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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAÎ

DRUMURILE FORESTIERE

Școala noua din cartierul Țiglina-Galați, data in folosința anul acesta A. Cartojan

Ing. AUREL UNGUR
Secretar general în Ministerul 

Economiei Forestiere
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în vara trecută, 
numeroși admira
tori ai frumuseți
lor naturii au 
rămas surprinși 
cînd sus, în pla
toul Bucegilor, le-a 
zgomot de motoare. în locuri unde 
pină atunci omul nu putea ajunge 
4 scit cu propriile picioare, a fost 
tăiată în stîncă o șosea. Aruncată 
în serpentine peste culmile munți
lor, șoseaua se termină în inima 
pădurii de brad și molid, la izvoa
rele Ialomicioarei. Muncitorii fores
tieri au putut să valorifice astfel 
• -ai repede și în bune condiții eco- 

mice sute de mii de metri cubi de
*nn.
Construcția de drumuri forestie

re cunoaște o mare dezvoltare în 
toate regiunile țării. Numai în ul
timul an au fost date în exploatare 
noi căi de acces pe o lungime de 
peste 1 500 km : în masivele de pă
duri din bazinul Dîmbovița și 
Ghimbav, la Obîrșia Jiului și Jie- 
țului, pe valea Iadului în regiunea 
Crișana, în bazinul rîului Nera din 
regiunea Banat și altele. Prin exe
cutarea acestor drumuri se asigură 
valorificarea rațională a lemnului 
din masivele forestiere greu accesi
bile, se ușurează transportul masei 
lemnoase exploatate în păduri. Nu
mai în regiunea Hunedoara se vor 
transporta cu mașinile, în acest an, 
pe drumuri nou construite circa 
800 000 m.c. lemn.

ajuns la urechi

Peste 1700 km de drumuri 
în pădure

Pe șantierele de drumuri foresti
ere constructorii lucrează din 
plin. Au fost deschise șantiere 
noi pe valea Arieșului și Someșului 
din munții Apuseni, în pădurile din 
munții Vrancei — numai aici se vor 
executa în acest an peste 100 km 
de drumuri — pe valea Sebeșului, 
în masivul Tarcău și în alte părți. 
Pentru a nu dăuna peisajului natu- 
r°4 al pădurilor care îmbracă Valea 
t/Aiovei, aici se va extinde exploa
tarea lemnului după sistemul „co
drului grădinărit“. în acest scop se 
va începe construirea unei rețele 
de drumuri de coastă, în special în 
zonele Sinaia și Azuga. în conti
nuarea șoselei -care- diice la hidro
centrala „16 Februarie“ de pe Ar
geș a început construcția unui 
drum pe conturul viitorului lac de 
acumulare. El va fi destinat trans
porturilor forestiere și, în același 
timp, va constitui o cale de acces 
spre una din cele mai pitorești re
giuni ale țării.

în total, anul acesta urmează a 
se construi circa 2 400 km de tera- 
samente și vor fi dați în folosință 
peste 1 700 km de drumuri. Majo
ritatea acestor lucrări se realizează 
în zone de munte și coline înalte, 
unde sînt condiții bune de lucru 
numai într-o perioadă relativ scurtă 
din cursul anului — din luna mai 
pină în octombrie. Tocmai de aceea, 
sarcina principală a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de pe 
șantierele de drumuri forestiere este 
de a. realiza un ritm susținut de 
execuție în această perioadă, încît 
zilnic să se construiască în medie, 
pe întreaga țară, 12—15 km de dru
muri.

Există posibilități ca sarcinile de 
plan în domeniul dezvoltării căilor 
de transport forestiere să fie reali
zate în bune condiții. Ca urmare 
a creșterii volumului de lucrări și 
a necesității de a apropia întreprin
derile de șantierele și punctele de 
lucru, anul acesta au fost înființate 
moi întreprinderi de construcții de 
drumuri forestiere la Caransebeș, 
E a a, Rm. Vîlcea, Buzău și Brașov. 
Acestea au fost încadrate cu perso
nal tehnico-ingineresc corespunză
tor și au fost înzestrate cu diferite 
utilaje și mecanisme de înaltă pro
ductivitate. Comparativ cu anul 
trecut, lucrurile s-au îmbunătățit 
mult și în ce privește asigurarea cu 
proiecte tehnice și de execuție a 
șantierelor. Este gata documentația 
tehnică pentru toate lucrările care 
se execută în acest an.

Proiectanții de drumuri forestiere 
și-au perfecționat continuu metodele 
de muncă. în ultima vreme ei au

realizat proiecte 
de calitate superi
oară. Se ridică în
să necesitatea de a 
se trece pe scară 
mai largă la tipi

zarea unor lucrări. Experiența a 
dovedit că prin tipizare se reduce 
durata de proiectare a noilor con
strucții de drumuri, iar verificarea 
soluțiilor adoptate se face mai ex
peditiv. îmbunătățirea metodelor de 
proiectare și simplificarea conținu
tului proiectelor de execuție trebuie 
să se afle în continuare în atenția 
noastră, pentru ca pină la sfîrșitul 
anului să se asigure întreaga docu
mentație tehnică necesară planului 
de investiții pe 1965.

Deosebit de important este să se 
asigure pe șantiere frontul de lucru 
pentru perioada de vară. Există o 
rămînere în urmă la lucrările de te- 
rasamente, pentru anul în curs exe- 
cutîndu-se numai 500 km de tera- 
samente, față de minimum 700 km 
cit era prevăzut. Se impune ca peste 
tot conducerile întreprinderilor să 
folosească mai bine forțele și mij
loacele de care dispun, pentru a ter
mina la vreme întreg volumul de 
terasamente. în perioada favorabilă 
de lucru din lunile de vară și de 
toamnă urmează să se execute su
prastructura și finisările pentru dru
murile care vor fi date în folosință 
în acest an și terasamentele nece
sare pentru lucrările din anul viitor.' 

întreprinderile de construcții fo
restiere au întocmit din vreme pro
iectele de organizare a șantierelor 
pentru fiecare dintre lucrările care 
urmează să fie executate. S-au sta
bilit utilajele și materialele necesa
re, precum și termenul de dare în 
funcțiune. O dată cu elaborarea 
proiectelor de organizare a șantiere
lor s-au studiat și posibilitățile de 
reducere a prețului de cost, de 
creștere a productivității muncii 
etc. în prezent se urmărește îndea
proape ca defrișarea și eliberarea 
traseelor să se facă la timp de că
tre întreprinderile forestiere ; se iau 
de asemenea, măsuri pentru buna 
organizare a muncii în brigăzile de 
mecanizatori, pentru utilizarea cu 
randament (sporit a autobasculante
lor și a celorlalte mijloace de trans
port.

Utilaje și mecanisme 
de mare randament

importantă pentruO rezervă 
scurtarea termenelor de dare în fo
losință a noilor drumuri forestiere 
o constituie mecanizarea complexă a 
lucrărilor de construcție. Sectorul 
de construcții forestiere este înzes
trat continuu cu noi utilaje și meca- . 
nisme. Anul acesta, parcul de bul
dozere al unităților se dublează, cel 
de excavatoare crește cu 30 la sută, 
de motocompresoare cu peste 40 la 
sută, iar de basculante cu aproape 
50 la sută.

Ca urmare a numărului mare de 
utilaje ce s-au primit în ultimii ani. 
activitatea de mecanizare a îmbră
cat o formă organizatorică nouă. A 
fost înființată o întreprindere cu 
baze specializate în exploatarea și 
repararea utilajelor pentru con
strucții forestiere. S-au creat astfel 
condiții pentru obținerea unor in
dici superiori în utilizarea acestor 
mecanisme. în același timp, pe șan
tierele mari s-au amenajat ateliere 
de întreținere a utilajelor. în mo
mentul de față, preocuparea colec
tivului de la întreprinderea de uti
laje pentru construcții forestiere va 
trebui să se îndrepte spre întărirea 
brigăzilor de mecanizare, organizate 
în primul trimestru al acestui an. 
Practica a confirmat că, prin organi
zarea muncii în brigăzi, mecanis
mele și utilajele sînt mai bine ex
ploatate și întreținute, se lucrează cu 
o productivitate sporită.

Rezolvarea operativă a probleme
lor privitoare la aprovizionarea cu 
materiale, piese de schimb și com
bustibil contribuie în mod nemijlo
cit la desfășurarea ritmică a lucră
rilor pe șantiere. Anul trecut, la u- 
nele puncte de lucru de pe Valea 
Dîmboviței, Retezat, Lotru, din

Produse peste plan 
economii suplimentare

cioasă a materialelor ce intră în 
încărcătura furnalelor și ridicarea 
temperaturii aerului insuflat în fur
nale, a economisit anul acesta 
circa 15 000 tone de cocs metalurgic. 
Siderurgiștii hunedoreni au realizat 
economii suplimentare la prețul de 
cost și beneficii peste plan a căror 
valoare depășește 25 milioane și 
respectiv 26 milioane lei. Petroliștii 
din schele și rafinării, ca și chimiș- 
tii din regiunea Ploiești, au realizat 
economii suplimentare peste plan la 
prețul de cost, a căror valoare se 
ridică la circa 23 milioane lei.

(Agerpres)

întreprinderilor din 7 re- 
Ploiești, Argeș, Hu-

Oamenii muncii din întreaga țară 
traduc în viață cu însuflețire anga
jamentele luate în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. De la începutul anului, co
lectivele
giuni ale țării 
nedoara, Banat, Cluj, Iași și Mara
mureș — au obținut economii su
plimentare la prețul de cost în va
loare de peste 100 milioane lei. Un 
aport deosebit la obținerea acestor 
realizări a fost adus de colectivul 
Combinatului siderurgic din Hune
doara, care prin gospodărirea judi-

LA ÎNTREȚINEREA 
CULTURILOR

ft ni f jw/ii g^Iare

Spectacol de gală prezentat 
de formații artistice studențești

seara, în sala Teatrului de 
și Balet al R. P. Romine a

Luni 
Operă 
avut loc spectacolul de gală prezen
tat de formațiile fruntașe la Con
cursul pe țară al ansamblurilor ar
tistice studențești, închinat celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei.

Acest spectacol încheie o extrem 
de bogată și variată trecere în re
vistă a formațiilor studențești, la 
care au participat peste 2 000 
de artiști amatori, selecționați din
tre cei mai talentați studenți ai ce
lor 15 centre universitare din țară.

La spectacol — manifestare a gra
ției, voioșiei și elanului tineresc, ex
presie a dragostei față de patrie și 
de partid — au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, membri ai C.C. al

P.M.R., conducători ai unor organi
zații obștești și instituții centrale, 
oameni de artă și cultură, studenți.

Tinerii studenți și cadrele didacti
ce au făcut conducătorilor de partid 
și de stat o puternică manifestare de 
atașament.

Spectacolul de gală a cuprins co
ruri, dansuri și muzică populară, 
muzică ușoară, recitări, fragmente 
din programele brigăzilor artistice 
de agitație.

Corurile, orchestrele și tarafurile, 
soliștii, membrii brigăzilor artistice 
de agitație din centrele universitare 
București, Cluj, Iași, Timișoara, Tg. 
Mureș, Suceava, Baia Mare au fost 
îndelung aplaudați de public.

La sfîrșitul spectacolului, studen
ților artiști le-au fost oferite flori 
din partea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și din partea C.C. al 
U.T.M., a Comitetului executiv al 
U.A.S.R. și a Ministerului învăță- 
mîntului. (Agerpres)

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— In aceste zile, mecanizatorii și 
colectiviștii din regiunea Dobrogea 
lucrează intens la întreținerea cultu
rilor prășitoare. Pentru menținerea 
apei în sol, suprafața de 280 000 
hectare cu porumb și floarea-soare- 
lui a fost grăpată. In numeroase 
gospodării de stat și colective a în
ceput prășitul sfeclei de zahăr și a 
florii-soarelui. In raioanele Hîrșova 
și Macin, pe o suprafață de 500 hec
tare s-a executat și prașila manua
lă a sfeclei de zahăr. în zilele ce 
urmează, în multe unități din partea 
sudică a regiunii se va trece la ră- 
ritul florii-soarelui.

A ÎNCEPUT SEMĂNATUL 
OREZULUI

Culfivarea orezului se extinde anul a- 
cesta pe încă 6 000 ha. Au început însă- 
mînjările. Unitățile agricole socialiste s-au 
pregătit temeinic pentru ca de pe în
treaga suprafață de 20 000 ha să obțină 
o producție sporită. Amenajările noilor 
orezării au fost executate la un nivel teh
nic corespunzător, unitățile folosesc se
mințe din soiuri valoroase, precum și 
cantități sporite de îngrășăminte chimice. 
Se generalizează totodată experiența 
gospodăriilor fruntașe dobîndită anul 
trecut, cînd de pe întreaga suprafață 
cultivată cu orez s-a realizat o recoltă 
medie de 3 850 kg la hectar, cu 600 kg 
mai mult decîf era prevăzut. (Agerpres)

Scenă din spectacol

NOI LOCALITĂȚI RURALE
ELECTRIFICATE

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
S-a aprins becul electric în alte 12 
localități rurale din raioanele Tg. 
Secuiesc, Sf. Gheorghe, Sighișoara, 
Mediaș și Rupea din regiunea Bra
șov ; în alte 5 comune și sate lucră
rile de electrificare sînt foarte avan
sate. La lucrările de săpare a gropi
lor, la plantarea stîlpilor etc. au par
ticipat mii de colectiviști din locali
tățile respective. Pină în prezent, în 
aproape 400 de comune și sate din 
regiunea Brașov s-a instalat lumina 
electrică.

(Continuare în pag. IlI-a)

Drum forestier la poalele Munților paring, pe Valea Jiețulul Foto Agerpres

Anul acesta, în toate regiunile țării vor fi date în folosință numeroase 
săli de clasă noi, construite din fondurile statului și prin contribuția ce
tățenilor. Experiența arată că pentru terminarea tuturor lucrărilor la 
data prevăzută — 15 august — este necesar ca, pe lingă stabilirea din 
timp a amplasamentelor, asigurarea și avizarea documentației tehnice, 
șantierele să fie bine organizate și aprovizionate cu materiale de con
strucție. Publicăm mai jos relatări ale corespondenților noștri în legă
tură cu modul cum se ocupă sfaturile populare și întreprinderile de con
strucții de aceste probleme în regiunile Cluj, Suceava și Crișana.

