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încheierea pro
cesului de colecti
vizare a agricul
turii a pus în fața 
noastră sarcini noi, 
complexe și mo
bilizatoare privind 
mico-organizatorică 
agricole colective, creșterea continuă 
a producției agricole, vegetale și a- 
nimale. Oamenii muncii de la sate 
văd în organizațiile de partid cel 
mai hotărît promotor al luptei pen
tru dezvoltarea agriculturii, pentru 
creșterea continuă a bunăstării lor.

Dumitru BALALIA 
Prim-secretar al Comitetului 

regional de partid Ploiești

întărirea econo- 
a gospodăriilor

Organizații de partid puternice 
In toate unitățile agricole

Dacă ar fi să cîntărim acum care 
verigă prinsă de noi a influențat 
schimbările petrecute în viața sate
lor. trebuie să spunem cu toată ho- 
tărîrea că e vorba de consolidarea 
organizațiilor de partid. In procesul 
de întărire a muncii de partid la 
sate, ne călăuzim de indicațiile Con
gresului al III-lea al partidului. 
După încheierea colectivizării, un 
stimulent puternic pentru activitatea 
organizațiilor de partid la sate 
l-au constituit Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962 cu pri
vire la întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului și Hotărîrea Secre
tariatului Comitetului Central al 
P.M.R. cu privire la unele măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii de 
partid în gospodăriile de stat, stați
unile de mașini și tractoare și în 
gospodăriile agricole colective. Ace
ste documente ne-au călăuzit în 
activitatea noastră de zi cu zi.

Imediat după Plenara C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962, biroul comi
tetului regional de partid 
posibilitățile de întărire a 
țiilor de partid existente, 
mirea în rîndurile lor a 
F mi muncitori din G.A.S. 
colectiviști, ingineri, tehnicieni, me
dici veterinari etc. Din analiza fă
cută a rezultat că ,deși existau orga
nizații de bază în toate cele 352 gos
podării colective, 35 din ele aveau 
mai puțin de 20 de membri și can
didați, iar din totalul de 1638 bri
găzi, în 851 nu erau constituite grupe 
de partid ; totodată, nu existau or
ganizații de bază în 95 de sate de 
munte. Am căutat în primul rînd să 
remediem această situație. De la 1 
mai 1962 la 1 aprilie 1964, în regiu
nea Ploiești au fost primiți aproape 
13 000 membri și candidați de partid 
numai din rîndurile colectiviștilor și 
specialiștilor din agricultură. Astăzi, 
în peste 200 de gospodării colective 
avem organizații de partid care cu
prind între 50—150 de membri și 
candidați de partid. In 169 de gos
podării colective au fost constituite 
comitete de partid. Din totalul de 
1 745 brigăzi de producție din gospo
dăriile colective unde sînt consti
tuite comitete de partid, în 1 072 s-au 
creat organizații de bază. Va trebui 
să ne ocupăm în continuare de con
solidarea organizațiilor de bază și a 
grupelor de partid din brigăzi, care 
au un număr redus de membri și 
candidați de partid.

Prin aplicarea în viață a Hotărîrii 
Secretariatului Comitetului Central, 
a indicației cuprinse în Hotărîre 
privind constituirea comitetelor de 
partid în gospodăriile agricole colec
tive, se asigură o mai temeinică ori
entare a comuniștilor spre proble
mele esențiale ale producției, pre
cum și un sprijin calificat consiliilor 
de conducere ale gospodăriilor co
lective în organizarea și conducerea 
întregii activități. Constituirea orga
nizațiilor de bază pe brigăzi asigură 
înfăptuirea uneia din sarcinile im
portante trasate 
întărirea muncii 
de producție.

îmbunătățirea 
torice a permis comuniștilor să 
ocupe mai temeinic de problemele 
economice din brigăzi, să desfășoare 
o bogată activitate politică și orga-

a analizat 
organiza- 
prin pri- 
celor mai 
și S.M.T.,

de partid, și anume 
de partid la locul

formelor organiza
se

nizatorică în rîn
durile colectiviști
lor. O dată cu 
creșterea organi
zațiilor de partid, 
noi am orientat

comitetele raionale să recomande în 
posturi cheie oamenii cei mai înain
tați, gospodari cu tragere de inimă. 
Cea mai mare parte a președinților 
de gospodării colective și brigadieri
lor sînt membri și candidați 
partid.

Propria noastră experiență ne 
rată că întărirea organizațiilor 
partid depinde în mare măsură 
creșterea nivelului politic și ideolo
gic al membrilor și candidaților de 
partid, de educarea lor comunistă. 
Comitetul regional de partid, comi
tetele raionale au acordat și vor a- 
corda și în continuare o mare aten
ție învățămîntului de partid la sate. 
Toți membrii și candidații de partid, 
precum și tovarășii din activul fără 
de partid, au fost cuprinși în diferite 
forme ale învățămîntului de partid. 
Un mare număr de lectori, membri 
ai birourilor și comitetelor raionale, 
țin cu regularitate expuneri despre 
politica partidului, probleme actuale 
ale dezvoltării agriculturii socialiste, 
îndatoririle comuniștilor și pe ’ alte 
teme privind construcția de partid, 
situația internațională etc.

Din experiența acumulată an de 
an la sate trebuie să desprindem mai 
sistematic concluzii pentru perfecțio
narea continuă a activității de par
tid. Comitetele raionale au datoria 
să ajute organizațiile de bază să-și 
exercite cu mai multă eficacitate 
dreptul de control. în ședințe ale 
comitetelor de partid sau în adună
rile organizațiilor de bâza se impune 
să se dezbată temeinic felul cum se 
îndeplinesc planurile de producție în 
gospodăriile colective, iar concluziile 
trase să constituie un sprijin eficace 
pentru consiliile de conducere. In re
giunea noastră s-a încetățenit prac
tica de a se ține, în gospodăriile co
lective, unde sînt constituite comi
tete de partid, adunări generale de 
3—4 ori pe an cu toți membrii și 
candidații de partid. De regulă aces
te adunări au loc în preajma cam
paniilor agricole, cînd se întocmesc 
planurile de producție ale gospodă
riilor etc. Dezbaterea principalelor 
probleme ale producției în adunări
le de partid contribuie la sporirea 
răspunderii fiecărui colectivist pen
tru îmbunătățirea întregii activități.

