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• Ancheta „Scînieii" : îndruma
re concretă, diferențială a or
ganizațiilor de partid din în
treprinderile noi. (pag. 2-a).

• Mircea Angelescu : Comenzile 
pentru marile șantiere execu
tate exemplar (pag. 2-a)-

Răsfoind presa străină : Poli
tică ți petrol i O hotărîre viu 
discutată (pag. 3-a).

O idee constructivă (DI. Abdel 
Rahman despre pregătirea 
unui colocviu mondial al in
dustrializării). (pag. 4-a).
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„Prole-

steagurile de luptă partidelor comuniste înflăcărată și Engels
țările, uniți-vă !“. răsună „Clasa 

de uni-

In numele intereselor supreme 
ale mișcării comuniste mondiale 5Comuniștii, oamenii muncii, întregul nostru popor au primit cu profund interes și cu deplină aprobare Declarația cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Romîn în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, adoptată în unanimitate la Plenara lărgită din 15—22 aprilie a C.C. al P.M.R.în împrejurări cînd în mișcarea comunistă internațională s-a creat o situație deosebit de gravă, cînd comuniștii își pun pe bună dreptate întrebarea — unde se va ajunge dacă nu se va pune capăt polemicii publice și ea va continua să învenineze raporturile între partidele comuniste, între țările socialiste, mărind pericolul sciziunii, — Declarația Comitetului Central al partidului nostru reprezintă o contribuție realistă și constructivă la găsirea căilor de salvgardare a unității mișcării comuniste mondiale și lagărului socialist. Pătrunsă de înaltă principialitate, de spirit internaționalist, Declarația reafirmă punctul de vedere al Partidului Muncitoresc Romîn a- supra principalelor probleme ale vieții sociale contemporane și dezvoltării mișcării comuniste muncitorești internaționale, constituie o călăuză pentru membrii partidului nostru, pentru toți oamenii muncii în înțelegerea justă a acestor probleme complexe.încă de la începerea polemicii publice, Partidul Muncitoresc Romîn a acordat întregul său sprijin propunerilor menite să pună capăt acesteia, a insistat în repetate rînduri ca ea să înceteze neîntîrziat. Eforturile multiple, stăruitoare, acțiunile desfășurate cu tenacitate de partid în scopul încetării polemicii publice se bucură de sprijinul deplin al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din țara noastră. Partidul nostru a întreprins aceste acțiuni pornind de la convingerea că fiecare partid, trnu’e sau mic, poartă răspunderea pentru destinele mișcării comuniste, ale tuturor forțelor progresului și păcii. Conștient de îndatoririle sale internaționaliste, Partidul Muncitoresc Romîn a adresat din nou tuturor partidelor frățești o chemare înflăcărată de a-și intensifica eforturile spre a salvgarda și întări coeziunea armatei mondiale a comuniștilor, pe baza principiilor stabilite în documentele programatice ale Consfătuirilor din 1957 și 1960, sub steagul marxism-leninismului.Călăuzindu-se după aprecierile e- laborate în comun de partidele frățești. Declarația relevă că în epoca noastră, epocă a trecerii de la capitalism la socialism, conținutul, direcția și particularitățile principale ale dezvoltării istorice a societății omenești le determină sistemul mondial socialist, forțele care luptă împotriva imperialismului, pentru transformarea socialistă a societății.Lumea contemporană prezintă tabloul creșterii continue a unor uriașe forțe — sistemul mondial socialist, care exercită o influență determinantă asupra întregii evoluții sociale, prin marea sa forță economică, politică și socială ; clasa muncitoare — cea mai înaintată forță a societății ; partidele comuniste și muncitorești — avangarda luptei maselor populare pentru socialism și pace ; lupta de eliberare națională a popoarelor asuprite, care a dus la prăbușirea sistemului colonial ; larga mișcare pentru apărarea păcii.Dezvoltarea acestor forțe a creat condiții mai favorabile ca oricînd înfăptuirii celor mai înalte aspirații ale popoarelor — eliberarea socială și națională, statornicirea unei păci trainice. Polemica publică ascuțită din mișcarea comunistă împiedică însă folosirea din plin a acestor condiții, diminuează rolul și influența sistemului mondial socialist, abate partidele marxist-leniniste de la sarcinile lor majore, dăunează unității de luptă a clasei muncitoare internaționale și a mișcării de eliberare națională, dezorientează masele. Re- levînd deosebita actualitate a Declarației Consfătuirii din 1960 în care se subliniază că în zilele noastre se impune ca o necesitate o- biectivă unirea într-un singur torent, într-un unic șuvoi, a tuturor forțelor revoluționare și curentelor progresiste ale contemporaneității, Declarația C.C. subliniază uă acțiunea lor stituie factorul hotărîtor fului cauzei socialismuluiChezășia unor noi succese ale socialismului. ale tuturor forțelor oro- gresului și păcii constă în asigurarea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale Unitatea a fost întotdeauna cauza sfîntă a mun-

aleȘi

al P.M.R. unită con- al trium- și păcii.

0 NOUĂ INSTALAȚIE
LA C. I. L- PITEȘTILa Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești, în cadrul procesului tehnologic de fabricare a plăcilor fibro-lemnoase, a fost dată în exploatare o instalație pentru recuperarea fibrelor din apele reziduale. Cu cantitatea de fibre recuperate, cu ajutorul noii instalații, se pot confecționa lunar circa 1 500 plăci fibro-lemnoase,

ZIARUL DE AZI

In regiunea lași

Semănatul
se apropie

porumbului
deColec- aparținîndIAȘI (coresp. „Scînteii"). tiviștii din comunele orașului Bîrlad și cei din raionul Huși au terminat semănatul porumbului pentru boabe. In momentul de față această importantă lucrare se efectuează în-

sfîrsit celelal- zilei de fost în-tr-un ritm intens în toate te raioane. Pînă în seara29 aprilie în regiune au sămînțate peste 90 la sută din cele 247 000 ha cu porumb boabe prevăzute în plan.
Spre oțelării

citorilor. Pe ale tuturor este înscrisă a lui Marx 
tari din toateCu o deosebită forță azi îndemnul lui Lenin : 
muncitoare are nevoie 
täte... Această unitate este infinit 
de scumpă și extrem de importantă 
pentru clasa muncitoare“.Interesele supreme ale clasei muncitoare internaționale, ale țărilor socialiste, ale tuturor popoarelor cer să se pună capăt polemicii publice care se desfășoară cu o deosebită ascuțime în mișcarea comunistă. îndelungata istorie a mișcării comuniste a arătat la ce rezultate negative duce nerespectarea normelor juste ale relațiilor dintre partide, bazate pe elaborarea colectivă a hotărîrilor, pe independența și egalitatea în drepturi a fiecărui partid, pe neamestecul în treburile interne ale altor partide. Esențialul este ca atunci cînd apar păreri deosebite, ele să nu ducă la încordare în relațiile dintre partide, la acuzații reciproce și la folosirea de invective, la excomunicări reciproce din familia partidelor marxist-leniniste, ci să fie rezolvate în spirit principial. Partidul nostru consideră că este imperios necesar să fie înlăturat tot ce poate învenina relațiile dintre partide. Chiar dacă nu se va putea realiza încetarea completă a polemicii publice, deosebirile de păreri să fie dezbătute cu o- biectivitate, într-o atmosferă principială, singura adecvată relațiilor dintre partide frățești. în cazul cînd în cursul dezbaterilor tovărășești, constructive, nu se poate ajunge la un punct de vedere unitar în unele probleme, putem lăsa ca viața să demonstreze justețea uneia sau alteia dintre poziții, iar partidele să acționeze în spiritul înțelegerii și respectului reciproc pentru realizarea scopurilor comune. Asigurînd stricta respectare a principiilor leniniste ale relațiilor din mișcarea comunistă, căutînd cu perseverență și răbdare căile de înțelegere reciprocă și de a- propiere a pozițiilor, partidele comuniste pot realiza unitatea în blemele fundamentale.Deasupra oricăror deosebiri păreri, a oricăror divergențe, buie să stea ceea ce este

Aproape 5 500 de tractoare se pot fabrica din cantitatea de fier vechi colectată și expediată oțelăriilor de către oamenii muncii din regiunile Brașov și Maramureș. O contribuție însemnată la această acțiune au a- dus-o tinerii de la Uzinele de
tractoare și „Steagul roșu“ din Brașov. „Independența“ din Sibiu și colectivele Uzinelor „Unio“ și Combinatului „1 Mai“ din Satu Mare. Zilnic din localitățile regiunii Maramureș sînt trimise spre oțelării circa 4 vagoane de fier vechi.

Constructorii de mașini de la Reșița desfășoară o însuflețită întrecere pentru îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării țării. In centrul întrecerii ei au pus ca un 
obiectiv principal executarea și livrarea în condiții exemplare a comenzilor pentru marile șantiere. în fotografie : Se lucrează rotorul unei turbine destinate hidrocentralelor ce se construiesc pe Bistrița

Hunedoara Pe baza realizărilor

Reînnoindu-și angajamentele, colectivul Combinatului siderurgic Hune
doara a hotărî) să producă peste plan în cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării țării :

— 5 500 TONE COCS
— 35 000 TONE FONTĂ
— 51 G00 TONE OȚEL MARTIN ȘI ELECTRIC
— 36 000 TONE LAMINATE
— SE VOR REALIZA ECONOMII LA PREȚUL DE COST IN 

VALOARE DE 37 000 000 LEI.

Combinatului siderurgic Hune-

pro-
de tre- comun partidelor comuniste Pe comuniști îi unesc țelurile comune ale cuceririi puterii de către clasă muncitoare. lupta comună pentru interesele vitale ale maselor populare, pentru victoria socialismului și statornicirea unei păci trainice, solidaritatea internaționalistă de clasă, răspunderea istorică față de proletariat și față de oamenii muncii de pretutindeni, ideologia comună — marxism-leninismul. Tocmai aceasta reprezintă esențialul în legăturile dintre partidele marxist-leniniste.în Declarație este exprimată a- dînca îngrijorare a partidului nostru în legătură cu ascuțirea polemicii, ceea ce duce la încordarea relațiilor, la agravarea pericolului de sciziune. Partidul Muncitoresc Ro- mîn adresează un partidelor frățești și, rînd, celor două Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist Chinez : „să ne unim cu toții efor

turile pentru a bara calea sciziunii, 
pentru a salvgarda unitatea și co
eziunea lagărului țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncito
rești mondiale !... Adresăm un căl
duros apel către toate partidele 
pentru încetarea imediată a polemi
cii publice și pregătirea Consfătuirii 
reprezentanților partidelor comunis
te și muncitorești, pentru apărarea 
și întărirea unității lagărului țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste si 
muncitorești mondiale“.Partidul nostru propune să se înceapă de îndată consultări între P.C.U.S., P. C. Chinez și celelalte partide frățești în vederea constituirii unei Comisii formate din reprezentanții unui număr de partide, care să treacă la pregătirea unei Consfătuiri a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești. Interesele cauzei comunismului cer ca o asemenea Consfătuire să fie organizată pe baza unei temeinice consultări și cu participarea tuturor partidelor frățești.Izvorul tăriei de nebiruit a mișcării comuniste mondiale rezidă în unitatea de gîndire și acțiune sub steagul marxism-leninismului, al internaționalismului proletar. Unirea strînsă a rîndurilor armatei internaționale a comuniștilor — iată condiția hotărîtoare a triumfului cauzei mărețe a socialismului.

apel tuturor în primul mari partide,

SECȚII DE ÎNNOBILARE
A NISIPURILOR DE CUARTLa carierele de nisip ale Fabricii de geamuri Scăeni au fost date recent în funcțiune secții pentru înnobilarea nisipurilor de cuarț, folosit ca materie primă pentru fabricarea geamului alb superior. Noile secții au o capacitate anuală de 130 000 tone. Utilaje de mare productivitate asigură mecanizarea și, parțial, automatizarea procesului de producție.

ADUNARI FESTIVE

inceput sezonul 
navigație 
lacul Bicazlacul Bicaz a fost inaugurat

pe
Pe

sezonul de navigație. Navele de 
călători „Tușnad“ și „Reșița“ au 
transportat către cabanele de pe 
masivul Ceahlău primii excursio
niști din această primăvară. Pe 
un itinerar de 28 km, acestea au 
acostat pe rînd la Bicaz, Secu, 
Izvorul Alb, Buhalnița, Hangu, 
Ceahlău și Bistricioara. Pe aceas
tă distanță vor circula zilnic cîte 
4 curse de călători. De asemenea, 
la dispoziția turiștilor sosiți pe 
Valea Bistriței se mai află 6 șa- 
lupe-taxi pentru plimbări de a- 
grement.

Noi medicamente
în primele trei luni ale acestui an 

fabricile din industria de medica
mente au asimilat o serie de pro
duse noi printre care se numără : 
oxiton — injectabil — substanță cu 
acțiune asupra mușchilor uterini 
(ocitocică); miofilin și efedrin — 
fiole de concentrație indicată pentru 
uz pediatric. Pentru sectorul zooteh
nic au început să se producă avimin 
și pormin — substanțe biostimula- 
toare pe bază de microelemente. în 
prezent specialiștii din industria de 
medicamente lucrează pentru pune
rea la punct a unor noi substanțe de 
contrast — utilizate în radioscopii, 
noi preparate hormonale și noi anti
biotice.

HUNEDOARA (coiesp. •,,Scînteii“). — 
Anul abia începuse. In ciuda iernii as

pre, Hunedoara respira viguros. Simțeai 
acest lucru urmărind graficele întrecerii, 
citind datele operative ale producției.
Siderurgiștii luaseră un evident „start“
bun. La furnale și oțelării, la cocserie, fa
bricile de aglomerare sau laminoare, rit
mul de muncă, plin de intensitate, pre
vestea noi succese viitoare.

...S-au scurs trei luni și ceva. Un sfert 
de an de muncă, lată rezultatele concrete 
ale acestei perioade : fontă peste plan
— 19 360 tone. Oțelăria Martin nr. 2 — 
20 233 tone oțel peste plan. Cifre ase
mănătoare sînt înscrise și pe panourile în
trecerii la laminoare, fabrica de aglome
rare, peste tot. Productivitatea muncii a 
trecut și ea cu mult peste cifra stabilită 
prin plan. S-au economisii la prețul de 
cost 18 000 000 lei, iar alte 15 000 000 lei 
au intrat la capitolul „beneficii".

Care este „cheia" acestui impresionant 
bilanț de muncă ?