Printre localitățile regiunii Cluj, unde 
se ridică școli noi, moderne și spațioase 
se numără, în afara centrului regio
nal, și orașele Turda, Dej, Bistrița. 
Sfaturile populare și întreprinderile de 
construcții au luat măsuri ca lucră
rile să fie începute din timp, să se 
desfășoare după grafic. Ele au colaborat 
strîns în perioada întocmirii documenta
ției tehnice, s-au ocupat de asigurarea 
materialelor de construcție și a forței de 
muncă. Numeroși cetățeni, părinți ai co
piilor, acordă un sprijin prețios sfaturilor 
populare pentru terminarea la timp a 
construcțiilor școlare. Din cele 180 
săli de clasă care se ridică în regiune prin 
contribuția voluntară a cetățenilor, 100 se 
află într-un stadiu avansat. în prezent, la 
acestea se execută lucrări de acoperire, 
finisaje interioare și exterioare. Experien
ța bună dobîndită în organizarea lucrări
lor în comunele Feldru și Coșbuc din ra
ionul Năsăud, Cristeștii Ciceiului din ra
ionul Dej etc., ar trebui valorificată și în 
alte localități — Lunca Mureșului și Tur- 
daș, din raionul Aiud, Arieșeni, din raio
nul Cîmpeni — unde ridicarea noilor 
clădiri școlare este în întîrziere.

din alte localități se află înfr-o fază avan
sată.

Există condiții ca și în raioanele Do- 
rohoi și Săveni, în orașul Suceava, clă
dirile noilor școli să fie ridicate mai re
pede. Din cele 53 de săli de clasă plani
ficate a se construi anul acesta în raio
nul Dorohoi, la 10 săli de clasă nu au 
început încă lucrările. în satul Dragalina, 
deși șantierul a fost deschis încă de a- 
nul 
în
va
14

trecut, lucrările au rămas la zidărie ; 
comunele din raza orașului Sucea- 
încă nu s-a trecut la ridicarea celor 
săli de clasă. Fiecare școală și clasă 

nouă trebuie executate și date în folo
sință la termenul stabilit. Sfatul popular 
regional, care a dobîndit o experiență 
bună în realizarea construcțiilor școlare, 
are datoria să ia în continuare toate mă
surile necesare pentru îndeplinirea aces
tei sarcini importante.

SUCEAVA

s-au luat

Anul acesta este prevăzut să se cons
truiască în diferite orașe și sate ale re
giunii Suceava 179 săli de clasă. In ra
ioanele Botoșani și Fălticeni 
măsuri pentru deschiderea șantierelor
imediat ce timpul a devenit favorabil, 
pentru aprovizionarea lor ritmică cu ma
teriale și organizarea muncii. Lucrările de 
construcții din satele Liteni, Poiana Măru
lui, Tudora, Sarafineșfi, Leorda, lurești și

La multe dintre cele 280 săli de clasă 
prevăzute a se construi anul acesta în re
giunea Crișana, lucrările înaintează în 
ritm rapid. De pildă, în comunele Nușfa- 
lău din raionul Șimleu, Ceica și Diosig 
din raionul Oradea noile școli sînt aproa
pe terminate. Cu toate că aprovizionarea 
cu materiale de construcție a decurs în 
condiții bune, în unele părți lucrările nu 
se desfășoară în ritmul necesar, iar la 
peste 50 săli de clasă ele încă nu au fost 
începute. Fundațiile școlilor din comunele 
Avram lancu din raionul Criș și Săcădat 
din raionul Oradea au fost turnate anul 
trecut, dar lucrările nu au progresat mult. 
Sfaturile populare raionale și comunale, 
secțiile de învățămînt au datoria să a- 
plice pe scară mai largă metodele bune 
de muncă folosite în multe localități din 
regiune, să acorde clădirilor școlare a- 
ceeași atenție ca și celorlalte construcții 
de interes obștesc.

Stabilirea de relații diplomatice intre R. P. Romină 
și Republica Unită Tanganica și Zanzibar

în vederea dezvoltării _ colaborării și guvernul Republicii Unite Tanga- 
bilaterale și a întăririi ^prieteniei nica și Zanzibar au hotărît să sta- 
dintre popoarele celor două țări, gu- bilească relații diplomatice la rang 
vernui Republicii Populare Romine de ambasadă. (Agerpres)

Agregate moderne
pentru recoltarea
© Dispozitive de prebalotare 9 Baloții presați se 
transportă mai ușor & Indice de mecanizare: 90 la sută

Campania de recoltare a stu
fului în Delta Dunării s-a în
cheiat. Producția realizată în 
acest an este cea mai mare din 
cele 9 campanii de pînă acum, 
ea fiind egală cu cea a anilor 
1956—1961 luată la un loc. In 
același timp, productivitatea 
muncii a crescut cu 4,5 la sută 
față de cea planificată. Aceste 
rezultate se datoresc bunei or
ganizări a lucrului, pregătirii 
muncitorilor stuficoli, creșterii 
gradului de mecanizare a lu
crărilor etc. In Delta Dunării 
lucrează mașini moderne, de 
mare productivitate.

Corespondentul „Scînteii“ 
pentru regiunea Dobrogea a 
avut o convorbire cu tovarășii 
ing. Gavrilă Ugron, director teh
nic al Trustului de amenajări 
și valorificări stuficole din 
Tulcea, și ing. Ion Becheru, di
rector științific al Stațiunii ex
perimentale stuficole „Delta 
Dunării“ din Maliuc, în legătură 
cu agregatele și mașinile folo
site la recoltatul stufului.

In acești ani, mecanizarea lucrărilor de 
recoltare a stufului s-a extins pe scară 
largă. In ultima campanie, aproape 90 la 
sută din lucrările de recoltare și trans
port s-au executat mecanizat. S-a perfec
ționat construcția agregatelor, creîndu-se 
posibilitatea organizării unui flux conti
nuu la recoltare, ceea ce a avut drept 
urmare creșterea productivității muncii și 
reducerea prefului de cost.

O importantă realizare în acțiunea de 
îmbunătățire a procesului tehnologic de 
reco'tare este crearea agregatului de re
coltare a stufului cu prebalotare, introdus

peniru prima dată în campania din 1962- 
1963. El este alcătuit dintr-un recoltor 
vertical montat în fa|a tractorului și un 
dispozitiv lateral de prebalotare cu acți
une hidraulică. Recoltarea se face cu aju
torul unui recoltor special montat pe trac
tor, Firele de stuf sint tăiate și minate 
apoi automat, în poziție verticală, spre 
dispozitivul de legare. După ce maldării 
de stuf, în greutate de 6—10 kg, sînt le- 
gafi, ei sînt preluafi de către un manipu
lant și trecuți la un alt dispozitiv de pre
balotare, formîndu-se astfel pachete mari 
de circa 300 kg. In aceste pachete așe
zarea prebalojilor se face cît mai uni
form; folosindu-se la strîngerea și lega
rea lor un sistem hidraulic. După legare, 
prebalojii sînt lăsafi pe teren pentru a fi 
apoi încărcafi cu o macara în remorci și 
transportați în depozite. Zilnic, fiecare 
agregai recoltează cite 10—14 tone de 
stuf.

Avantajele folosirii acestui agregat sînt 
multiple. In primul rînd, datorită faptului 
că stuful se prebalotează, nu se mai pro
duc pierderi de manipulare în timpul 
transportului și stivuirii, nu mai rămîn 
maldări răzleți pe teren etc; pierderile de 
recoltare au fost reduse față de vechiul 
sistem cu 10 la sută. In același timp, pre- 
baloții avînd o greutate mare, manevra
rea lor la încărcare și descărcare se face 
cu ajutorul macaralelor, reducîndu-se con
siderabil numărul manipulanfilor, care pot 
fi folosiți la alte lucrări. In viitoarea cam
panie va fi extinsă utilizarea acestor ?- 
gregafe.

In depozit sosesc zilnic sute de remorci 
încărcate cu stuf. Prebaloții sînt așezați 
cu ajutorul macaralelor hidraulice în sti
ve, unde stau pină la balolare, De curînd, 
aici s-a introdus experimental un nou tip

stufului
de funicular. Acesta este amplasat pe di
recția longitudinală a platformei pe o 
lungime de 150 metri. Căruciorul funicu- 
larului, care se deplasează pe un cablu 
purtător, este acționat de la o instalație 
cu troliu și poate încărca o sarcină de 2 
tone. Prin folosirea funicularului, se pot 
transporta zilnic pină la 8 000 tone de 
stuf. în prezent, la Stațiunea experimen
tală stuficolă de la Maliuc se studiază 
posibilitatea perfecționării acestei insta
lații și utilizării ei și în zonele de re
coltare, pentru transportul stufului de pe 
teren spre platformele de depozitare, 
aflate la marginea canalelor principale.

După ce stuful a fost adus în stare de 
balofi presați, se încarcă în ceamuri și se 
transportă la combinatul de celuloză. 
Platformele de stuf pot avea o lungime 
cuprinsă între 40 și 200 metri. Pină acum, 
la încărcare s-au aplicai diferite soluții — 
trolii, benzi transportoare grele etc. în 
prezent, această operație se realizează cu 
ajutorul unei benzi transportoare ușoare 
cu cabluri. Ele acționează pe o lungime 
de 100 metri. In tehnologia nou intro
dusă cu prebaloți mari, aceștia vor fi în- 
cărcați în ceamuri fot cu ajutorul maca
ralelor, aflate în prezent în experimen
tare.

Acestea sint numai cîteva din agrega
tele mai importante folosite la lucrările 
de recoltare a stufului. Pentru viitor, ingi. 
nerii și tehnicienii Trustului de amenajări 
și valorificări stuficole, împreună cu 
cercetătorii Stațiunii experimentale stufi
cole din Maliuc au în vedere noi obiec
tive : îmbunătățirea constructivă a recol- 
torului cu dispozitiv de prebalotare și ob
ținerea dublării actualei capacități de pro
ducție a agregatului, realizarea unei ma
carale plutitoare cu rază mare de acțiune 
pentru încărcarea baloților în ceamuri.

Toate acestea vor contribui la scurta
rea campaniei de recoltare, la creșterea 
productivității muncii și la reducerea 
prețului de cost al fiecărei tone de stuf 
recoltat.

Spre înălțimi. (Coșul de evacuare a 
gazelor de la Fabrica de acid azo
tic a Combinatului pentru chimiza
rea gazelor naturale din Craiova)
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La nivelul
gospodăriilor colective fruntașe

în raionul nostru sînt multe gos
podării colective care obțin rezul
tate bune în ce privește sporirea 
producției și dezvoltarea avutului 
obștesc. Merită subliniate realizările 
gospodăriilor colective din comune
le Buciumeni, Cerțești, Pochidia, 
Nicorești și altele, care au fiecare un 
fond de bază ce depășește 3 500 000 
lei și o avere obștească de aproape 
5 000 000 lei.

Dintr-o analiză făcută de biroul 
comitetului raional de partid, cu 
sprijinul specialiștilor de la consi
liul agricol, a reieșit că alte 7 gos
podării colective nu s-au dezvoltat 
îpçà pe măsura posibilităților de 
care dispun. Nivelul producțiilor rea
lizate a fost nesatisfăcător în com
parație cu cel al unităților vecine 
avînd aceleași condiții de climă și 
sol.

înfăptuind hotărîrea conferinței 
raionale de partid din decembrie a- 
nul trecut și indicațiile comitetului 
regional de partid, noi am constituit 
colective de specialiști conduse de 
cite un membru al biroului comite
tului raional, care să analizeze și să 
ajute fiecare unitate insuficient dez
voltată. Analizele au scos la iveală 
rezervele pe care le au aceste gos
podării de a spori producția și ne-au 
dat putința să stabilim căi co
respunzătoare pentru punerea lor în 
valoare. în fiecare unitate au fost 
întocmite planuri de măsuri privind 
munca politică de masă, organizarea 
brigăzilor de producție, ridicarea 
calificării cadrelor începînd de la 
șefii de echipe pînă la președinți, 
planificarea muncii etc. Aceste pla
nuri au fost discutate și aprobate de 
biroul comitetului raional și de bi
roul comitetului regional de partid. 
Măsurile stabilite au fost puse în 
discuția adunărilor generale ale 
colectiviștilor și apoi incluse în pla
nurile de producție și financiare pe 
anul 1964. Ținîndu-se seama de 
condițiile locale, s-a indicat ca ală
turi de cereale să se acorde o mai 
mare atenție culturii plantelor teh
nice și a legumelor timpurii, care să 
asigure venituri bănești imediate și 
cît mai mari. în gospodăriile colec
tive din comunele Nărtești, Brăhă
șești, Gohor și Blînzi, care au pe 
dealuri mari suprafețe neproducti
ve, au fost făcute studii pentru a- 
menajarea de terase și plantarea lor 
cu viță de vie și pomi fructiferi. 
Pentru înființarea de plantații viti
cole și pomicole, 7 gospodării au

primit credite în valoare de 1 230 000 
de lei. Au fost luate totodată măsuri 
ca la G.A.C. Gohor și G.A.C. Năr- 
tești să se organizeze pepiniere de 
viță de vie pe o suprafață de 5,50 ha, 
în vederea asigurării materialului să- 
ditor necesar noilor plantații. Cele 
două stațiuni de mașini și tractoare 
din raion — Cudalbi și Tecuci — 
au fost îndrumate să repartizeze 
gospodăriilor mai slab dezvoltate pe 
cei mai buni tractoriști, să asigure 
mașini suficiente, potrivite condi
țiilor specifice, pentru a se putea 
executa mecanizat un volum mai 
mare de lucrări.

în cercurile și cursurile de învă
țământ de partid și politic U.T.M. 
accentul a fost pus pe sarcinile ce 
revin colectiviștilor pentru întărirea 
și dezvoltarea gospodăriilor colecti
ve, convingîndu-i că e necesar ca 
toate eforturile să fie îndreptate în 
această direcție. In adunările orga
nizațiilor de bază și adunările ge
nerale ale colectiviștilor se discută 
în fiecare lună cum sînt duse la 
îndeplinire măsurile stabilite, se iau 
hotărîri corespunzătoare. Lunar, bi
roul comitetului raional de partid 
analizează cum prind viață preve
derile planurilor, se iau măsuri acolo 
unde se constată rămîneri în urmă.

O măsură bună inițiată de biroul 
comitetului raional de partid este 
de a analiza, împreună cu organiza
țiile de partid din gospodării, acti
vitatea depusă de cadrele de bază 
din aceste unități, începînd de la 
președinți și pînă la șefii de echipă, 
în felul acesta, adunările generale 
ale colectiviștilor și consiliile de 
conducere au fost ajutate să aleagă 
pe cei mai pricepuți și gospodari 
oameni, care să conducă brigada sau 
echipa. S-au orientat bine adunările 
generale de la G.A.C. „Drumul bel
șugului“ din Gohor și „16 Februa- 
rie“-Munteni, cînd au stabilit să fie 
înlocuiți vechii președinți, necores
punzători, cu oameni harnici și cu 
prestigiu în fața colectiviștilor. Au 
fost numiți ca brigadieri și șefi de 
echipă colectiviști dintre cei mai 
buni, membri și candidați de partid.

