 
atît de neglijabil dacă ne gîndim că a 
dat literaturii germane pe cel mai mare 
poet al ei. In artă se produce, prin ur
mare, o reconstruire a realului după legi 
noi, estetice ; asemenea transformare a

îmbogățește, pro
se apropie în loc

vizită la Weimar 
al unei realități

O

perfect 
.ireală” 
perma 
apare

nici Charlotte nu se 
cu eroina lui Goethe, 
și cea „literară" se 
nt între ele ; uneori 

superior, tocmai pentru

a slujit ca model și 
timp, victima cruzi- 
literară a maltratat 

îndrăgostitul respins

realității în realitate artistică nu se poate 
face, uneori, fără sacrificii, fără o dure
roasă notorietate pentru cei din jurul 
artistului. Limita labilă a ceea ce este 
omenește permis in asemenea cazuri o 
stabilește geniul creatorului. Lotte se îm
pacă la sfîrșit cu Goethe, deși revederea 
a fost pentru ea o dezamăgire. Buna, 
modesta 
Kestner 
Mann și 
pe care 
dere în 
— acest 
reușit să se dezbare cu
„filistinismul german". Reproșurile, Lotte 
le aduce în cele din urmă omului, minis
trului care regizează în jurul Iul o pom
pă vană, stimulînd în mod deliberat ve- 
nerafia și jertfa celor din jur. Sacrificarea 
ei în favoarea artistului i se pare o o- 
noare pe care veșnicia — prin geniul lui 
Goethe — o aduce trecătoarei ei ființe.

Drfepturile realului asupra posibilului 
și drepturile posibilului asupra realului 
acționează mareea perpetuă a romanului 
lui Thomas Mann, sugerînd profunzimea 
oceanului goethean.

Georgeta HORODINCĂ

văduvă a 
a intuit în 
cu. ajutorul 
Engels o revela cu atîta pătrun- 
personalitatea marelui Goethe 
„Jupiter olimpian" care n-a 

desăvîrșire de

consilierului aulic 
cartea lui Thomas 
acestuia, dualitatea

® Volumul „Vîrsta majoratului“ (Profiluri de, pe magistrala nord-sud) de Alexandru Vergu a tura pentru literatură.® Editura Meridiane mul „Ștefan Szönyi“,
apărut la Edi-
a tipărit albu- cuprinzînd o prezentare semnată de Istvân Dimeny și numeroase reproduceri alb-negru și color din creația pictorului.• în aceeași editură a apărut și albumul „Arta populară în Muzeul Brukenthal“.

La Editura științifică a văzut lumina tiparului, în condiții grafice deosebite, o cuprinzătoare 
„Antologie bilingvă", din creația i dramatică a lui Shakespeare. Vo- ' lumul, alcătuit de Dan Duțescu și Leon Levițchi, cuprinde o succintă prezentare a epocii, a vieții și a creației dramaturgului, un studiu asupra limbii și stilului său, prin care cititorul este pregătit pentru înțelegerea nu numai sensurilor ci și a implicațiilor- c, * ordin stilistic ale textului, precum și numeroase fragmente, în text paralel englez și romîn, selectate din cele 37 de piese ale lui Shakespeare. Numeroasele ilustrații ale volumului sînt semnate de Vai MunteanuEditura pentru literatură universală a tipărit, în traducerea lui Eusebiu Camilar, drama sanscrită „Sakuntala" de Kalidasa. La aceeași editură a apărut o bogată culegere de „Nuvele italiene 
contemporane" care cuprinde lucrări semnate de peste 20 de scriitori italieni contemporani. Dintre aceștia amintim pe Ezio Taddei, Corrado Alvaro, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Renata Viganô, Francesco Jovine, Alberto Moravia, Cesare Pavese, Giorgio Bassani, Carlo Cassola, Italo Calvino etc. Cuvîntul înainte și medalioanele monografice sînt semnate de Despina Mladoveanu.

tretul", de Al. Voltln. In pauze : filmele 
documentare „Completare despre lito
ral“ și „Delta necunoscută". In înche
iere : Buletin de știri.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne: Carmen — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale' (Sala Comedia) : Maria 
Stuart - (orele 19); (Sala Studio) ; Moar
tea unui artist — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara1 (Sala din bd. Magheru) : 
Peer Gynt — (orele 19,30); (Sala Studio): 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul „Lucia Stuidza-Bulandra" (Sala din 
bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Portretul
— (orele 19.30) ; (Sala Studio, din str. 
Alex. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a va
canța — (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii și ti
neret (Sala din str. C. Miile) ; Ruy Bias
— (orele 20) ; (la Sala pentru copii, din 
str. Eremia Grigorescu nr. 34) : Emil și 
detectivii — (orele 9,30). Institutul de 
Artă teatrală și cinematografică „1. L, 
Caragiale": Hamlet — (orele 20). Teatru) 
evreiesc de stat ; Pofta vine... rîzînd - 
(orele 20). Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : Revista de altădată
— (orele 20). Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S. : O carte despre fru
musețe — (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Academiei) : Cartea cu Apo- 
lodor — (orele 16). Circul de stat : Pă
cală și Tîndală — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Limuzina neagră 
— cinemascop : Sala Palatului R. P. Ro
mine (rulează Ia orele 19,30 cu seria de 
bilete nr. 1 033), Patria (10; 12,10; 14,20; 
16,30; 18,43; 21), Giuleștl (10; 12,15; 15,30;

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
17,45; 20,15), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Dragoste lungă de-o seară : Republica 
(9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Victoria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Flamura 
10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Intre maluri 
— cinemascop : Carpați (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). Frații corsicani — cinemascop : 
București (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Aurora (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Pacea (11; 14; 16; 18,15; 20,30). Zile de fior 
și rîs : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
31), Buzești (14; 16,15; 18,30; 20,45). Arta 
(11; 16; 18,15; 20,30). Păpușile rid : Festi
val (9,45: 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gri- 
vița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Tomis (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Volga (10:
12,15; 16; 18,15; 20,30). Miracolul rus (am
bele serii) : Central (10,15; 14,15; 18,30). 
Vacanță cu Minka : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în continuare : 16: 
18,15; 20,30), Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). îndrăgostitul : Union (16; 18.15; 20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Tudor (ambele serii) : Doina 
(16; 19,30), Luceafărul (15,30; 19). Secretul 
lui Mathiaș ; Fotbal pe glob-1963 : Tim
puri Noi (de la orele 10 la orele 21 ru
lează în continuare). Un surîs în plină 
vară : înfrățirea între popoare (10,30: 
15,30; 17,45; 20), Bucegi (9,45; 12; 14,15;

te,30; 18,45; 21), Colentina (16; 18,15; 20,30). 
Foto Haber : Cultural (10,30; 16; 18,15; 
20,30). Locotenent Cristina : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Totul despre Eva : Unirea 
(11; 15,30; 18; 20,30), Popular (15; 17,45;
20,30). Lovitură de pedeapsă : Flacăra 
(16; 18; 20). Călătorie în aprilie : Vltan 
(15; 17; 19; 20.45). Cele trei lumi ale lui 
Gulliver : Munca (15; 17; 19; 21), Cotro- 
cenl (15; 17; 19; 21). Cavalerul Pardatllan 
— cinemascop : Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Lingă tine trăiesc oameni : Cosmos (16; 
18; 20), Melodia (10,30; 13,30; 16,30; 20),
Modern (10; 13.15; 16,30; 20). Germanie, 
steluțele tale ! : Viitorul (16; 18,15; 20,30). 
Progresul (15,30; 18; 20,15), Drumul Sării 
(16; 18,15; 20,30). Domnișoara... Barbă
Albastră : Lira (15; 17; 19; 21). Ferentari 
(16,30; 18,30; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune ; Transpor
tul șl depozitarea cimentului în vrac cu 
manipulare pneumatică de ng. Ioan 
Bărdescu. 19,00 — Jurnalul televiziunii 
19,10 — Pentru copil :
vulpii1 (emisiunea a V-a). vulpoiul doc
tor — adaptare și dramatizare de Sergiu 
Milorian. 19,40 — Emisiune de știință : 
Din istoria medicinii, de dr. Emil Po
pescu. 19,55 — Transmisiune de la Tea
trul „Lucia Sturdza-Bulandra" : „Por-

„Năzdrăvăniile

Cum e VREMEA
Ieri în țară: Vremea s-a ameliorat, ex- 

ceptînd sud-estul țării, unde s-a răcit. 
Cerul a fost schimbător în Transilvania 
și Moldova și mai mult noros în sud- 
vestul țării, unde au căzut ploi locale. 
Izolat, în Dobrogea, ploile s-au transfor
mat în lapoviță șl ninsoare. In munți a 
nins. Vîntul a continuat să slăbească din 
Intensitate, exceptînd Dobrogea unde a 
suflat tare din sectorul nord-est. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 1 grad la Mangalia și 15 grade la 
Chișineu-Criș și Oradea. In București: 
Vremea a fost rece cu cerul mal mult 
acoperit. Vîntul a suflat potrivit cu in
tensificări pînă la tare, predominînd din 
nord-est. Temperatura maximă a fost de 
12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 
aprilie șl 1 Mai. In țară: Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi izolate. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între zero și 10 grade, 
iar maximele între 12 și 22 grade, local 
mai ridicate. Brumă locală la începutul 
intervalului. In București: Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul’ variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere.
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Be la
corespondenții 
noștri .
Valoarea unor terenuri nisipoase