...Tonul l-au dat furnalele. La cele vechi
— anul acesta împlinesc 80 de ani de 
funcționare — colectivul condus de ingi
nerii Alexandru Doboli și Ion Bologa și-a 
propus ca obiective principale depășirea 
ritmică a planului de fontă la fiecare fur
nal și reducerea consumului de cocs. Mă
surile prevăzute în acest scop au fost a- 
plicate la vreme, urmărindu-se eficiența 
lor maximă. La secția a ll-a furnalul nr. 6 
a fost reparat capital și modernizat cu 6 
zile înainte de termen, obținîndu-se pe 
această cale un însemnat spor de produc
ție. Echipele de la furnalul nr. 5 au asi
gurat funcționarea agregatelor la parame
tri superiori și un consum de cocs redus.

Oțelării au ținut și ei pasul. Cuptorul ; seama că noile angajamente vor fi reali-’ 
nr. 1 de la oțelăria nr. 2 a fost reparai zate cu succes.

capital și ridicat de la 185 la 350 tone 
pe șarjă. Tripșa și colectivul său a per
fecționat metodele de reoarare la caid a 
cuptoarelor făcind -să--«Jsboare-- undeva, 
sub 2 la sută volumul de timp afectat a- 
cestor operații. Pe platformă, prim-fopi- 
torii Paul Orelf, Teodor Caramalis, Ale
xandru Stoica și llie Bleotu au demonstrai 
la fiecare șarjă că timpul planificat poate 
fi redus dacă la rețeta de încărcare pre
scrisă de tehnologi se adaugă un plus de 
voință, de elan și pricepere. La ofelăriile 
Marfin 1 și electrică colectivele și-au în-' 
dreptat afenția îndeosebi spre îmbunătă
țirea calității noilor mărci de oțeluri su
perioare asimilate pentru industria con
structoare de mașini.

Aici se află „secretul". In înfăptuirea la 
vreme a măsurilor propuse, în elanul în
trecerii de zi și noapte între echipe, bri
găzi, schimburi și secții. Rezultatele ob
ținute i-au îndemnat pe siderurgișfi să 
chibzuiască din nou asupra perspective
lor. Specialiștii — ingineri, maiștri, mun
citori — au fost chemați să-și spună cu- 
vînful. Noile angajamente s-au conturat 
definitiv. Pentru realizarea lor s-au stabi
lit noi și importante măsuri : repararea și 
modernizarea furnalului nr. 7, ridicarea 
temperaturii aerului suflat în furnale, 
experimenta, a folosirii oxigenului la fa
bricarea oțelului, extinderea laminoarelor, 
perfecționarea formelor de organizare a 
muncii ș.a.

Miercuri au avut loc, în continuare, în întreaga țară adunări festive consacrate zilei de 1 Mai.La adunarea festivă de la Uzinele „Grivița Roșie“ din Capitală, în fața a peste 2 000 de metalurgiști, a vorbit tov. Florian Dănălache, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc al P.M.R.La Uzinele „1 Mai“ din Ploiești a vorbit tov. Dumitru Balalia, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al P.M.R. Cu acest prilej, tov. Constantin Năcuță, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, a felicitat .colectivul uzinelor . pentru realizările obținute și a înmînat medalia de aur și diploma cu care instalația 3 DH-200 produsă aici a fost distinsă la Tîrgul internațional de la Leipzig pentru înaltele ei calități și modul de prezentare.In sala clubului Atelierelor de reparat material rulant „16 Februarie“ din Cluj a .vorbit tov. Maxim Ber- ghianu, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional Cluj al P.M.R.Adunări consacrate zilei de 1 Mai au avut loc în numeroase alte întreprinderi șț instituții din Capitală și din țară. (Agerpreș) Pregătiri pentru 1 Mai Foto : R. Costin

Mașini și instalații
pentru mecanizare

LA 2 MAI

moderne
■

*
Dacă privești panourile, graficele, ce se 

pregătesc acum în preajma zilei de 1 Mai 
în secfiile marelui combinat hunedorean, 
dacă-i vezi pe siderurgișfi la treabă îți dai
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STRÎNGERII FINULUI ® UTILAJE PENTRU ALIMENTARE CU APĂ

GREBLĂ ROTATIVĂ DESTINATĂ

SI TRANSPORTUL NUTREȚURILOR

ZIUA TINERETULUI
In ziua de 2 Mai, în întreaga țară, în 

centrele regionale și raionale, în orașe și, 
sate se vor organiza serbări cultural-edu
cative dedicate „Zilei tineretului". Pe 
stadioane, în parcuri, la case de cultură, 
cluburi vor avea loc spectacole susținute 
de cele mai bune formații artistice de a- 
matori și profesioniste, demonstrații 
sportive. Seara, tinerii vor participa la 
reuniuni și carnavaluri. Se vor organiza, 
de asemenea, excursii, drumeții, serbări 
cîmpenești.

In Capitală, programul manifestărilor 
este bogat și variat. Pe 20 de estrade 
special amenajate vor evolua formații 
artistice de amatori și profesioniste, fan
fare. In Piața Republicii, Parcul Herăs
trău, Parcul 8 Mai, Parcul Izvor și Piața 
Rahova, seara, vor avea loc dansuri de 
masă. La pădurile Băneasa, Andronache, 
Mihăilești, Aigeș, Mogoșoaia se vor or
ganiza serbări cîmpenești.

In această zi începe în Capitală faza 
pe țară a Concursului ansamblurilor și 
formațiilor artistice studențești. Se vor 
desfășura, de asemenea, întreceri ale 
studenților în cadrul unor competiții de 
atletism la baza sportivă „Știința"-Tei, 
pe stadioanele Institutului medico-far- 
maceutic și Institutului Politehnic. La 
baza sportivă „Șliința”-Tei va avea loc 
o serbare cîmpenească și un carnaval al 
studenților.

In Parcul Herăstrău serbarea se va 
desfășura de dimineață pînă seara. Aici 
„sportivii" cei mai mici se vor întrece 
în cadrul unui concurs de biciclete, tri
ciclete, trotinete. Pionierii vor participa 
la un concurs de navomodelism dotat 
cu „Cupa pionierilor". Amatorii sportu
rilor nautice își vor disputa întîietatea în 
cadrul unor întreceri dotate cu „Cupa

tineretului", și „Cupa 2 Mai”. Vor avea 
loc, de asemenea, demonstrații de hand
bal, tenis de cîmp, un campionat de ca
lificare — masculin și feminin — la vo
lei. După-amiază urmează diferite mani
festări cultural-artistice.

Pe stadionul Republicii va avea loc o 
demonstrație de călărie, finala „Cupei ti
neretului" la fotbal și meciul pentru 
locurile 3-4 ; demonstrația de ciclism 
„cursa italiană", demonstrație de gim
nastică, demonstrație de handbal efec
tuată de sportivii echipei campioane 
mondiale de handbal în 7.

Programe cultural-artistice și sportive 
se vor organiza și pe stadioanele Tine
retului, 23 August, Politehnica Pro
gresul.

Seara, la toate casele de cultură ale 
tineretului, în parcul Dr. Staicovici, la 
Casa de cultură a raionului 1 Mai vor 
avea loc carnavaluri.

După cum ne informează corespon
denții noștri, la Galați, peste 20 000 de 
tineri de la Combinatul siderurgic, Șan
tierul naval și din celelalte întreprin
deri și instituții ale orașului vor partici
pa la serbarea ce va avea loc pe sta
dionul „Dunărea“. Seara, în niața din 
centrul orașului va avea loc carnavalul 
tineretului. în comune vor fi organizate 
serbări cîmpenești.

La Ploiești, pe stadionul 
un ansamblu format din 500 de elevi de 
la școlile medii vor executa o demon
strație de gimnastică ; o formație alcă
tuită din 150 persoane va prezenta dan
suri romînești. După-amiază, pe scenele 
în aer liber din oraș, numeroase formații 
vor prezenta programe cultural-artistice.

Pregătiri intense pentru sărbătorirea 
Zilei tineretului se fac în toate regiunile 
țării.

in multe ferme de animale ale gospo
dăriilor de stat și gospodăriilor colective 
a crescut gradul de mecanizare a lucrări
lor, ceea ce ușurează efortul îngrijitori
lor și contribuie la mărirea producției și 
a productivității muncii.. Mecanizarea ali
mentării cu apă, a transportului furajelor 
și gunoiului de grajd cu ajutorul liniilor 
de decovil, focarea nutrejurilor cu ajutorul 
tocătorilor mecanice de mare capacitate, 
prepararea uruielilor și a făinei de lucer- 
nă cu ajutorul morilor cu ciocane, consti
tuie elemente de mecanizare folosite tot 
mai mult în ferme. La acestea se adaugă

cu fiecare an mașini și instalații noi 
care le fabrică industria constructoare 
mașini agricole.

Este știut că mărirea producției anima
lelor și reducerea prețului de cost al pro
duselor este determinată în cea mai mare 
măsură de cantitatea și calitatea substan
țelor nutritive din furaje, de cheltuielile 
necesitate de obținerea acestora. Merită 
amintit că proteina, vitaminele și alte 
substanțe nutritive din furajele verzi se 
păstrează într-un procent mult mai ridi
cat dacă se face recoltarea la timpul op- 

strîn- 
i fără

tim, cu mijloace mecanizate, dacă : 
gerea și depozitarea lor se execută

„Petrolul

pe 
de

Combina de siloz universala

' j *

pierderi. De aceea, folosirea combinelor 
universale pentru recoltarea furajelor 
verzi are o mare însemnătate economică. 
Avantajos este faptul că la aceste com
bine se poate atașa nu numai un echi
pament pentru recoltarea și focarea po
rumbului siloz pe unul sau două rînduri, 
ci și echipament pentru recoltat și tocat 
furaje ierboase direct din lan. Față de alte 
tipuri cunoscute, noua combină prezintă 
avantajul că echipamentul de recoltat po
rumbul pe două rînduri este reglabil, 
ceea ce permite folosirea ei în orice zonă 
a țării unde distanta dintre rindurile de 
porumb variază între 70—100 cm. Acest 
element esenfial în construcția combinei 
a fost conceput de către specialiștii .de 
la întreprinderea de prototipuri a Mini
sterului Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Productivitatea combinei cu echipa
ment de lucru pentru 2 rînduri de po
rumb esțe, în cazul unei recolte de 
30 000 kg masă verde la hectar, de circa 
9 tone/oră, fată de 6,5 tone/oră cit se 
realizează cu echipamentul pe un singur 
rînd.

O calitate a combinei mult apreciată 
de specialiștii din zootehnie este aceea 
că toacă foarte mărunt nutrefurile verzi, 
ceea ce permite buna însilozare a aces
tora și consumarea lor în întregime de 
către animale. Totodată se utilizează mai 
bine capacitatea utilajelor de transport. 
In remorcile care deservesc combina uni
versală încap cu peste 1 000 kg de nu
trețuri verzi tocate mai mult de cît pot 

• încărca remorcile cu nutref tocat mai 
mare de către alte tipuri de combine. 
Construcția simplă, cu piese pufine, pre
vine apariția defecțiunilor, reduce mult 
necesarul de piese de schimb.

Foarte ingenioasă este și grebla rota
tivă G.R. 4,2 destinată strîngerii finului 
de pe tînefele naturale și artificiale și a 
altor nutrefuri pe care le lasă în brazde 
continui la distanfa de 4,2 m una de 
alta. Prin întoarcerea tractorului, se pol 
realiza brazde mai mari, la distanta de

Constantin BORDEIANU

(Continuare în pag. IlI-a)
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Nr. C21Ö
ânchcta „sciNTEn- Jxjcfrynjare concretă, 
diferențiată a organizațiilor 
de partid din întreprinderile noi creatorilor

Muzeele in sprijinul

ORGANIZAȚII DE BAZĂ PUTERNICENu spun, desigur, nici o noutate cînd afirm că construcția unei întreprinderi noi, moderne, nu poate fi concepută fără a-i asigura o temelie solidă. La fel, activitatea u- nui colectiv nu poate fi concepută fără o organizație de partid puternică, capabilă să-1 antreneze la înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid și guvern. Anul trecut, în raionul „16 Februarie“ din Capitală au intrat în producție mai multe întreprinderi noi : fabrica de băi și radiatoare din fontă, fabrica de o- biecte sanitare din porțelan și fabrica de armături neferoase și echipament metalic. Comitetul raional s-a îngrijit ca, o dată cu înființarea acestor întreprinderi, să creeze în cadrul lor și organizații de partid.Birourile organizațiilor de bază au fost îndrumate să se ocupe de e- ducarea celor mai buni muncitori, ingineri, tehnicieni în vederea primirii lor în partid. Măsurile politice și organizatorice luate au dat rezultate. Din noiembrie 1962 și pînă în prezent la fabrica de radiatoare și băi din fontă au fost primiți în rîndurile membrilor și candidaților de partid aproape 100 de muncitori, ingineri și tehnicieni, iar la fabrica de armături neferoase și echipament metalic — mai mult de 80 de tovarăși. Și în celelalte întreprinderi noi a crescut simțitor numărul membrilor și candidaților de partid. Aceasta ne-a permis să înființăm organizații de partid puternice în toate întreprinderile noi.Dar, după cum se știe, numai întărirea numerică a organizațiilor de bază nu-i de ajuns. Ele trebuie îndrumate și ajutate zi de zi și în mod diferențiat. Acest lucru este valabil pentru toate organizațiile de partid, și cu atît mai mult pentru cele din întreprinderile noi, care nu au destulă experiență. Activitatea într-o întreprindere nouă ridică multe probleme legate de organizarea producției, de însușirea tehnologiei de fabricație — iar rezolvarea cu succes a acestora de către colectiv presupune ca ajutorul ce i se dă din partea organizației de bază să fie cît se poate de competent.Ce am întreprins noi în această privință? Un secretar al comitetului raional, cel care răspunde de problemele economice, a primit sarcina să se ocupe special de organizațiile de partid din întreprinderile noi. Totodată, pentru ele a fost repartizat unul din cei mai pregătiți instructori teritoriali, tov. Teodor Crocnan.In același timp, colective formate din activiști ai comitetului raional de partid și specialiști din direcțiile generale ale ministerelor tutelare stau în întreprinderile noi o perioadă mai îndelungată, ajută organizațiile de partid și conducerile întreprinderilor în rezolvarea problemelor care se ridică în munca practică. De curînd, un asemenea colectiv a analizat cauzele care au făcut ca, în primul trimestru al a- nului, fabrica de armături neferoase și echipament metalic să nu-și realizeze sarcinile de plan la unii indicatori. Măsurile stabilite au creat condiții ca în luna aprilie activitatea economică a întreprinderii să se îmbunătățească simțitor.îndrumarea diferențiată a organizațiilor de partid din întreprinderile noi are multe aspecte. Unele organizații trebuie ajutate îndeosebi să se ocupe de îndrumarea activității economice, altele de îmbunătățirea muncii cultural-educative, de organizarea îndeplinirii hotărîrilor etc. Comitetul raional urmărește ca ajutorul dat să fie legat de sarcinile concrete ce se pun la fiecare
La două luni după publicarea articolului „0 RĂSPUNDERE COMUNĂ"