în ce privește eficiența măsurilor 
politice și organizatorice, cîteva 
exemple sînt edificatoare. în primele 
trei luni ale acestui an, cele 7 gos
podării colective au înregistrat suc
cese însemnate în crearea condițiilor 
pentru o recoltă sporită la hec
tar și realizarea producțiilor 
animaliere stabilite în planul de

producție. S-a urmărit redarea în 
circuitul agricol a noi suprafețe de 
teren prin terasări, defrișări de mă
răcini, îndiguiri. Măsurile luate au 
permis plantarea cu viță de vie și 
pomi a peste 100 ha de teren nepro
ductiv. Pentru sporirea fertilității 
solului au fost transportate pe cîmp 
și locurile de grădină 5 200 tone gu
noi de grajd și 432 tohe îngrășămin
te chimice. Insămînțarea culturilor 
de primăvară a fost terminată la 
timp, efectuîndu-se lucrări de 
bună calitate. Extinderea cultu
rilor tehnice și cultivarea legumelor 
timpurii au intrat în preocuparea 
gospodăriilor colective mai slab 
dezvoltate. Anul acesta, numai de pe 
urma cultivării plantelor tehnice 
ele vor realiza venituri de circa 
4 200 000 lei. Sînt folosite și resursele 
naturale de apă pentru extinderea 
culturilor irigate. Gospodăriile co
lective din Gohor, Brăhășești și Ghi- 
digeni vor iriga, în acest an, din iz
voare naturale, aproape 300 ha. 
Acum, la Brăhășești se amenajează 
un bazin de acumulare a apei, la 
Gohor se construiește un baraj pe 
pîrîul Ireasca, iar la Ghidigeni s-au 
captat cîteva izvoare. Toate aceste 
lucrări se efectuează fără investiții, 
prin munca harnică a colectiviștilor.

Pași însemnați au făcut aceste 
gospodării și în dezvoltarea secto
rului zootehnic. Pe baza îngrijirii și 
furajării raționale a animalelor, 
s-a redus . la minimum mortalita
tea. Au fost permanentizați îngriji
torii de animale, iar evidența pro
ducției în acest sector este ținută la 
zi. în primul trimestru, numai cele 
7 gospodării au livrat cu 138 hl lapte 
de vacă mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut

Comitetul raional de partid con
sideră că cele realizate pînă acum în 
direcția întăririi gospodăriilor agri
cole colective insuficient dezvoltate 
constituie doar un început. Rămîne 
să extindem experiența pozitivă 
acumulată pînă în prezent, să 
mobilizăm toate forțele pentru în
deplinirea celor prevăzute în planu
rile de producție, astfel ca unitățile 
agricole să încheie anul 1964 cu o 
situație economică și financiară 
bună, asigurînd colectiviștilor un 
nivel de trai din ce în ce mai ridi
cat.

Gheorghe CODRU 
prim-secretar 
al Comitetului raional de partid 
Tecuci
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Stația de incubație a IRAVICOOP-Satu Mare va livra in acest an sectoarelor avicole ale gospodăriilor co
lective din regiunea Maramureș peste 400 000 pui de o zl. în fotografie : hala de incubație
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Pio-al ll-lea al lucrării 
logică dialectică în fi- 
G. W. F. Hegel de Pavel 

Apostol, apărut în Editura Acade
miei R. P. Romîne, se ocupă de o- 
biectul, categoriile și legile logicii 
dialectice în concepția lui Hegel.

Tot în Editura Academiei R. P. 
Romîne au mai apărut lucrările :

o Charles Darwin : Electele fe
cundării încrucișate și ale autofe- 
cundării în regnul vegetal. Dife
ritele dispozitive cu ajutorul că
rora orhideele sînt fecundate de 
către insecte (traducere 
engleză) ;

® Tratat de biochimie 
Partea I — fitochimie.
Cornel Bodea în colaborare 
Vaier Fărcășan, Elena Nicoară 
Horia Slușanschi ;

• Sistemul bănesc 
precursorii Iui. Voi.
C. Kirițescu. Partea 
volum a fost întocmită în colabo
rare cu : Cselényi Béla, Constan
tin Iacobovici și Octavian Iliescu.

In Editura didactică șl pedago
gică au apărut cursurile universi
tare :

Volumul 
bleme de 
lozofia lui

din limba

vegetală. 
Vol. I de 

cu
Și

Șlal leului
I de Costiiț 
I a acestui

® Economia, organizarea șl pla
nificarea industriei socialiste. Pri
ma parte a acestui curs, Econo
mia industriei socialiste, a apărut 
sub redacția conf. univ. M. Liva
dă și conf univ. P. Vagu — can
didați în științe economice.

© Lingvistică matematică. Mo
dele matematice în lingvistică de 
Solomon Marcus.

In aceeași*' ^diturg a apărut ț
e C. A. Helvétius și D. Diderot : 

Texte pedagogice alese.

Cărți apărute în Editura științi
fică :

• Pozitivismul contemporan de 
I. S. Narski (traducere din limba 
rusă).

o Un fondator al chimiei moder
ne — Jacob Berzelius de I. I. So
loviov și V. I. Kurinnoi (traducere 
din limba rusă).

o Anabasis de Xenofon.
• Nicolae

Barbu.
Kretzulescu de G.

In Editura
„Oameni ăe 
evocare a personalității savantului 
Paul Langevin, de Ion Ghimeșan.

tineretului, Colecția 
seamă", a apărut o

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

Lucrări de automatică și electronică
In ultimul timp, editurile noastre au tipărit cîteva lucrări — unele originale, altele în traducere — care tratează, 

în lumina noilor realizări tehnico-științifice, probleme din domeniul automatizării și electronicii. Fublicăm mai jos părerile 
unor specialiști despre două dintre noile lucrări.

Măsurări electronice generale
Introducerea celei mai noi tehnici în 

industria modernă se bizuie în mare mă
sură pe progresele rapide ale electro
nicii. Necesitatea măsurării aparaturii 
electronice, proiectarea instalațiilor, re- 
glarea și repararea lor impun existența 
unor metode și aparate precise de mă
sură. în această privință, lucrarea ,,Mă
surări electronice generale“ de prof, 
ing. Edmond Nicolau și ing. Mariana 
Beliș, recent apărută în Editura teh
nică, aduce o contribuție importantă 
la îmbogățirea literaturii de speciali
tate. Cartea prezintă cititorilor meto
dele generale și aparatele de bază 
utilizate în tehnica măsurătorilor elec
tronice. Sînt descrise elementele de 
circuit electric utilizate ca etalon în 
măsurători, principalele aparate și 
metode de măsură pentru măsurări 
electronice. După ce în primul capitol 
autorii tratează elementele etalon, urmă
rind particularitățile constructive spe
ciale și proprietățile lor, în capitolul ur
mător descriu pe larg metodele de mă
surare a impedanțelor, problemă impor
tantă pentru domeniile aplicative ale 
electronicii.

Sursele de alimentare de curent con
tinuu, chimice și electronice, sînt întîl- 
nife frecvent în industrie și în labora
toare. De aceea descrierea unei game 
largi de scheme, de la cele simple la 
cele mai complicate, a metodelor de 
măsurare a surselor de alimentare inte
resează pe specialiști. La capitolul gene
ratoare de semnal se remarcă prezenta
rea generatoarelor cu tranzistori și a 
generatoarelor de mare calitate (factor 
de distorsiuni mai mic decît 0,1), pre
cum și descrierea unor scheme de ge
neratoare de semnale dreptunghiulare.

Osciloscopului catodic — element 
important pentru vizualizarea caracteris
ticilor de tensiune și de curent — îi

este consacrat un capitol. Sînt descrise 
etapele care alcătuiesc osciloscopul ca
todic, caracteristicile lor, osciloscoapele 
perfecționate ce permit vizualizarea și 
studierea semnalelor neperiodice — 
sincroscopul, cît și comutatorul electro
nic. Prezentarea voltmefrelor electronice 
într-o mai mare diversitate de tipuri 
constructive, impunîndu-se prin precizia 
și datele practice cu care aceslea sînt 
analizate, constituie un progres calitativ 
față de capitolul respectiv din cartea 
precedentă a prof. Ed. Nicolau — „Mă
suri în radiofrecvenfă“. Domeniul măsu
rării frecvenței este tratat afîf prin pris
ma metodelor clasice cît și prin folosi
rea frecvențmetrului cu citire directă, în 
special a etaloanelor primare de frec
vență. Acestea din urmă, împreună cu 
divizoarele de frecvență sînt prezentate 
pe baza unei documentări ample.

Ținînd seama de importanța folosirii 
semiconductorilor și de extinderea ce o 
va lua această ramură a electronicii în 
țara noastră, autorii volumului au dez
voltat mult capitolul de măsurători asu
pra semiconductorilor. Astfel, sînt de
scrise diferențiat metodele de măsură 
pentru joasă frecvență, radiofrecvenfă, 
pentru nivele mari și mici de injecție 
a semnalului. O realizare recentă fiind 
folosirea tranzisforilor în regim de co
mutație (la centrale telefonice fără con
tacte, mașini de calcul etc), lucrarea 
prezintă și măsurători asupra comutației 
tranzisforilor. Se indică, de asemenea, 
unele metode de măsură a zgomotului 
tranzisforilor, care au importanță deose
bită în. proiectarea receptoarelor tran
zistorizate. în mod original este elabo
rată partea referitoare la măsurarea cris
talelor de cuarț pe baza schemei echi
valente a acestora.

Preocuparea continuă pentru situarea 
tehnicii romînești și a produselor reali-

nivelul mondiale se
reliefează în înzestrarea întreprinderilor 
cu aparatură și instalații dintre cele mai 
moderne. De aceea consider că ar fi 
fost necesar ca în lucrare să se insiste 
mai mult asupra noilor metode de mă
sură, asupra descrierii celor mai noi 
tipuri de aparate electronice cum sînt 
punțile automate de măsură, voltmetrele 
digitale, osciloscoapele catodice cu 
două spoturi, a erorilor de măsură ale 
punților electronice, ale măsurării frec
venței și erorilor introduse de oscilos
coapele catodice.

Noua lucrare este utilă inginerilor și 
tehnicienilor elecironiști, precum și ca
drelor din institutele de învățămînt su- 

, perior și școlile tehnice de specialitate.

Ștefan ȘUTEU 
inginer șef adjunct 
al uzinelor
Electronica“-București

nivelul ieh- 
legate de 

analogice, 
majorității 

impune cu- 
elementelor

Un volum 
despre dispozitive de modelare

Lucrarea „Dispozitive electronice de 
modelare și folosirea lor pentru stu
diul sistemelor de reglare automată” 
de 8. I. Kogan, apărută în Editura 
tehnică în traducere după ediția a ll-a 
în limba rusă, tratează, la 
nicii moderne, probleme 
construcția calculatoarelor 
Gradul- dg. complexitate a 
problemelor acestor mașini 
noașterea aprofundată a 
constructive, a performanțelor și posi
bilităților unui calculator analogic.

Ocupîndu-se de dispozitivele electro
nice de modelare și elementele lor, au
torul prezintă metodele de modelare 
matematică, elementele liniare de cal
cul, scheme de amplificatoare operațio
nale, de transformatoare funcționale cu 
diode și cu tuburi catodice, scheme ale 
dispozitivelor de înmulțire și de îm
părțire, principiile de construire a dis
pozitivelor de modelare electronică de 
curent continuu. Tratarea modului de 
utilizare a modelelor electronice ana
logice pentru studierea sistemelor de 
reglare automată este concepută prin 
formularea sistemului de ecuații dife
rențiale, care descrie funcționarea siste
mului fizic ce urmează a fi modelat și 
întocmirea, cu ajutorul elementelor 
calculatorului analogic, a unui model a 
cărui funcționare e descrisă de același 
sistem de ecuații diferențiale. Față de 
modelele fizice, calculatoarele analo-

gice prezintă o serie de avantaje: ele 
oferă posibilitatea rezolvării unor pro
bleme din domenii foarte diferite, asi
gurînd rapiditatea trecerii de la o pro
blemă la alfa; permit introducerea 
ușoară a parametrilor variabili și a di
feritelor condiții inițiale oferind, în a- 
celași timp, posibilitatea eliminării a- 
proape complete a influenței parame
trilor proprii și elementelor modelului 
asupra preciziei soluției. In plus, ele 
oferă posibilitatea introducerii diferite
lor perturbații care apropie foarte mult 
modelul de condițiile reale în care lu
crează sistemul fizic. Toate aceste ele
mente sînt bine scoase în evidență și 
exemplificate în partea a doua a lu
crării.

Față de prima ediție în limba rusă, 
cunoscută specialiștilor noștri, actuala 
ediție conține paragrafe și capitole im
portante pentru cei care utilizează cal
culatoare analogice; unul se ocupă de 
studierea dinamicii sistemelor automate 
cu funcții de fransfer, de forma funcții
lor raționale, iar altul tratează metodele 
de modelare a sistemelor automate-cu 
gamă dinamică de variație, care depă
șește gama dinamică a modelului ana
logic. Cred că ar fi fost necesară in- 
traducerea unui capitol privitor la mo
dul de rezolvare cu ajutorul modelelor 
analogice a sistemelor de ecuații cu de
rivate parțiale, care se înfîlnesc frec
vent în special în cercetarea științifică.

Studierea acestei lucrări, care prezin
tă cu claritate și precizie științifică pro
blemele legate de calculatoarele ana
logice, este utilă inginerilor din dome
niul automaticii, preocupați de conce
perea 
mate 
nicii.

și realizarea unor sisteme auto- 
la cel mai înalt nivel al teh-

Ing. Nicolae TÀTARU 
cercetător principal, 
Institutul de energetică 
al Academiei R. P. Romine

Pe urmele materialelor publicate

In vîrful turlei De ce lipsesc ziare din pachete?
La sonda 909-Otești-Drăgășani, 

instalată la marginea unui crîng, 
duduitul ritmic al motoarelor se 
auzea •pînă departe. Totul mergea 
normal. Sondorii acționau cu sigu
ranță manetele troliilor, schimbau 
țevile de foraj. Era vremea schimbu
lui Sondorul șef Ion Stuparu tre
buia să controleze toată instalația 
pentru a o preda în perfectă stare 
de funcționare. Dar tocmai atunci, 
sus, pe turlă, trosni ceva. întreaga 
instalație își încetini mersul. Se au
zea clar cum puternicul motor 
mergea în gol, țroliul nu mai func
ționa. Se rupsese capul unei mufe. 
Un om curajos trebuia să urce în

Cine repară aparatele medicale?
Instituția în care lucrez, spitalul 

de neuropsihiatrie din Iași, este do
tată cu aparate medicale moderne. 
Cu ajutorul lor stabilim cu mai 
multă precizie diagnosticul boli
lor, aplicăm diferite tratamente. Noi 
le folosim cu grijă dar, cum e fi
resc, după un anumit timp apara
tele au nevoie de reparații. Chiar în 
cazul unor mici defecte, nu le pu
tem repune în funcție, deoarece nici 
la spital, nici în oraș nu există un 
atelier, tehnicieni, cărora să le re
vină sarcina de a repara și întreține 
aparatura medicală. De obicei ape
lăm la prietenii pe care-i avem la 
Institutul politehnic. Dar nu există 
institute politehnice în toate orașele.