Sîntem conștienți că întărirea con
tinuă a organizațiilor de partid con
stituie lucrul cel mai important în 
lupta pe care o desfășurăm pentru 
consolidarea economico-organizato- 
rică a tuturor gospodăriilor agrico
le colective. Iată de ce ne propu
nem ca tocmai în această direcție 
să ne concentrăm eforturile.

Oțelarii de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au obținut de la 
începutul anului un indice mediu 
de utilizare a cuptoarelor mai mare 
cu 50 la sută față de realizările din 
1959. Astfel, pe seama sporirii pro
ductivității agregatelor, oțelarii au 
elaborat în primele 4 
lui peste sarcinile de 
täte de oțel egală cu 
sar fabricării a 8 645
sau 15 000 combine de recoltat ce
reale. Succesele înregistrate sînt ur
marea folosirii unor tehnologii a- 
vansate de fabricare a metalului. 
La oțelăria Martin nr. 2, de exem-

luni ale anu- 
plan o canti- 
metalul nece- 
de tractoare

de

a- 
de 
de

piu,
parare și sudare a vetrelor de la 
cuptoare prin așternerea mecani
zată a unor straturi masive de mag- 
nezită pe vatră. Această operație se 
face acum în numai 12—13 ore față 
de 4 zile ,cît dura înainte. S-a mic
șorat mult și timpul afectat elabo
rării șarjelor, iar consumurile spe
cifice și cheltuielile de producție pe 
tona de oțel au scăzut. în același 
timp, colectivul oțelăriei Martin nr. 
1 a generalizat metoda de supraîn
cărcare a cuptoarelor, obținînd în 
plus pe această cale însemnate can
tități de metal. (Agerpres)

ferestre

Un obiectiv central

Cu toate succesele obținute după 
încheierea colectivizării în regiune, 
deși producțiile medii sînt satisfăcă
toare, mai avem încă și gospodării 
colective care nu s-au dezvoltat pe 
măsura posibilităților de care dis
pun. Noi combatem părerea celor 
care, printr-o simplă operație de a- 
dunare, punînd gospodăriile rămase 
în urmă alături de cele puternic dez
voltate, obțineau o medie avantajoa
să. Analizînd starea de lucruri din 
fiecare unitate în parte, am inițiat o 
largă acțiune pentru întărirea conti
nuă a tuturor gospodăriilor colecti
ve, acțiune care s-a soldat cu o îm
bunătățire din ce în ce mai evidentă 
a situației din agricultura regiunii.

Comitetul regional de partid a or
ganizat un larg colectiv format din 
activiști de partid, de stat, ai orga
nizațiilor de masă și specialiști din 
agricultură care luni de-a rîndul a 
controlat cum se îndeplinesc hotă- 
rîriïe de partid și de stat privind

(Continuare în pag. IlI-a)

Ferma de vaci a gospodărie! do stat Răsvad, regiunea Ploiești
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PERFECȚIUNII
Ușa e, într-un 

apartamentului.

DE

cartea de vizită a 
îți formează pri

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
Colectiviștii și mecanizatorii din re
giunea Oltenia lucrează intens la 
întreținerea culturilor. în gospodă
riile colective din raioanele Segar- 
cea, Calafat și Băilești, situate 
în sudul regiunii, s-a terminat 
prima prașilă la sfecla de zahăr. Se

apropie de sfîrșit și prașila I la 
floarea-soarelui. Pînă în prezent, în 
regiunea Oltenia s-a executat prași
la I la sfecla de zahăr pe 85 la sută 
din suprafața însămînțată. în multe 
unități agricole socialiste a început 
prașila I la porumb.

Au sosit carp noi

INTERVIUL NOSTRU

Păduri tinere
Campania împăduririlor de primă

vară se află în plină desfășurare. Pînă 
acum au fost împădurite în întreaga 
țară aproape 30 000 de hectare. Din 
această suprafață, numai cu specii re
pede crescătoare — în special plop 
negru hibrid — au fost plantate 2 027 
ha. Pe terenüfil^degradäte s-äü efec
tuat împăduriri pe 3 909 ha, iar de-a 
lungul șoselelor și rîurilor s-au plan
tat peste 116 000 plopi. S-au execu
tat, de asemenea, lucrări pentru rege
nerarea naturală a pădurilor și 
îngrijiri de arborete.

fel, 
Ea . 

ma impresie înainte de a păși înăuntru. 
Preocupările pentru ca această poartă a 
căminelor noastre să fie cît mai frumoasă 
sînt dictate de cerinfe de estetică și con
fort. Pînă acum, ușile montate în noile 
locuințe aveau, în afara diversității de 
modele, o trăsătură comună — vopseaua. 
Așternută, desigur, în diferite nuanfe. Dar 
să facem o comparajie. Inchipuiți-vă cum 
ar arăta un dormitor al cărui mobilier ar 
avea, în locul furnirului, un strat de 
vopsea. Oricît de plăcută ar fi culoarea 
vopselei, tot nu ar putea înlocui frumu
sețea nucului. Aceasta e și diferenja din
tre ușile obișnuite și cele care se 
execută acum în moderna fabrică de 
binale din cadrul Complexului de indus
trializare a lemnului Pipera. *

Avem în fată o adevărată expoziție de 
uși. Aspectul lor te îndeamnă să le scoți 
din categoria lucrărilor de tîmplărie și să 
le numești mobilă. Vopseaua s-a retras 
spre cadru, adevărata ușă e placată cu 
furnire de paltin, nuc, păr african, ori cu 
plăci melaminate care pot imita toate 
esenfele lemnoase. De fapt, sîntem într-o 
fabrică de tîmplărie fără... tîmplari ; ima
ginea clasică a tejghelelor încărcate cu 
rindele'-și--aHe:scu,Le .-specifice, meseriei-,a 
dispărut. Toate operafiile care transformă 
cheresteaua sînt executate de mașini și 
instala|ii moderne, multe din ele automa
tizate. „Tîmplarii" sînt aici mecanici cu 
înaltă calificare, care mînuiesc cu preci
zie agregatele sau le conduc de la pu
pitrele de comandă. Aparatele de con
trol verifică permanent calitatea execuției.