Comenzile pentru marile șantiere 
executate exemplarCu două luni în urmă, în „Scîn- teia“ nr. 6170 a fost publicat articolul intitulat „O răspundere comună“, care se ocupa de modul cum Uzina de construcții metalice și mașini agricole din Bocșa își respectă obligațiile contractuale de livrare a comenzilor pentru marile șantiere.Din scrisoarea trimisă redacției de către conducerea uzinei, aflăm că șj în lunile februarie și martie a.c., colectivul de aici a executat comenzile contractate conform graficelor de livrări încheiate. „Vă informăm — se arată în scrisoare — că în primul trimestru colectivul u- zinéi noastre și-a depășit planul la producția globală cu 3,9 la sută și la producția marfă cu 13,3 la sută, livrînd peste plan la sortimentul construcții metalice pentru hale industriale 371,3 tone“. Sînt realizări care arată că metalurgiștii din Bocșa și-au făcut un titlu de cinste din a livra în mod exemplar comenzile pentru marile șantiere.Desprindem, de asemenea, din răspunsul primit că o serie de comenzi pentru trimestrul I au fost livrate integral de uzină încă din primele două luni ale anului. Este cazul comenzilor pentru întreprinderea de construcții siderurgice de la Hunedoara. Alte comenzi — pentru șantierele Uzinei de aluminiu Slatina și ale Combinatului de îngrășăminte chimice Tr. Măgurele — au fost executate în avans, în contul livrărilor pentru trimestrul II. Iată de ce sînt întru totul îndreptățite mulțumirile pe care uzina le primește de la diferite șantiere.într-o scrisoare primită de uzina 

loc de muncă într-o perioadă dată, în cursul anului trecut, la fabrica de băi și radiatoare din fontă se punea ca o problemă importantă îmbunătățirea calității produselor. Acesta a constituit obiectul principal al muncii de partid din întreprindere. La fabrica de obiecte sanitare din porțelan și la fabrica de armături neferoase și echipament metalic se punea problema folosirii din plin a mașinilor. Munca de partid a fost îndreptată în această direcție.Consider că discuția cu privire la îndrumarea diferențiată a organizațiilor de bază va contribui la generalizarea experienței înaintate, la lămurirea unor probleme mai puțin cunoscute de comitetele raionale și orășenești de partid. M-ar interesa să cunosc felul cum lucrează organizațiile de partid din întreprinderile noi pentru a sprijini colectivele respective să-și însușească temeinic, într-un timp scurt, tehnica modernă și tehnologia avansată de lucru.
Florea BOBE 
secretar 
al Comitetului raional 
de partid „16 Februarie" 
din Capitală

CONTROL COMPETENTLa Suceava s-au ridicat în ultimii ani mari întreprinderi industriale, dotate cu utilaje dintre cele mai moderne, unde marea majoritate a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor sînt tineri.Experiența a dovedit că în buna desfășurare a activității din oricare întreprindere și cu atît mai mult în cele noi, un rol de seamă are controlul sistematic și competent al organizațiilor de partid asupra conducerilor tehnico-administrative. La exercitarea lui în bune condiții a contribuit faptul că în comitetele de partid și în birourile organizațiilor de bază au fost promovați oameni pregătiți. Acum, în plenare de comitet, în ședințe de birou și în adunări generale se analizează cu mai multă competență problemele economice, se stabilesc măsuri bine chibzuite, iar membrii și candidați! de partid sînt în primele rînduri ale acțiunii pentru înfăptuirea lor.într-o vreme, la combinatul de industrializare a lemnului aparatele de măsură și control nu erau bine întreținute, ceea ce producea uneori greutăți în producție. Organizația de bază de la secția întreținere și-a propus să analizeze cauzele. Cum a procedat? Biroul a format țin- colectiv din muncitori, ingineri și tehnicieni care a studiat cum ' sînt întreținute aparatele de măsură și control în fiecare secție, Concluziile au fost dezbătute într-o aduftare a organizației de bază. In cădrul discuțiilor s-a propus, printre altele, reorganizarea echipelor- de întreținere și reparații, întărirea lor cu meseriași dintre cei ; niai pregătiți. Discuțiile, criticile făcute, măsurile luate au dus la remedierea deficiențelor.Practica arată că organizațiile de partid din întreprinderile noi trebuie îndrumate în mod sistematic în ce privește organizarea controlului îndeplinirii hotărîrilor ; în multe locuri hotărîri bune, cu termene precise de înfăptuire, rămîneau neîndeplinite. Ca ajutorul dat în această privință să fie cît mai concret atunci cînd vin în întreprinderi, secretarii comitetului orășenesc analizează împreună cu comitetele de partid, cu birourile organizațiilor de bază cum sînt îndeplinite principalele hotărîri. Această metodă a dat bune rezultate.Și eu socotesc că discuția cu privire la îndrumarea diferențiată a 

din Bocșa de la Șantierul de construcții 502 Brașov se arată : „Dînd curs cererii noastre, ne-ați livrat în prima jumătate a trimestrului I întreaga cantitate de confecții metalice pentru șantierul Fabricii de țigle și cărămizi Sighișoara, deși contractul prevedea ca termen finele trimestrului. Aceasta constituie un sprijin substanțial dat constructorilor în realizarea planului și îndeosebi a stadiului fizic necesar ca front de lucru pentru începerea montajului. Pentru acest sprijin, precum și pentru buna calitate a confecțiilor metalice primite, vă a- ducem mulțumirile întregului colectiv".Cu prilejul unei consfătuiri care a avut loc recent la redacție, cu cadre tehnice de pe șantierele Trustului 1 Construcții București, tov. ing. Nicolae Toma, șeful șantierului Complexului industrial Militari, a exprimat rugămintea ca uzina din Bocșa să livreze mai curînd comanda privind unele confecții metalice pentru fabrica de betoane celulare autoclavizate. „Uzina din Bocșa este o întreprindere serioasă — a spus el. Avem nevoie ca unele grinzi principale să ne fie livrate mai repede. De această furnitură depinde grăbirea lucrărilor la hala de fabricație. Dorim ca tovarășii din această uzină să se bucure și din partea noastră de aceeași apreciere de care s-au bucurat din partea altor șantiere“.O uzină serioasă 1 Sînt de menționat preocuparea conducerii uzinei pentru pregătirea temeinică a fabricației, operativitatea cu care ia măsuri pentru a urgenta livrarea

organizațiilor de partid este binevenită. Aș dori ca secretarii unor comitete orășenești, care au pe teritoriul lor întreprinderi noi, să relateze din experiența organizațiilor de partid în cultivarea în rîndurile tinerilor a dragostei față de muncă, a trăsăturilor muncitorilor înaintați.
Mihai COJOCARU 
secretar 
al Comitetului orășenesc 
de partid Suceava

CALIFICAREA LA NIVELUL
TEHNICII MODERNEîn sectorul meu de activitate intră și organizația de bază de la Fabrica de mobilă IPROFIL-Dej. Colectivul întreprinderii, deși tînăr, a obținut realizări importante. Planul pe primul trimestru a fost îndeplinit ; angajamentul luat în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei prevede Să se dea peste plan 150 garnituri de mobilă.Am căutat să ajut organizația de bază să pună în centrul preocupărilor ei cele mai importante probleme ale locului de muncă. Pornind de la faptul că întreprinderea este înzestrată cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, am considerat că activitatea legată de ridicarea calificării muncitorilor la nivelul tehnicii moderne nu trebuie lăsată numai pe seama conducerii întreprinderii și a comitetului sindicatului, ci de ea trebuie să se ocupe intens și organizația de bază.Am stat în întreprindere mai multă vreme, am discutat despre a- ceastă problemă cu membri de partid, cu fruntași în producție, am cerut și părerea biroului comitetului orășenesc. Pe baza discuțiilor purtate am ajutat organizația de bază, conducerea întreprinderii și comitetul sindicatului să întocmească un plan comun de ridicare a calificării. Planul a fost dezbătut într-o adunare deschisă de partid. Pe baza propunerilor făcute, cursurile au fost organizate pe meserii ; în prezent, peste 460 de muncitori urmează cursuri de ridicare a calificării.Periodic, biroul organizației de bază analizează cum se desfășoară cursurile, cum sînt îmbinate, în studiu, problemele teoretice cu cele practice, ia măsuri operative pentru înlăturarea greutăților ce se ivesc, încît cursanții să-și însușească cu-- noștințe temeinice. S-a stabilit ca mai mulți membri de partid,buni meseriași, cum sînt Vasile I Horj, Valentin Bodea, Paul Vasiliu și alții să se ocupe personal de ridicarea calificării a cîte 2—3 tineri muncitori.La îmbogățirea cunoștințelor profesionale contribuie și propaganda tehnică. Biroul organizației de bază și comitetul sindicatului au întocmit un plan de conferințe tehnice. Cei mai pregătiți ingineri din fabrică țin cu regularitate expuneri despre tehnologia materialelor, interpretarea desenelor tehnice, caracteristicile utilajelor, tehnica lă- cuirilor etc. ; cele mai multe expuneri sînt urmate de demonstrații practice. La gazetele de perete s-a introdus rubrica : „Noutăți în industria mobilei“. Cartea tehnică este larg popularizată în fabrică.în cadrul discuției inițiate în paginile „Scînteii“ m-ar interesa să aflăm cum îndrumă organizațiile de partid din întreprinderi similare acțiunea de ridicare a calificării muncitorilor, ce metode folosesc spre a stimula interesul tinerilor pentru însușirea tehnicii noi.

Gheorghe CIUC1U 
instructor al Comitetului 
orășenesc de partid Dej

comenzilor, pentru a învinge greutățile care apar pe parcursul îndeplinirii planului. Neprimirea la timp a unor materiale nu duce la întîr- zierea fabricației la o anumită comandă, ci, în legătură directă și continuă cu beneficiarul și proiectantul, se caută soluții de înlocuire cu alte sortimente de materiale e- xistente, în condițiile asigurării calității prevăzute în documentațiile tehnice. Sînt desigur fapte lăudabile din care ar avea de învățat și alte întreprinderi care execută comenzi pentru marile șantiere. .Scrisoarea trimisă redacției revine însă asupra unui lucru despre care s-a scris în articol. „Problemele de aprovizionare cu materiale răpesc și acum multă vreme unor cadre tehnice din întreprinderea noastră. Pînă la 15 aprilie n-am primit repartiții pentru o însemnată cantitate de laminate specificate și necesare pentru trimestrul II. Ar trebui să se țină seama că unele profile se laminează doar o dată pe trimestru. Or, dacă nu primim la timp toate repartițiile, nici noi nu putem să facem din vreme comenzile către uzinele siderurgice furnizoare. Credem că direcția generală tutelară din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va ține seama de cerințele uzinei și va lua măsuri să trimită Ia timp repartițiile pentru toate materialele necesare îndeplinirii planului,'îndeplinirea la termen a comenzilor pentru marile șantiere este o sarcină care privește nu numai colectivul uzinei, ci interesează deopotrivă și pe beneficiarii de

La Fabrica de creioane „Republica" Sibiu au fost puse în fabricație noi 
sortimente de creioane. în fotografie : Se face o ultimă revizie a unui 

nou lot de creioane

RĂSPUNDEM cititorilor
DUMITRU ALEXANDRU — Bozo- 

vici. Pot urma școala tehnică pentru a 
se califica în meseria de electronist, 
aparate de radio și televiziune, cu du
rata de trei ani (organizată de 
U.C.E.C.O.M.) tineri absolvenți ai școlii 
medii de cultură generală cu stagiul 
militar satisfăcut.

SZABO ZOLTAN — Sighet. Minis
terul Transporturilor și Telecomunica
țiilor, analizînd propunerea dv., a 
hotărît să fie repuse în circulație tre
nurile nr. 4 136 și 4 135 pe ruta Salva- 
Sighet și retur.

L. HRIȚCU — Piatra Neamț. Harta 
politică a" lurtiiî, ultima ediție, a fost 
executată și difuzată în anul 1963. In 
anul viitor va fi reeditată. Dacă astfel 
de hărți nu există în librăriile orașului 
și doriți să vă procurați, puteți face co
mandă la Direcția Dotării și Aprovizio
nării, din Ministerul Învățămîntului, 
str. Spiru Haret nr. 8.

UN GRUP DE CETĂȚENI — 
București. Ne întrebați dacă în timpul 
funcționării, televizoarele emit radiații 
care ar pune în pericol sănătatea tele
spectatorilor. Televizoarele nu emit ra
diații. Filtrele puse în fața ecranelor 
dau într-adevăr impresia unei imagini 
perfecte. Din punct de vedere tehnic, 
însă, nu se recomandă folosirea lor, 
deoarece ele supun la un efort de lu
minozitate televizoarele, ceea ce impli
cit duce la micșorarea duratei de func
ționare a tubului cinescop.

RODICA CHIUARU — Iași. După 
cum ne informează Ministerul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale examenul de 
calificare pentru absolventele școlilor 
de Cruce Roșie va avea loc între 23—• 
29 decembrie a.c. Amănunte veți putea 
afla din ziarul „Muncitorul Sanitar" și 
de la Comitetul regional de Cruce 
Roșie.

GHEORGHE BENGA — Cluj. Co
lectivul Fabricii „Ardeleana" din ora
șul Alba Iulia ne-a răspuns că în urma 
sesizării dv. a introdus unele modifi
cări în procesul tehnologic al fabricării 

investiții. Răspunzînd la critica făcută în articol, conducerea Uzinei metalurgice din Iași ne-a informat că „prin contractul 1 023 din decembrie 1963, am cerut să se modifice deschiderea . podurilor la 22.5 m“. Dar aceasta nu e suficient. în scrisoarea primită de la Bocșa se a- rată că „nici pînă în prezent Uzina metalurgică din Iași nu a clarificat problema celor trei poduri rulante“ din contractul amintit. Cazul se află în discuție la organele de arbitraj care nu au acceptat modificarea cerută. E lesne de înțeles că din vina beneficiarului se va ajunge să se întîrzie executarea acestor poduri rulante.Este îmbucurător că în ultimele luni Uzina mecanică din Timișoara a reușit să-și respecte obligațiile de colaborare și contractele privind livrarea de cărucioare pentru poduri rulante. Aceasta a ajutat pe metalurgiștii din Bocșa să-și realizeze planul la acest sortiment. De altfel și în răspunsul primit de la Uzina mecanică din Timișoara se menționează că întreprinderea nu mai are nici o rămînere în urmă în ce privește cantitatea, iar pe trimestrul I și-a respectat integral obligațiile de cooperare cu U.C.M.M.A.-Bocșa“.
★După cum se vede, metalurgiștii din Bocșa privesc cu exigență sporită și răspundere sarcinile ce le revin în acest an privitoare la livrarea comenzilor de construcții metalice și poduri rulante pentru noile obiective industriale. Cu un sprijin mai susținut din partea direcției generale din ministerul tutelar, printr-o colaborare șj mai strînsă cu beneficiarii de investiții și cu întreprinderile cooperatoare, ei își vor îndeplini și de acum înainte. în mod exemplar, aceste comenzi, ajutînd pe constructori și montori în străduințele lor pentru grăbirea execuției și dării în funcțiune la termen a noilor unități industriale.