De la răsărit de vărsarea Jiului în Du
năre și pînă sub dealurile Balotei, lingă 
Tr. Severin, o fîșie de nisipuri, rareori în- 

' treruptă, încinge ca un brîu sudul Olte
niei. Suprafața acestor terenuri este eva
luată de specialiști la 200 000 hectare. 
Unele sînt terenuri stabile, altele veritabile 
dune, clădite de capriciile vînturilor. Pe 
alocuri și astăzi, la cea mai mică bătaie de 
vînt, se stîrnesc adevărate furtuni de ni
sip. Astfel de terenuri au o fertilitate scă
zută, iar în pantă nici nu pot fi lucrate. 
Cu mulți ani in urmă, oamenii au încercat 
să le facă fertile. La Bechetu, Poiana 
Mare, în apropiere de Calafat și în alte 
localitäfi din această zonă au fost plantate 
perdele de protecție din salcîm. Cu toate 
acestea, rar s-au obținut recolte mai mari 
de 500 kg secară la hectar.

Adevărata ofensivă împotriva nisipuri
lor a început însă în anii puterii populare 
ți îndeosebi în ultimii ani, O dată cu lu
crările de organizare a teritoriului, cer
cetătorii de la stațiunile agricole experi
mentale din regiune au făcut pe nisipu
rile cultivate și pe cele nefolosite multe 
observafii și experiențe. Acestea au con
firmat că întreaga zonă nisipoasă din Ol
tenia poate fi pusă in valoare. Solurile 
nisipoase, care au pînză de apă freatică la 
mică adîncime și în care se încorporează 
îngrășăminte, au și un potential ridicat de 
producție. Cultivarea viței de vie, a pomi
lor fructiferi, a sorgului și a unor plante 
leguminoase, ca mazărea și fasolea, a dat 
cele mai bune rezultate. A fost stabilită șl 
agrotehnica fiecărei culturi în parte. Prin

lucrările de microraionare, efectuate nu de 
mult, se prevede ca 50 000 hectare de te
renuri nisipoase să fie puse în valoare 
prin plantații de vii și livezi. Primele plan, 
tații au și început să rodească. După nu
mai 4 ani de la plantare, soiurile de stru
guri de masă Afuz-Ali, Regina viilor și 
Perla au dat o producție de 5 500—6 000 
kg struguri la ha. Pe nisipuri, strugurii se 
coc și pot li recoltați cu 10—15 zile mai 
repede decît în celelalte podgorii din 
țară. Plantațiile de caiși, piersici, pruni 
și vișini dau rezultate foarte bune pe te
renurile nisipoase.

Recent, la Bechetu, pe malul Dunării, a 
luat ființă o stațiune experimentală pentru 
valorificarea terenurilor nisipoase. Cerce
tătorii stațiunii au transformat 1 000 hec
tare de terenuri nisipoase intr-un vast la
borator. Aici se creează o colecție ampe- 
lografică pentru studiu, care va avea peste 
2 000 soiuri de viță de vie. Atît la plan
tațiile stațiunii cît și în numeroase puncte 
de sprijin, organizate în unitățile agricole 
socialiste, se vor Întreprinde experiențe 
privind ameliorarea soiurilor locale de 
viță de vie. Cu butașii de viță de vie pe 
care li va livra, începînd de anul viitor, 
se vor planta anual circa 400 hectare te
renuri nisipoase.

Ofensiva științei asociată cu munca en
tuziastă a miilor de colectiviști vor trans
forma intr-un timp scurt nisipurile zbură
toare și pămînturile cele mai puțin fertile 
din sudul Olteniei în grădini înfloritoare.

In perioada 29 aprilie—2 mai unitățile 
comerciale din Capitală vor funcționa după 
următorul orar :

Miercuri 29 aprilie 1964 toate unitățile 
de produse alimentare cu un schimb de 
lucrători, precum și halele și piețele voi 
avea dimineața program obișnuit, iar după- 
amiază vor funcționa de la orele 16 la 21. 
Depozitele de desfacere a vinurilor pentru 
acasă sînt deschise dimineața între 9 și 
13, iar după-amiaza de la 15 la 22. Restul 
unităților de desfacere, din toate sectoare
le, cu unul și două schimburi de lucrători, 
vor funcționa după orarul obișnuit.

Joi 30 aprilie 1964 toate unitățile de 
produse alimentare cu un schimb de lu
crători' vor funcționa dimineața după pro
gramul obișnuit, iar după-amiază între 16 
și 22. Magazinele de produse alimentare 
cu două schimburi de lucrători vor avea 
program pînă la orele 23. Halele și piețele, 
inclusiv magazinele din incinta lor, au 
program continuu între orele 6,30—21, cu 
o oră pauză pentru masă. Magazinele de 
came din oraș vor fi deschise dimineața 
între 6,30 și 12, iar după-amiaza între 14 
și 22. Magazinele de pîine cu un schimb 
de lucrători vor funcționa dimineața de la 
6 la 13 și după-amiază de la 15 la 21 ; 
cele cu două schimburi de lucrători sînt 
deschise între orele 5,30—22 fără întreru
pere. Depozitele de desfacere a vinurilor 
pentru acasă au program dimineața între. 
9—13 și după-amiaza între 15—22. Maga
zinele de produse nealimentare cu două 
schimburi de lucrători vor avea program 
obișnuit.

Vineri 1 Mai 1964 toate unitățile comer
ciale vor fi închise. Fac excepție : centre
le de

5—9 ; centrele de desfacere a laptelui și 
a gheții, care își vor începe activitatea La 
orele 5 dimineața și tutungeriile, care vor 
fi deschise dimineața cel mult 4 ore.

Sîmbătă 2 mai 1964 vor funcționa toate 
unitățile care în mod obișnuit au program 
de duminică. Magazinele de pîine sînt des
chise în această zi pînă la orele 17, iar cele 
de came vor funcționa potrivit orarului 
de duminică.

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R.

pîine, care vor funcționa între orele

★
în această perioadă unitățile de alimenta

ție publică vor funcționa după orarul obiș
nuit, cu excepția unităților care deservesc 
traseul de mănifestanți și care în ziua de 
1 Mai își vor începe activitatea la orele 14.

★
Centrele pentru umplerea sifoanelor vor 

avea următorul program : miercuri 29 apri- 
lio, unitățile cu două schimburi (pentru 
populație) vor lucra de la 8—21, iar unită
țile mici, de la 8 la 13 și 17 la 20. Joi 30 
aprilie : unitățile cu două schimburi (pen
tru populație) lucrează între 8—22, iar uni
tățile mici de la 8 la 14 și 15 la 22. Vineri 
1 Mai : unitățile cu două schimburi de la 
8 la 21. Centrele mici sînt închise. Sîmbă
tă 2 mai : unitățile cu două schimburi de 
la 8 la 22, iar unitățile mici între 8—14 și 
15—22.

Duminică 3 mai 1964 vor funcționa 
după programul zilei de duminică urmă
toarele unități : magazinele alimentare cu 
un singur schimb care au fost închise sîm
bătă 2 mai, toate magazinele alimentare 
generale cu două schimburi de lucrători, 
halele și piețele, inclusiv unitățile din 
cinta lor, magazinele de pîine, carne, 
gume-fructe, lapte, gheață, tutungeriile.

publicității seraportul lui al Consiliului, aniver-

in- 
le-
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Colectiviștii din comuna Biaiovoeștî, raionul Craiova, plantează viță de 
vie pe terenuri nisipoase

Un zbîrnîit de telefon la centrul stafiei 
Aviasan din Constanța : „Veniți urgent în 
comuna Sf. Gheorghe. Un caz grav". Cu
rînd, după acest apel, pilotul Vasile Petcu 
și asistenta medicală Magdalena Cărbu- 
naru zburau cu un avion spre Delta Du
nării. După circa o oră au aterizat la lo
cul indicat. Ce se întîmplase ? Agasia Iva
nov, soția unui pescar, avea o sarcină di
ficilă, iar nașterea în localitate nu era po
sibilă. Bolnava, în stare gravă, a fost 
urcată în avion. Peste cîteva minute dure
rile nașterii au început să se intensifice.

Agasia Ivanov a primit în avion îngrijire 
atentă din partea asistentei medicale. 
După o jumătate de oră de zbor, pe cînd 
aterizau pe aeroportul din Tulcea, la bor
dul avionului s-a auzit deodată un scîn- 
cet. Delta și-a sporit populația cu încă un 
locuitor. Noul născut a văzut lumina zilei 
in avion. Toată lumea a fost bucuroasă. 
Doar funcționarul de la sfat a fost pus în
tr-o mică dilemă : nu i-a fost ușor să sta
bilească locul nașterii acestui copil.