Scîndura care iese din tunelul de us
care se transformă în produs finit după 
ce suferă numeroase operații. Ușa se 
compune din două elemente principale 
— foaie și toc. Execuția lor merge pe 
căi paralele și cele două elemente se 
întîlnesc cu adevărat abia în noul apar
tament, la montaj. Să urmărim nașterea 
tocului, aflat deocamdată sub formă de 
cherestea. Călătorește pe role pînă la un 
fierăstrău „pendulă“, care îl taie la di
mensiunile dorite, trece pe bandă prin- 
fr-o mașină de rindeluit care-i șlefuiește 
fețele și se oprește o clipă în fața circu
larului multiplu. După ce este despicat 
în lamele și legat în pachete, pornește 
mai departe. O altă mașină îl lasă fără 
defecte — dispar nodurile, putregaiurile 
etc. — după care intră într-o presă au
tomată, e frezat, din nou rindeluit și, în 
sfîrșit, cu ajutorul altor instalații, devine 
ce trebuie să fie — toc. Ajuns la maga
zie, privește de la... distanță fața lucioa
să, de furnir, a foii de ușă, sosită și ea 
de curînd pe flux.

Foaia de ușă, elementul de frumusețe 
și rezistență al produsului finit, are o 
constituție mai complexă. E formată mai 
întîi dintr-o ramă de rășinoase în inte
riorul căreia se află lamele „frînte" din 
plăci f-ibrolemnoase, pare-i sporesc consi
derabil rezistența, îi asigură planeifate 
și-i conferă calități de izolare termică și 
fonică. O astfel de ușă „brută“ este in
trodusă într-o presă în care suferă timp 
de 6 minute, la o temperatură de peste 
100°, o apăsare de multe kilograme pe 
fiecare centimetru pătrat. Presiunea 
aceasta, al cărei rol este de a de-

termina o coeziune perfectă între 
elementele viitoarei uși, provoacă naște
rea unor tensiuni interne ale lem
nului. Ele trebuie egalizate și, de 
aceea, foile brute sînt lăsate la odihnă, 
într-un mediu cu temperatură obișnuită 

■— 20 de grade — timp de aproape 12 
ore. După aceea intră din nou pe bandă, 
mașini speciale le aplică foile de furnir 
mai întîi pe canturi, iar apoi, cu ajutorul 
unor prese hidraulice, pe cele două fefe. 
încă o serie de operajii și călătoria con
tinuă spre instalațiile de... înfrumusefare, 
unde furnirul prinde pe obraz luciul o- 
glindă al lacului carbamidic.

Ușa este gata. I se montează feroneria 
și drumul spre șantiere este deschis. Des
chis — dar mai întîi trebuie să treacă o 
probă prin care se verifică perfecțiunea 
formei și a execuției. Ușa se află în fa|a 
unui original „controlor" tehnic de cali
tate. Privindu-I, îfi 
„Șeherazada" și de 
ducea dimensiunile 
perfecte, prin care 
că eroina filmului 
unul dintre clopoței. 
„Șeherazada de... nuc", 
creatorii ei, 
„ușii perfecte", unde cea mai mică gre
șeală de execufie este sesizată de „con
trolorul" mecanic.

De-a lungul unei alte linii tehnologice, 
mecanizate și în parte automa- 

i execută, pe oră, peste 50 de
complet i 
tizate, se 
ferestre.

1 300 OOO

CLUJ (coresp. „Scînteii"). 
Năsăud și la Gherla au fost termi
nate și date în folosință două noi 
cinematografe, iar căminele cultu
rale din satele Chesău, Bunești și 
Morău, raionul Gherla, Sînpetru 
Almașului, raionul Huedin, au fost 
dotate cu aparate de proiecție cu 
bandă îngustă. De la începutul a- 
nului și pînă acum, numărul cine
matografelor a crescut cu încă 19. 
In prezent, în regiunea Cluj func
ționează 426 cinematografe, din 
care 393 în mediul sătesc. In pri
mele 4 luni ale anului, numărul 
spectatorilor la cinematografele să
tești din regiune s-a ridicat la 
peste 1 300 000.

ULT

amintești de filmul 
conturul ce repro- 

unui trup cu forme 
a trebuit să trea- 
fără a mișca nici 

Ușa furniruită, sau 
cum o alintă 

trece tot printr-o formă a

★

finisaj de mobilă, rezistente, 
frumoase, ferestre executate la 

calitativ, iată produsele

Uși cu 
ușoare și 
un înalt nivel 
noii fabrici de la Pipera. Ele vor contri
bui la îmbunătățirea aspectului estetic, 
la ridicarea gradului de confort a mii 
de apartamente.

Vasile TOADER

de spectators

Foto ' Gh. Vînțilă

La Școala medie nr. 33 din București. Pregătiri în vederea examenului 
de maturitate

Anul școlar 1963—1964 se apropie de sfîrșit. In legătură cu unele 
preocupări înscrise pe ultimele file din agenda școlară, un redactor al 
ziarului nostru s-a adresat conf. dr. Ion Berea, director general al 
Învățământului de cultură generală din Ministerul Învățământului. 
Prima întrebare s-a referit la data încheierii cursurilor.