Mircea ANGELESCU

încălțămintei. Acestea vor duce la îm
bunătățirea calității produselor.

VASILE SOARE — Iași. Studenții se 
pot transfera de la o facultate la alta 
înainte de începerea anului universitar 
și numai cei care sînt între anii II—IV 
de studii. Cererea de transfer trebuie 
să fie aprobată de rectorii ambelor in
stitute de învățămînt superior, în limita 
numărului de locuri planificate pentru 
anul respectiv de studii.

VASCAN MORDACHEU — Bucu
rești. Ținînd seama de propunerea ce
tățenilor din cartierul Cățelu, direcția 
comercială a Sfatului popular al Capi
talei a hotărît ca O.C.L. „Tutunul" să 
pună în vînzare prin unitatea sa din 
str. Fildeșului și produse de papetărie.

VILCEANU IOAN — Tr. Severin. 
Schimbarea numelui sau prenumelui se 
face prin decizia Direcției generale a 
miliției și se comunică sfatului popular 
respectiv. Prin urmare, va fi necesar să 
faceți o cerere arătînd motivele care vă 
determină să solicitați schimbarea nu
melui. Cererea se adresează secției de 
miliție în raza căreia locuiți.

ION VESA — Satu Mare. Manualul 
lăcătușului mecanic montator, precum 
și Manualul lăcătușului montator le pu
teți procura, contra cost, de la Librăria 
„Cartea prin poștă" din București, str. 
Biserica Enei nr. 16, raionul 30 De
cembrie.

Din noul peisaj al Văii Jiului.

TEATRE«CINEMA«TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Trubadurul — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Mam-zelle Nitouche — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media) : Maria Stuart — (orele 19) ; 
(Sala Studio) : Nora — (orele 19,30) ; 
(Sala Palatului R. P. Romîne): O femeie 
cu bani — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Antoniu și 
Cleopatra — (orele 19,30) ; (Sala Studio): 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon — (orele 20). 
Teatrul de Comedie : Casa inimilor sfă- 
rîmate — (orele 19,30), Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giuleștl : N-avem centru 
înaintaș — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii și tineret (Sala din str. C. Miile) : 
Ruy Bias — (orele 20) ; (Sala din str. 
Eremia Grigorescu nr. 24): Nu prea Albă 
ca zăpada și Motanul descălțat — (orele 
16). Institutul de artă teatrală șl cinema
tografică „I. L. Caragiale“ : Hamlet — 
(orele 20). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Șapte păcate — 
(orele 17), Revista de altădată — (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Omul care 
a văzut moartea — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Academiei) : A fugit 
un tren — (orele 16), Eu și materia 
moartă — (orele 20,30). Circul de stat : 
Păcală și Tîndală — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Limuzina neagră 
— cinemascop : Patria (10; 12.10; 14,20; 
10,30; 18,45; 21), Gluleștl (10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20,15), Floreasca (16; 18,15; 20,30).

Discuția cu privire la problemele artelor decorative și cerințele esteticii industriale urmărește, în principal, să găsească cele mai potrivite căi pentru realizarea, în industrie și în cooperație, a unor obiecte în care îmbinarea utilului cu frumosul să depășească faza de tendință și deziderat.Există largi posibilități de realizare, pe cale industrială, a unor obiecte corespunzătoare cerințelor actuale. Cine a vizitat fabricile de sticlărie din Cluj, Sighișoara, Mediaș, Pădurea Neagră și altele, s-a putut convinge că din mîinile măiestre ale muncitorilor de aici ies destule o- biecte demne de admirație, și că, pentru mulți meșteri din fabricile noastre, arta nu e de loc ceva inaccesibil. Cu toate acestea, în magazinele de specialitate, întîlnim încă o- biecte pe care nu le-am dori în casele noastre. Obiecte urîte, de prost gust. Se „împodobesc" pahare și căni cu floricele în culori ; se folosește adesea o decorație aurită ce se vrea cu tot dinadinsul „distinsă" — dar decorația este aplicată pe un material calitativ necorespunzător și, mai cu seamă, în cantități mult prea mari ; se fabrică apoi cești de cafea și de ceai în forme căutat moderne (baza extrem de mică), din care cauză se răstoarnă mult prea ușor (fabrica de porțelan de la Cluj), scrumiere din sticlă groasă, colorate violent, într-un verde aproape neverosimil etc. In privința formelor și a culorilor întrebuințate, un progres sensibil a înregistrat în cursul anului trecut fabrica de la Sighișoara, care a realizat, la prețuri accesibile, admirabile servicii de aperitive, de fumat, de cafea ș.a. Semne de progres și perspective încurajatoare există și în producția de vaze și bibelouri a acestei fabrici, unde se pare că s-a înțeles, în fine, că unele obiecte nu trebuie împodobite neapărat cu portrete sau cu scene de gen, ca să placă într-adevăr.. Vorbind despre producția artistică a cooperației meșteșugărești, e cazul să arătăm că în magazinele de aria aplicată, de asemenea, se face simțită o anume înnoire, un spor de exigență. In orice caz, ceramica neagră nu mai e ceva singular, ca o excepție. în producția cooperației. Noile țesături, pe bază de bumbac, cu motive colorate, inspirate din arta populară, au obținut, pe bună dreptate, adeziunea spontană a cumpărătorilor. Cu atît mai mult ne miră deci continuarea producției de o- biecte din lemn (lustruit, vopsit), figurine, diorame etc. rămase în a- fara bunului gust. Dar și mai supărătoare mi se par noile bibelouri din janilie (mătase) colorată — coșar!, păsări exotice, maimuțe căță- rîndu-se etc. — care nu constituie, nici pe departe, o reușită. Materialul acesta se pretează, mult mai bine, la confecționarea de jucării. Ce să mai vorbim de lămpile de noptieră lucrate „artistic" în formă de pește, din corn de vită ? Ori de statuetele din alabastru — de un prost gust evident —■ care se vînd la... tutungerii ? Exemple de acest fel mai sînt, dar ne oprim aici, con- siderînd că simpla lor enumerare nu este în măsură să lămurească de ce anume se mai produc și se in-

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 : Carpațl (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Feroviar (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30). 
Frații corslcani — cinemascop : Bucu
rești (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), Ex
celsior (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Au
rora (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; 
21), Buzești (14; 16,15; 18,30; 20,45), Arta 
(11; 16; 18,15; 20,30). Păpușile rîd : 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 
(ambele 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 Mathias ; Fotbal pe glob-1963 : Tim
puri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 Ia orele 21). Un suris în plină 
vară : înfrățirea între popoare (10,30; 
15,30; 17,45; 20), Cosmos (16; 18; 20), Bu- 
cegl (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21), Co- 
lentina (16; 18,15; 20,30). Foto Haber :
Cultural (16; 18,15; 20,30). Locotenent
Cristina : Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Totul 
despre Eva: Unirea (11; 15; 18; 21), Popu- 

artă decorativitroduc în circuitul comercial obiecte „de artă" — artizanale sau industriale — necorespunzătoaie.De ani de zile se discută, în presă și în ședințe, despre necesitatea organizării unei colaborări mai eficiente, sistematice, între artiștii plastici și producători ; fabricile au primit recomandarea să angajeze tineri absolvenți ai institutelor de artă plastică ; torurile centrale de resort și-au constituit consilii de avizare, din care fac parte și reprezentanți ai U.A.P. Dar ar trebui ca artiștii plastici să aibă un cuvînt mai cu greutate în consiliile și comisiile din care fac parte, simplele consultări dovedindu-se, cel puțin pînă acum, ineficiente , pe lîngă tinerii absolvenți ai institutelor, ar trebui săj meargă în fabrici, în atelierele 'ț?1' industrie, artiști cu experiență — .i specialiști în arta decorativă în general (astfel de artiști nici nu există), ci într-un domeniu bine precizat: ceramică, lemn, piele, sticlă etc. ; producătorii, însoțiți de specialiștii despre care vorbeam mal înainte,, să mai iasă, ei înșiși, pe poarta fabricii și să intre în muzee. Ar fi greșit să se creadă că în secțiile de artă decorativă ale Muzeului de Artă al R.P. Romîne, ale Muzeului Peieș, Brukenthal sau de la Muzeul de Artă Populară se găsesc numai o- biecte desuete, demodate. Și mai greșit ar fi să se creadă că ceea ce este expus într-o secție de artă decorativă a unui muzeu este tot ceea ce posedă muzeul în domeniul respectiv. La nici unul din muzeele a- mintite nu este expusă, uneori, nici măcar o treime din totalul de o- biecte. Restul se găsește la depozit, în condiții de conservare. Și acestea trebuie văzute de specialiști, de proiectanți.Așadar, nu numai colaborare între producători și artiști, ci și între fabrici și muzeele de artă. De ani de zile n-am văzut nici un colectiv d<? muncitori sau tehnicieni de la vreuna din fabricile interesate intrînd pe poarta Muzeului Peieș. Iar dacă totuși au venit, au făcut-o în calitate de excursioniști. Astfel au văzut puțin și, mai ales, în fugă. Sînt sigur că muzeele de artă din țara noastră sînt gata să pună la dispoziția fabricilor și cooperativelor, cu titlu de împrumut, variate modele de obiecte și servicii din porțelan, faianță, sticlă, textile, care să slujească drept documentare șl sursă de inspirație. Totodată, schimbul de păreri, pe viu, cu exemplificări concrete, între producătorii industriali și cooperatori pe de o parte, și muzeo- logi de specialitate, pe de alta, nu poate fi decît de bun augur pentru ridicarea nivelului calitativ al producției de obiecte de artă decorativă, realizate în serii mari, pe cale industrială sau meșteșugărească.Și, în sfîrșit, o propunere : organizarea unei expoziții cuprinzătoare de artă decorativă — deschisă pentru public și urmată de discuții. De pe urma unei astfel de acțiuni ar avea de profitat toată lumea ; ea ar contribui la înfrumusețarea caselor noastre, cărora, în multe privințe, artiști decoratori din toate sectoarele continuă să le rămînă datori.
Viorel OPREA
directorul Muzeului Peieș

Iar (15; 17,45; 20,30). Lovitură de pedeap
să : Flacăra (16; 18; 20). Călătorie în a- 
prilie : Vitan (15; 17; 19; 20,45). Cele trei 
lumi ale lui Gulliver : Munca (15; 17; 19; 
21), Cotroceni (14,15; 16,30; 18,45; 21). Ca
valerul Pardaillan — cinemascop: Moși
lor (15; 17; 19; 21). Lingă tine trăiesc oa
meni : 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).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Elevi șl inter
pret!. 19,45 — Filmul „Pisica de mare“. 
21,00 — Cîntece și dansuri populare ro- 
mînești. In încheiere : buletin de știri.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele do 1, 

2 și 3 mai. In țară : Vreme călduroasă 
și în general frumoasă, cu cer variabil. 
Vor cădea ploi locale, mai mult în nord- 
vestul țării și regiunea de munte. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar maxi
mele între 16 și 26 de grade, local mal 
ridicate. Dimineața, izolat, ceață. In 
București : Vreme în general frumoasă, 
cu cer variabil. Vînt slab pînă la potri
vit din vest. Temperatura în creștere.
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PRIMĂVARA
in parcurile Capitalei

Sosirea în Capitală

• ȘANTIER ÎN INSULA TRANDAFIRILOR • CONIFERELE DE...
CÎMP1E ® 1000 DE AMBARCAȚIUNI PE LACURI • CABINE 
PENTRU ÎNCĂ 2 000 DE PERSOANE

a tovarășuluiIn ziua de 29 aprilie a sosit în Capitală, la invitația Consiliului Central al Sindicatelor, tovarășul Louis Saillant, secretar general al Federației Sindicale Mondiale, pentru a participa la sărbătorirea zilei de 1 Mai.

Louis SaillantTovarășul L. Saillant va rămîne în continuare la cea de-a II-a Conferință sindicală internațională cu privire la problemele femeilor muncitoare, organizată de F.S.M. la București în zilele de 11—16 mai.(Agerpres)

RĂSFOIND PRESĂ STRĂINĂ
POLITICĂ Șl PETROL

Die Presse
Un oaspete de peste hotare denumea 

Bucureștiul „oraș al grădinilor". Această 
imagine se desprinde mai mult ca oricînd 
acum, cînd primăvara s-a instalat de-a 
binelea cu horbota ei de verdeafă și flori. 
In parcuri , și ștranduri grădinarii „plan
tează" noi frumusefi pentru a face cît mai 
plăcute locurile de recreere ale bucu- 
reștenilor.

Peisagiștii, floricultorii, pepinierișfii sini 
în plină activitate. Pe covorul verde se 
„pictează" mozaicul multicolor al florilor, 
sînt asfaltate noi alei, se reîmprospă
tează gazonul, iar mii de molizi și pini 
își schimbă „domiciliul” coborînd din 
munte în plină cîmpie. Decorul locurilor 
de recreere este completat în aceste zile 
primăvăratice cu peste 140 000 de arbori 
și arbuști și cu 1 000 000 de flori.

Peisajul cunoscut al parcului de pe ma
lul Herăstrăului s-a îmbogăjit cu pier
sici, pruni și cireși ornamentali, cu 
tufe de liliac și brazi argintii, ienuperi 
piramidali și mii de trandafiri. Insula 
trandafirilor a devenit un adevărat șan
tier. Rosariumul de aici a mai cîștigat 
încă 1 500 m p de teren pe care se ame
najează pergole pentru trandafiri agăjă- 
tori, se croiesc noi alei. La coiful rezervai 
disfracfiilor, electricienii și mecanicii fac 
ultimele verificări la roata mare, la scrîn- 
ciob, divanul fermecat, avioane, călușei, 
la pistele de biciclete, la „poligonul” de 
tir etc. De asemenea, casa de cultură din 
parc a fost amenajată pentru a putea găz
dui și spectacole cinematografice, iar 
pentru amatorii de dans a fost construit 
un ring. In parc vor fi instalate trei lunete 
astronomice.

Născut o dată cu brîul construcfiilor din 
Jur, parcul Circului de stat, cu frumosul 
său lac, din mijloc, se îmbogățește cu noi 
specii de arbori și arbuști ornamentali. 
Se sădesc aici aproape 4 000 de arbori 
și arbuști, trandafiri. Molizi înalfi de 6—7 
m sînt aduși pentru a crea și în această 
parte a Bucureșfiului un colfișor din po
doaba minunată a munfilor.