A
Nota redacției. — La redacție au 

sosit și alte scrisori care semnalea
ză greutăți întîmpinate de institu
țiile sanitare în întreținerea și re
pararea aparatelor medicale. Unită
țile sanitare din țară sînt înzestra
te cu nenumărate aparate Roent
gen, electrocardiografe, electroence- 
falografe, aparate de fizioterapie 
etc. Acestea sînt, în general, apa
rate complicate, a căror întreținere 
necesită cunoștințe de specialitate. 

vîrful turlei, la peste 50 m înălțime, 
pentru a înlătura stricăciunea. Son
dorul Aurel Marinoiu, cunoscut pen
tru priceperea în meserie și curajul 
său, a fost primul care a cerut să 
facă acest lucru. Sondorul-șef încu
viință. Repartiza sarcini precise fie
cărui sondor. In numai 15 minute, 
Marinoiu termină sudarea mufei de 
troliu Instalația începu să funcțio
neze din nou. După ce a coborît, 
toți membrii echipei l-au felicitat 
pentru felul conștiincios cum și-a 
făcut datoria.

Constantin ANGELESCU 
centrul de radioficare 
Drăgășanl

După cîte am constatat ca pacient, 
și la clinica balneologică din orașul 
nostru sînt aparate de ultrasunete și 
altele la fel de prețioase pentru în
grijirea bolnavilor, care stau uneori 
nefolosite din cauză că sînt defecte.

Întreținerea aparaturii medicale 
ar trebui să fie încredințată unor 
specialiști care să asigure perma
nenta lor funcționare, intervenind 
operativ cînd este nevoie. In felul 
acesta, tehnica instituțiilor sanitare 
va sta fără întrerupere la îndemîna 
cadrelor medicale pentru tratarea 
bolnavilor după cele mai noi metode.

Cicerone POSTELNICU 
medic

★
în prezent nu există însă un sistem 
organizat de reparare și întreținere 
a acestei aparaturi. Ar fi bine ca 
forurile de resort ale Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale și 
sfaturilor populare regionale să 
studieze posibilitatea organizării u- 
nor laboratoare înzestrate cu utila
jele necesare, deservite' de personal 
calificat, care să asigure întreține
rea mijloacelor tehnice de tratare a 
bolnavilor.

uitate

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
■întreprinderii de prospecțiuni geo
logice și geofizice din Capitală sînt 
abonați la diferite cotidiene și re
viste. De la o vreme, numeroși sa- 
lariați din întreprinderea noastră 
sînt lipsiți uneori de posibilitatea de 
a citi ziarele la care sînt abonați. 
Iată de ce. Cînd se desfac pachetele 
trimise de Oficiul P.T.T.R. nr. 32 din 
piața 3 Decembrie, se constată că 
lipsesc cîte 7-8 sau chiar mai multe 
exemplare. In zilele de 2 și 3 apri
lie, din pachete au lipsit 102 ziare 
„Scînteia", 16 „Scînteia tineretului" 
și 10 „Munca". După părerea noa-

Obligații
Pentru muncitorii Uzinelor meta

lurgice Sadu-Tg. Jiu — uzină situa
tă departe de Tg. Jiu sau de alte lo
calități — s-au construit blocuri cu 
apartamente frumoase și spațioase. 
Odată cu darea în folosință a pri
melor blocuri s-a ridicat și un 
complex comercial cu unități pen
tru desfacerea produselor alimenta
re, a textilelor și încălțămintei, a 
articolelor de uz casnic. Această a- 
șezare muncitorească s-a dezvoltat 
mult în ultimul an prin construirea 
altor blocuri de locuințe. Sfatul 
popular orășenesc Tg. Jiu, de care 
aparține centrul Sadu, nu s-a îngri
jit însă de lărgirea rețelei comer
ciale, de gospodărirea localității. 
Unitatea de desfacere a legumelor a 
fost instalată într-o încăpere neco
respunzătoare și nu are nici spațiu 
de depozitare suficient. Vara și 
toamna nu găsești întotdeauna ce-ți 
trebuie, iar iarna unitatea stă sub la
căt. Nici magazinele pentru produse 
industriale, deși au spațiu suficient, 
nu sînt aprovizionate cu mărfurile 
care la magazinele din Tg. Jiu se gă
sesc în cantități suficiente. De multe 
ori, chiar pentru diferite mărunțișuri 
trebuie să iei trenul să mergi la Tg. 
Jiu. Nu există nici ateliere de repa
rat încălțăminte sau de croitorie. Dl 

stră, personalul oficiului nu lucrează 
cu simț de răspundere la cartarea 
Ziarelor. Am intervenit verbal și în 
scris la oficiul P.T.T.R. nr. 32 ca să 
pună capăt acestor neglijențe. Dar 
fără rezultat, Cerem organelor care 
se ocupă de difuzarea presei să ia 
măsuri pentru a ni se trimite cu re
gularitate toate ziarele la care sin
tern abonați.

Giigore BENONE 
Constantin D1MA 
întreprinderea de prospec
țiuni geologice și geofizice- 
București

cîțiva ani, la diferite întâlniri cu 
gospodarii localității noastre, am 
propus deschiderea unui chioșc de 
difuzare a presei, a unei cofetării. 
Și-au notat pe hîrtie și ...au uitat.

Dacă deplasarea pînă la Tg. Jiu 
s-ar face în condiții bune n-am 
simți atît de mult lipsa acestor 
unități din localitate. Din păcate, 
avem destule neplăceri și cu trans
portul. Potrivit unor planuri, șo
seaua ce leagă localitatea noastră 
de Tg. Jiu trebuia să fie asfal
tată de vreo 4—5 ani. Dar nu 
s-a făcut nimic. Așa că, în acest răs
timp, gropile au distrus multe auto
camioane și autobuze ale uzinei și ale 
autobazei Tg. Jiu, cu care circulă zil
nic, între Sadu și Tg. Jiu, cîteva sute 
de muncitori. I.G.O. Tg. Jiu nu înfiin
țează o cursă permanentă pe acea
stă distanță tocmai spre a-și cruța 
mașinile.

Am citit adesea în ziare articole 
despre măsurile care se iau pentru 
o cît mai bună deservire a cetățe
nilor, sub toate aspectele. De ce 
Sfatul popular orășenesc Tg. Jiu nù 
manifestă aceeași- preocupare pentru 
centrul muncitoresc Sadu ?

Un grup de muncitori 
din Sadu-Tg. Jiu

„Termeni
în articolul apărut sub acest 

titlu, în numărul 6 206 al ziarului 
nostru, a fost criticată folosirea 
unor termeni tehnici și exprimări 
necorespunzătoare din unele ma
teriale traduse de Institutul de do
cumentare tehnică.

în scrisoarea de răspuns adresa
tă redacției de conducerea I.D.T. se 
arată : „Institutul nostru traduce 
materiale din cele mai noi domenii 
ale tehnicii și științelor tehnice pen
tru care, uneori, nu s-a definitivat 
încă terminologia precisă în limba 
noastră. Aceasta ridică deseori

T E A T R E ■ C I N E M A ■ T E L E V I Z I U N E
TEATRE — Teatrul de stat de operetă: 

Sărutul Cianitei — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale (Sala Comedia): 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : O femeie cu bani — (orele
15.30) , Adam și Eva — (orele 19,30). Tea
trul ,,C. I. Nottara“ (Sala din bd. Ma- 
gheru) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna Moon — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Băieții veseli — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza-Bu- 
landra“ (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele 19,30); 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahla nr. 76 
A) : Comedia erorilor — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Casa inimilor sfărî- 
mate — (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : N-avem centru înaintaș 
— (orele 19,30). Teatrul pentru copil șl ti
neret (din str. C. Miile) : Himera — (orele 
20) ; (la Sala pentru copii din str. Eremia 
Grigorescu nr. 24) : Nu prea albă ca ză
pada — (orele 16). Studioul Institutului 
de artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale“ : Hamlet — (orele 20). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Revista de altădată — (orele 20). Ansam
blul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Zboară cîntec drag — (orele 20). Circul 
de stat : Berliner Atraction — (spectacol 
prezentat de artiști ai circului de stat 
din R.D. Germană — orele 19,30).

CINEMATOGRAFE — Anaconda : Sala 
Palatului R. P. Romîne (rulează la orele 
17 cu seria de bilete nr. 1 083 și la orele 
20 cu seria de bilete nr. 1 084). Republica 
(8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21,15). 
Aventurile unui tînăr — cinemascop: Pa
tria (9 ; 12 : 15 : 18 ; 21). Nu se poate fără 
dragoste : Carpați (10,45, 12,30 ; 14,30 ;
16,30 : 18,30 ; 20.30). Victoria (10 ; 12 ; 14 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Grlvița (10 ; 12 ; 16 ;

tehnici ne corespunzători“
probleme complicate în alegerea 
termenului celui mai corespunză
tor. Considerăm însă că majorita
tea observațiilor făcute în articol 
sînt juste și ne vom strădui ca în 
viitor să folosim numai termenii 
tehnici cei mai adecvați și mai larg 
răspîndiți. în acest sens am anali
zat un număr mare de lucrări, de- 
pistînd și alți termeni incorect fo
losiți. Ca urmare au fost luate mă
suri pentru exercitarea unui con
trol mai atent al terminologiei fo
losite și s-au întărit colectivele 
care întocmesc aceste publicații.

Considerăm, de asemenea, justă 

18,15 ; 20,15). Frații corsicanl — cinema
scop : București (9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21), Feroviar (9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21). Zile de fior și rîs : Capitol 
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), Bucegi 
(10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Modern (10 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). Kaloian :
Festival (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 
Melodia (10 ; 12 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), 
Flamura (10 ; 12 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30). Cele trei lumi ale lui Gulliver : 
Central (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45), Glulești (10 ; 12,15 ; 15,30 ; 17,45 ;
20,15). Intre maluri — cinemascop : Lumi
na (de la orele 10 la orele 14 rulează în 
continuare : 16 ; 18,15 ; 20,30), Miorița (10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). O zi ca leii : 
Union (16 ; 18,15 ; 20,30). Program de fil
me pentru copii : Doina (orele 10). Dez- 
rădăcinații : Doina (11,30 ; 14,30 : 16,30 ; 
18,30 ; 20,30). întoarcerea piraților ; Lumea 
minunată a lui Karel Zeman ; Vitoșa ; 
Fotografie cu bucluc ; Pentru că sînt 
tînără ; Sport nr. 2/1964 : Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 21 rulează în con
tinuare). Limuzina neagră — cinemascop: 
înfrățirea între popoare (10 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15). Dragoste lungă de-o seară : Excel
sior (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), To
mis (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Aurora 
(9,45 ; 12 ; 14,15 : 16,30 ; 18,45 ; 21). Dom
nișoara... Barbă Albastră : Cultural (15 ; 
17 ; 19 ; 21). Germanie, steluțele tale ! : 
Floreasca (16 ; 18,15 ; 20,30), Ferentari (16;
18.15 ; 20,30). Rude de sînge : Buzești (14;
16.15 ; 18,45 ; 20,30), Pacea (16 ; 18 ; 20),
Viitorul (16 ; 18,15 : 20,30). Păpușile rîd : 
Crîngași (16 ; 18,15 : 20,30), Munca (15 ; 17 
19 ; 21). Cavalerul Pardaillan — cinema
scop : Unirea (11 ; 16 ; 18,15 ; 20 30). Lin
gă tine trăiesc oameni : Flacăra (15,30 ; 
19). Popular (16 ; 19,30). Secretul lui
Mathias : Vitan (16 ; 18 ; 20). Douăspre

sugestia ca principala atenție să fie 
acordată materialelor celor mai j 
noi — lucru pe care îl facem — I 
iar materialele mai vechi să fie / i. 
traduse cu competență, în mod ex
cepțional și numai dacă prezintă 
interes pentru introducerea tehni
cii noi în țara noastră.

Mulțumim autorului articolului 
și, în general, tehnicienilor și ingi
nerilor — cititori ai publicațiilor 
noastre — care ne ajută prin in
termediul ziarului și prin scrisori 
cu observații și propuneri menite 
să contribuie la îmbunătățirea ac
tivității noastre“.

zece scaune : Arta (16 ; 18,15 ; 20,30), Lu
ceafărul (16 ; 18,15 ; 20,30), Drumul Sării 
(16 ; 18,15 ; 20,30). Totul rămîne oameni
lor : Moșilor (16 ; 18,15 : 20,30). Lovitură 
de pedeapsă : Cosmos (16 ; 18 : 20), Lira 
(15,30 ; 18 ; 20,15). Cum stăm, tinere ? : 
Colentina (16 ; 18.15 ; 20,30). Ucigașul și 
fata : Volga (10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Cascada diavolului : Progresul (15,30 ; 18 ; 
20,15). Un surîs în plină vară : Cotrocenl 
(16 ; 18,15 ; 20,30).

TELEVIZIUNE : La ora 18,30 Univer
sitatea tehnică la televiziune ; 19,00 —
Jurnalul televiziunii ; 19,10 — Pentru
copii : Emisiunea „Cine știe o poezie“ ; 
19,30 — Șah ; 19,45 — Emisiunea de știin
ță : oameni în adîncurl (partea a treia 
de ing. Mihail Lefterescu) ; ora 20 — 
Transmisia spectacolului prezentat da 
formațiile fruntașe Ia concursul pe țară 
al ansamblurilor și formațiilor artistice 
studențești. în încheiere : Buletin de 
știri și buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile : 6, 7, 8 mai.
Vreme ușor instabilă cu cer variabil. 

Ploi sub formă de averse vor cădea mat 
ales în jumătatea de nord a țării și re
giunea muntoasă. Vînt potrivit. Tempe
ratura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar maximele 
intre 16—26 grade. In București: Vreme 
ușor instabilă cu cer variabil. Vor că
dea averse de ploaie în cursul după- 
amiezelor. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere.
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LA COTA ÎNALTA
Înainte de a porni sintern preveniți :
— Să știți că aici e soare și cald, dat 

sus viscolește. Pentru cineva fără antre
nament...

Din Baia de Fier, de Ia piciorul Parân
gului, și pînă la mină e o cale de 15 km. 
„Cu ani în urmă — ne spune călăuza — 
străbăteam această distanță in 6—7 ore de 
mers pe poteci, prin pădure”. Un drum 
săpat de curînd în stincă, pe marginea 
pirîului Galben, scurtează acum calea spre 
mină. O străbatem cu mașina pînă din
colo de Bîzlea, stația terminus a funicu
larului. Părăsim apoi mijlocul comod de 
locomoție și luăm pieptiș muntele, ur- 
mînd noua potecă a minerilor. Avem o 
călăuză de nădejde în persoana mineru
lui Constantin Spilcă. Prindem „ghearele 
de pisică" de bocanci — fără ele Cătă
linul este greu accesibil — și ne avîn- 
făm spre Cotă. După două ore de mers, 
ieșim pe un platou — Șesul lui Urs. Am 
ajuns pe vîrlul Cătălinu, la cota 1 500 
metri. Peisajul este de o neasemuită 
frumusețe. Nu departe se înalță semețe, 
acoperite de talazuri albe, vîrfurile su
rori ale Parîngului : Mincira, Mohorul, 
Lotru și Păpușa. La doi pași, într-o mică 
depresiune, se află mina, cabana mineri
lor, atelierele, stația funicularului.

nu se mai deosebesc mult de cea a lui 
Pantelimon. Rezultatele se oglindesc în 
graficul producției. Pe cablul funicularului 
pleacă zilnic spre stația de preparare a 
grafitului, de sub 
cu minereu de pe Cătălinu.