încheia cursurile, la 26 
claselor a Xl-a, care susțin

zeze astfel activitatea încît să predea 
întreaga materie prevăzută pentru acest 
an de învățămînt, să verifice cu 
exigență însușirea temeinică a cunoștin
țelor de către elevi, să pregătească cu 
atenție orele de recapitulare trimestrială, 
temele și lecțiile de sinteză pentru reca
pitularea finală. Este necesar ca recapi
tularea să se facă pe teme largi, de sin
teză, punîndu-se accent pe problemele 
cele mai importante, pentru ca elevii să 
capete o privire de ansamblu asupra con
ținutului fiecărei discipline. Subliniem și 
grija deosebită pe care conducerile șco-

Primii vor 
mai, elevii 
examenul de maturitate, și cei din ultimul 
an al școlilor pedagogice aflați în fața 
examenului de stat. După cîteva zile, 
la 30 mai, vor lua vacanță cei mai mici 
școlari, elevii din clasele I—IV. In
ce privește clasele V—X, data încheierii 
cursurilor diferă : 13 iunie pentru școlile
de la orașe și 24 iunie pentru școlile de 
la sate. Serbarea de încheiere a anului 
școlar va avea loc în ziua de 7 iunie 
pentru elevii mici, la 18 iunie pentru ele
vii din clasele V—XI ale școlilor de cul
tură generală din mediul urban și la 28 Iilor frebuie să o manifeste față de res- 
iunie pentru elevii din școlile de la sate. 
Dar pînă atunci mai sînt încă multe lu
cruri de făcut.

portante ce incumbă secțiilor de învăță
mînt ale sfaturilor populare și conduce
rilor de școli menționăm grija deo
sebită pentru selecționarea președin
ților și membrilor comisiilor de exa
minare, fixarea și organizarea centrelor de 
examen, crearea unei atmosfere’ co
respunzătoare aprecierii cu 
răspundere și exigență a 
general de cunoștințe, a 
candidaților. La școlile de artă, exame
nele de sfîrșit de an la obiectele de spe
cialitate se vor fine între 1—5 iunie pen
tru clasele I—IV și între 14—16 iunie 
pentru clasele V—XI. La școlile medii de 
arte plastice, practica de specialitate se 
va desfășura între 14—27 iunie.

spirit de 
nivelului 

maturită|i i

Ce aveți în vedere ?
în primul rînd acfivifăfile caracte

ristice încheierii ultimului trimestru, pre
cum și unele măsuri pe care le 
luăm acum pentru a asigura ele
vilor și profesorilor o vacanță plăcută. 
Preocuparea principală a Ministerului 
Invăfămîntului, a secțiilor de învă- 
țămînt ale sfaturilor populare și a 
conducerilor de școli este să vegheze 
ca profesorii și învățătorii să-și organi-

pectarea indicațiilor date cu privire la 
folosirea tuturor orelor de curs exclusiv 
în scopul pregătirii temeinice a elevilor.

Examenul de maturitate se va fine 
ca și anul trecut — la 15 iunie. Pentru 
perioada de pregătire sînt prevăzute 
lecții de sinteză — între 27 mai și 
6 iunie, consultații și studiu individual 
— între 8 și 13 iunie. Materiile de exa
men și programul au fost anunțate cu 
multă vreme înainte. Au și început ac
țiunile concrete de pregătire a elevilor ; 
aceștia au fost scutiți de orice activități 
extrașcolare pentru a se putea dedica 
numai studiului. Printre îndatoririle jrri-

a| U.T.M., 
tabere de

și spor- 
la care

Ce va oferi tineretului școlar va
canța din vara aceasta ?,

In perioada vacanței se urmărește 
ca tineretul să participe la cît mai nu
meroase activități în aer liber. Ca și în 
anii trecuți, în vacanța de vară vom or
ganiza, în colaborare cu C.C. 
C.C.S., U.C.F.S., tabere locale, 
odihnă, tabere internaționale 
live, excursii și drumeții
vor participa peste două milioane de 
elevi și pionieri. In toate centrele re
gionale, raionale și orășenești, precum și 
în alte importante centre economice și 
culturale, se vor înființa baze turistice pen
tru găzduirea elevilor veniți în excursie. 
Acestea vor fi amenajate în localuri de 
școli și internate. La București, de exem
plu, se vor organiza baze turistice cu o 
capacitate de aproximativ 2 000 de locuri.

Au și fost alocate organelor locale din re
giuni fondurile necesare pentru lucrările 
de reparații și amenajare a taberelor. Sînt 
în curs măsuri pentru instruirea persona
lului necesar bunei funcționări a acestor 
tabere, pentru alcătuirea programului ma
nifestărilor cultural-educative și sportive 
în lunile de vacanță.

Manifestările amintite au o sem
nificație deosebită ; ele se încadrează în 
acțiunile de mare amploare inițiate pe în
tregul cuprins al țării pentru sărbătorirea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării pa
triei noastre și sînt menite să contribuie la 
educația patriotică și cetățenească a tine
retului școlar. Intre ele se înscriu: organi
zarea — în cadrul taberelor — de întîl- 
niri cu activiști de partid, cu militari parti
cipant! la insurecția armată și la războiul 
antihitlerist, cu oameni de știință, scriitori 
și artiști; vizionări de spectacole de teatru 
și cinematograf care să-i ajute pe elevi 
să înțeleagă cît mai temeinic marile 
transformări revoluționare petrecute în 
țara noastră în anii puterii populare ; vi
zite, excursii și drumeții pentru cunoaș
terea celor mai de seamă obiective eco
nomice și culturale, monumente și locuri 
istorice, a frumuseților și bogățiilor pa
triei ; participarea elevilor la „Sparta- 
chiada republicană" și la spectacolele 
cultural-sportive organizate în cinstea zi
lei de 23 August.

In încheierea convorbirii, conf. dr. Ion 
Berea a subliniat necesitatea ca fiecare în
vățător, profesor, director de școală, soli- 
citînd sprijinul organizațiilor de partid, să 
se ocupe cu toată atenția de rezolvarea 
problemelor complexe ale încheierii anu
lui de învățămînt, de buna desfășurare a 
procesului instructiv-educativ, să-i ajute 
pe elevi să obțină un bogat bagaj de 
cunoștințe, rezultate cît mai bune la în
vățătură.