Ca în fiecare an întinerește și băfrînul 
Cișmigiu. Te întîmpină încă de pe acum 
cu mii de lalele, zambile, narcise și tran
dafiri. Este grădina cu cei mai mulfi vi
zitatori. Se pare că de acest lucru gospo
darii orașului au jinut seama. Vechiul 
chioșc pentru desfacerea apelor minerale 
a fost reamenajat, în jurul „buturugii" s-a 
și deschis grădina de vară.

Brazi argintii și alte specii de conifere 
au fost sădite și în Parcul Libertății. La 
Arene, vechile bănci au fost înlocuite, a- 
sigurîndu-se condiții bune de vizionare a 
filmelor pentru circa 3 000 de spectatori.

Lucrări intense se desfășoară în aceste 
zile și în noul parc din locul fostei gropi 
Floreasca. In noul cartier de locuinfe 
Balta Albă, în apropierea uzinelor I.O.R., 
se amenajează un parc cu o suprafafă de 
3 ha. O adevărată pădure se sădește în 
această primăvară și în jurul „Casei Scîn- 
teii".

Lucrătorii I.C.A.B. fac pregătiri intense 
în vederea deschiderii ștrandurilor Flo
reasca I și II, Băneasa, Tei, Mogoșoaia, 
ca și a celor din centrul orașului — Izvor 
și Libertăfii. Plajele au fost reîmprospă
tate, aducîndu-se peste 800 mc de 
nisip fin. Bazinele de înot au fost 
reamenajale și reparate. Au fost luate 
măsuri de îmbunătățire a alimentafiei cu 
apă potabilă în ștrandul Floreasca și Bă
neasa prin construirea de noi conducte. 
Instalațiile sanitare (dușuri, jeturi de apă) 
sînt verificate pentru a fi puse în stare de 
funcfionare. Suprafața ștrandurilor Flo
reasca și Mogoșoaia a fost extinsă. Au 
fost luate măsuri pentru mărirea spațiu
lui la vestiare și cabine. Și Snagovul, cel 
mai îndepărtat ștrand al Capitalei, se pre
gătește pentru primirea oaspefilor.

Pentru asigurarea asistentei medicale de 
urgenfă în fiecare ștrand va funcționa cîte 
un post de prim ajutor. De asemenea, 
pentru o mai bună deservire a vizitatori
lor va funcfiona un număr sporit de uni
tăți comerciale. Restaurante, bufete, cen
tre de răcoritoare, tonete cu articole de 
plajă, cu tutun, chioșcuri cu ziare și re
viste vor exista în toate ștrandurile. S-au 
făcut demersuri și pentru sporirea postu
rilor telefonice publice.

Pentru plimbări pe lacuri au fost pre
gătite aproape 1 000 de ambarcafii cu 
rame și motor. Anul acesta a fost con
struit un nou bac de traversare cu o ca
pacitate de 100 de persoane, care va 
naviga pe lacul Snagov.

După cum se vede, mîna harnică a 
miilor de meșteri ai frumosului a pregătit 
din timp totul pentru ca oaspeții locurilor 
de recreere citadine să se simtă cit mai 
bine.

Gheorghe PETRESCU

Plimbări de agrement pe lacul Herăstrău Foto : M. Cioc

Mașini și instalații moderne 
pentru mecanizare in zootehnie
(Urmare din pag. I-a)

8,4 m una de alta, metodă care se poate 
aplica ținînd seama de starea de umidi
tate a finului. Fafă de alte tipuri de gre
ble mecanice, noua mașină prezintă a- 
vantajul că strînge și fînul din fața trac
torului. évitîndu-se degradarea lui. Ma
șina, care poate lucra cu o viteză relativ 
mare, de pînă la 11 km pe oră, are o 
productivitate de 24 de hectare pe zi și 
chiar mai mult. Se remarcă, totodată, 
construcția simplă, mașina neavînd orga
ne de transmisie ; rotile proprii se în- 
vîrtesc în contact cu solul și de la una 
la alta, progresiv, împing fînul lateral 
pînă ce acesta ajunge să formeze o sin
gură brazdă.

In afara mașinilor care servesc la pre
pararea furajelor, industria noastră cons- 
iructoare de mașini agricole fabrică o se
rie de instalații pentru mecanizarea lu
crărilor care cer un volum mare de mun
că în fermele zootehnice. Cît de impor
tante sînt noile utilaje penfru alimenla- 
ea cu apă, transportul furajelor și 

gunoiului de grajd ne putem da ușor 
seama gîndindu-ne la cantitățile de mili
oane de kg de apă sau furaje cîte sînt 
necesare înlr-c- singură fermă de vaci. 
Numai intr-un grajd cu o capacitate de 
100 de vaci sini necesari circa 2 000 000 
de litri de apă pe an pentru adăparea 
animalelor, spălat etc. Introducerea adă
pătorilor automate se poate face cu 
cheltuieli mici care se recuperează în
tr-un timp foarte scurt, atît în grajdurile 
noi, cît .și în cele vechi unde s-au făcut 
lucrări de captare a apei.

Pentru fermele de porci s-au cons
truit adăpători automate A.P. 2, cu nivel 
constant. O singură adăpătoare de acest 
fel este suficientă penfru 100 de porci 
puși la îngrășat sau pentru 150 capete 
tineret porcin. Constructorii au avut în 
vedere cerinjele acestor animale de a 
avea apă la temperatura potrivită atît 
vara cît și iarna. Ei au asigurat izolarea 
termică a adăpătorii, iar pentru vreme 
de iarnă au instalat o lampă cu raze in- 
fraroșii ce împiedică înghețarea apei.

Pentru ușurarea muncii îngrijitorilor de 
vaci se folosește transportorul cu raclefi 
pentru evacuarea gunoiului, Fiind acțio
nat de un motor electric, este suficient 
ca îngrijitorul să apese pe un bufon pen
tru ca sutele de metri de lanțuri cu ra- 
cleji să evacueze gunoiul din interiorul

grajdului și să-l încarce direct în remorci, 
îngrijitorul nu are altceva de făcut decîi 
să tragă gunoiul de pe ștandul vacilor 
pe transportor. Această muncă este in
comparabil mai ușoară decît căratul gu
noiului cu mijloacele obișnuite. De acest 
lucru s-au convins îngrijitorii de la G.A.S. 
Băilești, regiunea Oltenia, Belciugatele, 
regiunea București, Sînandrei, regiunea 
Banat, și altele care lucrează în grajduri 
dotate cu asemenea transportoare.

Interesant este și felul cum s-a rezolvat 
problema încărcării gunoiului de grajd, a 
porumbului siloz și a altor produse agri
cole. In acest scop a fost construit încăr
cătorul pivotant cu greller I.P.G.-0,5 care 
se montează pe tractor, fiind acționai 
hidraulic. Cu ajutorul acestui greifer mi
nuit de un singur tractorist, se pot în
cărca pe oră 20—25 tone nutre) însilozat 
sau 25—30 de tone de gunoi de grajd.

Una din lucrările care necesită un mare 
volum de muncă în ferme este mulsul 
vacilor. Și această operație este mult ușu
rată în fermele de animale în care se fo
losesc instalafiile de muls-tip Banat. Efor
tul depus de mulgători în cazul mulsului 
manual, este înlocuit de generatorul de 
vacuum. Laptele curge în bidoanele 
de muls fără a mai veni în contact 
cu aerul, în condiții de igienă perfectă. Pe 
lîngă că folosirea acestei instala
ții reduce de zeci de ori efortul mul
gătorilor, asigură, totodată, și creșterea 
apreciabilă a productivității muncii. Fafă 
de 8—12 vaci mulse manual de un îngri
jitor, cu ajutorul instalației se asigură 
mulsul la 20—25 de vaci.

Fiecare dintre mașinile și instalațiile 
folosite în fermele de animale ușurează 
munca îngrijitorilor, contribuie la crește
rea producției. In fermele în care s-a 
organizat mecanizarea complexă a lucră
rilor a crescut mult și productivitatea 
muncii. Acest lucru este strîns legat și de 
felul cum sînt amplasate construcțiile și 
mai ales de amenajarea lor interioară. 
Experiența multor gospodării arată că cu 
aceleași investiții destinate construcțiilor 
zootehnice și cu aceleași materiale folo
site mai chibzuit se pot asigura spațiile 
necesare pentru mecanizarea lucrărilor 
în prezenf sau în perspectivă.

Specialiștii din cadrul Institutului de 
cercetări pentru mecanizarea agriculturii 
și întreprinderii de prototipuri lucrează 
pentru realizarea a noi mașini agricole 
și perfecționarea celor existente.

Ședința grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentareLa 29 aprilie a avut loc la sediul Marii Adunări Naționale, sub președinția acad. Mihail Ralea, ședința membrilor grupului național romîn din Uniunea interparlamentară. Secretarul grupului, Stanciu Stoian, a prezentat darea de seamă cu privire la sesiunea de primăvară a

Uniunii interparlamentare, care a avut loc la Lucerna (Elveția) și la activitatea desfășurată de delegația grupului național romîn la această sesiune. Au luat cuvîntul deputății Barbu Solomon, Traian Ionașcu, Elena Livezeanu și Mircea Re- breanu. (Agerpres)
Plenara Consiliului Editurilor si difuzării cărțiiJ JIn sala de’ marmură a Casei Scînteii a avut loc miercuri ședința plenară a Consiliului editurilor și difuzării cărții din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. A fost discutat proiectul planului tematic editorial pe anul 1965, La ședință au participat, ca invitați, academicieni, scriitori, profesori universitari, critici literari, specialiști din diferite domenii.Prevederile de editare pentru viitorul an au fost supuse dezbaterii Consiliului mai devreme ca de obicei. Listele de lucrări prezentate spre discuția consiliului au fost

elaborate în urma unei largi consultări a oamenilor de știintă și cultură și a studierii planurilor de cercetare ale instituțiilor de specialitate. Ele au fost de asemenea analizate în consiliile redacționale și colegiile editurilor din care fac parte peste 500 specialiști.Vorbitorii au făcut numeroase propuneri pentru îmbunătățirea și completarea planului editorial pe anul 1965.în încheierea plenarei a luat cuvîntul tov. Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. (Agerpres)
A apărut nr. 1/1964 al Revistei de filozofieA apărut numărul 1 pe anul 1964 al Revistei de filozofie. El cuprinde articolele : Marxismul și concepțiile burgheze despre originile moralei de C. I. Gulian ; Antropologicul și socialul în explicarea științifică a religiei de Oct. Chetan ; Specificitatea esteticului vieții cotidiene de 
Marcel Breazu ; Cu privire la conștiința de sine a opiniei publice socialiste de Niculae Bellu ; Despre unele aspecte gnoseologice ale noțiunii de rezonantă în chimie de 
Tomin Uros ; Dialectica normalității biologice de Al. Lungu ; Paradoxele

logico-matematice și procesul cunoașterii de Gheorghe Enescu.Revista publică comunicarea : Ce este ipoteza ? de Henri Wald, iar la. rubrica — discuții : Informație și semnificație — de Victor Preda, ; Legătura informațională în cadrul, interacțiunii dintre sistemele materiale — de Victor Sahleanu.La rubrica : Critică și bibliografie sînt cuprinse materialele : Structura lumii : lucruri, proprietăți, relații 
(Sorin Vieru) ; Intuiție și rațiune dialectică (Ileana Mărculescu). Revista se încheie cu un buletin bi
bliografic.

Concurs pentru crescătorii de viermi de mătaseAnul trecut, creșterea viermilor de mătase a cunoscut o mare dezvoltare, obținîndu-se cu peste 290 tone gogoși mai mult decît în anul 1962, fiind cea mai mare producție de gogoși de mătase realizată în țara noastră. Aceste rezultate se da- toresc extinderii sericiculturii în peste 1 500 gospodării colective. In scopul dezvoltării creșterii viermilor de mătase în gospodăriile colective, în gospodăriile personale ale colectiviștilor, în școli și pentru stimularea aplicării metodelor științifice care să ducă la creșterea producției de gogoși de mătase, în acest an, Ministerul Industriei Ușoare, împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii și cu spri

jinul Consiliului Național al Femeilor, organizează un concurs dotat cu premii. La baza organizării concursului stau următoarele criterii : cantitatea de sămînță pusă în creștere față de cea prevăzută în contract ; producția medie realizată la gramul de sămînță în raport cu producția medie stabilită pentru regiunea respectivă ; cantitatea de gogoși de mătase calitatea întîia față de total gogoși realizate și predate. Pentru o mai justă clasificare a cîștigătorilor, s-a făcut o grupare a regiunilor în funcție de ponderea pe care o au în sericicultură. Cîștigătorilor le vor fi acordate importante premii, la stabilirea cărora se va ține seama de punctele acumulate.

Ziarul austriac „Die Presse” a publica' 
recent un articol în care analizează poli
tica Angliei în Orientul Mijlociu.

Leul britanic, care se retrage din Afri
ca, cu coada între picioare, trage din 
timp în timp cîte un răget, pentru a-și 
menjine interesele petroliere în golful 
Persic. A făcut asta recent, trimijînd o ex
pedite de pedepsire împotriva unei for- 
tărefe yemenite...

Atacul asupra fortului nu este numai 
un ecou întîrziat al fostei diplomații a tu
nului. El este, sau cel pujin poate fi in
terpretat, ca o sprijinire indirectă a rega- 
liștilor care mai luptă încă în Yemen. A- 
cest aspect dă incidentului o amprentă 
deosebită. Și fostul imam al Yemenului 
avea mereu pretenții asupra Adenului și 
a teritoriilor din jur.

...Partea cea mai substanțială ce a ră
mas de pe urma imperiului colonial, sînt 
beneficiile de pe urma petrolului din gol
ful Persic, în special din Kuweit, pilonul 
balanfei de plăți britanice, a cărui pier
dere ar avea urmări inimaginabile. Ade- 
nul, ca ultimă bază militară britanică la 
sud de Suez, are ca scop tocmai păzirea 
acestor interese. Ministrul apărării, Thor- 
neycroft, a spus de curînd că în orice îm
prejurări și în ciuda oricăror presiuni po
litice, Anglia va menfine Adenul, Dom
nește o mentalitate asemănătoare cu „ce 
avem, păstrăm cu orice pref”, care a dus 
la incidentul de la Suez. In această luptă 
diplomafia britanică se bazează pe cele 
mai retrograde forțe care mai există azi 
în lume. Asta o face atît în Federația 
Arabiei de sud, cît și în golful Persic în
suși.

Politica britanică în Orientul Mijlociu 
a forjat Adenul să intre înfr-o federație 
în care emiri absolufi își guvernează ță
rile ca pe vremea lui Abraham și le lasă 
să doarmă în același stadiu de civiliza
ție ca și atunci. Pentru Aden, care trăiește

din încasările penfru încărcarea cu căr
bune a 5 000 de vase anual și a bazei 
engleze, alipirea forjată la Federație a 
reprezentat o decădere politică. Actualul 
guvern al Adenului, autonom cu numele 
numai, se bazează pe un drept de vot 
problematic, Majoritatea populației este 
cel puțin împotriva federației. O reformă 
a constitu(iei a fost tărăgănată prin ex- 
plodarea unei bombe, ce a avut ca ur
mare arestarea politicienilor opozifiei. 
Șeicii se simt foarte bine sub ocrotirea 
britanică, la care s-a adăugat acum um
brela unei federații, dar folosul pe care 
îl pot trage englezii pe viitor de aici 
este nesigur.