Pietrele Băii, corfele

Casa minerilor

„Lentilele" subterane

Cu minerii poți sta mai bine de vorbă 
la ei acasă, după șut. „Casa" e o ca
bană cochetă din bîrne, durată nu depar
te de gura minei. Minerii coboară în 
Baia de Fier cam o dată pe săptămînă. 
Aici, în vîrlul muntelui, au însă tot ce le 
trebuie : dormitor confortabil, cantină, 
radio, televizor, bibliotecă.

— Cum vă petreceți timpul liber ?
— Citesc — ne răspunde ajutorul de 

miner Aurel Ungă. îmi plac mult Sado- 
veanu, Emrnescu, Cehov.

Toți minerii care lucrează la Cătălinu 
au fișă de cititori la bibliotecă. Fondul 
de cărți se împrospătează lunar. Zilnic 
sosesc aici peste 100 de ziare și reviste. 
Există un „poștaș" sigur, căruia nu-i pasă 
de greutățile drumului — funicularul.

Lui Simion Chira îi place voleiul. Iubi
torii acestui sport au amenajai pe un mic 
platou un teren de joc. Necazul este că 
atunci cînd cineva lovește prea tare min-

gea, cu greu o mai poate găsi. Seara mi
nerii se strîng în jurul televizorului,

Uneori se organizează la caba
nă consfătuiri, se țin conferințe pe dife
rite teme. La învățămîntul de partid iau 
parte 45 de mineri. De curînd, pentru 
meritele sale în muncă, vagonetarul Se
bastian Bărzăgeanu a fost primit aici di
rect in partid. Cînd se ivesc greutăți care 
cer eforturi deosebite, întregul colectiv 
acționează ca un singur om. lată doar 
două întimplări mai recente petrecute la 
Cătălinu. Jntr-o zi a avut loc o avarie a 
funicularului. Oamenii s-au cățărat pe 
stînci, au coborît în prăpăstii, au lucrat zi 
și noapte pînă ce funicularul a început sa 
funcționeze. Ni s-a povestit, de aseme
nea, că într-o seară, la suitorul 210 de la 
orizontul I a început deodată să crească 
presiunea. Armăturile de lemn trosneau 
amenințător. Imediat un grup de mineri 
a sosit la fața locului. S-au introdus în 
grabă armături suplimentare, înlăfurînd 
pericolul de surpare. Galeria a fost apoi 
consolidată.

A
Aici, la cofă înaltă, trăiesc și muncesc 

peste o sută de mineri, legați între ei 
prin muncă și o sfrlnsă prietenie. Infrun- 
tind gerul, viscolul, izolarea, ei smulg 
din inima muntelui bogăția neagră a gra
fitului.

Vizitele secretarului general adjunct 
al 0. N. U„ Ph. De Seynes Corespondență din Moscova

Luni, Philippe De Seynes, secretar 
general adjunct al O.N.U. și șeful 
Departamentului pentru problemele 
economice și sociale al O.N.U., care 
se află în țara noastră la invitația 
ministrului afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, 
utilaj petrolier

a vizitat uzinele de 
„1 Mai“ Ploiești și

Stațiunea experimentală de cercetări 
viticole Valea Călugărească. In 
după-amiaza aceleiași zile, oaspetele 
a făcut o vizită la Institutul de cer
cetări economice al Academiei 
R. P. Romîne. în cursul vizitei, el 
a fost însoțit de Ion Datcu, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

PUTEREA CUVÎNTULUI TIPĂRIT

I
MINISTERUL

De aici, de la cola 1 500, începe 
mul grafitului. Șeful minei, Anghel Tone, 
moldovean din Negrilești, lucrează la Că
tălinu de 18 ani. Cunoaște mina ca pe 
propria-i casă. In fața unui pahar de ceai 
fierbinte, ne povestește :

— Zăcămîntul l-au descoperit mai înfîi 
ciobanii. Ca să-și deosebească oile, cei 
de pe Cătălinu le înnegreau lîna cu gra
fit. Asta era singura lui întrebuințare.

dru-

fii. Asta era singura
Mina s-a deschis mai tîrziu, prin 1938. Se 
lucra numai vara, cu mijloace primitive. 
Tehnica a sosit la cotă după 1948. 
Grafitul era căutat tot mai mult de indus
trie. Ne-au fost trimise compresoare pu
ternice, perforatoare, s-au construit funi
cularul și stația de preparare a minereu
lui. Producția anului 1948 o dăm acum 
într-o singură zi.

Pătrundem în subteran pe o galerie de 
coastă. Zăcămîntul, foarte capricios, este 
dispus sub formă de lentile. Numai mine
rii știu cit de dificil se exploatează un 
asemenea zăcămînt. Înainte se scotea nu
mai o mică parte din minereul ascuns în 
asemenea lentile. Astăzi grafitul se extra
ge din abataje cameră, care permit ex
ploatarea aproape în întregime.

Am făcut cunoștință aici cu brigada lui 
Pantelimon Papuc. Cartea ei de vizită — 
locul I in întrecere. Lunar, ortacii lui 
Pantelimon scot din subteran cite 100 
tone de minereu peste plan. Secretul suc
cesului constă în organizare. Se pregă
tește din vreme lemnul pentru bandaje, 
se curăță perforatoarele, sfredelele sini 
bine ascuțite și se pușcă la timp.

Nici celelalte brigăzi de la cola 1 500

Radu APOSTOL

Indicații se dau nemijlocit și la locul de muncă : tehnicianul Anghel 
Țone în abatajul minerului Constantin Spilcă
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Drumurile forestiere
(Urmare din nag. I-a)

cauza aducerii cu înțîrziere a unor 
piese, motocompresoarele nu au lu
crat la întreaga lor capacitate. Uni
tățile noastre au învățat — și tre
buie să învețe în continuare — din 
deficiențele care au existat în anii 
trecuți ; s-au luat măsuri pentru a- 
provizionarea din vreme a șantie
relor cu scule, piese de schimb și cu 
materiale de construcții. în locurilp 
greu accesibile se folosesc, pentru 
transportul utilajelor, combustibilu
lui, alimentelor, elicoptere.

Este necesar să se acorde în con
tinuare întreaga atenție organizării 
transportului materialelor de masă, 
în special a produselor de carieră 
și balastieră. Anul acesta, șantie
rele au nevoie de aproape 8 milioa
ne tone balast, nisip și piatră spar
tă, din care cea mai mare parte vor 
fi transportate cu autobasculantele. 
Conducerile întreprinderilor de me
canizare și transporturi forestiere, 
precum și autobazele întreprinderi
lor regionale de transporturi auto 
(I.R.T.A.) au datoria să organizeze 
în așa fel transportul acestor mate
riale, îneît șantierele să fie aprovi
zionate cu cantitățile necesare.

Posibilități largi pentru scurtarea 
termenelor de dare în folosință a 
noilor construcții de drumuri, pen
tru reducerea prețului lor de cost, o- 
feră procedeele avansate de lucru. 
Experiența dobîndită anul trecut de 
către colectivele din întreprinderile 
noastre în construirea de drumuri 
stabilizate și îmbrăcăminți imper
meabile ya fi extinsă. Această me
todă — deosebit de economică în ba
zinele forestiere unde piatra se gă
sește la distanțe mari și transportul 
ar ridica mult prețui de cost pe ki
lometrul de drum — va fi folo
sită anul acesta la construirea dru-

murilor forestiere din munții Vran- 
cei și din bazinul Rîmnicu Sărat. 
Va fi extinsă, de asemenea, me
toda de lucru în lanț, care asigură 
desfășurarea ritmică și continuă a 
procesului tehnologic, o calitate su
perioară a lucrărilor și un preț de 
cost redus. Prin planul tehnic s-a 
prevăzut ca, în acest an, să se utili
zeze un volum de prefabricate cu 
150 la sută mai mare decît în 1963. 
Pentru realizarea acestei sarcini sînt 
în curs de amenajare, în centrele 
mai importante, poligoane proprii 
care execută prefabricate din beton.

O problemă care a preocupat mult 
sectorul de construcții drumuri este 
formarea de noi cadre de muncitori 
calificați și asigurarea asistenței teh
nice necesare pe șantiere și la punc
tele de lucru, prin încadrarea lor cu 
maiștri și tehnicieni bine pregătiți și 
cu experiență în muncă. în anul 1963 
au absolvit cursurile de scurtă du
rată, organizate în centre de pregă
tire, 927 muncitori-mineri pentru 
derocări, zidari-pietrari, tractoriști- 
rutieriști, mecanici conducători de 
utilaje, buldozeriști etc. Pentru anul 
1964 ne-am propus să pregătim încă 
1 300 de muncitori. Ținînd seama de 
numărul sporit de utilaje care vor 
lucra pe șantierele de construcții fo
restiere, peste 500 dintre aceștia vor 
fi calificați în meseriile de buldoze
riști, excavatoriști, mecanici de uti
laje și tractoriști-rulieriști.

Dată fiind însemnătatea construc
ției căilor de transport forestiere în 
valorificarea mai judicioasă a pădu
rilor, în transportul lemnului din 
parchete, este necesar ca întreprin
derile de construcții, cele de trans
porturi și de exploatare a utilajelor 
și mecanismelor să-și coordoneze cit 
mai bine eforturile pentru a se res
pecta întocmai termenele de punere 
în funcțiune a noilor obiective.

DE LA 
ÎNVÂTĂM1NTULUI

Ministerul învățămîntului comuni
că : concursul de admitere în școlile 
pedagogice de învățători și educa
toare, în școlile profesionale și în 
cele tehnice, peptru anul școlar 
1964/1965, se vor desfășura la urmă
toarele date : la școlile pedagogice 
de învățători și educatoare, între 
15—25 iunie a-C.;,la școlile profesio
nale și la școlile tehnice din sectorul 
agricol și cooperatist — la care se 
primesc absolvenți ai școlii generale 
de 7 ani— între 1—12 iulie a.c. ; la 
școlile tehnice de maiștri, între 1—10 
septembrie a.c. ; la școlile tehnice 
care primesc absolvenți ai școlii me
dii de cultură generală, între 25—31 
octombrie a.c. Informații asupra 
condițiilor de admitere pot fi luate 
de la școlile generale de 8 ani și 
medii, școlile profesionale și tehnice, 
școlile pedagogice, secțiile de învă- 
țămînt ale sfaturilor populare și de 
la ministerele și celelalte insti
tuții și organizații centrale tutelare 
de școli.

Dobrogea, unde au vizitat orașul 
Constanța și stațiunile de pe litoral. 
Delegațiile sindicale străine au fost 
apoi la G.A.S. Băicoi, Muzeul Dof- 
tana și stațiunile climaterice de pe 
Valea Prahovei. Călătoria prin țară 
a delegațiilor sindicale de peste ho
tare continuă.

★
Luni seara a sosit în Capitală o 

delegație de cineaști din R. S. Ceho
slovacă. Din delegație fac parte ac
trița Emilia Vasaryova, cunoscută 
publicului nostru din filmul „Cînd 
vine pisica“, Albert Marencin, sce
narist al filmului „Liturghia de la 
miezul nopții“, și Iosef Lubina, di
rectorul difuzării filmelor din Bra
tislava.

■Ar
Delegațiile sindicale de peste ho

tare care, la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. Ro- 
mînă, au luat parte la demonstrația 
de 1 Mai a oamenilor muncii din Ca
pitală, fac în prezent o călătorie prin 
țară. După ce au vizitat orașul Bucu
rești, oaspeții au plecat în regiunea

★
Delegația Consiliului pentru acti

vitatea meșteșugărească și economia 
comunală a Camerei economice fe
derale din R.S.F. Iugoslavia, condu
să de Franjo Matijascici, președin
tele acestui consiliu, care la invita
ția UCECOM a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit Capitala, înapoin- 
du-se în patrie. Timp de 9 zile de
legația iugoslavă a vizitat unități 
ale cooperației meșteșugărești din 
București și din alte orașe ale țării.

(Agerpres)
★

A apărut „Presa noastră", revista 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Romină, 
anul IX nr. 3 (95) 1964.

Vorbeam deunăzi cu un corespon
dent de presă, muncitor într-o în
treprindere din Moscova. Intrebîn- 
du-l cum s-a format ca ziarist, 
el mi-a răspuns zîmbind : „Desigur, 
nu mi-a fost ușor, n-am devenit 
dintr-odată gazetar, ci încetul cu 
încetul“. Interlocutorul meu repro
ducea aproape aidoma cuvintele în
serate în primul număr al ziarului 
„Pravda“, apărut la 5 mai (22 apri
lie) 1912 : „Muncitorii-scriitori nu 
cad de-a gata din cer, ei se formea
ză încetul cu încetul în procesul 
muncii literare".

Mi-am amintit de aceste cuvinte 
acum, cînd se împlinesc 52 de ani 
de la nașterea „Pravdei" leniniste. 
Ziua în care a apărut primul număr 
al ziarului, al cărui conducător ideo
logic și îndrumător a fost V. I. Lenin, 
se sărbătorește în U.R.S.S. an de an, 
ca ziua presei sovietice.

Cine răsfoiește o colecție a „Prav
dei“ pe o perioadă mai îndelungată 
retrăiește pas cu pas marile prefa
ceri care au transformat vechea Ru
sie țaristă în țara care a construit 
socialismul și înfăptuiește azi cons
trucția desfășurată a comunismului. 
Drumul străbătut de presa sovietică 
este indisolubil legat de viața și lup
ta dusă de-a lungul deceniilor de po
porul sovietic, sub conducerea 
P.C.U.S.

Potrivit 
„Pravda" 
vestitoare 
împînzi întreaga Rusie cu 
țea 
avînd ziare muncitorești“. în pre
zent, în U.R.S.S. se tipăresc circa 

de 
e 
și

cuvintelor lui Lenin, 
a fost „prima rîndunică 

a primăverii care va 
o re

de organizații muncitorești,

5 200 ziare și aproape 1000 
reviste diferite. Tirajul ziarelor 
de 84 milioane exemplare, 
numai cel al marilor cotidiene 
„Pravda" și „Izvestia" — este

Noutăți de pe
Litoralul se pregătește intens să-și 

primească oaspeții din această vară. In 
timpul sezonului călduros, pe pista aero
portului din Constanța vor ateriza, din 
oră în oră, avioane cu turiști din țară 
și de peste hotare. Pentru automobi- 
liști, pe traseul București-litoral iau 
ființă stații de întreținere dotate cu in
stalații moderne, dintre care una va 
dispune și de săli de așteptare, bufet, 
dușuri. înainte de intrarea în Constanța, 
întîlnirea dintre automobiliști și turiștii 
sosiți cu trenul va avea loc fără bariere: 
brațele podului de beton ridică acum 
asfaltul șoselei deasupra căii ferate. In-

litoral
treprinderea de transport Constanța, 
dotată recent cu alte autobuze și tro
leibuze, înființează noi trasee regulate 
de-a lungul litoralului. Industria se 
prezintă și ea cu cîteva noutăți : o fa
brică de pîine de mare capacitate și 
una de biscuiți, o linie tehnologică au
tomată pentru nectar de fructe la Ovi- 
diu și alta de înghețată Ia Constanța. 
La fabrica de băuturi răcoritoare se vor 
îmbutelia zilnic peste 10 000 de sticle.