Negocieriie G.A.T.T.
La Geneva au început lucrările 

Conferinței G.A.T.T. (acordul ge
neral pentru comerț și tarife va
male) la care participă reprezen
tanți din 42 
executiv al 
un program 
tă inițiativa 
trece 
50 la 
bază 
tanții 
comune s-au întrunit pentru sta
bilirea unei poziții unice și au 
prezentat amendamente. După 
părerea observatorilor, între po
ziția secretariatului G.A.T.T. și 
cea a Pieței comune există di
vergențe. (Amănunte în pag. 
IV-a).

Ciocniri la frontiera 
dintre Yemen 
și Federația Arabiei 
de Sud

In regiunile de frontieră din
tre Federația Arabiei de Sud 
și Yemen continuă să aibă 
loc ciocniri armate. Agenția Reu
ter relatează că guvernul federal 
a cerut guvernului britanic noi 
ajutoare militare. Partidul popu
lar socialist și Congresul sindi
catelor din Aden au adresat se
cretarului general al O.N.U. un 
mesaj, solicitîndu-1 să intervină 
pentru a pune capăt luptelor.

Roma. La 5 mai 200 000 fero
viari italieni au declarat o grevă 
de 24 de ore, revendicînd majo
rarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de viață. în aceeași zi, 
au declarat o grevă de 24 de ore 
și 700 000 de funcționari de la în
treprinderile comerciale și turisti
ce, care cer încheierea unor 
noi contracte de muncă prevă- 
zînd îmbunătățirea situației lor 
materiale.

de state. Secretarul 
G.A.T.T. a prezentat 
de lucru care reflec- 
americană de a se 

la o reducere generală cu 
sută a tarifelor vamale pe 
de reciprocitate. Reprezen
tărilor membre ale Pieței

Atena. Un purtător de cuvînt 
al guvernului grec a anunțat că 
unitățile de patrulare aeriană ale 
Greciei au primit ordinul să in
tercepteze orice avion turc care 
va viola spațiul aerian grec, 
în cursul acestei săptămîni avi
oane turcești au efectuat două 
incursiuni în spațiul aerian al 
Greciei.

Sanio Domingo. Trupele do
minicane pairulează pe străzile 
capitalei, încercînd să pună ca
păt demonstrațiilor antiguverna
mentale care continuă. Se anun
ță numeroase arestări. (Amă
nunte în pag. IV-a).
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SCRISORI

PE ȘANTIERE
0 mai înaltă productivitate a muncii
• Mecanizare și metode avansate de execuție 
© Un bloc montat în 7 zile o Ce arată un calcul 
© Noi posibilități la îndemîna constructorilor

Realizarea exemplară a volumului 
3e investiții este condiționată, după 
cum se știe, de o serie de factori. în
tre acești factori un loc important 
îl ocupă preocuparea constructorilor 
pentru creșterea continuă a produc
tivității muncii, punerea în valoare 
a noi rezerve de scurtare a duratei 
de execuție, în scopul dării în func
țiune la termenul stabilit a fiecărui 
obiectiv. Aceasta presupune o mai 
bună organizare a muncii, folosirea 
rațională a utilajelor și a timpului 
de lucru, extinderea metodelor avan
sate de execuție și a materialelor 
noi, generalizarea experienței brigă
zilor fruntașe etc.

Măsurile luate pe șantiere au creat 
constructorilor din regiune posibili
tatea de a spori continuu produc
tivitatea muncii. Anul trecut, sar
cina planificată pe întreg sectorul 
de construcții-montaj din regiune a 
fost depășită cu 2,1 la sută. Rezul
tatele cele mai bune au fost obți
nute de întreprinderea de construc- 
ții-montaje Onești unde productivi
tatea muncii realizată a fost cu 7 
la sută mai mare față de plan.

Ce căi folosesc constructorii din 
regiune pentru a spori productivi
tatea muncii ? Spre ce ar trebui să-și 
‘ndrepte ei mai mult atenția ? Una 
dintre căile principale utilizate pe 
șantiere este extinderea mecanizării 
lucrărilor. S-au mecanizat toate ope
rațiile de săpături și terasamente 
(acolo unde condițiile au permis a- 
cest lucru), a sporit volumul de în
cărcări, descărcări și transport me
canizat al materialelor, s-au mecani
zat în întregime operațiile de prepa
rare a betoanelor și mortarelor. în 
acest fel durata de execuție a lucră
rilor a fost mult redusă.

Extinderea mecanizării a permis 
introducerea metodelor avansate de 
execuție, care sînt aplicate tot mai 
larg, cu o mare eficacitate. La 
blocurile de locuințe executate cu 
ajutorul cofrajelor glisante s-au 
folosit planșee prefabricate de di
mensiunea unei camere în locul 
planșeelor turnate monolit. Aceasta 
a contribuit la creșterea productivi
tății muncii de cîteva ori și la redu
cerea consumului de material lem- 
nos. Pe șantierele de la Onești s-a 
trecut pentru prima dată în țară la 
execuția construcțiilor provizorii și 
definitive din elemente spațiale pre
fabricate din beton armat, de dimen
siunea unei camere — procedeu de o 
înaltă productivitate. Cu acest pro
cedeu s-au realizat un birou de șan
tier cu două nivele, precum și alte 
lucrări de organizare. La Onești, un 
bloc de locuințe cu 12 apartamente 
din elemente spațiale a fost montat 
în 7 zile. Se apreciază că în compa
rație cu construcția de locuințe din 
panouri mari, folosirea elementelor

spațiale permite creșterea producti
vității muncii cu circa 30-40 la sută. 
Manopera se efectuează în proporție 
de 80 la sută în atelier și numai 20 
la sută pe șantier. Desigur că acest 
procedeu de execuție va trebui avut 
în vedere la realizarea construcțiilor 
de locuințe în viitorul apropiat. 
Noile metode și procedee găsesc o 
largă aplicare și pe șantierele Trus
tului regional de construcții. Execu
ția locuințelor cu structuri construc
tive noi și avantajoase din panouri 
mari și cu cofraje glisante, creșterea 
gradului de mecanizare a lucrărilor, 
îmbunătățirea soluțiilor proiectate și 
altele au dus anul trecut la economi
sirea a 1 000 000 de om-ore.