Vasile MIHAI

întreținerea
culturilor
(Urmare din pag. I-a)

crustei. îndată se prășește cu prășitoarea trasă cu sapa, pe
pentru după culti- de a- solu-

distruge cu grapa cu colți reglabili, grapa stelată sau sapa rotativă, lu- crîndu-se cu grijă pentru a nu se rupe plantele în curs de răsărire. După răsărit cultura se prășește și se rărește. Prima prașilă se face cu cultivatorul là 6—8 cm adîncime și cît mai timpuriu pentru a afîna solul și a distruge buruienile. înainte sau după prima prașilă în momentul cînd există 11—12 plante la metru liniar și s-au format două perechi de frunze, se execută și rări- . tul. Se va asigura o densitate de 33 000—40 000 plante în regiunile mai secetoase și pînă la 50 000 plante la ha în cele mai umede. A doua prașilă se face la 8—10 cm adîncime. iar a treia prașilă la 6—8 cm.Cartoful. înainte de răsărire sînt necesare mai multe grăpări spargerea răsărire vatorul,nimale sau rile mai grele și mai reci. Pe solurile lutoase și nisipoase se poate a- mîna prima prașilă dacă terenul nu este îmburuienit pînă ce plantele au ajuns la înălțimea de 10—12 cm. In cursul vegetației șe fac cel puțin trei prașile mecanice și două prașile manuale între plante pe rînd. Pentru stimularea formării tuberculilor. în zonele umede, unde cartoful se'plantează la 10—12 cm adîncime, este necesar să se facă mușuroitul la începutul înfloritului. Pentru combaterea gîndacului de Colorado este obligatoriu tratamentul la începutul apariției larvelor din generația întîia. Data aplicării lor este indicată de stațiunile de prognoză și avertizare.Făcînd lucrările de îngrijire la timp și acordînd cea mai mare a- tenție asigurării densității normale de plante la hectar se vor obține recolte bune.

în plină ascensiune 
pe calea progresului și prosperități 
Declarațiile specialistului francez tn hidroameliorații Philippe Lamour

k

. După cum s-a anunțat, săptămîna trecută, a vizitat țara noastră dl. Phi- hippe Lamour, președintele Direcției generale a companiei naționale pentru amenajarea regiunii Ronul inferior — Languedoc, însoțit de Corbier Roger și Bausin Vindont, specialiști în lucrări de hidroameliorații.Sîmbătă dimineață dl. Lamour s-a înapoiat la Paris. înainte de plecare, el a avut o convorbire cu redactorul Agenției Romîne de Presă „Agerpres“, Emil Marinescu. Comparativ cu alte țări europene — a declarat el printre altele — Romînia are condiții optime și mari posibilități de dezvoltare rapidă a irigațiilor. Dunărea și celelalte surse de apă îi pot asigura irigarea a sute de mii de hectare prin lucrări mai economice comparativ cu Franța sau alte țări, care în același scop trebuie să devieze cursuri de rîuri și să facă investiții mult mai mari. Solurile dv. sînt foarte fertile și, prin irigații, producția vegetală și îndeosebi cea de porumb poate fi cel puțin dublată, ceea ce va permite dezvoltarea celorlalte sectoare și în special a zootehniei. La toate acestea se adaugă faptul că locul gospodăriilor fărîmițate și lipsite de mijloace l-au lua* marile gospodării agricole, ceea ce ușurează executarea construcțiilor și mărește eficiența lucrărilor. Aveți cadre cu o pregătire remarcabilă, desfășurați o activitate de cercetare rodnică, dezvoltați continuu mijloacele materiale.Rezultatele de pînă acum sînt de admirat: Există largi căi deschise pentru dezvoltarea în viitor a colaborării dintre specialiștii francezi și romîni. Noi primim cu toată căldura pe prietenii romîni și sîntem bucuroși să colaborăm cu ei. în Franța, lucrările hidroameliorative au început mai de mult decît în Romînia

și specialiștii romîni ar putea vedea la fața locului rezultatele noastre, dificultățile întîmpinate, modul cum le-am rezolvat și ar putea să-și îmbogățească experiența în proiectarea, construcția și exploatarea sistemelor de irigații. Am stabilit relații prietenești și ne-ar face mare plăcere, mie și colaboratorilor mei, să facem schimb de păreri, să discutăm împreună probletpele actuale de hidroameliorații. După părerea mea, acum nu mai poate fi vorba de o colaborare pe bază de superioritate între Franța și Romînia. Noi împărtășim cu toată dragostea experiența noastră și totodată învățăm din experiența romînilor.Anul trecut am fost în Romînia cu specialiști în urbanistică, ca să vedem realizările dv. în modernizarea orașelor și amenajarea litoralului. Am plecat cu multe învățăminte pe care le folosim în amenajarea litoralului francez, în reconstrucția orașelor. Bucureștiul, după părerea mea, cu noile sale construcții realizate în- tr-un ritm perseverent și de invidiat, cu parcuri, flori și arbori va fi în curînd una din cele mai frumoase capitale din Europa și va răspunde cerințelor contemporane.Am vizitat Romînia și înainte de cel de-al doilea ră?boi mondial, a spus în încheiere dl. Lamour. Era a- tunçi o situație deplorabilă. In scurt timp ați obținut succese incontestabile ; țara dv. este acum în plină ascensiune pe calea progresului și prosperității.

statornicite în decursul istoriei, în primul rînd prin industrializarea țărilor cu tn nivel relativ scăzut de dezvoltare economică, la creșterea producției materiale în fiecare țară socialistă și în întregul sistem mondial socialist, în ansamblu. O particularitate caracteristică a acestei colaborări o constituie aplicarea consecventă a principiului internaționalismului socialist, care determină necesitatea unei îmbinări juste a intereselor naționale ale diferitelor țări în dezvoltarea economiei lor cu interesele generale ale dezvoltării economice a tuturor țărilor membre ale Consiliului, precum și a îmbinării specializării internaționale a producției cu dezvoltarea complexă, multilaterală a economiei fiecărei țări socialiste.Pe măsura creșterii economiei țărilor participante la C.A.E.R. și a dezvoltării colaborării economice dintre ele, s-a perfecționat și s-a a- dîncit activitatea Consiliului, care a străbătut o serie de etape — de la sprijinirea colaborării mai cu seamă în domeniul comerțului exterior și în organizarea colaborării tehnico- științifice, la coordonarea planurilor economiei naționale ale țărilor membre ale C.A.E.R., care a devenit metoda principală de activitate a Consiliului în ceea ce privește înfăptuirea diviziunii internaționale socialiste a muncii.In anii care au trecut, în organele Consiliului s-a depus o muncă pe linia coordonării planurilor cincinale pe anii 1956—1960 și 1961—1965. In prezent se lucrează la coordonarea planurilor pe perioada 1966—1970. Totodată, țările și organele C.A.E.R. acordă atenția principală progresului tehnico-științific în ramurile hotărî- toare ale economiei, problemelor e- sențiale ale specializării și cooperării internaționale în producție, în primul rînd în domeniile construcțiilor de mașini, industriei chimice, electronicii și nietalurgiei, precum și colaborării în dezvoltarea ramurilor de materii prime, energetice — de combustibili și altor ramuri ale economiei naționale.Unindu-și eforturile pe bază multilaterală, țările membre ale C.A.E.R. au înfăptuit o serie de măsuri economice importante : a fost dată în exploatare conducta de petrol „Prietenia“, au fost interconectate siste-
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Meci de verificare a fotbaliștilor olimpici

Selecfionabilii noștri olimpici au susți
nut ieri după-amiază un meci util de ve
rificare în compania echipei olimpice a 
R. S. Cehoslovace, pe care au întrecut-o 
cu scorul de 4-1 (3-0). Punctele echipei 
noastre au fost înscrisè, în ordine, de 
Constantin (min. 4, din 11 m.), Țîrlea
(min. 10 și 16) și Georgescu (min. 52). 
Pentru oaspeji a înscris Matlak, în minu
tul 67, dintr-o lovitură de la 11 m. In a- 
cest meci nu s-a urmărit în primul rînd 
victoria, cît mai ales verificarea potenfia- 
lului echipei noastre care, după cum se 
știe, are de jucat duminică la București 
primul din cele două importante partide 
cu formafia olimpică a R. P. Bulgaria în 
cadrul preliminariilor turneului olimpic.