La Mamaia se prevede creșterea spa
țiului de cazare cu peste 15 000 locuri 
pe serie. (Agerpres)

de 
respectiv 6 300 000 și 6 000 000 exem
plare ; în același timp, numărul 
exemplarelor de cărți ieșite în fie-

care zi de sub tipar este de 3 500 000.
Tipografia „Pravdei", o clădire în 

perpetuă animație, e situată pe 
strada care poartă și ea numele ma
relui cotidian. Este o importantă 
■întreprindere poligrafică, în care se 
tipăresc 5 ziare și 28 reviste. Pentru 
o cit mai rapidă difuzare, „Pravda" 
este tipărită în 22 de orașe ale 
Uniunii Sovietice, unde în fiecare 
noapte matrițele ziarului sînt aduse 
cu avionul.

Presa sovietică are o striiusă le
gătură cu masele de oameni ai mun
cii. Numeroase articole stnt scrise 
de muncitori și colhoznici, ingineri 
și savanți, oameni de cultură și 
artă. Numărul corespondenților vo
luntari, muncitori și țărani, a depă
șit 5 milioane. Cu ajutiorul lor, zia
rele înfățișează- imaginea activității 
creatoare din toate colțurile țării.

O preocupare de sieamă a presei 
sovietice o constituie, totodată, via
ța internațională, cu multiplele ei 
aspecte și probleme, reflectarea 
luptei forțelor progresului pentru 
triumful socialismului și păcii, pen
tru preîntâmpinarea primejdiei unui 
■nou război mondial, pentru promo
varea principiilor coexistenței paș
nice între statele cu orînduiri soci
ale diferite, pentru dezvoltarea 
colaborării internaționale și a prie
teniei între popoare.

In ochii milioanelor de cititori ai 
săi, presa sovietică se bucură de un 
necontestat prestigiu, ca factor ac
tiv al luptei pentru cauza comunis
mului și păcii.

A. MUNTEANU

*
Cu ocazia Zilei presei sovietice, 

redacția ziarului „Scînteia“ a adre
sat redacției ziarului „Pravda“ o te
legramă de felicitare, în care se ex
primă urări de noi succese în acti
vitatea dedicată cauzei comunismu
lui și păcii.

„Am văzut lucruri foarte interesante în Romîmau

Juniori romîni participă 
ia un turneu internațional de fotbal

romînă, Progresul București, a pier
dut cu 0-1 meciul cu Steaua Roșie 
Belgrad. In sferturile de finală se 
vor disputa următoarele partide : 
Vojvodina — Zeleznicear ; Bak (Iu
goslavia) — Petrolul Ploiești ; Ujpeșt 
Budapesta — Radnicki Niș și O.F.K. 
Beograd — Sarajevo. Semifinalele 
se joacă la 5 mai, iar finala la 7 mai 
la Belgrad.

BELGRAD 4 (Agerpres). — In Iu
goslavia se desfășoară un turneu in
ternațional de fotbal la care partici
pă formații de juniori din Austria, 
R. P. Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Romînă și R. P. Ungară. Echi
pa juniorilor de la Petrolul Ploiești 
a reușit să se califice în sferturile de 
finală. învingînd cu 2-0 formația 
Csepel Budapesta. Cealaltă echipă

^asc^et CAMPIONATUL 

REPUBLICAN MASCULIN
Aseară a început în sala sporturilor 

Floreasca turneul final al campionatu
lui republican masculin de baschet. In 
primul meci, Dinamo București a în
trecut pe Rapid București cu 
(38—31), iar în cel de-al doilea, 
a învins pe Știința Cluj cu 
(37—32).

Isi citeva rmduri

77—69 
Steaua 
72—68

Declarațiile directorului adUninistrativ al trupei 
Royal Shakespeare Company"
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Hill Rogers, directorul administrativ 
al trupei „Royal Shakespeare Com- 
pany“, care se află în. turneu în 
S.U.A., a acordat un interviu postu
rilor de radio americane, referin- 
du-se la impresiile culese în țările 
europene vizitate recent, inclusiv în 
R. P. Romînă. „Am văzut lucruri 
foarte interesante în Romînia, a spus 
H. Rogers. Peste tot am întîlnit oa
meni care s-au interesat de Shake
speare și de teatrul englez... La rîn
dul nostru, am aflat lucruri noi și 
interesante despre teatrul romînesc“.

In legătură cu prezentarea operei

lui Shakespeare, H. Rogers a decla
rat : „Am constatat că piesele lui 
Shakespeare, deoarece au fost aduse 
mai tîrziu în Europa și în Romînia, 
au o interpretare mai modernă. Ace
lași lucru se poate spune despre pu
nerea lor în scenă. Este ceea ce încer
căm și noi să facem în Anglia, să pre
zentăm piesele într-un cadru mai 
modern, care să corespundă vieții de 
toate zilele“. în încheierea interviu
lui, el și-a exprimat satisfacția pen
tru interesul manifestat față de 
„Royal Shakespeare Company“ în 
Romînia și în celelalte țări europene 
vizitate.

Prezențe rominești in străinătate

•$
ss

Concursul internațional de scrimă, care a reunit în sala Dinamo pe 
cei mai buni scrimeri din București și Belgrad, s-a încheiat luni seara 
odată cu disputarea ultimelor probe individuale. In ambele întreceri, vic
toria 
sabie.

a revenit sportivilor romîni : I. Drimbă la floretă și D. Mustață la 
. In fotografie : spadasinii Ștefan Toth (București II) și Pavle Bale 

(Belgrad)

Blocuri de locuințe construite in zona gării de sud din Ploiești iolu : Gh. Vintilă

'■AWz:.■■: ■;.

Cu prilejul concursului de atletism de 
la Ploieștii, recordmana mondială Iolanda 
Balaș și-a făcut o promițătoare reintrare 
reușind să treacă ștacheta înălțată la 1,87 
m. — cea mai bună performantă mondială 
a sezonului, la 4 cm de recordul mondial. 
Un rezultat bun a înregistrat și 
Spiridon, oare a cfștigat proba 
cu 2,09 m.

BRUXELLES 4 (Agerpres). — In 
saloanele primăriei Saint Gilles din 
Bruxelles a avut loc la 2 mai inau
gurarea expoziției romînești de fol
clor și artizanat. Cu acest prilej, 
primarul Jacques Franc a oferit o 
recepție. Au asistat I. Oancea, am
basadorul R. P. Romîne în Belgia, 
alți reprezentanți ai corpului diplo
matic acreditați la Bruxelles, sena
tori și numeroase personalități 
tural-științifice din Belgia.

cul-

pentrumîn
străinătatea 
pentru Cultură și Artă al R. P. Ro
mîne.

relațiile culturale cu 
și Comitetul de Stat

Alexandru 
masculină

*
In sala de sporturi a orașului

Kromeritz s-a disputat dubla întîlnire in
ternațională de gimnastică dintre echipele 
de tineret ale R. S. Cehoslovace și R. P. 
Romîne. Victoriile au fost împărțite : la 
masculin echipa romînă a terminat învin
gătoare, iar la feminin — gazdele.

cehoslovac

în-
Ro-

CONAKRY 4 (Agerpres). — 
sărcinatul cu afaceri al R. P. 
mine la Conakry, Ivanciu Popescu, 
a remis în cadrul unei ceremonii 
care a avut loc la Ministerul Edu
cației al Guineei diferite publicații, 
cărți, obiecte de artizanat și discuri 
cu muzică romînească oferite în 
dar Institutului politehnic și Insti
tutului de cercetări și documentare 
din Guineea de către Institutul ro-

ROMA 4. Corespondentul Ager
pres, G. Pastore, transmite : După 
reprezentațiile date la Torino și 
Florența, grupul de balerini de la 
Teatrul de Operă și Balet din 
București își continuă cu un deose
bit succes turneul în Italia. Sîmbă- 
tă și duminică soliștii romîni au 
prezentat recitaluri la „Teatrul 
Duse“ din Bologna. Spectacolele 
prezentate aici au trezit interes în 
rîndul publicului, fapt pe care l-a 
relevat și presa bologneză. Ziarul 
„II Resto del Carlino“, cpmentînd 
spectacolele date de soliștii romîni, 
scrie : „Succesul se explică mai a- 
Ies prin valoarea și înalta clasă a 
balerinilor. Au strălucit Iripel Liciu 
și Ileana Iliescu printr-o deosebită 
calitate a interpretării“.

DE PRETUTINDENI
AUTOMOBIL CONDUS 

PRIN RADIO

Inginerul sovietic Piotr Kuznețov 
a străbătut cu un „Moskvici“ 4 000 
km., de la Stavropol la Moscova și 
înapoi, fără să stea la volan. El a 
condus mașina de pe banca din 
spate prin radio. Instalația de diri
jare automată construită de el este 
compusă dintr-un receptor, un desci
frator, un centru de comandă și un 
emițător de 0,1 wați.

INTRE MARTE ȘI JUPITER — 
METALE PREȚIOASE

Intre planetele Marte și Jupiter 
je află un uriaș inel format din 
nenumărați asteroizi. Savanții ame
ricani sînt de părere că pe acești 
asteroizi se află zăcăminte uriașe de 
metale prețioase rare. Potrivit apre
cierilor, numai pe asteroidul Ivar ar 
exista platină evaluată la 50 trilioa
ne dolari.

ESCALADAREA TURNULUI 
EIFFEL

Un grup de alpiniști a escaladat 
pentru prima dată Turnul Eiffel din 
Paris, una din cele mai înalte con
strucții de acest gen din lume. In 
pofida condițiilor nefavorabile — pe 
tot timpul escaladării a plouat și a 
bătut un vînt puternic — grupul de 
alpiniști a atins platforma superioară

In memoria copiilor
DIN TEREZIN

DE APROAPE 1 G00 DE ANI

După lucrări începute cu șapto 
ani în urmă de o echipă de arheo
logi de la Muzeul național din Co
penhaga, la intrarea în canalul Ros
kilde au fost scoase la suprafață 5 
nave ale vikingilor, scufundate la 
începutul secolului al XI-lea. Toate 
vasele erau umplute cu pietre și 
este evident că au fost scufundate 
intenționat, probabil pentru a se a- 
păra intrarea fiordului de raidurile 
piraterești. Pentru a salva aceste

La Ravenna s-a deschis o expoziție 
„în memoria copiilor din Terezin". 
Expoziția, organizată de Comitetul 
pentru sărbătorirea a 20 de ani de 
la Rezistență, prezintă desene, poezii 
și alte mărturii a numeroși copii care 
au fost internați în lagărul din oră
șelul cehoslovac Terezin. Din cei 15 
mii de copii evrei internați în aoest 
lagăr au scăpat ou viață numai 100.

a turnului. Escaladarea, care a durat 
4 ore și 50 de minute, a fost urmă
rită pe ecranele televizoarelor de 
telespectatori din mai multe țări. La 
diferitele niveluri ale turnului au 
fost instalate 16 camere de televi
ziune care au înlesnit transmiterea 
întregului film al ascensiunii Turnu
lui Eiffel.

vase, în fiordul Roskilde a fost con
struit un baraj care a permis seca
rea canalului. Vasele au fost scoase 
bucată cu bucală, întrucît erau scu
fundate în mîl. Fiecare piesă a fost 
catalogată și fotografiată, avîndu-se 
în vedere lucrările de restaurare fi
nală. Vasele sînt reasamblate la 
Roskilde (vezi fotografia de mai 
sus), unde pînă la sfîrșitul acestui an 
va fi construit un muzeu special 
pentru vasele vikingilor.
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INCIDENTE
LA SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO 4 (Agerpres).— 
în capitala Republicii Dominicane 
s-au produs duminică incidente 
grave după ce poliția a încercat să 
împiedice desfășurarea unor de
monstrații antiguvernamentale. De
monstrațiile au fost precedate de o 
grevă a șoferilor de taxiuri, care au 
protestat împotriva hotărîrii guver
nului de a admite întrunirile pu
blice numai cu o autorizație preala
bilă. Greva a căpătat repede un pro
nunțat caracter^ politic, mii de de
monstranți ieșind pe străzi pentru a 
protesta împotriva „dictaturii mili
tare“ și a cere reîntoarcerea la un 
regim constituțional. Poliția a atacat 
pe demonstranți. 10 persoane au fost 
arestate și multe altele rănite.

Postul de radio Santo Domingo a 
început să transmită comunicate în 
care reamintește că decretul din 
anul 1962 cu privire la starea de ur
gență pe întreg teritoriul țării conti
nuă să rămînă în vigoare. Acest de
cret permite guvernului să aresteze 
și să deporteze orice persoane acu
zate de „agitație și subversiune“.

Potrivit agenției Associated Press, 
ultimele evenimente din Santo Do
mingo „par să fi dat naștere unei 
grave amenințări la adresa juntei 
guvernamentale".

Propunere a R. P. Romine in dezbaterea 
conferinței pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 4. De la trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu : Propu
nerea romînească — livrări de echi
pament pe credit, rambursabil prin 
cote-părți din producția astfel ob
ținută sau prin alte produse ale ță
rilor în curs de dezvoltare — care a 
constituit obiectul unui proiect de 
recomandări supus discuțiilor din 
această săptămînă în Comisia a Il-a 
de R. P. Romînă, împreună cu Gui
neea, Indonezia, R.A.U., Tang'anika 
și Zanzibar, a fost prezentată și în 
cea de-a IlI-a comisie. în proiectul 
de recomandare se subliniază că a- 
ceastă propunere reprezintă una din 
formele de finanțare internațională, 
menită să contribuie, pe de o parte, 
la sporirea asistenței economice și 
tehnice, iar, pe de altă parte, să fa
vorizeze exporturile statelor în curs 
de dezvoltare.

A fost înaintat, de asemenea, de 
către reprezentantul Indoneziei, un 
proiect de recomandări. Dat fiind că 
ambele proiecte se completează re
ciproc, avînd mai multe elemente 
comune, autorii lor au convenit ca 
acestea să fie discutate simultan în 
comisie.

Susținînd propunerea romînă, 
sile Răuță. secretar general în

Va- 
Mi-

NOTE

Evoluția problemei cipriote
NICOSIA 4 (Agerpres). — Cu ex

cepția unor schimburi de focuri izo
late care s-au produs în localitatea 
Aghirda și în regiunea din jurul 
castelului fortificat St. Hilarion, si
tuația din Cipru s-a menținut în 
cursul zilei de luni calmă. Agenția 
Reuter subliniază că tensiunea din 
insulă a scăzut. La Nicosia s-a pro
cedat la îndepărtarea unor baricade 
din zona „liniei verzi“, care se pre
vede să fie neutralizată.