în sporirea continuă a productivi
tății muncii contează foarte mult 
modul în care conducerile șantiere
lor se ocupă de organizarea muncii. 
Pentru generalizarea metodelor bu
ne de lucru, folosite de unele uni
tăți de construcții, s-a organizat a- 
nul trecut, la indicația comitetului 
regional de partid, un schimb de 
experiență privind productivitatea 
muncii și calitatea lucrărilor la con
strucțiile de locuințe. Cu această o- 
cazie au reieșit unele măsuri bune 
aplicate pe șantierele trustului re
gional, cum sînt : introducerea fișei 
limită de consum manoperă și ur
mărirea productivității fizice. Expe
riența bună a fost apoi extinsă și 
pe alte șantiere.

Măsurile stabilite au dus la folo
sirea mai completă a rezervelor de 
creștere a productivității muncii. 
Totuși, pînă în prezent, pe șantierele 
din regiunea noastră s-a avut în ve
dere mai ales aplicarea unor mă
suri tehnice și mai puțin a celor or
ganizatorice privind folosirea mai 
completă a timpului de muncă, crea
rea unor condiții mai bune de lucru, 
reducerea fluctuației etc. Indicele de 
utilizare a timpului de lucru reali
zat anul trecut — în proporție de 95,8 
la sută — este încă destul de scăzut 
datorită stagnărilor, absențelor 
nemotivate, învoirilor etc. De ase
menea, numărul muncitorilor care 
nu-și realizează sarcinile de produc
ție este încă mare. Ce reprezintă a- 
cește rezerve ? După un calcul su
mar rezultă că prin creșterea indi
celui de utilizare a timpului de lu
cru numai cu 2 la sută — lucru per
fect posibil — s-ar putea realiza o 
economie față de anul trecut, pe re
giune, de peste 1 000 000 om-ore, iar 
prin îndeplinirea normelor de către 
toți muncitorii, o economie de încă 
1 000 000 om-ore. Numai traducerea 
în viață a acestor măsuri ar duce 
la creșterea productivității muncii 
cu 4 la sută față de 1963.

în valorificarea acestor posibilități, 
ca și a altora existente pe șantiere, 
o contribuție importantă vor trebui

să aducă organizațiile de partid, 
sindicale și de U.T.M., prin întărirea 
disciplinei socialiste a muncii, crea
rea unei opinii de masă puternice 
față de cei ce absentează de la lucru, 
întîrzie sau nu lucrează decît o mică 
parte din ziua de muncă.

în urma indicațiilor date de co
mitetul regional de partid, pe unele 
șantiere asemenea măsuri au început 
să fie aplicate în practică. La Trus
tul regional de construcții se anali
zează periodic, pe șantiere, cauzele 
rămînerilor în urmă ale unor bri
găzi și' echipe, studiindu-se organi
zarea rațională a formațiilor de lu
cru, posibilitatea reducerii timpilor 
ajutători și de deservire, nivelul de 
calificare al formațiilor existente 
comparativ cu categoria lucrărilor. 
Pe șantiere sînt inițiate cicluri de 
conferințe cu șefii de brigăzi și echi
pe pe teme privind organizarea 
rațională a locului de muncă, folosi
rea utilajelor, normarea muncii și 
altele.

Experiența a arătat că în realiza
rea unei mai înalte productivități a 
muncii pe șantiere, alături de des
fășurarea unei activități ritmice și 
reducerea duratei de execuție, o im
portanță hotărîtoare au respectarea 
numărului mediu scriptic de sala- 
riați, analiza periodică a necesarului 
de forță de muncă, reducerea con
tinuă a personalului auxiliar. în a- 
ceasta direcție mai există unele pro
bleme a căror rezolvare reprezintă 
resurse însemnate pentru creșterea 
productivității și pe care întreprin
derile de construcții trebuie să lé 
aibă cu mai multă stăruință în ve
dere. Este vorba de permanentiza
rea cadrelor, în primul rînd a mun
citorilor calificați, însușirea celei de 
a doua meserii înrudite cu cea de 
bază, stabilirea de norme compuse 
care să impună un grad minim de 
mecanizare la operațiile respective 
,etc. O altă rezervă, practic nefolosită 
pînă în prezent, reprezintă utilizarea 
creditelor bancare pentru lucrări de 
mică mecanizare, care pot completa 
investițiile alocate pentru utilaje, 
diverse dispozitive și mecanisme.

Colectivele șantierelpr din re
giunea noastră au toate posibilitățile 
să realizeze sarcina planificată de 
creștere a productivității muncii pe 
anul 1964. Spre acest țel sînt îndrep
tate în prezent eforturile constructo
rilor, preocuparea principală a or
ganizațiilor de partid de pe șantie
rele regiunii.

Ing. Mihai ARMAȘU
adjunct al Comisiei economice 
a Comitetului regional 
de partid Bacău

CALITATEA ȚEVILOR PVC
PENTRU CONSTRUCȚII

Corespondentul voluntar M. Vascan 
ne-a trimis o scrisoare în care semnala 
calitatea necorespunzătoare a unor |evi 
PVC folosite în construcfii.

In răspunsul Direcției generale a in
dustriei azotului din Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei se arată că, 
pe măsura acumulării experienței în fa
bricarea țevilor din PVC, s-a îmbunătă
țit calitatea acestora, astfel că în pre
zent cele livrate întreprinderilor de 
consfrucfii sînt de bună calitate. Pentru 
eliminarea oricărei posibilități de livra
re a unor produse necorespunzătoare, 
s-au dat dispoziții întreprinderilor pro
ducătoare de a întări controlul de cali
tate. în vederea livrării la fondul piejei 
a pieselor de îmbinare pentru conducte 
de PVC, sînt în curs de înfăptuire mă
suri de mărire a capacităților de pro
ducte.