Desigur că succesul realizat ieri de fot
baliștii romîni în faja unei formații ro
buste, bine pregătite în vederea acelorași 
preliminarii olimpice, a dat satisfacție pu
blicului spectator. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît echipa romînă a arătat la tn- 
ceput o clară concepție de joc, un bun 
plasament pe teren. Incursiunile rapide 
ale înaintării (care l-a avut pe Pîrcălab 
în mare formă) au derutat apărarea ad
versă, iar șuturile lui Țîrlea — debutant 
în echipa națională — nu și-au greșit țin
ta. S-a remarcat și aportul componenților 
liniei de mijloc (Petru Emil și Georgescu), 
ultimul fiind și autorul unui gol frumos, 
înscris printr-un șut foarte puternic tras 
de la distanță. Se pare însă că, aflîn- 
du-se prea repede în postura de cîștigă- 
tori (în minutul 16 conduceau cu 3-0), 
fotbaliștii noștri n-au mai acordat atenție 
organizării ofensivei. Jocul lor a devenit 
cîteodată destul de lent, pasele n-au mai 
avut precizia necesară. Ritmul a scăzut 
mult în repriza a doua, cînd oaspeții au 
desfășurat un joc mai omogen decît for
mația noastră Au fost momente cînd 
componenții echipei cehoslovace, buni 
tehnicieni și foarte combativi, au asaltat 
zona de apărare a echipei noastre. Ei n-au 
reușit să înscrie goluri, e adevărat. Dar nu 
pentru că apărătorii 
măsură merite. Din păcate, în sistemul de. 
fensiv al echipei noastre au existat slăbi
ciuni datorate, credem, prea marii încrederi 
de sine și nu lipsei de pregătire sau lipsei 
de experiență a jucătorilor respectivi. Este

au avut în aceeași

de menjionat și faptul că înaintarea echi
pei noastre, după ce a înscris patru go
luri, n-a mai participat prea activ la joc, 
ceea ce, firește, a dus la perioadele de 
dominare ale oaspejilor.

Echipa noastră olimpică a arătat că, în 
general, dispune de un potential ridicat. 
Este însă de dorit ca loji jucătorii să dea 
dovadă de combativitate și dîrzenie pe 
toată durata partidei, indiferent de evolu
ția scorului. Un meci considerat pierdut 
poate fi cîștigat în ultimele minute, după 
cum nu-i deloc exclus să se întîmple și 
invers. Aceasta depinde, bineînțeles, de 
buna pregătire a tuturor jucătorilor, de 
coeziunea și puterea lor de luptă în tot 
răstimpul celor 90 de minute de joc.

Arbitrul grec Hagi Nikolau a condus 
corect următoarele formafii :

R. P. Romînă : Mîndru, Popa, Nunweil- 
ler III, C. Dan, Greavu, Petru Emil, N. 
Georgescu, Pîrcălab (Năsturescu), Con
stantin, Țîrlea, Crăiniceanu.

R. S. Cehoslovacă : Svajten (Schmuker), 
Knesl, Weiss, Picmac, Matlak, Komanek, 
Brumowski, Bene, Rictnegl, Gaborik, Va- 
losek.

Ion DUMITRIU

în cîfeva rînduri

FOTBAL. In continuarea turneului pe care-1 întreprinde în Iran, combinata de fotbal Rapid — Petrolul a jucat la Teheran cu M.I.J., campioana țării. Întîlnirea a luat sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 2—2. Pentru combinată au marcat Codreanu și Ozon. In primul meci, fotbaliștii romîni au făcut joc egal (0—0) cu Daray.
★

, ȘAH. La Vrnjacka Banja a început întîlnirea internațională feminină de șah dintre echipele selecționate ale R.S.F. Iugoslavia și R.P. Romîne. După prima rundă, scorul este 3,5—0,5 puncte în favoarea gazdelor, patru partide fiind întrerupte. Astăzi are loc runda a doua.

LISTA DE CÎȘTIGUR! IN AUTOTURISME
tragerea pe trimestrul 1-1964 a libretelor 
de economii cu dobîndă șl cîștiguri în 

autoturisme.

Nr. de parti- Numărul
Nr. 
crt.

cip. Ia trag. libretului

cîștlgător

Cîte un autoturism MOSKVICI

1 1244 702-108-46
2 11244 745-2-230
3 21 244 760-208-121
4 31 244 759-1-3546
» 41 244 723-205-20
6 51244 736-208-36

Cite un autoturism WARTBURG LUX

1 2 933 734-1-309
8 12 933 743-1-841
9 22 933 731-103-629

10 32 933 701-203-45
11 42 933 715-708-6
12 52 933 736-277-9

Cîte un autoturism
WARTBURG STANDARD

13 3 169 740-1-121
14 7 399 752-1-1326
15 13 169 743-1-1107
16 17 399 766-1-585
17 23 169 731-103-913
18 27 399 763-1-457
19 33 169 705-1-60
20 37 399 702-255-13
21 39 220 716-1-319
22 43 169 719-203-123
23 47 399 750-1-112
24 53 169 736-212-259

Cîte un autoturism
TRABANT COMBI

25 250 739-205-23
26 1 907 703-1-21
27 5 752 722-502-7
28 11 907 723-102-136
29 15 752 765-1-37
30 21 907 738-103-169
31 25 752 761-208-560
32 31 907 764-202-125
33 35 752 715-1-2355
34 41 907 719-1-205
35 45 752 741-1-110
36 51 907 736-1-508

Cîte un autoturism
TRABANT LIMUZINA

37 1 618 739-1-280
38 1 861 723-201-12
39 4 057 702-1-349
40 11 618 742-1-127
41 11 861 723-102-81
42 14 057 762-1-182
43 21 618 760-206-387
44 21 861 738-103-106
45 24 057 761-1-471
46 31 618 759-205-240
47 31 861 764-202-64
48 34 057 715-1-233
49 41 618 701-270-42
50 41 861 719-1-149
51 44 057 727-1-272
52 51 618 736-1-117
53 51 861 736-1-450
54 54 057 707-152-4

MOSCOVA 27 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, între 21 și 25 aprilie a avut loc la Moscova cea de-a 12-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.In comunicatul datarată :După ce a ascultat N. Faddeev, secretarcu privire la cea de-a 15-a sare a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, Comitetul Executiv a subliniat că cea de-a 15-a aniversare a C.A.E.R. are loc în condițiile unor succese remarcabile ale țărilor membre ale C.A.E.R. în dezvoltarea economiei lor, obținute datorită muncii pline de abnegație a popoarelor din aceste țări, sub conducerea partidelor comuniste și muncitorești.Țările membre ale C.A.E.R. îndeplinesc cu succes planurile de industrializare socialistă. în 1963, producția globală a industriei țărilor C.A.E.R. a depășit de aproape 3,9 ori nivelul anului 1950, din care Bulgaria — de 5,4 ori, Cehoslovacia — de3.2 ori, R. D. Germană — de 3,5 ori, Mongolia — de 4,7 ori, Polonia — de4.2 ori, Romînia — de 5 ori, Ungaria — de 3,4 ori și U.R.S.S. — de 4 ori. Cota-parte a țărilor membre ale C.A.E.R. în producția industrială mondială a crescut de la 18 la sută în 1950, la aproximativ 31 la sută în 1963, iar cota-parte a tuturor țărilor socialiste s-a mărit în mod corespunzător de la 20 la aproape 38 la sută, în țările membre ale Consiliului au cunoscut o dezvoltare continuă agricultura, construcțiile, transporturile și alte ramuri ale economiei naționale ; crește neîncetat nivelul material și cultural de trai al populației.Aceste succese ale țărilor membre ale C.A.E.R. sînt rezultatul prefacerilor social-economice radicale, care au deschiș vaste posibilități pentru ca țările respective să-și valorifice la maximum resursele interne în scopul dezvoltării neîntrerupte a economiei și a avîntului bunăstării poporului, precum și rezultatul strînsei lor colaborări economice, întemeiată pe principiile mărețe ale internaționalismului socialist, respectării suveranității, neamestecului în treburile interne, a- vantajului reciproc și întrajutorării frățești.
.. , , . , ucAixa « au iuol iiiiciLunuuiaLU öaölc-Conducătorii partidelor comuniste meie energetice ale țărilor membre •ale C.A.E.R. și a fost înființat Dispeceratul central al sistemelor energetice al țarilor europene, membre ale C.A.E.R. ; și-au început activitatea Institutul C.A.E.R. pentru standardizare și Banca internațională de colaborare economică; se creează un parc comun de vagoane-marfă. Se .lărgește diviziunea internațională socialistă a muncii, datorită muncii depuse în ceea ce privește specializarea în producție în principalele ramuri ale industriei.Paralel cu dezvoltarea colaborării economice și a legăturilor economice reciproce, țările membre ale C.A.E.R., aplicînd principiile coexistenței pașnice, se pronunță pentru lărgirea comerțului reciproc avantajos cu țările capitaliste și cu țările în curs de dezvoltare. Volumul schimburilor comerciale cu aceste țări înregistrează o continuă creștere.Țările membre ale C.A.E.R. manifestă o înțelegere deplină față de nevoile țărilor în curs de dezvoltare în năzuința lor de a crea o economie națională independentă, acor- dîndu-le ajutor economic și sprijin tehnic în construirea de întreprinderi industriale și de alte obiective, contribuind, implicit, la dezvoltarea multilaterală a economiei naționale a acestor țări și la participarea lor pe o bază echitabilă la diviziunea internațională a muncii.„Mersul dezvoltării sociale, se subliniază în Declarația Consfătuirii din 1960 a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești, confirmă previziunea leninistă că țările socialismului victorios exercită principala lor înrîurire asupra dezvoltării revoluției mondiale prin construcția economică“.Călăuzindu-se după aceste indicații, valorificînd pe toate căile rezervele lor interne și posibilitățile de