O situație asemănătoare este și în șei- 
catele din golful Persic, care sînt protec
torate britanice ; chiar și independentul 
Kuweit arc cu Anglia un tratat de ajuto
rare „reciprocă". Este clar că în țările a- 
cestea, pe lîngă petrol, sînt apărați nu
mai domnitorii și suita lor cea mai intima. 
Cu o oarecare excepție în privința Ku
weitului, Anglia apără puteri care se află 
cu un secol in urma actualei ere. Urma
rea este că populafia de acolo e atît îm
potriva șeicilor, cît și împotriva englezi
lor.

0 H0ÏÂRIRE vau DISCUTATĂ
A

DIE WELT
zile pentru Franța și este ocupat 
moment de un contraamiral en-

cuvântărilor festive

Ziarul vest-german „DIE WELT" pu
blică un articol consacrat relațiilor dintre 
(ările membre ale N.A.T.O., din care spi
cuim :

Intr-un viitor apropiat, Franfa inten
ționează să-și retragă toți ofițerii de ma
rină francezi din statele majore ale 
N.A.T.O. Acest lucru s-a aflat la Paris 
vineri din surse bine informate. O hotă- 
rîre corespunzătoare a guvernului fran
cez, se pare că a fost adoptată încă săp- 
tămîna trecută. Există suficient femei să 
presupunem că partenerii Franței din 
cadrul N.A.Ț.O, au și fost informați des
pre acest viitor pas. Rechemarea tuturor 
ofițerilor de marină francezi din statele- 
membre ale N.A.T.O. este considerală, 
în cercurile militare ale N.A.T.O., drept 
o hotărîre cu consecințe grave. Potrivit 
părerii unanime, însemnătatea ei depă
șește considerabil pe cea a retragerii 
flotei franceze din N.A.T.O., retragere pe 
care de Gaulle a ordonat-o în primăvara 
anului 1963.

încă în timpul războiului din Algeria, 
președintele statului, de Gaulle, a retras 
flota franceză din Marea Mediferană de 
sub comandamentul suprem aliat, căruia 
i-a fost subordonată în timp de pace. 
Acum un an, el a extins această măsură 
și asupra. Unităților navale din Atlantic.'-’ 
Atunci, acest pas a fost justificat prin 
transferarea unei mari părfi a forjelor 
navale din Toulon la Brest. Din clipa cînd: 
și-a retras flota din Marea Mediferană 
din N.A.T.O., Franța a renunfat la ocupa
rea funcției de comandant suprem ad
junct al marinei din cartierul general. 
Din cei 4 comandanți adjunefi supremi - 
ai N.A.T.O. pentru Europa — armata de 
uscat, marină, aviație și recent, armele 
atomice — comandamentul marinei a 
fost dintotdeauna rezervat unui amiral 
francez. Acest post este ținut deschis de

.

După victoria din Suedia

Tinerii noștri fotbaliști susțin 
două meciuri în R. F. Germană

STOCKHOLM (prin telefon). —• Meciul 
de fotbal dintre echipele de tineret ale 
R. P. Romîne și Suediei, disputat marji în 
nocturnă pe stadionul „Idrottspark" din 
orașul Norrkoping, a fost urmat de co
mentarii elogioase la adresa tinerilor ju
cători romîni, care au repurtat victoria cu 
scorul de 3—1. Cu toate că au fost con
duși la pauză cu 1—0 (prin punctul în
scris de Carlsson în min 2), tinerii fot
baliști romîni au obținut o frumoasă vic
torie, după un joc de bună valoare teh
nică. Echipa romînă a jucat excelent în 
repriza secundă, dominînd cu autoritate. 
Cele trei goluri ale . formației noastre 
le-au marcat Frăfilă (2) și Adam.

Unul din selecționerii echipei suedeze, 
Ingemar Ingevik, a declarat după meci : 
„Știam că echipa de tineret a Romîniei 
este puternică, dar de data aceasta ea 
ne-a surprins prin abilitatea cu care s-a 
apărat în prima repriză și modul energic 
în care a atacat în cea de-a doua parte 
a jocului, Victoria oaspeților noștri este 
pe deplin meritată". Corespondentul zia
rului „Idrottsbladet", Tomrr^ Engstrand, 
scrie în comentariul său : „Conduși cu 
1—0 la pauză, după o lungă perioadă de 
dominare a suedezilor, fotbaliștii romîni 
nu s-au dat bătuți. Ba, dimpotrivă, în re

priza a doua, ei au preluat inițiativa, ac- 
jionînd ca un „11” bine sudat. Echipa 
romînă a jucat rapid, cu combinafii bine 
concepute la mijlocul terenului și finali
zate cu mare efect. Jucătorii noștri au 
încercat să oprească elanul romînilor prin 
pase scurte și repetate, dar partenerii lor 
au găsit întotdeauna drumul cel mai di
rect spre poartă. Mi-au plăcut foarte 
mult din echipa romînă Frăfilă, autor a 
două goluri, mijlocașul lancu, fundașul 
Dumitru Nicolae și portarul Haidu. Acesta 
din urmă a apărat multe șuturi pericu
loase în prima repriză".

Echipa de tineret a R. P. Romîne a ju
cat în următoarea formafie : Haidu — 
Lupescu, Dumitru Nicolae, Grăjdeanu, 
Hălmăgeanu — Jamaischi (din min. 46 
Surdan), lancu — Sorin Avram, (din min. 
60 Pavlovici), Frăfilă, Adam, Sfoicescu.

Miercuri, tinerii fotbaliști romîni au 
plecat în R. F, Germană, unde vor susfine 
două meciuri. Astăzi, ei întîlnesc la 
Nürnberg o selecționată locală, alcătuită 
din jucători de primă categorie. La în
ceputul săptăminii viitoare, echipa noa
stră va juca la München în compania u- 
neia dintre cele mai cunoscute formafii 
vest-germane — München 1860.

In cadrul complexului sportiv din parcul „23 August" din Capitală se
desfășoară o bogată activitate atletică. La începutul acestei săptâ- 
mîni a avut loc aici un concurs pentru juniori la care au luat parte nu
meroși concurenți și concurente. In fotografie : start în proba de 60 m 

plat junioare

TRĂGĂTORII ROMÎNI
AU CÎȘTIGAT
„CUPA ȚĂRILOR LATINE"VENEȚIA 29 (Agerpres). — Pentru a 6-a oară țintașii romîni au cîștigat miercuri la Veneția tradiționala competiție internațională „Cupa țărilor latine". Proba de pistol viteză a revenit reprezentantului nostru I. Tripșa cu 593 puncte (record R.P.R.) urmat de colegii săi M. Dimitriu—588 puncte și Șt. Petrescu— 586 puncte. I. Olărescu s-a clasat pe primul Ioc la armă liberă calibru redus 3x40 cu 1156 puncte, întrecînd pe T. Ciulu—1139 puncte și I Sîrbu— 1130 puncte. Cel mai bun rezultat în proba de 60 focuri culcat a fost înregistrat de I. Sîrbu—593 puncte. Proba de pistol precizie a revenit lui Garcia (Spania)—547 puncte. La actuala ediție a „Cupei țărilor latine“ au participat trăgători din Italia. Spania, Portugalia, Monaco, Belgia și Grecia (în afară de concurs). Următoarea ediție se va desfășura a- nul viitor la Monaco.

In cîteva rînduri
• In cadrul concursului de atletism des

fășurat miercuri în Capitală au fost în
registrate - serie de performanțe valoroa
se. Astfel, în proba de triplu salt Șerban 
Ciochină a realizat 16,16 m, stabilind un 
nou îecord al țării (vechiul record era de 
16,13 m). N. Calnicov a egalat recordul 
republican în proba de săritură în lungi
me — 7,61 m, iar C. Drăgulescu a aruncat 
ciocanul la 61,60 m. Proba feminină de să
ritură în lungime s-a încheiat cu victoria 
recordmanei yiorica Viscopoleanu — 6,09 
m, Ia 5 cm de recordul țării,

O Pe stadionul „Dunărea“ din Galați 
s-a desfășurat ieri partida amicală interna
țională de fotbal între echipa locală „Și- 
derurgistul” șj Spartak-Sofia.

Gălățenii au obținut victoria cu scorul 
de 2—1.

0 Halterofilul sovietic Nikolai Miro- 
nenko a stabilit un nou record mondial la 
categoria semigrea — stilul împins, cu per
formanța de 165,5 kg. Vechiul record, de
ținut de englezul Martin, era de 165 kg.

0 In turneul final al campionatului 
mondial feminin de baschet, R. P. Bulga
ria a învins Peru cu 79—44, iar echipa 
S.U.A. a întrecut Brazilia cu 51—43.

aniversări a

ani de 
pentru 
glez.

Au trecut zilele 
consacrate alianței atlantice, rostite cu
prilejul celei - de-a 15-a
N.A.T.O, Nu este exclus că doar de dra
gul lor, președintele de Gaulle a lăsat, să 
treacă un scurt interval pentru a-și uimi 
acum aliafii exprimînd intenția Franței de 
a retrage în viitor ofițerii de marină 
din unele comandamente N.A.T.O., sau 
chiar din toate. O spunem de la bun în
ceput : însemnătatea militară a măsurii 
este infimă, dar din punct de vedere po
litic aceasta poate fi asemuită cu o lovi
tură de tobă.

Nu este încă întru totul clar dacă hotă- 
rîrea franceză se referă la toate statele 
majore și dacă se extinde și asupra nive
lului comandamentului suprem aliat din 
Europa. Deși aceste nuanfe ar prezenta 
un deosebit interes, esențialul rămîne to
tuși faptul că aceasta constituie o demon
strație fă)ișă a șefului statu'ui francez îm
potriva structurii alianței atlantice, împo
triva puterii ei politice și militare atît 
de inegal. împăr)ite. Ca întotdeauna, în 
asemenea hotărîri izolate ale generalului 
de Gaulle, lovitura este îndreptată împo
triva Statelor Unite.

Ziarul își exprimă în continuare păre
rea că oricît ar părea de incompatibil 
cu politica sa, de fapt, de Gaulle nu do

rește o ruptură cu N.A.T.O. In nenumă
rate declarații, șeful statului francez a asi
gurat tot mereu că nici calea sa proprie 
în ce privește înarmarea atomică — con
stituirea „forței de șoc" — nici numărul 
foarte redus de trupe subordonate, chiar 
în timp de pace, comandamentului atlan
tic, nu schimbă nimic în ce privește de
plina dorin(ă de a colabora strîns cu 
N.A.T.O. Retragerea inițială a flotei fran
ceze din Marea Mediferană și, anul tre
cut, a unităti*or din Atlantic din cadrul a- 
lianfei, și subordonarea lor concomitentă 
unui comandament national au fost înso
țite de asigurarea că aceste măsuri sînt 
valabile doar penfru timp de pace.

Intrucît comitetul de legătură al coman
damentului Canalului Mînecii și-a tinu* 
acum cîteva zile întrunirea fără ca ami
ralul francez care participă la el să-și f' 
făcut apariția sau să fi trimis un locțiitor, 
fantezia și-a dat frîu liber. Alianța atlan
tică se află, în orice caz, în fata unui 
eveniment care indică mai degrabă că 
ea este treptat golită de conținut. Datorită 
inexistentei unei politici externe unitare și 
datorită problemei nerezolvate a condu
cerii ei politice, alianța scîr(îie astăzi din. 
toate încheieturile. Ea nu a găsit încă un 
răspuns la schimbările ce rezultă din 
punctul de vedere tehnic din dezvoltarea 
rachetelor, din cel militar — din vulne
rabilitatea Statelor Unite, și din cel poli
tic — din conșfiinfa mereu crescîndă a 
Europei și care duc la o diviziune a inte
reselor statelor-membre. Starea de criză 
a alianfei n-a fost nici pe departe biruită.

' ' ' ' ' '

Reuniunea președinților Comitetelor 
de colabora re ba leanicăBELGRAD 29 (Agerpres). — In zilele de 28 și 29 aprilie a avut loc la Belgrad reuniunea președinților Comitetelor de colaborare balcanică pentru stabilirea ordinei de zi a celei de-a IV-a întîlniri a reprezentanților acestor comitete, care va Ii or-

ganizată anul acesta în capitala R.S.F. Iugoslavia.Din partea R.P. Romîne a participat Mihai Ghelmegeanu, președintele Comitetului romîn pentru colaborare balcanică.
Prezențe romînești în străinătateFLORENȚA 29 (Agerpres). — Grupul soliștilor baletului romîn, care se află în turneu în Italia, a dat marți seara primul spectacol la Florența pe scena teatrului „Pergola“. Spectacolul s-a bucurat de un succes deosebit, artiștii fiind aplaudați la scenă deschisă și chemați la rampă după fiecare dans executat.Presa locală se referă în mod elogios la spectacolul prezentat. Ziarul „Giornale del Mattino“ în articolul „Fantezie de dansuri celebre la teatrul „Pergola“, arată că spectacolul de la Florența al artiștilor romîni a dezmințit toate afirmațiile celor care susțin că recitaluri din fragmente de operă sînt neconvingătoare și nejustificate. Dezmințirea — arată autorul articolului — a fost posibilă prin execuția de o măiestrie deosebită a interpreților romîni, care sînt elemente dotate cu o tehnică strălucitoare și o intuiție muzicală sigură“.

LONDRA 29 (Agerpres). — Directorul general al Consiliului Britanic, sir Paul Sinker, a oferit o masă în cinstea delegației oamenilor de artă romîni. condusă de Dumitru Popescu. vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, care participă la festivitățile prilejuite, de cea de-a 400-a aniversare a naș-, terii lui William Shakespeare.Au participat sir Fordham Flower, președintele guvernatorilor Teatrului Memoria] Shakespeare. R. Cecil, directorul Departamentului Cultural din Foreign Office, R. L. Speaight, directorul Secției contactelor Est- Vest din Ministerul Afacerilor Externe. oameni de cultură și artă.Delegația romînă a făcut o vizită secretarului genera] al Consiliului de Artă și Cultură al Marii Britanii, dl. Nigel Abercrombie.