INSTALAȚIE DE CAPTARE
A PRAFULUI

Locatarii domiciliafi în jurul fabricii 
de ciment Brașov ne-au semnalat că au 
neplăceri din cauza prafului de la cup
toare care se răspîndeșfe în jurul fa
bricii.

Răspunzînd sesizării trimise, Ministe
rul Industriei Construcțiilor arată că la 
cuptoarele fabricii de ciment Brașov 
s-au construit instalații de desprăfuire, 
care captează în întregime praful dega
jat de cuptoare. In cursul acestui an se 
va pune la punct instalajia de despră
fuire a uscăforului de zgură, care a ră
mas principala sursă de răspîndire a 
prafului. Studiul tehnico-economic pri
vind această lucrare a fost aprobat de 
conducerea ministerului.

MUTAT DISCIPLINAR
Despre loan Stroe, șeful gării Tîrnova 

Zarand, de pe secfia de circulație Arad- 
Ineu-Brad, ni s-a scris că neglijează bu

nul mers al stafiei, se poartă urît cu sa- 
lariafii în subordine și cu călătorii, co
mite abuzuri.

Direcfia regională C.F.R. Timișoara ne 
răspunde că, în urma cercetărilor între
prinse, sesizarea s-a dovedit înteme
iată. loan Stroe a fost mutat discipli
nar, primind sancțiunea mustrare cu a- 
vertisment. In funcfia de șef al stafiei 
Tîrnova Zarand va fi numit un salariat 
corespunzător.

DE LA PRIMUL DRUM
Chiar de la primul drum bicicletele 

„Super" și „Felicia", produse ale uzinei 
„6 Martie"-Zărnești, s-au defectat — 
ne-a scris cititorul Florian Arany din 
Capitală. De ce s-au pus în vînzare a- 
ceste biciclete fără să se facă probele 
necesare pentru verificarea rezistentei 
diferitelor piese ?

Răspunzînd celor semnalate, conduce
rea uzinei „6 Martie”-Zărnești arată că 
„defectele reclamate sînt o pată nea
gră în activitatea colectivului uzinei" și 
„că s-a pornit imediat la găsirea cauze
lor și remedierea defectelor". Principala 
cauză a defectării bicicletelor — se a- 
firmă în răspuns — o constituie calita
tea necorespunzătoare a mufelor ghi
don executate de Uzinele Metalurgice 
Cugir în cadrul planului de colaborare. 
Conducerea uzinei a luat măsuri pentru 
proiectarea mai multor tipuri de mufe, 
din care a fost aleasă cea care a dat 
cele mai bune rezultate la probe ; s-a 
luat legătura cu Uzinele Metalurgice 
Cugir care au modificat matrița exis
tentă conform piesei reproiectafe.

PE LINIA BUCUREȘTI-BRASOV J •>
Cititoarea Virginia Tomescu ne sem

nala faptul că, între orele 8—16,30, 
din Gara de Nord nu pleacă nici un 
tren în direcfia Brașov, deși sînt mulfi 
călători interesafi să plece în cursul 
zilei.

In noul mers al trenurilor, care va in
tra în vigoare la 31 mai, ne comunică 
Ministerul Transporturilor și Telecomu

nicațiilor, s-a prevăzut ca frenul accele
rat 401 București-Nord-Satu Mare să 
plece din stafia Bucureșfi-Nord la ora 
14,26, cu sosirea la Brașov la ora 17,58. 
Acest tren va circula permanent în tot 
cursul anului.

LA CĂMINUL CULTURAL
La căminul cultural din Boiceni, co

muna Stroești, raionul Pașcani, activita
tea nu se desfășoară mulfumitor — ne-a 
scris corespondentul Vasile Săndulescu. 
Biblioteca nu a primit cărți de multă 
vreme, aparatul de radio a fost dat la 
reparat dar n-a mai fost adus înapoi 
etc.

Sfatul popular raional Pașcani ne in
formează că s-au luat măsuri ca fondul 
de cărfi să se îmbogățească lunar de 
către biblioteca comunală, organizîn- 
du-se, totodată, manifestări cu cartea 
și alte activitäfi culturale. Aparatul de 
radio va fi înapoiat căminului cultural.

GRAFICUL DE CIRCULAȚIE 
VA FI RESPECTAT

Unii conducători auto și taxatori de 
pe traseul Ploiești-Urlafi nu respectă 
graficul de circulate — ni s-a semna
lat într-o scrisoare sosită la redacfie.

întreprinderea regională transporturi 
auto Ploiești, constatînd justefea celor

0 DECLAMAȚIE Șl 0
înfr-o scrisoare sosită din Strehaia, 

regiunea Oltenia, am fost sesizați că 
strada Motru din localitate e plină de 
gropi și noroi, noaptea nu e luminată 
etc. S-au adus materiale pentru pavaj 
și borduri din toamna anului 1963, dar 
lucrările n-au început încă.

In răspunsul Sfatului popular orășe
nesc Strehaia se confirmă justețea a- 
cestei sesizări, dar, în ce privește mă
surile gospodărești pentru pavarea 
străzii, se afirmă numai că lucrarea 
este „prinsă" in planul pe 1964. După 
cum se vede, un răspuns destul de vag. 
Se pare că președintele și secretarul 
comitetului executiv, care semnează 
răspunsul, n-au avut răgaz să informe
ze mai amănunțit, prin intermediul 
ziarului, pe cetățenii interesați, în legă
tură cu măsurile gospodărești ce se

semnalate, a luat măsuri ca pe viitor 
să se respecte cu strictele graficele de 
circulafie.