și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R. examinează, în mod sistematic, problemele colaborării e- conomice și tehnico-științifice, stabilesc programul dezvoltării ei continue.Consfătuirile primilor secretari ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești și.ale șe-: filor de guverne ai țărilor membre ale Consiliului, care au avut loc în 1958, 1960, 1962 și 1963. au stabilit direcțiile principale de dezvoltare a colaborării economice a țărilor membre ale C.A-E.R. și de activitate a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. „Principiile fundamentale ale diviziunii internaționale socialiste a muncii“, aprobate în iunie 1962, și indicațiile consfătuirilor au fost puse la baza programului de perspectivă al colaborării economice a țărilor membre ale C.A.E.R. în noua etapă de dezvoltare a sistemului mondial socialist.în înfăptuirea practică a acestui program, un mare rol îl are Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, ca organ internațional de colaborare economică a țărilor socialiste, care în cei 15 ani de activitate și-a dovedit viabilitatea și care capătă o însemnătate mereu crescîndă în dezvoltarea colaborării economice multilaterale a țărilor frățești, în unirea și coordonarea eforturilor țărilor membre ale C.A.E.R., îndreptate spre dezvoltarea economiei naționale a fiecărei țări, întărirea puterii economice a sistemului mondial socialist.înfăptuirea pe scară largă a colaborării economice și tehnico-științifice în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc contribuie la dezvoltarea multilaterală a economiei naționale a țărilor membre ale Consiliului, la lichidarea deosebirilor dintre nivelurile lor economice,

care dispun, țările membre ale C.A.E.R. adîncesc și perfecționează neîntrerupt colaborarea economică reciprocă în interesul dezvoltării e- conomiei naționale a fiecărei țări și întăririi puterii economice a sistemului mondial socialist în ansamblu. Activitatea desfășurată în decurs de 15 ani de Consiliul de Ajutor Economic Reciproc dovedește aceasta în mod pregnant.Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, ca organ colectiv de colaborare economică, se va întări și dezvolta, contribuind la coeziunea și unitatea popoarelor din țările comunității socialiste, care, sub conducerea partidelor lor comuniste și muncitorești, construiesc cu fermitate socialismul și comunismul.
★■ Comitetul Executiv a examinat, de asemenea, o serie de alte probleme ale colaborării economice și tehnico- științifice a țărilor membre ale C.A.E.R. La propunerea Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru agricultură, Comitetul Executiv a adoptat recomandări îndreptate spre introducerea pe mai departe a metodelor intensive în toate ramurile producției agricole din țările membre ale C.A.E.R. în acest scop, țările respective aplică măsuri în domeniul sporirii fertilității solului, chimizării și mecanizării producției agricole și în domeniul lărgirii colaborării reciproce, în primul rînd în producția de îngrășăminte minerale, de mijloace chimice pentru protecția plantelor, de mașini agricole. în aceeași ordine de idei au fost examinate propunerile pregătite de Comisiile permanente ale C.A.E.R. pentru industria chimică și agricultură, cu privire la măsuri pentru satisfacerea necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. în aminoacizi sintetici și vitamine pentru nevoile creșterii a- nimalelor. In același timp, Comitetul Executiv s-a ocupat de problemele specializării producției tipurilor de produse amintite și de coordonarea planurilor celor mai importante lucrări de cercetare științifică pentru producția și utilizarea aminoacizilor și vitaminelor în condițiile practicării agriculturii intensive.Comitetul Executiv a aprobat recomandările pregătite de Comisia permanentă a C.A.E.R. pentru construcțiile de mașini cu privire la colaborarea în organizarea și dezvoltarea în țările membre C.A.E.R. a producției de linii tehnologice și de anumite tipuri de instalații pentru industriile alimentară, textilă, farmaceutică, electrotehnică și pentru construcțiile navale în scopul satisfacerii necesităților de aceste tipuri de produse ale țărilor membre ale Consiliului pe perioada 1964—1970.în~ conformitate cu dorința exprimată de Republica Populară Mongolă, Comitetul Executiv a analizat problema acordării unui ajutor multilateral Mongoliei în dezvoltarea producției agricole și întărirea instituțiilor de cercetări științifice din agricultură, în intensificarea cercetărilor geologice pe teritoriul R. P. Mongole și desfășurarea prin eforturi comune a unor lucrări geologice, pentru descoperirea cît mai rapidă a rezervelor de substanțe minerale utile, în vederea folosirii lor în interesele Republicii Populare Mongole, ținîndu-se seama de interesele celorlalte țări membre ale Consiliului. Dorința R. P. Mongole a găsit o înțelegere profundă din partea țărilor membre ale Consiliului și participarea lor la colaborarea cu R. P. Mongolă și la ajutorarea ei în domeniile arătate va fi pusă de a- cord și înfăptuită pe baze bilaterale.Comitetul Executiv a analizat rapoartele Comisiilor permanente ale C.A.E.R pentru industria chimică și pentru transporturi, privitoare la activitatea lor pe anul 1963 și a aprobat direcțiile principale ale activității lor viitoare.Comitetul Executiv a ascultat informarea prezentată de Biroul Comitetului Executiv al C.A.E.R. referitoare la mersul lucrărilor legate de coordonarea planurilor economice pe perioada 1966—1970.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și de înțelegere reciprocă.

PREZENTE ROMlNEȘTI ÎN STRĂINĂTATE
LA FESTIVITĂȚILE 

SHAKESPEARELONDRA 27 (Agerpres). — Delegația romînă, condusă de D. Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, care participă la festivitățile prilejuite de cea de-a 400-a aniversare a nașterii lui William Shakespeare, a fost primită la 24 aprilie de O. Allen, lordul primar al orașului Coventry. La Stratford upon Avon, membrii delegației au vizitat Centrul Shakespeare, construit în vederea sărbătoririi din acest an. Ei au vizitat, de asemenea, Expoziția Shakespeare. Sir Fordham Flower, președintele guvernatorilor Teatrului Memorial Shakespeare din Stratford upon Avon, care a vizitat recent R. P. Romînă, a oferit o masă în cinstea oaspeților romîni. Membrii delegației romîne au asistat apoi la spectacolul „Richard al II-lea“, prezentat de Teatrul Memorial Shakespeare.

balerinii romîni prezintă în Italia un program foarte bogat, care cuprinde fragmente din „Lacul lebedelor“ de Ceaikovski, „Romeo și Julieta" de Prokofiev. „Giselle“ de Adam, „Hiroșima“ de Skriabin, precum Bella rodin, ziarulprimează, alături pescu. O mare grație și Ileana Hiescu, Cristina lentina Massini, secondateGheorghe Cotovelea, Petre Ciortea și Gheorghe Constantinescu, care au confirmat impresia bună pe care au produs-o în Italia anul trecut“.

și alte bucăți pe muzică de Bartok, Enescu, Gounod, Bo- „Ansamblul romînesc — scrie — este excelent, de Irinei Liciu Gabriel Po- agilitate au Hamei, Va- de

BALERINII LA TORINOROMA 27.— Corespondentul Agerpres, G. Pastore, transmite : Sîmbătă a avut loc la Torino un spectacol dat de un grup de balerini ai Teatrului de Operă și Balet din București, care se mai multe orașe rul torinez „La minică a publicat cată spectacoluluitiștiî romîni. Autorul remarcă că
află în turneu în din Italia. Zia- Stampa“ de du- o cronică dedi- prezentat de ar-

Sateliții artificiali 
și meteorologiaOrganizația meteorologică mondială, agenție specializată a O.N.U. cu sediul la Geneva, a dat publicității un raport întocmit conform unei rezoluții a Adunării Generale din 1963, în care se spune că informațiile obținute cu ajutorul sateliților artificiali meteorologici au dus în multe părți ale lumii la îmbunătățirea previziunilor meteorologice. Raportul declară că echipamentul la sol necesai pentru recepția directă a informațiilor transmise de sateliți este atît de simplu, îneît toate țările lumii îl pot fie achiziționa pentru o sumă de 50 000 dolari, fie fabrica singure.

PLENARA C. C. AL P. C
DIN FINLANDAHELSINKI 27 (Agerpres). — La 25 aprilie a avut loc la Helsinki, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Finlanda. Malmberg, membru ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din Finlanda, a prezentat la plenară raportul cu privire la situația internațională și internă și la sarcinile partidului în legătură cu viitoarele alegeri comunale. După dezbaterile pe marginea raportului, plenara a adoptat o hotărîre corespunzătoare.