EXPEDIȚIA ÎNTÎMPINĂ GREUTĂȚI

Expediția norvegiană condusă de 
B. Staib, care și-a propus să ajun
gă la Polul Nord pe jos, întîmpină 
serioase dificultăți în drumul ei 
din cauza condițiilor de climă ex
trem de aspre. Cantități enorme de 
zăpadă foarte afinată și ghețari 
uriași neprevăzuți în itinerariul 
expediției îngreunează înaintarea 
ei spre Pol. Deși au trecut mai 
bine de cinci săptămîni, expediția 
nu a putut străbate decît o distan
ță de 125 mile, în timp ce alte 450 
de mile o mai așteaptă pînă la 
Pol. Obiectivul primei etape este 
atingerea stației meteorologice a- 
mericane, situată la o distanță de 
250 mile depărtare de Pol.

realizat de către Uniunea interna
țională a telecomunicațiilor și Co
misia economică a O.N.U. pentru 
Africa.

VIOLENT CUTREMUR 
DE PAMÎNTLa 29 aprilie s-a produs în re

giunea Atenei un violent cutremur 
de pămînt Potrivit primelor infor
mații, epicentrul cutremurului se 
situează în apropiere de Voios, la 
aproximativ 84 de mile nord de 
Atena Din primele știri reiese că 
nu s-au înregistrat victime ome
nești și nici pagube materiale im
portante.

200 DE ASASINATE
REȚEA DE TELECOMUNICAȚII 

CONTINENTALE

Ziarul „Ghanaian Times" rela
tează că în curînd în Africa vor 
începe lucrările pentru construi
rea unei rețele de telecomunicații 
continentale, care va permite sta
bilirea unei legături telefonice di
recte cu orice țară africană. Acest 
proiect include pregătirea a 8 000 
de specialiști africani în domeniul 
telecomunicațiilor. Proiectul va fi

Autoritățile columbiene au a- 
nunțat că după trei ani de urmă
rire faimosul bandit Jacinto Cruz 
Usma. supranumit „Sîngele ne
gru". a foșt. ucis în cursul unei 
lupte cu polițiștii în localitatea El 
Cairo. Usma. care are pe conștiin
ță peste 200 de asasinate, se refu
giase la ferma fratelui său care 
l-a denunțat poliției. Alți trei 
membri ai bandei lui Usma au 
fost, de asemenea, uciși. Un poli
țist a fost grav rănit.



GENEVA SIRIA: Conflictul dintre

Un bilanț al tratativelor 
pentru dezarmare

autorități și comercîanți
U Thant despre implicațiile 
problemei cipriote

Corespondență din Atena

ACTUALITATEA POLITICĂ

Cuvintarea reprezentantului R. P, RomîneGENEVA 29 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la ședința din 28 aprilie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, Vasile Dumitrescu, șeful delegației R. P. Romîne, a arătat că bilanțul sesiunii, după mai bine dé trei luni de activitate, este departe de a concorda cu atmosfera favorabilă în care Comitetul și-a reluat activitatea. Desigur, acordurile realizate anul trecut, la care se adaugă hotărîrea recentă a guvernelor U.R.S.S., S.U.A. și Angliei cu privire la reducerea producției de materiale fisionabile în scopuri militare, sînt de natură a favoriza descinderea, a ușura dezarmarea. Totodată, nu pot fi însă trecute cu vederea și o serie de fapte și acțiuni care duc într-o direcție contrarie.Șeful delegației R. P. Romîne a fcpus că Comitetul n-a izbutit, din Cauza opoziției unor . delegații occidentale, nici măcar să se pună de acord asupra lansării unui apel către guverne prin care să fie invitare să-și reducă cheltuielile militare, în ciuda unor asemenea fapte, cred că putem conchide totuși că tendința de a se ajunge la acorduri în direcția dezarmării a început să se Concretizeze.Alături de delegațiile celorlalte țări socialiste, delegația romînă va continua să depună eforturi pentru înlăturarea dificultăților existente, acordînd atenția corespunzătoare oricărei propuneri tinzînd la promovarea cauzei dezarmării și asigura-

rea unei adevărate securități, la care toate statele sînt îndreptățite în egală măsură.Referindu-se apoi la numărul a- preciabil de propuneri și sugestii în ceea ce privește măsurile colaterale, reprezentantul romîn a arătat că însăși amploarea problematicii la care încă care apoi zone giuni ale lumii, căreia guvernul romîn i-a acordat și continuă să-i a- corde o importanță deosebită, arătînd că acest lucru este dovedit și de eforturile sale în direcția creării unei zone lipsite de arme nucleare în regiunea Balcanilor. Delegația romînă este convinsă că dacă se va da dovadă de bunăvoință și de perseverență în căutarea unor soluții reciproc avantajoase, orice probleme pot fi rezolvate.în încheiere, șeful delegației R.P. Romîne a arătat că sugestiile prețioase și schimbul de vederi care a avut loc nu se vor limita doar la cristalizarea deosebirilor dintre pozițiile existente, ci va ușura obținerea unor succese. El a subliniat că delegația romînă împărtășește părerea că întreruperea lucrărilor nu trebuie să fie o vacanță, ci o perioadă de muncă consacrată găsirii soluțiilor celor mai adecvate pentru problemele discutate.

se referă aceste propuneri este o dovadă a posibilităților de dispune Comitetul. El a vorbit despre problema creării de denuclearizate în diferite re-

Decernarea medaliei „Joliot Curie" unor reprezentanți 
ai mișcării pentru paceBUDAPESTA 29 (Agerpres). — In ședința sa de la Budapesta, Prezidiul Consiliului Mondial al Păcii, constatînd meritele deosebite față de mișcarea internațională a partizanilor păcii, a decernat medalia de aur „Joliot Curie“, cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a mișcării internaționale a partizanilor păcii, unui număr de 10 reprezentanți ai

mișcărilor pentru pace din diferite țări.De asemenea, au fost distinși postmortem Tevfik Munir, fost secretar al Comitetului Păcii din Irak, Julian Grimau, erou al poporului spaniol, și Aii Bumendjel (Algeria), fost membru al Consiliului Mondial Păcii.

DAMASC 29 (Agerpres). — Corespondenții de presă anunță că marți seara, forțele siguranței siriene au pătruns în clădirea Camerei de comerț, unde avea loc o ședință comercianților. Ședința a fost în- ne- să El na-

a suspendată iar 30 dintre participanți a- restați. Această acțiune a fost treprinsă după ce în cursul zilei gustorii din Damasc au refuzat răspundă la chemarea lui Amin Hafez, președintele Consiliuluițional al comandamentului revoluției, de a înceta greva. Președintele avertizase că în cazul în care nu vor fi deschise magazinele, se va recurge la forță. Corespondentul a- genției U.P.I. anunță că în aceeași zi, polițiștii au pătruns în unele magazine, ordonînd cu forța deschiderea lor. Cu toate acestea, din surse informate se anunță că la greva co- mercianților s-au alăturat și funcționarii de la băncile din capitală, care s-au declarat împotriva politicii actualului regim baasist.

PARIS 29 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U. U Thant, care se află în capitala Franței, a declarat miercuri că a adresat un apel liderilor comunităților greacă și turcă din Cipru cerîndu-le să intervină pe lîngă membrii comunităților respective pentru a pune capăt ostilităților. El a adăugat că dacă acești conducători nu-și vor îndeplini sarcinile lor fundamentale, O.N.U. nu vede ce ar putea face pentru a-i ajuta să rezolve actualele lor probleme.Secretarul general al O.N.U. a indicat, pe de altă parte, că a transmis un raport Consiliului de Securitate cu privire la situația din Cipru. în acest raport, a spus el, „am subliniat că forța O.N.U., instalată solid în prezent, trebuie să progreseze spre îndeplinirea sarcinilor care i-au fost încredințate de Consiliul de Securitate și am sugerat obiectivele ce trebuie urmărite și măsurile ce urmează să fie luate în acest scop“.Subliniind că situația din Cipru este extrem de grea și periculoasă, U Thant a amintit că acțiunile care

ar putea fi hotărîte de Națiunile U- nite sînt foarte limitate.
★Dirk Stikker, secretar general al N.A.T.O., și-a încheiat vizita la Ankara. Agenția Associated Press relatează că în timpul întrevederilor sale cu premierul turc acesta i-a declarat că „Turcia nu este satisfăcută de atitudinea aliaților săi față de venimentele din Cipru“.

IN GRECIA
@ MISIUNEA TUOMIOJA ® MĂSURI DE ELIBERARE 
A DEȚINUȚILOR POLITICI ® MARATONUL PĂCII

e-
ciad: Parlamentul cere 
retragerea trupelor străineFORT-LAMY 29 (Agerpres). — A- dunarea Națională a Republicii Ciad a adoptat o lege cerînd evacuarea în termen de trei luni a trupelor franceze staționate pe teritoriul acestei țări și înlocuirea unor funcționari străini. Legea urmează să fie înaintată guvernului.Prezentînd proiectul de lege, Paul

Piața comună

0 nouă reuniune a miniștrilor agriculturii
• Disputa în jurul prețurilor unice ® Pianul Mansholt 
din nou modificatBRUXELLES 29 (Agerpres). — A avut loc o nouă reuniune a miniștrilor agriculturii din țările membre ale Pieței comune. Cu acest prilej, arată agenția Reuter, miniștrii agriculturii au încercat să ajungă la un acord privind stabilirea unor prețuri unice la produsele agricole înainte de începerea tratativelor pentru reducerea tarifelor vamale în cadrul „rundei Kennedy“ care se va deschide la 4 mai la Geneva.în cadrul tratativelor reprezentantul R. F. Germane s-a opus înfăptuirii planului Mansholt care preconizează stabilirea unor prețuri unice la cereale în țările membre ale C.E.E. Poziția R. F. Germane a fost motivată de faptul că aplicarea acestui plan ar avea repercusiuni

negative asupra agriculturii din Germania occidentală și ar slăbi capacitatea ei de concurență față de agricultura din celelalte țări ale Pieței comune unde prețul la produsele agricole este mai scăzut decît în Germania occidentală. Din această cauză, arată agenția Reuter, planul propus de Sico Mansholt, vicepreședintele Pieței comune, nu a putut fi pus în practică, el urmînd să intre în vigoare cît mai curînd, în cursul acestui an.Potrivit agenției Reuter, în cadrul reuniunii, Mansholt ar fi propus noi modificări la planul prezentat anterior de el.
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/AFRICA CENTRALĂ^

Djibrine, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Naționale, a subliniat că „Ciad-ul este independent și nu putem tolera existența în continuare pe teritoriul nostru național a bazelor militare franceze care au fost, sînt și vor fi o primejdie serioasă pentru independența noastră“.

■I H
In Spania continuă represiunile împotriva forțelor democratice. După cum anunță agenția France Presse, 
poliția iranchistă a arestat mai mulți activiști ai Partidului Comunist din Spania printre care pe Jose Sando
val, membru al Comitetului Central, Justo Lopez de Vicente, Luis Antonio Gil Lopez și Jesus Martin Velas
quez. Aceste acțiuni au provocat și provoacă o largă mișcare de protest în diferite țări. Manifestîndu-și so
lidaritatea cu victimele represiunilor din Spania, numeroși tineri au demonstrat zilele trecute în fața ambasa

dei spaniole din Viena cerînd eliberarea deținuților și încetarea persecuțiilor.

D). Abdel Rahman despre 
mondial al industrializării

pregătirea unui colocviu

Greva feroviarilor franceziPARIS 29 (Agerpres). — La chemarea Confederației Generale a Muncii și a Federației franceze a muncitorilor creștini, feroviarii francezi au declarat ieri o grevă de 36 de ore în sprijinul revendicărilor lor. Greviștii cer majorarea salariilor și
a pensiilor, îmbunătățirea condițiilor de lucru. Greva a paralizat complet transportul feroviarîn aceeași zi au declarat o grevă de 24 de ore conducătorii auto din Paris, care cer îmbunătățirea’situației lor materiale.

Minerii din WullongonCANBERRA 29 (Agerpres). — Nouă sute de mineri din regiunea Wullongon de pe țărmul de sud al Australiei au declarat o grevă de protest împotriva hotărîrii arbitrare a așa-numitului tribunal din industria carboniferă de a nu considera ziua de 1 Mai sărbătoare legală. Tribunalul a adoptat această hotă- rîre la cererea patronilor.Hotărîrea tribunalului a provocat indignare în rîndul minerilor din regiunea Wullongon care sărbătoresc ziua de 1 Mai începînd din 1902. In 1947 ei au obținut ca ziua de 1 Mai să fie declarată în mod oficial zi

Și ZIUA DE 1 MAIde sărbătoare. Președintele federației minerilor din sud, Smart, a declarat că, în ciuda hotărîrii tribunalului, minerii din această vor sărbători și anul acesta 1 Mai. regiune ziua de

Săptămîna politică la Atena este 
marcată de cîteva evenimente care < 
rețin atenția presei grecești, cît și a 
opiniei publice internaționale. Fireș- ■ 
te, în centrul atenției cercurilor po- ; litice continuă să rămînă problema 
complexă a Ciprului, care a dus la , 
încordarea relațiilor greco-turcești.

Ziarele scriu despre măsurile de 
expulzare luate împotriva unor ce
tățeni greci, care locuiesc în Turcia 
și printre care se găsesc cîțiva înalți 
prelați de la patriarhatul ecumenic 
din Constantinopol, despre noile 
manevre ale flotei militare turcești. 
Pe de altă parte, sînt publicate știri 
despre ciocnirile care au reînceput 
în Cipru cu o intensitate sporită. Se 
anunță că generalul indian Gyani, 
comandantul forțelor O.N.U. în Ci
pru, a prezentat secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, care se află 
la Paris, un raport în legătură cu 
luptele de amploare desfășurate în 
regiunea Kyrenia, pentru controlul 
fortăreței Saint Hildrion.

In legătură cu problema Ciprului, 
trebuie consemnată misiunea la Ă- 
tena a mediatorului O.N.U., diplo
matul finlandez Tuomioja. După 
convorbirile avute duminică și luni 
la Atena cu primul ministru și alți 
membri ai guvernului grec, care 
i-au înfățișat, atît verbal, cît și prin- 
tr-un memorandum, punctul de ve
dere grec asupra problemei cipriote, 
Tuomioja a plecat marți spre Paris 
pentru a face lui U Thant o dare de 
seamă asupra convorbirilor pe care 
le-a avut pînă acum în Cipru, la 
Ankara și la Atena, 
escală va fi Londra.

Pînă în prezent, 
mulțumit să asculte 
dere al părților interesate, obser- 
vînd, după cum relevă ziarul „Ka- 
timerini“, „existența unei deosebiri 
radicale între punctele de vedere ale 
Atenei și Ankarei". Abia după a- 
ceasta, în cea de-a doua fază a con
vorbirilor, el va formula propuneri
le sale.

Ziarul „Mesimvrini" relevă că 
Tuomioja a părăsit Grecia „ nici mai 
optimist, nici cunoscînd mai mult 
decît atunci cînd a venit“. In orice 
caz, subliniază ziarul, el a înțeles 
că Grecia nu accceptă discuții nici a- 
supra schimbului de populație și te
ritorii, nici asupra federației sau 
separării în două a Ciprului. „Elef- 
teria" menționează că dacă efortu
rile mediatorului vor eșua, atunci 
Ciprul 
O.N.U., 
plină.