★
NEW YORK 4 (Agerpres). — La 

4 mai a fost dat publicității la New 
York un raport al secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, adresat 
Consiliului de Securitate, în care se 
face o ' analiză a evoluției situației 
din Cipru și a implicațiilor acesteia 
așupra activității forței O.N.U. din 
insulă.

Potrivit raportului,, „situația în 
ansamblu din insulă nu s-a amelio
rat în mod simțitor în timpul ulti
melor luni“, iar „rolul forței O.N.U. 
din Cipru este deosebit de delicat“.

Raportul arată în continuare că 
în prezent forța O.N.U. din Cipru 
care și-a atins efectivul său prevă
zut (7 000 de oameni — n.r.) a con
tribuit în multe cazuri la încetarea 
focului și la slăbirea încordării din
tre cele două comunități. Problema 
care se pune acum este că peri
oada de trei luni pentru care a fost 
constituită această forță prin rezo
luția din 4 martie 1964 a Consiliu
lui de Securitate este pe cale să se 
încheie fără ca situația din insulă 
să se fi îmbunătățit în vreo oare
care măsură.

Agenția France Presse precizea
ză că raportul cere membrilor Con
siliului de Securitate să 
rolul și misiunea forței 
Cipru și să stabilească 
necesară menținerea ei
după cele trei luni stabilite inițial 
de către Consiliul de Securitate.

definească 
O.N.U. în 
dacă este 

în insulă

CORESPONDENTĂ DIN GENEVA

Azi după-amiază s-a deschis în Palatul 
electoral din Geneva conferința Acordu
lui general asupra tarifelor și comerțului 
(G.A.T.T.).

Deschiderea lucrărilor, la care participă 
delegații din 42 de țări, a avut loc în 
sala mare de conferințe a palatului, în 
prezenta a numeroși ziariști.

Obiectivul conferinței G.A.T.T., anun
țat de multă vreme și formînd tema a 
numeroase comentarii publicate în presa 
internațională *), îl constituie în principal 
negocierea unei reduceri reciproce a ta
rifelor vamale între cele șase țări ale 
Piejei comune și Statele Unite.

Au luat cuvîntul Wyndham White, se
cretar general al G.A.T.T., Christian Her- 
ter, reprezentant special al președintelui 
S.U.A. pentru negocierile tarifare, Mau
rice Brasseur, ministrul comerțului exte
rior al Belgiei, în numele celor șase țări 
membre ale Piefei . comune, Edward 
Heath, ministrul comerțului al Angliei, și 
alții. Aproape toți vorbitorii s-au referit 
la faptul că, deși se poate vorbi de unele 
apropieri între partenerii G.A.T.T., în di
ferite domenii există multiple deosebiri 
de păreri care vor trebui discutate în ca
drul acestei conferințe.

In cursul contactelor preliminare, care 
au început încă din noiembrie 1963, re
prezentanții americani au susținut pro
iectul elaborat de președintele Kennedy, 
ansamblul negocierilor fiind din această 
pricină desemnat în presa occidentală 
sub numele de „runda Kennedy". Acest 
proiect prevede reducerea liniară și ge
nerală a tarifelor vamale ale „celor șase" 
și ale S.U.A. cu 50 la sută. Majoritatea 
observatorilor au interpretat proiectul 
Kennedy ca o încercare de a sparge zi
dul tarifului vamal unic cu care se încon
joară Piața comună și pe care îl opune 
țărilor din afara ei, inclusiv S.U.A.

Reprezentantă celor 6 membri ai Pie
ței comune se opun însă propunerii ame
ricane. Ei susfin că o reducere liniară și 
generală a tarifelor ar avantaja numai

*) Vezi ..Scînteia" nr. 6235 din 22 apri
lie.

în- 
„Iz-

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
tr-un interviu acordat ziarului 
vestia" în legătură cu situația din 
Cipru, N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
declarat că guvernul sovietic s-a 
pronunțat și se pronunță cu hotărîre 
și consecvent împotriva oricărui a- 
mestec străin în treburile Ciprului, 
împotriva încercărilor de a li se im
pune din afară ciprioților condițiile 
soluționării problemelor interne ale 
acestei republici.

Dușmanii independenței Republi
cii Cipru incită în mod intenționat 
divergențele dintre cele două comu
nități. Ațîțarea dușmăniei dintre na
țiuni, a arătat N. S. Hrușciov, con
vine unor forțe terțe, imperialiștilor 
și reacțiunii care au planuri proprii 
în privința Ciprului și vor să trans
forme această insulă într-un cap de 
pod înarmat, sau după cum afirmă 
ele, într-un „purtător de avioane ne- 
scufundabil“ al N.A.T.O., ancorat în 
partea răsăriteană a Mediteranei.

Prietenii sinceri ai Republicii Ci
pru, se arată în interviu, urează cu 
căldură ciprioților greci și turci 
să-și unească eforturile pentru a-și 
apăra independența națională și a 
curma cu hotărîre încercările reac
țiunii și ale forțelor imperialiste de 
a folosi în interesele lor dușmănia 
națională pe care tot ele o ațîță. 
Prietenii Ciprului au încredere Că 
reprezentanții comunităților turcă și 
greacă vor găsi calea spre colabora
rea în cadrul organelor de stat ale 
republicii și rezistînd influenței 
străine, vor depune toate eforturile 
pentru întărirea statului lor suveran, 
unit.

Vărsarea de sînge din Cipru tre
buie să înceteze, a declarat N. S. 
Hrușciov. Trebuie dată posibilitatea 
tuturor ciprioților greci și turci să 
se întoarcă cît mai repede la viața 
normală, la munca pașnică creatoare 
spre binele patriei lor comune, Re
publica Cipru independentă.

firmele americane, deoarece o bună par
te din tarifele S.U.A. aplicate în prezent 
sînt mult mai ridicate decît cele vest-eu- 
ropene. Aceasta este așa-zisa problemă a 
disparităfilor dintre tarifele vamale ame
ricane și vest-europene, care, după cum 
se prevede aci , va da mult de lucru 
conferinței. In această privință ziarul „Le 
Monde" de sîmbătă arată că, de pildă, în 
sectorul chimiei și al mecanicii este izbi
tor contrastul între tarifele vamale ameri
cane (care adesea depășesc 30—40 la 
sută și ajung uneori pînă la 80 la sută) 
și tarifele aplicate de țările Pieței comu
ne mărfurilor provenite din țări terfe, 
care se situează în general între 10 și 20 
la sută. O reducere liniară ar duce, po
trivit părerii franceze, nu numai la dezar
marea Pieței comune în fața produselor 
americane, ci, în unele cazuri, de pe urma 
ei vor beneficia și alte țări terje. De 
pildă, cei șase sînt îngrijorați de faptul 
că automobilele britanice pot profita de 
reducerea tarifelor. „Problema disparită- 
ților nu se pune numai între Europa ce
lor șase și S.U.A., observă și agenția 
France Presse, dar și între cei șase și An
glia, care are un tarif ridicat pentru pro
dusele industriale".

Dar dificultățile cele mai mari nu sînt 
așteptate atît în domeniul produselor in
dustriale, cit în domeniul agriculturii. 
„Speranța într-o reducere simțitoare a ba
rierelor vamale este aci cea mai mică", 
declară A.F.P. Corespondenții și experții 
aflați la Geneva reamintesc ciocnirile 
care au și avut loc între S.U.A. și cei șase 
în domeniul produselor agrare și dintre 
care cea mai ascuțită a fost așa-zisul 
„război al puilor de găină" desfășurat în 
toamna lui 1963. Lucrurile vor fi compli
cate și mai mult de faptul că, după cum 
se știe, nici cei șase nu au ajuns la un 
punct de vedere comun asupra comerțu
lui de produse agrare. Ziarul parizian „Le 
Figaro" menționează astfel că „între 
Franța și Germania occidentală chestiu
nile agricole sînt foarte sensibile".

Aici contează mult poziția R.F.G. Or, 
refuzul acestei țări de „a armoniza” pre
țurile înainte de 1966 cu celelalte țări ale

ministrul R. P. Romine in Republica Arabă Yemen
nisterul Comerțului Exterior, a sub
liniat necesitatea adoptării și extin
derii unor noi forme de colaborare 
economică pe linia creditării impor
turilor de echipament industrial, 
care să asigure un flux continuu 
de import de bunuri de echipament 
industrial, fără condiții grele de 
rambursare a creditelor, fără a pune 
noi sarcini financiare pe umerii e- 
conomiei țărilor în curs de dezvol
tare. Această formă de colaborare 
favorizează expansiunea comerțului 
mondial și dezvoltarea economică.

Reprezentantul R. F. Germane a 
susținut vînzarea utilajelor pe baza 
principiului liberei concurențe, ca 
fiind mai avantajoasă pentru țările 
dezvoltate.

Principiile cuprinse în proiectele 
Romîniei și Indoneziei sînt de un 
mare ajutor pentru țările în curs de 
dezvoltare, a declarat reprezentan
tul R.A.U., arătînd că țara sa este 
pe deplin de acord cu ele. El a re
marcat că proiectul romînesc este 
mai larg, mai avantajos, propunînd 
ca autorii să discute între ei pentru 
punerea de .acord în vederea elabo
rării unui-proiect comun.

Delegația mea — a spus apoi re
prezentantul Algeriei — a luat cu
noștință cu mare interes de propu
nerea romînească. El a subliniat că 
această propunere reprezintă o „idee 
originală“, un „element nou“, care 
în cazul în care va fi luată în con
siderare de conferința noastră mai 
întîi, de O.N.U. apoi ■ și, în sfîrșit, 
de țările industrializate, ar fi în
ceputul unei cotituri decisive în re
lațiile economice mondiale. El a 
propus în încheiere 
mendamențe.

în cuvîntul său, 
Liberiei a arătat că 
preciază proiectele Romîniei și 
doneziei ca fiind interésante și im
portante, menite să ajute țările în 
curs de dezvoltare.

SANAA 4 (Agerpres). — La 2 
mai a.c., Mircea Nicolaescu, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Republicii Populare Ro- 
mîne în Republica Arabă Yemen, 
a fost primit de președintele Ab
dallah As-Sallal, căruia i-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Abdallah As-Sallal și Mir
cea Nicolaescu, ministrul R. P. Ro- 
mîne la Sanaa, a avut loc o convor
bire, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Evenimentele din Laos
• InHlnsre în Valea Ulcioarelor înire Suvanna 
Fumma și Sufanuvong © Sensul dizolvării grupării 
de dreapta a lui Fumi Nosavan

mondiale. El 
mai multe a-

reprezentantul 
delegația sa a-

In-

VIENTIANE 4 (Agerpres). — Pri
mul ministru laoțian, prințul Su- 
vanna Fumma, a părăsit luni Vien
tiane, plecînd în Valea Ulcioarelor, 
pentru a se întîlni cu prințul Su- 
fanuvong, președintele Comitetului 
Central al Partidului Neo Lao Hak- 
sat. Cei doi prinți urmează să exami
neze situația actuală din Laos și po
sibilitățile de soluționare a crizei 
provocate de lovitura de stat a uni
tăților de dreapta împotriva guver
nului național de coaliție.

împreună cu prințul Suvanna 
Fumma au plecat în Valea Ulcioa
relor reprezentanții celor doi co
președinți ai Conferinței de la Ge
neva pentru Laos — ambasadorii 
U.R.S.S. și Marii Britanii — mem
brii Comisiei internaționale de su
praveghere și control, precum și alți 
reprezentanți diplomatici.

★
Primul ministru al guvernului de 

coaliție națională al Laosului, prin
țul Suvanna Fumma, a făcut cunos
cut luni celor doi copreședinți ai con
ferinței de la Geneva pentru Laos 
că gruparea politică de dreapta a

Ăl
»Mc

Autoritățile dsn Rhodesia de sud reprimă cu brutalitate orice manifesta
ție a populației africane, care cere să se pună capăt politicii rasiste. 

In fotografie : Pe o stradă din Salisbury patrulează polițiști înarmați

Greva din Asturia se extinde

generalului Fumi Nosavan s-a di
zolvat, alăturîndu-se grupării politi
ce neutraliste și acceptînd condu
cerea primului ministru.

Generalul Fumi Nosavan a decla
rat apoi, într-o conferință de presă, 
că a hotărît trecerea trupelor sale 
sub comanda lui Suvanna Fumma. 
Corespondentul agenției Associated 
Press relatează că din surse sigure 
s-a aflat că, la tratativele de la 
Khang Kai, prințul Suvanna Fum
ma îi va cere prințului Sufanuvong 
să consimtă la trecerea trupelor 
grupării de stînga sub comanda pri
mului ministru.

Fumi Vongvicit, ministru al infor
mațiilor, publicității și turismului în 
guvernul de coaliție din partea par
tidului Neo Lao Haksat, a precizat 
într-un interviu radiodifuzat la pos
tul de radio Vocea Laosului că par
tidul său se opune oricăror schim
bări în guvernul de coaliție. Trans- 
ferîndu-i prințului Suvanna Fumma 
funcția de ministru al apărării, pre
cum și aceea de lider politic, a decla
rat Vongvicit, Fumi Nosavan încear
că de fapt să convingă poporul de 
„bunăvoința sa“. în realitate se ur
mărește punerea în aplicare a hotă- 
rîrii așa-zisului comitet alcătuit din 
autorii recentei lovituri de stat de a 
..remania și extinde“ guvernul de 
coaliție națională, astfel îneît ele
mentele de stînga să se afle în infe
rioritate. Partidul Neo Lao Haksat, 
a precizat Vongvicit, se menține la 
părerea că actuala situație din Laos 
trebuie să fie rezolvată numai prin 
negocieri pașnice. Trebuie dizolvat 
imediat așa-zisul comitet revoluțio
nar, trebuie pedepsiți autorii lovi
turii de stat și să se reinstaureze la 
Vientiane situația dinaintea ultimei 
întîlniri tripartite din Valea Ul
cioarelor.

Prințul Sufanuvong, vicepremierul 
guvernului de coaliție națională și 
președintele Partidului Neo Lao 
Haksat, a adresat miniștrilor de ex
terne ai țărilor participante la con
ferința de la Geneva din 1962 cu 
privire la Laos o scrisoare în care 
condamnă încercările conducătorilor 
loviturii de stat din Laos de a 
schimba componența guvernului. 
Partidul Neo Lao Haksat, se spune 
în scrisoare, nu va recunoaște nici 
o schimbare în guvern și va lupta 
pentru un Laos pașnic, neutru, in
dependent, unit și prosper.

— „Greva
20 aprilie

MADRID 4 (Agerpres). 
declanșată în Asturia la 
pare a se extinde continuu. Potrivit 
informațiilor din surse oficiale, 21 000 
de persoane ar fi încetat în prezent 
lucrul“, transmite agenția France 
Presse, într-o relatare din Madrid

C.E.E. ca și hotărîrea S.U.A. de a nu în
cheia acorduri definitive în problemele 
tarifare ale produselor industriale, atîta 
timp cît cele ale produselor agricole nu 
vor fi elucidate, se pare că au determinat 
ziarul „The Financial Times” să scrie : 
„Chiar dacă aceste discuții vor evolua sur
prinzător de bine, este puțin probabil ca 
mai înainte de 1966 să se aplice reduceri 
tarifare".