VIZITA LA MOSCOVA A DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ALGERIENEMOSCOVA 27 (Agerpres). - Luni, Prezidiul Sovietului Suprem și Guvernul U.R.S.S. au oferit, în Palatul Mare al Kremlinului, un prînz în cinstea lui Ahmed Ben Bella și a membrilor delegației guvernamentale a Algeriei. Au rostit cuvintări N. S. Hrușciov și Ben Bella. In a- ceeași zi au continuat convorbirile între delegațiile guvernamentale sovietică și algeriană. Au fost abordate probleme privind lărgirea continuă a relațiilor și colaborării sovieto-alge- riene, precum și probleme internaționale care prezintă interes pentru ambele părți. Schimbul de păreri a confirmat o deplină identitate de vederi a celor două părți în toate problemele discutate. Ahmed Ben Bella a oferit la Ambasada Algeriei din Moscova o recepție. Au participat N. S. Hrușciov și alți conducători sovietici.
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DESPRE EVEMIMEMTE
LA ORDINEA ZILEI

Convorbirile 
anglo-italiene

Luni, premierul italian șl-a înce
put vizita de cinci zile în Anglia, la 
Invitația primului ministru brita
nic, Douglas-Home. Agenția France 
Presse transmite :„Obiectivul principal urmărit de britanici, în cursul vizitei oficiale a președintelui Consiliului de Miniștri al Italiei, Aldo Moro, este de a consolida relațiile anglo-italiene în cadrul N.A.T.O., precum și în contextul lor european". Corespondentul a- mintește faptul că imediat după e- șecul tratativelor de la Bruxelles din ianuarie 1963 cu privire la aderarea Angliei la Piața comună, guvernul britanic s-a adresat guvernului italian în scopul de a stabili „relații speciale" cu cei „cinci fideli" ai Pieței comune. Eșecul tratativelor privind intrarea Angliei în Piața comună s-a datorat veto-ului francez. Agenția France Presse subliniază că în convorbirile lor, cei doi oameni de stat se vor referi la perspectivele colaborării vest-europene, în general, și în special la negocierile în cadrul „rundei Kennedy", la problema dezarmării, a relațiilor Est-Vest, precum și a relațiilor cu țările africane și latino-americane.

f

O solufie 
înțeleaptă

Intr-un editorial publicat In edi
ția sa de luni dimineață, ziarul „NEW YORK TIMES" scrie despre 
comerțul cu țările socialiste :„Cel puțin doi factori importanți militează în favoarea schimbării de optică așteptată de multă vreme. Primul este eșecul evident al politicii noastre de embargo.,. De asemenea, în cursul ultimilor ani, o slăbire a războiului rece a provocat o creștere sensibilă a schimburilor comerciale între U.R.S.S., pe de o parte, Occident și Japonia, pe de altă parte... Față de această situație, unii au cerut să ne sporim presiunile asupra Japoniei și națiunilor din Europa occidentală pentru ca aceste țări să se conformeze aceleași politici restrictive ca și noi. Dar ani de experiență au arătat că astfel de presiuni nu sînt numai deșarte, dar ele duc la subminarea unității occidentului... Cealaltă soluție, mai înțeleaptă, constă, pentru Statele Unite, în revizuirea integrală a politicii lor comerciale față de lumea comunistă, în lumina conjuncturii internaționale... O asemenea revizuire ar trebui să ducă la concluzia că o liberalizare substanțială a politicii americane în acest domeniu ar servi interesele economice și politice ale Statelor Unite mult mai mult decît atitudinea depășită pe care o urmăm actualmente".
SCRISOARE DIN PARIS

Primă
ln parcuri, de-a lungul marilor bu

levarde, pe malurile Senei, mu
gurii au prins să se spargă și pri
mul contingent de turiști a debarcat 
pe meleagurile pariziene. Șansone- 
tiștii evocă, deseori, în această pri
măvară întârziată, pălăriile turistelor 
de peste Ocean, împodobite cu tot fe
lul de fructe și flori colorate. Căci, 
indiferent dacă soarele strălucește 
sau nu, deasupra Parisului, pe calea 
aerului, pe mare, cu trenurile, miile și miile de oaspeți, pe care-i prime
ște capitala Franței în fiecare an, o 
dată cu primele zile de primăvară, 
au început să sosească umplînd 
hotelurile, restaurantele, muzeele, 
barurile și teatrele.

Anul acesta, turiștii de peste 
Ocean (in general oameni în vîrstă) 
au sosit cu o dispoziție oarecum mai 
mohorîtă, dar nu din cauza vremii 
sure. Un articol recent din revista 
„Esquire" arăta motivul. Titlul edi
ficator : „Problema Parisului. Pen
tru turistul american crepusculul 
se abate asupra Orașului Lumină". 
Autoarea, Stephanie Gervis, arată 
că această întunecare se datorește 
faptului că în ultima vreme Depar
tamentul de Stat și Quai d'Orsay-ul 
(Ministerul de Externe francez) sînt 
tot mai arareori la unison.

Turiștii străini, ca și gazdele lor, 
pot constata că in prezent străzile 
capitalei franceze seamănă mai de
grabă a tranșee. Intr-adevăr, de cît- 
va timp, circulația în marele oraș a 
devenit foarte anevoioasă, deoarece 
în multe locuri au fost deschise șan
tiere, străzile fiind străbătute în 
lung și-n lat de șanțuri adinei, măr
ginite de mari grămezi de pămînt 
și piatră. Ce reprezintă aceste lu
crări ? Este vorba despre cons
trucția noii rețele de distribuire a 
electricității — hotărîtă după studii 
îndelungate. Potrivit prevederilor, 
lucrările se vor prelungi între 20 și 
30 de ani. Dar și rețeaua de gaze 
va fi complet înlocuită. Pentru a- 
ceastă lucrare, după calculele spe
cialiștilor, sînt necesari 15 ani.

In afară de vremea care s-a men
ținut rece pînă deunăzi, băiețan- 
drii în scurtă de piele, cu pă
rul răvășit, pantaloni înguști și 
tocuri înalte, au încă un motiv de 
indispoziție : nu de mult s-a anun-

La Washington

Conferință
comercialeWASHINGTON 27 (Agerpres). — La Washington s-a deschis luni conferința anuală a Camerei de Comerț a S.U.A., la care urmează să ia cuvîntul, printre alții, președintele Lyndon Johnson, și secretarul de stat, Dean Rusk. După cum relatează agențiile de presă, în cadrul actualei conferințe va fi acordată o atenție specială problemei dezvoltării relațiilor comerciale ale S.U.A. cu țările socialiste din răsăritul Europei.Comitetul Politic al Camerei de Comerț a S.U.A. a elaborat un pro
Lupta pentru putere in Coreea de sudSEUL 27 (Agerpres). — Lupta pentru putere din sînul Partidului republican democrat de guvernămînt din Coreea de sud a cunoscut luni un moment dramatic cînd vicepreședintele Adunării Naționale, Chang Kyung Sun, a cerut președintelui partidului, Kim Chong Pil, să demisioneze din toate funcțiile publice, transmite agenția U.P.I. Kim Chong Pil este principalul colaborator al președintelui Pak Cijan Hi. Agenția

Peste 700 de km au parcurs, timp de 20 de zile, participanții la mar
șul țăranilor lipsiți de pămînt, care au plecat din departamentul Artigas 

cu destinația Montevideo, capitala Uruguayului

vară
țat că idolul lor, faimosul interpret 
americano-francez de muzică foarte 
ușoară, Johnny Hally day, o să aban
doneze microfonul ca să îmbrace 
haina militară. Pentru tinerii admi
ratori ai ,,yé-yé“-ului (aceste două 
particule revin ca refren obsedant în 
cîntecele lui Hallyday) absența lui 
Johnny poate să fie greu de supor
tat, ca și rarificarea muzicii pe care 
acesta a lansat-o, deoarece de cîteva 
luni se înregistrează o evoluție spre 
cîntece mai domoale și îndeosebi cu 
texte avînd un alt conținut sau, mai 
bine zis, avînd... un conținut.

Nu de mult, Michèle Arnaitd, 
Georges Brassens și Jacques Brel 
au anunțat că pun bazele unui 
Music Hall al Franței, un fel de 
Teatru Național Popular al cîntecu- 
lui. Nici unul dintre aceștia, cărora 
li se vor asocia și alții ca Bécaud 
și Aznavour, nu pot fi clasați în a- 
ceeași familie cu Hallyday. Specta
colele acestui teatru al cîntecului nu 
vor avea loc la „Olympia“ (sală de 
3 500 locuri, pe marile bulevarde ale 
Parisului, un fel de Meca al ,,yé-yé“- 
ului) ci pe o estradă a unui teatru 
ambulant condus de Jean Danet, 
care joacă pe Shakespeare sau Ra
cine în satele din Lozère sau Can
tal. Este, aș spune, un fel de întoar
cere în timp", îmi vin în minte tru
badurii de altădată.