Doar
Tuomioja, la Atena a sosit secreta
rul general al pactului N.A.T.O., 
Stikker. Deși oficial se spune că el 
vine doar pentru a-și lua rămas bun, 
deoarece și-a prezentat de curînd de
misia din funcția de secretar general 
al N.A.T.O., din relatările presei 
grecești reiese că el. va pune în dis
cuție și problema Ciprului. „Mesim
vrini“ scrie că Stikker va depune e- 
forturi pentru o mediere între Gre
cia și Turcia, dat fiind faptul că 
situația din aripa de sud-est a

Următoarea sa

Tuomioja s-a 
punctul de ve-

'» 
se va adresa din nou 
cerînd independența sa

la o zi după plecarea

SCURW

la 
de-

lui

N.A.T.O. a fost agravată in urma în
cordării relațiilor greco-turcești.

Mai multe ziare iau poziție îm
potriva amestecului N.A.T.O. în 
problema Ciprului. Astfel, ziarul 
guvernamental „Ta Nea“ scrie că 
„din partea surselor guvernamentale 
responsabile se declară că inter
venția N.A.T.O. în problema Cipru
lui este inacceptabilă. Guvernul, 
subliniază ziarul, recunoaște numctl 
competența O.N.U. și nicidecum a 
vreunui alt organism".

Ca un eveniment intern remarca
bil, presa greacă anunță hotărîrea 
cu privire la eliberarea din închisori 
a unui număr de 421 deținuți po
litici. Ziarul guvernamental „To Vi- 
ma“ subliniază că, prin această mă
sură, guvernul de centru își îndepli
nește una din promisiunile sale e- 
lectorale.

Liga greacă pentru drepturile o- 
mului și-a exprimat satisfacția pen
tru eliberarea anunțată a deținuților 
politici. La rîndul său, Comitetul 
executiv al partidului E.D.A. a pu
blicat un comunicat în care salută 
eliberarea deținuților politici ca „un 
rezultat al luptei poporului“ și rele
vă că în această privință a avut un 
rol de neprețuit solidaritatea mon
dială a forțelor democratice. E.D.A. 
cere completarea acestei măsuri de 
eliberare, arătînd că un număr de 
deținuți politici continuă să rămînă 
în închisori ; ea cere intensifica
rea luptei pentru amnistie generală 
și pentru „transformarea jumătăți
lor de măsură în măsuri complete".

Ziariști greci și străini, fotorepor
teri și echipe de filmare s-au de
plasat marți după-amiază în insula 
Eghina pentru a surprinde pe peli
culă eliberarea primilor deținuți din 
închisoarea în care au zăcut mulți 
ahi. Printre cei eliberați marți se 
află cunoscutul fruntaș al sindicatu
lui marinarilor greci, Toni Ambatie- 
los, care a stat 17 ani în închisoare.

La 17 mai are loc în Grecia cel 
de-al doilea Maraton al păcii. Pri
mul a avut loc anul trecut, dar, în 
urma interdicției guvernului E.R.E., 
nu a putut lua parte la el decît de
putatul Lambrakis, care, datorita 
imunității sale parlamentare, a reu
șit să străbată cordoanele de jan
darmi. Curînd după aceea, el avea 
să fie asasinat la Salonic. In acest 
an, autoritățile au anunțat că Ma
ratonul păcii din 17 mai a fost au
torizat. După cum scrie ziarul „Di- 
mokratiki Alaghi", această acțiune a 
trezit interes în rîndurile partiza
nilor păcii din Grecia. Ziarul arată 
că mulți locuitori din diferite re
giuni ale țării își exprimă adeziunea. 
Participanții vor străbate traseul 
clasic Maraton-Atena de 42 km pe 
jos, în grupuri mari, în decurs de 
13 ore și jumătate, și vor ajunge în 
seara aceleiași zile la Atena, unde 
vor organiza un miting în favoarea 
păcii. Ei vor demonstra pentru re
glementarea pașnică a problemelor 
internaționale, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, pen
tru crearea unei zone denuclearizate 
in Balcani.

AL GHEORGHIU
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în ultimele zile, a fost des menționat în cercurile de la Palatul Națiunilor numele lui Abdel Rahman, împuternicit al Națiunilor Unite pentru problemele dezvoltării industriale, care a venit de la New York pentru a lua cuvîntul la sesiunea Comitetului Economic O.N.U. pentru Europa (C.E.E.).Plin de vervă, caro îi însoțește del Rahman, un trializării, expune cu competență și convingere. Este unul din economiștii de frunte ai R.A.U., autor al unor studii de planificare, domeniu în care activează de mai mulți ani. In cursul unei convorbiri avute cu el, am abordat principala temă în favoarea căreia a pledat în fața sesiunii C.E.E. — pregătirea unui colocviu mondial al industrializării.„Ne aflăm într-o fază preliminară — arată Abdel Rahman — aceea a consultărilor, în primul rînd ale secretarului general U Thant, cu comisiile economice regionale ale O.N.U. (pentru Europa, Asia, Africa, America Latină). Ne-am adresat tuturor țărilor membre ale O.N.U., printre care bineînțeles și Romîniei, ce- rîndu-le participarea și sprijinul. A- vem în vedere atît elaborarea unor studii în domeniul cît și continuarea consultărilor care aminteam. Cred că unele interesante și .utile vor putea fi făcute pe scară regională. In acesta, dorim să desprindem ideile și mijloacele cele mai potrivite care să asigure o pregătire reușită a colocviului".Abdel Rahman se referă apoi la etapa premergătoare colocviului mondial, arătînd că unele comisii e- conomice ale O.N.U. au și stabilit datele unor colocvii regionale. După părerea sa, acest moment ar

cu un zîmbet larg gestul energic, Ab- pasionat al indus-

industrializârii, de studiifelul

trebui folosit pentru organizarea unor expoziții naționale sau pe plan regional, în cadrul cărora țările respective să prezinte o imagine a e- tapei în care se află industrializarea lor, a echipamentului, a mijloacelor financiare, a proiectelor specifice lor, cît și a posibilităților lor potențiale în acest domeniu.„Cît privește colocviul mondial al industrializării — spune el — data nu este încă stabilită, deși mie personal mi-ar plăcea să sper că va fi în 1966 și anume chiar aici la Geneva. întreaga problemă a organizării acestui colocviu urmează să fie întîi aprobată de Consiliul Economic și Social al O.N.U., iar apoi de sesiunea a XlX-a a Adunării generale a O.N.U., la toamnă".Trecem la o altă problemă concretă : cum ar putea contribui țările europene la succesul acestui colocviu.„După părerea mea — spune Abdel Rahman — există trei modalități: a) țările europene să urmărească direct (prin observatori) colocviile regionale din Asia, Africa, America Latină;b) să ia parte activă la colocviul mondial, oferind întreaga experiență dobîndită în domeniul industrializării pentru a putea fi folosită de țările în curs de dezvoltare ;c) să participe la elaborarea studiilor tehnice, pe sectoare industriale, adică în acele domenii unde experiența lor este mai bogată și mai amplă.Cînd vorbesc despre experiența țărilor industrializate, am în vedere transmiterea ei practică de la caz la caz, prin contacte directe cu țările în curs de dezvoltare. Nu este de loc recomandabil după părerea mea un colocviu care să dezbată probleme-

le la modul general, ci unul care să examineze problemele specifice industriale, ca proiecte, fabrici, finanțare, formare de cadre, schimb de experiență și informații tehnice, posibilități concrete de colaborare etc. In felul acesta, colocviul mondial va putea oferi țărilor în curs de dezvoltare prilejul de a profita cît mai mult posibil din experiența și contribuția țărilor industrializate — ceea ce constituie de altfel țelul central al colocviului".„Despre țările socialiste ? Desigur, acestea vor avea un prilej bun de a împărtăși din experiența lor. Să luăm de pildă țara dv., Romînia. După cum se știe, ați urcat, și încă în timp scurt, pe treptele experienței în domeniul industrializării, aveți relații economice multe și bune cu țările în curs de dezvoltare, după cum aveți și posibilitatea de a lărgi mereu aceste relații. Sînt convins că la colocviu, datele despre procesul dv. de industrializare vor fi urmărite cu multă atenție. Aș dori să amintesc că delegația dv. — în discursul de joia trecută — a sprijinit principalele idei ale colocviului, fapt pe care eu personal îl apreciez ca o colaborare a Romîniei la cauza industrializării țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie să adaug că sînt satisfăcut și de toate celelalte manifestări de sprijin pe care le-am înregistrat în cadrul sesiunii C.E.E.".In încheiere, Abdel Rahman a a- runcat din nou o privire spre 1966. „Consider că acest colocviu este și important și necesar — a spus el. Pregătirile trebuie să înceapă imediat, pentru a le încheia la timp și cu bine. Sper să dăm acestui colocviu, avînd cooperarea tuturor membrilor O.N.U., adevărata lui semnificație, la înălțimea nobilului țel al industrializării moderne".

S.U.A. Alegeri preliminare 
în Massachusetts 
și PennsylvaniaNEW YORK 29 (Agerpres). — A- gențiile americane de presă anunță că la alegerile prezidențiale preliminare ale partidului republican din statul Massachusetts, Henry Cabot Lodge conduce cu o diferență apreciabilă. Ultimele rezultate de la 538 birouri de vot din totalul de 1764 arată că el a întrunit 8 818 voturi, Barry Goldwater—1 326, Richard Nixon—819, Nelson Rockefeller—358 și Margaret Smith—89 de voturi. De remarcat că, deși este republican, numele lui Cabot Lodge a fost înscris pe 1043 buletine ale partidului democrat.La alegerile preliminare ale partidului democrat, președintele Johnson este net în frunte cu 8 884 voturi, 2 737La canevernatorul Scranton, conduce cu 47 857 voturi, urmat de Cabot Lodge—8 587, Barry Goldwater — 3 586, Nixon — 3 844, Rockefeller—613 și Margaret Smith- 186 voturi. La democrați, tele Johnson a întrunit, prezent, 3 877 și Robert 2 011 voturi.La republicani doarBarry Goldwater și guvernatorul Nelson Rockefeller au anunțat pînă acum că vor candida la învestitura partidului lor drept candidați prezidențiali. Cabot Lodge nu și-a anunțat încă dorința de a candida.

urmat de Robert Kennedy cu de voturi.alegerile preliminare republi- din statul Pennsylvania, gu- acestui stat, William

Liviu RODESCU
Geneva, aprilie

președin- pînă în. Kennedysenatorul

LONDRA. Agențiile de presă anun
ță că lucrările conferinței de la Lon
dra pentru stabilirea viitorului Basu- 
tolandului au intrat în impas, deoa
rece guvernul britanic a refuzat să 
acorde acestui teritoriu deplină inde
pendență în cursul anului 1965.

TRIPOLI. în localitatea libiană 
Beida au început tratativele libiăno- 
americane cu privire la viitorul bazei 
militare americane amplasată pe teri
toriul Libiei în baza unui acord a că
rui valabilitate urmează să înceteze 
în 1970.

LONDRA. Regele Laosului a adre
sat guvernului Marii Britanii o scri
soare în care face cunoscut că din 
cauza recentelor evenimente din Laos 
este obligat să-și amine vizita oficială 
pe care trebuia s-o facă în Marea 
Britanie între 4 și 7 mai.

BANGKOK. Potrivit unui comuni
cat al Ministerului de Interne al Tai- 
landei, sute de laoțieni trec zilnic 
frontiera în Tailanda, declarînd că vor 
să scape de „violența autorităților din 
Vientiane“, unde, în urma loviturii de 
stat din 20 aprilie, controlul este exer
citat de gruparea politică laoțiană de 
dreapta.

ROMA. Acad. Nicolae Teodorescu, 
decan al Facultății de Matematică a 
Universității București, a ținut un 
ciclu de conferințe la Universitatea 
din Roma. Conferințele au fost urmă
rite de un numeros public. Au asis
tat prof. acad. Mauro Piccone, pre
ședinte al Academiei „dei Lincei“, 
prof. Gaetano Fichero, decanul Fa
cultății de matematică a Universității 
din Roma, și numeroase personalități 
din lumea științifică. în cadrul mani
festărilor prilejuite de aniversarea a 
400 de ani de la nașterea lui Galileo 
Galilei, prof. Nicolae Teodorescu a dat 
citire mesajului Academiei R. P. Ro
mîne trimis președintelui Academiei 
„dei Lincei".

GEORGETOWN. La 28 aprilie, 
Chedi Jagan, primul ministru al Gu- 
yanei britanice, a cerut popoarelor

din bazinul Mării Caraibilor să spri
jine campania pentru eliberarea Iui 
Nelson Mandela și a celorlalți lideri 
ai mișcării de eliberare națională din 
Republica Sud-Africană. El a adresat 
o cerere în acest sens lui Fidel Cas
tro, primul ministru al Cubei, E. Wil
liams, primul ministru al Republicii 
Trinidad-Tobago, și lui A. Bustamen- 
te, primul ministru al Jamaicăi.

consultativ al „Alianței pentruorgan
progres“, care a efectuat o vizită de 
zece zile în America centrală, a de
clarat că țările din această regiune 
sînt nemulțumite de rezultatele obți
nute de programul Alianței. Această 
nemulțumire, a spus el, impune con
sultarea tuturor 
programului.

zilei de 28

După cum relatează 
poliția din Lisabona

încetat 
aprilie.

țărilor beneficiare ale

Demonstrație a luptătorilor pentru drepturi civile în fața Expoziției in
ternaționale din New York

LISABONA, 
agenția Reuter, 
a tras asupra unui student surprins în 
timp ce difuza „literatură subversivă“. 
Studentul a fost rănit și internat în 
spital. Poliția nu a precizat despre ce 
fel de „literatură subversivă“ este 
vorba, dar se știe că în cursul acestei 
săptămîni în capitala Portugaliei au 
fost distribuite foi volante chemînd la 
organizarea de manifestații cu prile
jul Zilei de 1 mai.

FREETOWN. Primul ministru al 
CIUDAD DE MEXICO. Carlos statului Sierra Leone, Milton Margai, 

Sanz de Santamaria (Columbia), pre- în vîrstă de 68 de ani, a 
ședințele Comitetului interamerican, viață în seara

BRUXELLES. La sediul comisiei 
Pieței comune din Bruxelles s-a anun
țat că negocierile cu Izraelul s-au în
cheiat, ajungîndu-se la un acord, în 
baza căruia această țară va beneficia 
pe viitor de tarife vamale reduse pen
tru 23 de produse industriale și agra
re pe care le exportă în cele șase țări 
vest-europene. Agenția U.P.I. apre
ciază că aceste concesii au menirea 
să ducă la reducerea deficitului Izrae- 
lului în schimburile sale cu „cei șase“.
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