Este semnificativ că deschiderea ofi
cială a conferinței G.A.T.T. a fost prece
dată în cursul dimineții de luni de o reu
niune, zisă de coordonare a „celor șase , 
convocată pentru punerea la punct a po
ziției țărilor Piefei comune. Reuniunea, 
care a avut loc la nivelul unor înalți func
ționari, nu și-a atins însă obiectivul. Re
prezentanții Franței și cei ai Comisiei 
C.E.E. s-au opus oricărei formule în care 
propunerea de reducere a tarifelor cu 50 
la sută este luată ca bază de discuție.

Unele ziare occidentale se referă și la 
implicațiile politice ale tratativelor în
cepute. „Negocierile Kennedy, scrie zia
rul francez „Combat", depășesc în rea
litate simplul cadru economic, comer
cial și financiar. Substratul lor politic este 
indiscutabil. De succesul sau de eșecul 
lor poate să depindă întărirea sau, dimpo
trivă, măcinarea pactului atlantic.

Potrivit primelor informații, agenda 
„rundei Kennedy“ se va încheia în luna 
noiembrie, după discutarea ultimului 
punct care se referă la cerințele statelor 
în curs de dezvoltare din cadrul G.A.T.T. 
Aceste cerinje privesc înlesniri tarifare și 
mărirea contingentelor importurilor de pro
duse tropicale agricole, minerale, finite și 
semifabricate în statele industrializate. 
Remarcînd faptul că pînă acum G.A.T.T. 
nu a răspuns nevoilor țărilor în curs de 
dezvoltare, unul din documentele Con
ferinței Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare conchide : „Fondat pe o doc
trină comercială clasică, acordul general 
a servit doar nevoilor țărilor industria
lizate în organizarea schimburilor lor re
ciproce".

Referindu-se la dificultatea negocierilor, 
mulfi comentatori sînt de părere că tra
tativele G A.T.T., care după cîteva zile 
vor fi preluate de experfi, vor dura mult 
timp. Ziarul „Le Figaro” a scris astfel că 
„negocierea va fi toarte lungă ; se vor
bește de un an și jumătate sau de doi".

GH. CERCELESCU

asupra conflictului de muncă din 
Spania.

Potrivit agenției, mișcarea gre
vistă s-a extins asupra unei serii de 
noi întreprinderi carbonifere și me
talurgice din Asturia. în timp ce la 
alte întreprinderi se așteaptă de
clanșarea grevei in cursul zilei de 
marți. Printre noile întreprinderi a- 
fectate de grevă se numără între
prinderea metalurgică „El Fondon“, 
minele de cărbuni Langreo, comple
xul minier „Carbones Asturianos“ și 
altele.

S. U. A. Alegeri preliminare
In statul Texas

DALLAS 4 (Agerpres). — La 2 
mai, în statul Texas s-au desfășurat 
alegeri preliminare. Cel mai mare 
număr de voturi pe listele candida- 
ților republicani la președinția 
S.U.A. a fost obținut de senatorul 
Barry Goldwater, cunoscut pentru 
vederile sale de extremă dreaptă. El 
a fost urmat de ambasadorul S.U.A. 
în Vietnamul de sud, Henry Cabot 
Lodge, de Nelson Rockefeller și Ha
rold Stassen.

UNION" Șl CONCURENTA
Pan American Airways și Trans World nit modul de distribuire a cofelor de 

Airlines, două din cele cinci principale beneficii între societățile componente, 
companii de aviație din S.U.A., efec- Celelalte societăți și-au menținut ade- 
fuează o treime din volumul transpor- ziunea pentru proiectul de 
turilor de persoane și de mărfuri peste 
Atlanticul de nord. O altă treime este 
acoperită de serviciile a zece companii 
din țările membre ale Pieței comune — 
printre care Air France, Lufthansa, 
KLM, Alitalia și Sabena. Dată fiind am
ploarea traficului și a încasărilor reali
zate, între companiile occidentale care 
deservesc liniile aeriene transatlantice 
se desfășoară o luptă de concurență tot 
mai ascuțită. In această competiție, so
cietățile americane le-au handicapat 
deocamdată pe cele vest-europene. 
Existența acestora din urmă, aflate în
tr-un continuu deficit, ar fi amenințată 
dacă guvernele din țările respective nu 
le-ar acorda de ani de zile subvenții.

Situația deficitară a societăților ae
riene vest-europene a început să se a- 
graveze încă din 1958, cînd companii
le americane au introdus în aviația ci
vilă avioane cu reacție.

Intre timp, societățile vest-europene, 
aflate ele însele în dispută pentru ciș- 
figarea clienfilor, au hotărît să găsească 
o formă comună de rezistență față de 
concurenfii lor de peste ocean. 5-a ho
tărî! formarea societății „Europa ir", 
prin fuzionarea companiilor olandeză 
— KLM, italiană — Alitalia, franceză — 
Air France, vest-germană — Lufthansa, 
belgiană — Sabena.

La numai un an, proiectul a primit 
cea dintîi lovitură serioasă : KLM s-a 
retras. Acestei companii nu i-a conve-

Hans Walter Zech-Nenntwich nu este 
un oarecare. In timpul războiului el a 
fost SS Obersturmführer. Jn această ca
litate a comandat un detașament SS 
călare de pedepsire. După război s-a 
stabilit In R.F.G., a fost fabricant și, 
după cum scriu ziarele, a devenit „foar
te bogat”. Dar a avut ghinion. Acum 
citeva zile, după un proces care a du
rat 10 săptămini, denumit și „procesul 
SS-călări", în care a fost învinuit că a 
ordonat, în 1941, împușcarea a circa 
5 250 de oameni din regiunea orașului 
Minsk din U.R.S.S., Zech-Nenntwich a 
fost condamnat la 4 ani închisoare. A- 
proximativ șase ore și jumătate de în
chisoare pentru fiecare asasinat I

Dar oameni ca Zech-Nenntwich au 
pretutindeni relafii. In închisoarea din 
Braunschweig în care a fost definut, u- 
nul din paznici era Dietrich Zeemann. 
Acesta îl cunoștea pe Nenntwich încă 
din anul 1936, cînd au urmat împreună 
școala de ofițeri SS din Calw. Și iată 
că acum cîteva zile, deși între celula lui 
Nenntwich și libertatea mult dorită au 
existat șase porfi de fier, pasărea a 
reușit să-și ia zborul. „Joi dimineață, la 
ora 6,10 — relatează „Frankfurter 
Rundschau" — un paznic a deschis ce
lula pentru a conduce pe deținut la

fuzionare 
sub noua firmă „Air Union". „Scopul 
acestei noi companii este, după cum 
afirmă ziarul „Die Presse",0înlăturarea 
luptei de concurență între societățile 
de aviație aparținînd țărilor Pieței co
mune", în speranța că noua firmă ar 
putea duce la redresarea urgentă a 
bugetelor deficitare.

Disputa îmbracă și alte aspecte. Chiar 
în 1958 a luat naștere proiectul franco- 
englez cu privire la construirea avionu
lui supersonic „Concorde", care urma 
să fie gata în 1968. Avionul ar fi par
curs distanța Frankfurt—New York în
tr-un timp simțitor mai redus. Curînd 
proiectul „Concorde" a căpătat un con
curent serios. In S.U.A. s-a elaborat 
proiectul avionului cu reacție „A 11", 
prevăzut cu o viteză superioară, ur- 
mînd să fie introdus din 1970, în curse
le obișnuite, pe distanța Frankfurt— 
New Kork.

Pe parcurs Franfa a respins textele 
gata formulate ale acordului cu privire 
la „Air Union”. „Starea încercărilor de 
a crea compania Air-Union, compania 
de aviație unită a țărilor Pieței comune 
— scrie „Die Presse" — nu oferă în 
prezent un motiv pentru prea 
speranțe. In orice caz, S.U.A. nu 
dispuse să renunțe la poziția lor 
piața aviației civile. Acest lucru se re
feră atît la industria de avioane, cit și 
la transporturile aeriene".

mari 
sînt 
pe

spălător. Dar Nenntwich nu era în celu
lă. Pe prici zăcea o păpușă, care dă
dea impresia că doarme cineva. Păpușa 
purta pijamaua deținutului". Paz
nicul a dat alarma. închisoarea a fost 
imediat percheziționată, dar deținutul 
nicăieri...

Mai tirziu s-a putut stabili că în fața 
închisorii aștepta un Mercedes cu uri 
număr elvețian. Mașina s-a îndreptat 
spre Klausenheide... Ca în filme : în 
miez de noapte decolează un avion 
particular, din întîmplare proprietatea 
unui fabricant de textile, care aterizea
ză, după cîteva ore, pe aeroportul Ba
sel-Mülhausen, aducînd cu el pe dom
nul fabricant Zech-Nenntwich și pe „se
cretara" sa, Margit Steinhäuser. De aici, 
iau trenul și dispar undeva în interio
rul țării.

Intre timp, paznicul Zeemann a depus 
mărturie. L-a ajutat pe Nenntwich să 
evadeze, după cum scrie „Die Welf”, 
„din pură camaraderie". „ Frankfurter 
Rundschau” constată însă că „evadarea 
a fost temeinic pregătită. In ultimul 
timp, deținutul primise vizitele multor 
prieteni".

Poliția din Basel a deschis ancheta.

SANAA. Postul de radio 
anunțat că printr-un decret republi
can a fost format noul cabinet al 
Yemenului. Generalul Hamoud Ga- 
yefi este noul prim-ministru. Din 
cabinet fac parte 19 miniștri prin
tre care Abdalla Ben Hussein Alah- 
mar — ministru de interne, Mohsen 
Al Serry — ministru de externe, Se- 
nan Abu Lehoum — ministru al 
apărării, Ahmed Hussein Al Ma- 
rouny — ministrul informațiilor și 
al orientării naționale, și alții. Prin
tr-un alt decret prezidențial au fost 
numiți 22 miniștri adjuncți.

Sanaa a

BUDAPESTA. La 3 mai, Istvân 
Dobi, președintele Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, a înmînat 
pilotului cosmonaut sovietic, loco
tenent colonel A. Nikolaev, ordinul 
„Drapelul Republicii Populare Un
gare“, clasa I cu ' 
merite deosebite 
moșului.

briliante, pentru 
în cucerirea Cos-

portul Marsilia a 
„Las Villas“, 

spre Havana

United Press International, o nouă 
breșă în embargoul inițiat de Sta
tele Unite împotriva Cubei".

PARIS. Partizanii păcii din Fran
ța au organizat în orașul Braconn 
un miting în memoria celor citeva 
sute de patrioți francezi împușcați 
de ocupanții fasciști în timpul celui 
de-al doilea război mondial.

WASHINGTON. Președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a ordonat 
efectuarea unui studiu științific cu 
privire la cutremurul care s-a pro
dus în Alaska pentru a se determina 
dacă există posibilități de creare a 
unui sistem de detectare și averti
zare a unor mișcări seismice.

MARSILIA. în
ancorat nava cubană
care va transporta 
autocamioane și produse chimice 
franceze, „făcînd, după cum scrie

La Tokio a fost experimentat trenul cu o singură șină construit pentru 
Jocurile Olimpice din acest an. Trenul va lega aeroportul Haneda cu 
centrul capitalei japoneze. El este conceput pentru a transporta 498 do 
călători în șase vagoane. în luna septembrie pe această rută vor circula 

în ambele sensuri cite trei asemenea trenuri

STOCKHOLM. într-o hotărîre a- 
doptată la conferința „Uniunii de 
stînga a femeilor suedeze“ care a 
avut loc la Göteborg, se arată că 
această organizație se pronunță 
pentru o politică de pace în rela
țiile internaționale, pentru interzi
cerea armei nucleare și pentru 
dezarmarea generală și totală.

ANKARA. Agenția DPA anunță 
că von Hassel, ministrul apărării al 
R. F. Germane, a semnat cu guver
nul turc un acord privitor la livra
rea de echipament militar Turciei 
în valoare de 50 milioane mărci.

BONN. Cancelarul vest-german 
Ludwig Erhard, însoțit de un grup 
de experți, a plecat într-o vizită ofi
cială de o zi în Luxemburg. Această 
călătorie încheie seria de vizite pe 
care cancelarul vest-german le-a în
treprins din octombrie anul trecut 
în capitalele țărilor vest-europene.

BAGDAD. Președintele Aref a 
promulgat noua constituție provi
zorie a Republicii Irak, care intră în 
vigoare imediat și este valabilă pe o 
perioadă de 3 ani pînă la elabora
rea constituției permanente.

LONDRA. Cu prilejul Zilei Soli
darității Internaționale a celor ce 
muncesc, care se sărbătorește în pri
ma duminică a lunii mai în Anglia 
— la Londra, Newcastle, Manches
ter, Cardiff, Liverpool, Glasgow și 
în alte orașe — au avut loc la 3 
mai mari mitinguri și demonstrații 
ale oamenilor muncii. La mitingul 
de la Londra, care a avut loc în 
Hyde Park, au participat cîteva zeci 
de mii de oameni ai muncii. A luat 
cuvîntul John Gollan, secretarul 
general al P.C. din Marea Britanie.

HELSINKI. A încetat din viață 
W. Meltti, președintele organizației 
„Partizanii păcii din Finlanda", 
membru al Consiliului Mondial al 
Păcii.

CARACAS. Un grup de tineri ve- 
nezueleni, membri ai Forțelor arma
te de eliberare națională, au ocupat 
timp de trei ore localitatea El Real, 
situată la 25 kilometri de Barinas, 
capitala statului cu același nume, 
într-o acțiune curajoasă de protest 
împotriva actualului regim din Ve
nezuela. Tinerii au închis în celu
lele închisorii locale pe șeful poli
ției, pe adjunctul acestuia și patru 
polițiști și au înscris pe pereții clădi
rilor lozinci antiguvernamentale. O 
unitate de 
rirea lor a 
un polițist 
răniți.

poliție\trimisă în urmă- 
căzut într-o ambuscadă, 
fiind ucis și doi grav

ADEN. Situația de la frontiera 
dintre Yemen și Federația Arabiei 
de Sud se menține încordată. în 
timp ce autoritățile din Arabia de 
Sud au închis frontiera cu Yemenul 
suspendînd orice transporturi, în 
localitatea Radfan, la 60 de mile de 
Aden, continuă luptele între tru
pele britanice și grupurile de răscu- 
lați. în legătură cu aceasta, luni au 
avut loc 
munelor, 
cuvîntul 
Home.

dezbateri în Camera Co
in cursul cărora a luat 
primul ministru britanic,

LONDRA. Recent au avut loc 
alegeri pentru organele de condu
cere ale Uniunii cooperatiste din 
Londra, care numără 1 300 000 de 
membri. Președinte al uniunii a fost 
ales Clidan, membru al partidului 
comunist. în conducerea Uniunii 
cooperatiste din Londra au fost 
aleși încă șase candidați propuși de 
forțele progresiste.
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