Primăvara 1964 nu pune însă nu
mai probleme meteorologice și cul
turale. La 18 martie, în ziua marii 
acțiuni greviste la care au luat parte 
peste 6 milioane de salariați din sec
torul public,.ca și din numeroase în
treprinderi particulare, s-a văzut 
clar că în rîndurile populației, dom
nește nemulțumire în legătură cu 
faptul că salariile au rămas cu mult 
în urma creșterii prețurilor. Presiu
nea inflaționistă, care se simte de 
cîtva timp în Franța, chiar într-o 
măsură mai mare decît în alte țări 
ale Pieței comune, apasă îndeosebi 
asupra celor cu venituri limitate și 
fixe. A doua zi după grevă, pri
mul ministru Pompidou a recu
noscut că există „o listă de probleme 
în discuție", consecință a sporirii 
succesive a prețurilor. Se știe că 
pentru a face față situației create, 
a fost adoptat așa-zisul „plan de sta
bilizare" sau de austeritate, la baza

privitoare la relațiile 
cu țările socialisteiect de rezoluție care cere guvernului să reevalueze „actualul sistem de restricții în scopul eliminării acelora care nu sînt necesare pentru securitatea Statelor Unite și care au drept rezultat o poziție slăbită a S.U.A. în concurența cu celelalte state occidentale". Pro- nunțîndu-se pentru dezvoltarea relațiilor comerciale cu statele socialiste, proiectul de rezoluție subliniază că guvernul trebuie să ducă o politică comercială „care să fie în interesul național“ al țării.

afirmă că el a fost organizatorul loviturii de stat din 1960 care a înlăturat regimul civil. El a fost mai întîi aspru criticat de opoziție, precum și de reprezentanți ai studenților pentru rolul său în tratativele japono-sud-coreene. Acum criticile s-au extins și în Partidul de guver- pămînt însuși, fapt care pare să fie folosit de Chăng Kyung Sun pentru a-și promova propriile sale interese.

t
A HI r z I ecăruia se află blocarea salariilor 

în sectorul public la nivelul exis
tent cu șase luni în urmă. Or, 
ce s-a întâmplat ? Tot Pompidou a 
declarat; la începutul lunii aprilie, 
că „la șase luni de la lansarea pro
gramului de austeritate, Franța nu 
s-a vindecat încă de atacul ei de 
inflație". Ponoasele le trag salaria- 
ții. Potrivit unor statistici recente, 
puterea de cumpărare a salariilor 
este azi inferioară aceleia din 1957, 
cu toate sporurile de salarii smulse 
de salariați prin acțiunile revendi
cative desfășurate. Iar datele statis
tice nu au deloc un conținut ab
stract, ele se traduc prin coșnița mai 
goală cu care se întorc acum gospo
dinele din piață în schimbul ace
leiași sume de bani cheltuite. Econo
miștii spun că în Piața comună in
flația a devenit un simptom conta
gios, care se transmite ușor peste 
barierele vamale din ce în ce mai 
scăzute între cei șase parteneri. 
Mulți sînt de părere că principala 
cauză a inflației o constituie marile 
cheltuieli neproductive pe care le 
înghite pregătirea faimoasei „force 
de frappe". Duminică, în parcul 
de la Sceaux, lîngă Paris, a avut loc 
o mare adunare populară cu circa 
120 000 de participanți pentru de
zarmare, împotriva irosirii imense 
de mijloace și resurse pe care o pri
lejuiește cursa înarmărilor atomice.

Probleme se pun și în domeniul 
agriculturii. Zilele acestea ele au 
fost readuse în atenția opiniei pu
blice prin intermediul... unei vedete 
de cinema...

Pe ecranele mai multor mari cine
matografe pariziene a fost progra
mat un nou film cu un titlu scurt 
dar sugestiv „Monsieur", interpret 
Jean Gabin. Urmărind presa din 
preziua premierei ai putea crede că 
data acesteia a fost aleasă ținînd 
seama de un alt eveniment petrecut 
la vreo 200 km de Paris, un pro
ces în care unul1 dintre împricinați 
nu era altul decît Jean Montcorge, 
care în filmele pe care le interpre
tează se numește Jean Gabin.

S-ar fi putut crede, ținînd seama de 
o serie de roluri interpretate în nu
meroase filme de Jean Gabin, mai 
ales înainte de război, că în pro
cesul de față el apare ca acuzat

în Siria situația s-a agravat
• Continuă grevele în mai multe orașe o Ciocniri la Damasc 
® Știri despre formarea unui front antlbaasistDAMASC 27 (Agerpres). — Situația s-a agravat în toate orașele siriene, unde o grevă generalizată a comercianților paralizează viața e- conomică, transmite agenția France Presse. Călătorii sosiți luni iii Liban afirmă că greva este totală în cartierele comerciale din Hama, Homs. Alep și alte orașe. In capitală, 80 la sută din prăvălii sînt închise și numai cîteva magazine din cartierul Babtuma au rămas deschise. Avoca- ții au declarat și ei grevă și încearcă, potrivit agenției France Presse, să atragă de partea mișcării greviste cadrele didactice și personalul medical. S-au produs ciocniri în școli și la universitate. Ziarul „New
CIPRU Tratative în prezența 
reprezentanților O. N. U.NICOSIA 27 (Agerpres). — „O.N.U. și-a intensificat eforturile pentru a înlesni ușurarea tensiunii crescînde în Cipru, în timp ce ci- prioții turci și-au consolidat pozițiile într-un cerc mai mic împrejurul Nicosiei și pe linia vitală spre coasta de nord“, transmite agenția Reuter. Tratativele începute între reprezentanții celor două comunități din diferite localități unde s-au produs incidente urmează să continue în prezența reprezentanților O. N. U. și a generalului Gyani, comandantul forței O.N.U. în Cipru, în cartierul turc din Nicosia au avut loc manifestații, iar automobilul în care se afla generalul Gyani, sosit la fața locului, a fost întîmpi- nat cu strigăte de protest împotriva activității O.N.U. în Cipru.ATENA 27 (Agerpres). — După întrevederea de o oră și jumătate cu primul ministru grec, Papan- dreu, mediatorul O.N.U. pentru Cipru, Tuomioja, a declarat : A fost un început, bun pentru precizarea punctului de vedere grec. Marți, Tuomioja urmează să sosească
PROCESUL COMPLICILOR
LUI EICHMANNFRANKFURT PE MAIN 27 (Agerpres). — Luni s-a deschis în orașul vest-german Frankfurt pe Main procesul intentat lui Hermann Kru- mey și Otto Hunsche, doi din colaboratorii apropiați ai lui Adolf Eichmann, vinovați de participare la o serie de acțiuni de exterminare în masă întreprinse pe teritoriul Ungariei în timpul celui de-al doilea război mondial. După cum transmite agenția Reuter, investigațiile în acest proces au durat opt ani.
pentru cine știe ce acțiuni gra
ve, loviri, injurii. Nu. De astă dată 
Jean Gabin se află de cealaltă parte. 
Adică el intentase acest proces 
unui grup de 12 țărani care, la 28 
iulie 1962, împreună cu alte cîteva 
sute de manifestanți, veniseră în 
plină noapte să-i ceară socoteală 
pentru faptul că, prin acapararea 
unor mari suprafețe de pămînt, i-a 
lăsat pe drumuri. După cum scrie 
săptămînalul „France Observateur", 
„în spatele cazului Gabin se află în
treg statutul proprietarilor fermieri și raporturile cu celelalte exploatări 
agricole". Intr-adevăr, în numeroase 
regiuni ale Franței, dar mai ales în 
regiunile agricole bogate din vecină
tatea marilor orașe, în ultimii ani, 
neagricultori au achiziționat mari 
suprafețe de pămînt și, drept urma
re, în multe cazuri micii fermieri 
s-au văzut siliți să-și părăsească pă
mânturile... Cazul lui Jean Gabin 
este cel mai „spectaculos", marea sa 
proprietate de la Bonnefoy (unde au 
venit să-l viziteze cei 12) a fost rea
lizată prin radierea a șapte corpuri 
de ferme. După cum scriu ziarele, 
„șapte fermieri au fost înlocuiți cu 
un regizor !“. Dar acesta nu este sin
gurul caz.

In fața acestei situații „Tinerii a- 
gricultori" — este vorba de o orga
nizație purtând acest nume — și-au 
trimis reprezentanții la Jean Gabin, 
cerîndu-i să le închirieze cele aproa
pe 300 hectare pe care le posedă. 
Actorul a considerat nelegală acțiu
nea lor și i-a dat în judecată. Pro
cesul a atras atenția opiniei publice. 
Și Jean Montcorge, proprietarul, a 
învățat mult în materie de regie de 
la Jean Gabin, actorul. Ajutat de re
numitul avocat René Floriot, el și-a 
retras plîngerea în mijlocul dezba
terii, ca într-un film de mare ac
țiune, retezînd agricultorilor posibi
litatea să-și desfășoare argumenta
ția în fața tribunalului și implicit a 
opiniei publice. Procesul își urmea
ză cu toate acestea cursul, sentința 
urmînd a fi pronunțată la 29 apri
lie. Adevăratele probleme ale proce
sului și ale agriculturii franceze au 
rămas în culise.

...O rază de soare s-a oprit în fe
reastră... Iar între timp, poștașul 
mi-a adus un plic voluminos cu bu
letinul de informații al „floraliilor 
internaționale", tradiționala expo
ziție de flori care s-a deschis la Pa
ris la 24 aprilie și va funcționa pină 
la 3 mai. Florile pe care le-au trimis 
aici 20 de țări ne anunță și ele că 
primăvara totuși a venit...

Tudor VORNICU 

York Times" scrie că „puțini ' sînt diplomații care să se îndoiască dé faptul că, după ceva mai mult de un an de la preluarea puterii, regimul baasist nu numai că nu a reușit să obțină sprijinul popular, dar a provocat nemulțumiri în aproape toate păturile populației". Același ziar afirmă că, potrivit unor știri încă neconfirmate, elementele politice care se opun regimului baasist au format un front, revendicînd a- nularea stării excepționale, restaurarea libertăților publice și a garanțiilor constituționale, formarea unui guvern de tranziție care să organizeze noi alegeri și să pregătească instituirea unui regim democratic.

la Paris pentru a-1 întîlni pe secretarul general al O.N.U., U Thant, iar miercuri este așteptat la Londra, unde — în lipsa ministrului de externe, Butler, care se află la Washington pentru a participa la sesiunea Consiliului C.E.N.T.O. — va avea întrevederi cu alți reprezentanți ai guvernului englez.
Alegeri in Baden-Wii rtem bergSTUTTGART 27 (Agerpres). — Duminică s-au desfășurat în landul Baden-Wiirtemberg din' R. F. Germană alegerile pentru desemnarea celor 120 de deputați ai landtagului respectiv. Potrivit datelor ' oficiale date publicității la închiderea urnelor, la vot au participat doar 67,8 la sută din. cei 5 500 000 de alegători, în urma numărării voturilor, partidul creștin-democrat (C.D.U.) a obținut 46,2 la sută din voturile exprimate. Partidul social-democrat al lui Willy Brandt, primarul Berlinului occidental, a obținut 37,3 la sută din voturi față de 35,3 la sută cîte obținuse în alegerile din I960.; Pentru
în Federația MalayezăKUALA LUMPUR 27 (Agerpres). Duminică, în Federația Mâlayeză au avut loc alegeri legislative pentru Parlamentul federal și pentru adunările celor 11 state ce intră în componența Malayei. Partidul de guvernămînt, partidul Alianța, condus de primul ministru, Abdul Rahman, a obținut majoritatea în alegeri. Potrivit rezultatelor finale, acest partid a obținut 89 din cele 104 locuri, precum și majoritatea în adunările a 10 din 11 state ale Malayei. în felul a-
Referendum în Malta la 2 maiLA VALLETTA 27 (Agerpres). — La 2 mai va avea loc în Malta referendumul în legătură cu constituția, în vederea căruia cele cinci partide politice ale insulei locuită de 330 000 de oameni își intensifică activitatea în campania electorală. . Primul ministru al Maltei, Borg Olivier,

BUDAPESTA. Istvân Dobi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, și Jânos Kădăr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, au primit pe cosmonautul sovietic A. G. Nikolaiev, care se află ca oaspete în Ungaria.
CANNES. Luni s-a deschis la Cannes cel de-al 7-lea Festival internațional al filmelor de televiziune.
DALLAS. Jack Ruby, asasinul lui

încercarea de revoltă a deținuțllor din penitenciarul orașului Dallas a 
lost Înăbușită cu ajutorul clinilor șl pompelor de incendiu

.......................... - .................. nyWiw.».»..w....... . ......................................................

Sierra Leone la trei ani 
după proclamarea independențeiSe împlinesc trei ani de cînd Sierra Leone a devenit independentă. Tînărul stat african depune e- forturi pentru a lichida situația grea moștenită din trecutul colonial și pentru, a obține realizări pe drumul dezvoltării independente și prospere. Pe plan extern, Sierra Leone se pronunță pentru pace și 

Vedere din capitala Sierrei Leone, Freetown

partidul liber-democrat au votat 13,1 la sută din alegători, față de 15,8 la sută cît votaseră în alegerile din I960.' Repartizarea locurilor în urma voturilor obținute este următoarea : partidul creștin-democrat 59, partidul social-democrat 47 și partidul liber-democrat 14. Agenția France Presse subliniază că victoria partidului creștin-democrat nu este atît de categorică după cum era de așteptat. Potrivit agenției acesta „n-a reușit să obțină majoritatea absolută" cu toate că „aceste consultări au caracterul unui test înaintea alegerilor legislative federale de anul viitor".
cesta, partidul lui Abdul Rahman și-a prelungit guvernarea pe încă o perioadă de cinci ani, deținînd controlul asupra Parlamentului federal, în declarația făcută după anunțarea rezultatelor alegerilor, primul ministru, Abdul Rahman, a anunțat că a- cum guvernul procedează la studierea unor „măsuri energice" împotriva a ceea ce el a numit „activitate subversivă în Malayezia“ și în legătură cu „confruntarea cu Indonezia".

care este lider al partidului naționalist, a rostit o cuvînt'are în care a criticat poziția adoptată de Ministerul Coloniilor al Angliei. Liderul opoziției laburiste, Mintoff, a prezentat șase amendamente la constituție în vederea limitării influenței bisericii catolice.
SCURTE ȘTIRIOswald, a încercat să se sinucidă, lo- vindu-se cu capul de pereții celulei. Dus la spitalul închisorii s-a constatat că nu a suferit nici o leziune internă. Avocații lui Ruby au cerut judecătorului Brown ca clientul lor să fie trimis într-o clinică spre a fi examinat de psihiatri. Corespondentul agenției France Presse remarcă coincidența dintre demersul avocaților și comportarea lui Ruby. Judecătorul Brown a respins cererea avocaților. 

colaborare cu toate țările lumii. Intre R. P. Romînă și Sierra Leone s-au stabilit relații diplomatice la rang de ambasadă. Cu prilejul a- niversăril independenței, urăm poporului din Sierra Leone succese în dezvoltarea țării pe calea progresului.

PREȘEDINTELE HO Șl MIN 
DESPRE SITUAȚIA
DIN VIETNAMUL DE SUDHANOI 27 (Agerpres). — După cum transmite agenția VNA, Ho Și Min, președintele R. D. Vietnam, a acordat un interviu ziaristului australian Wilfred Burchett în care s-a referit la situația din Vietnamul de sud. Exprimîndu-și părerea în legătură cu discuțiile care s-au purtat în ultimele luni în S.U.A. în legătură cu o soluție neutră în Vietnam, președintele a spus că problema Vietnamului de sud trebuie rezolvată de însăși populația acestei țări, pe baza independenței naționale, democrației, păcii și neutralității, prima condiție pentru aceasta fiind retragerea totală a trupelor S.U.A. și a armelor lor și respectarea de către S.U.A. a acordurilor de la Geneva din 1954. în această ordine de idei, el a spus că merită o atenție deosebită sugestiile președintelui de Gaulle cu pri vire la neutralizarea Asiei de suü- est, inclusiv Vietnamul de sud, înțe- legîndu-se prin aceasta și lichidarea bazelor militare și a amestecului străin. Guvernul R. D. Vietnam sprijină, de asemenea, cu căldură propunerea făcută de Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, pentru convocarea unei conferințe internaționale în vederea garantării neutralității și integrității teritoriale a a- cestei țări.
Grevele din SpaniaMADRID 27 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că lupta grevistă a oamenilor muncii spanioli capătă amploare. Toate minele din regiunea Puertollano au fost închise din ordinul guvernatorului. Asemenea măsuri sînt luate cînd lucrările de extracție sînt întrerupte total'de minerii greviști.

DAR ES SALAAM. Luni, președinții Tanganicăi și Zanzibarului, respectiv Julius Nyerere și Abeid Kamme, au schimbat instrumentele de ratificare a acordului cu privire la. crearea Republicii unite Tanganica și Zanzibar. S-a anunțat în mod oficial că și Consiliul revoluționar al Zanzibarului a aprobat crearea noului stat.
ANKARA. Secretarul general al N.A.T.O., D. Stikker, a sosit într-o vizită de 48 de ore, pentru discuții cu primul ministru I. Inönü și cu ministrul apărării, asupra unor probleme militare și economice ale N.A.T.O. Un loc important în cadrul discuțiilor îl va ocupa, de asemenea, problema Ciprului și relațiile dintre Turcia și Grecia.
DUȘANBE. Datorită unor alunecări masive de rocă de pe muntele Dari- vorz (Tadjikistan) a fost barat cursul rîului Zeravșan, fofmîndu-se un imens lac, în care nivelul apei continuă să crească, amenințînd cu inundația vechiul oraș Samarkand și localitățile învecinate. Prin măsurători s-a stabilit că înălțimea barajului natural format prin alunecarea rocilor este de 150-200 metri, lățimea lacului 400 metri, iar lungimea peste 800 metri. Pentru evitarea inundațiilor, autoritățile au ho- tărît construirea unui canal care să devieze cursul rîului Zeravșan. La fața locului au și fost trimise mijloacele tehnice și materiale necesare, precum și detașamente de geniști. Canalul va fi construit cu ajutorul exploziilor.
TEHERAN. Tribunalul militar a pronunțat sentința în procesul unor persoane acuzate de a fi încercat să organizeze un complot împotriva actualului regim din Iran. Trei acuzați au fost condamnați la moarte.
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