„UITAT" PE ȘOSEA
Pe șoseaua Suceava-Dorohoi, la nu

mai 2 km de Burdujeni, se află un com
presor de 8 tone, „uitat" acolo de lu
crătorii de la Șantierul de drumuri și 
poduri Ifcani — ne-a scris un cores
pondent voluntar din comuna Adîncata.

Sfatul popular al orașului Suceava ne 
răspunde că compresorul a fost ridicat 
de pe șosea. Pentru neglijentă fa)ă de 
bunurile obștești, responsabilul cu utila
jele în cadrul întreprinderii va fi sanc
ționat.

CONSULTAȚII ZILNICE 
LA DISPENSAR

Colectivista Nastasla Pană, din Vi
șina, raionul Găiești, ne-a sesizat că, în 
unele zile, la dispensarul medical din 
comună nu se dau consulfafii din cauză 
că medicii sînt plecafi pe teren sau în 
concediu.

Sfatul popular al raionului Găiești ne 
răspunde că a luat măsuri pentru înca
drarea dispensarului comunei Vișina cu 
cadrele medicale necesare. Dispensarul 
va avea zilnic program de consulfafii și 
tratamente.

„DECLARAȚIE"
impun, pentru că și-au cheltuit timpul 
cu o îndeletnicire surprinzătoare. El ne 
informează că s-a luat legătura cu pre
supusul autor al sesizării, de la care au 
obținut „o declarație" prin care acesta 
afirmă că „nu cunoaște nimic" despre 
stările de lucruri semnalate. Au avut 
grijă să anexeze această declarație la 
răspunsul trimis ziarului. Este știut că 
în privința semnalelor critice intere
sează, în esență, justețea faptelor 
sesizate, măsurile' care se întreprind 
pentru înlăturarea unor stări de lucruri 
nesatisfăcătoare. Cu atît mai grav este 
faptul că s-a recurs la solicitarea unei 
„declarații", procedeu care constituie 
un abuz și o încercare de intimidare 
pentru critică. Ar fi indicat ca și comi
tetul orășenesc de partid să ia cunoș
tință de procedeul relatat mai sus și 
să-l combată cu fermitatea cuvenită.

TEATRE
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 

circului — (orele 19,30). Teatrul National 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Maria 
Stuart — (orele 19); (Sala Studio) : Moar
tea unui artist — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Peer 
Gynt — (orele 19,30) ; (Sala Studio) ; 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza-Bulandra“ (Sala dir 
b-dul Schitu Măgureanu nr. 1) : Cum v;’ 
place — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Co
media erorilor — (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Casa inimilor sfărîmate — 
(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
— Giulești : Măria sa... bărbatul — (orele 
19,30). Institutul de Artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragiale“ : In lu
mea apelor — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : O carto 
despre frumusețe — (orele 20). Teatrul 
pentru copii și tineret (Sala din str. 
Const. Mille) : In lumea apelo-^— 
(spectacol prezentat de Teatrul de 1 at 
„Victor Ion Popa" din Bîrlad — oi ele 
20). (Sala pentru copii dip str. Eremia 
Grigorescu nr. 24) : Salut voios — (orele 
10). Teatrul „Țăndărică“ (sala Acade
miei) : Povestea porcului (orele 16), eu 
și materia moartă — (orele 20,30). Cir
cul de stat : Berliner atraction — (spec
tacol prezentat de artiști ai Circului din 
R. D. Germană — orele 19,30).

CINEMATOGRAFE

Tulnicarii

Dantelă pe apă

Povestea celor trei G
O știre scurtă, apărută în ziarul nostru, 

anunfa venirea pe lume, într-un sat de 
prin pärfile Sucevei, a trei gemeni. Se 
mai spunea că noii născufi se dezvoltă 
normal, iar mama se simte bine. Cele 
cîteva rînduri n-au putut însă dezvălui 
împrejurările dramatice în care s-au năs
cut cei trei băiefi și lupta plină de abne- 
gafie profesională dusă de personalul 
medico-sanitar pentru ca ei să trăiască.

★
Pe aceste meleaguri iarna nu se joacă 

de-a uite-o nu e. Sosește statornic din 
noiembrie, cu întregul ei alai de vînturi, 
geruri și zăpadă spulberată, și rămîne pe 
poziții pînă în aprilie.

Intîmplările pe care vrem să le poves
tim s-au nimerit să înceapă înfr-o noapte 
cînd viscolul urla cu turbare dincolo de 
ferestre. Becul pîlpîie continuu în tavan, 
dar nimeni nu-l ia în seamă, stăpîna 

casei se zvîrcoleșfe în chinuri, bărbatul 
stă neputincios lîngă ea, iar copiii plîng 
în camera alăturată, fără a avea voie 
să-și vadă mama.

— Rahira, fi-a sosit sorocul. Ce fot spui 
fu ? Mă duc ia dispensar.

Femeia nu-i poate răspunde, face doar 
un semn categoric cu mina — că nu. 
Apoi îngaimă :

— Am mai avut eu dureri. Nu, nu cred. 
Poate peste două săpiămîni.

Bărbatul n-o mai ascultă, la cojoaca 
din cui și pornește prin urgia de-afară. 
De la casa lor pînă la dispensar nu e 
cale lungă, dar drumul nu mai există, iar 
ochii, cînd se deschid, primesc între 
pleoape pumni de zăpadă. Omul se fine 
de gardul drumului, răzbate cu greu prin 
nămefi și ajunge, în sfîrșit, la dispensar, 
înăuntru lumină. Cum îl vede, moașa 
Elena Buliga sare ca arsă.

— Naște, nu-i așa ? Ce v-am spus eu I 
De ce n-ai vrut s-o internăm acum trei 
zile, cînd a spus doctorița ?

— N-a vrut ea. In ruptul capului. Ce-i 
putem face ?

Elena Buliga, moașa care, deși tjnără, a 
ajutat să vină pe lume atîfia copii din 
Cașvana, se încotoșmănează iute cu tot 
ce are mai cald și pornește spre ușă.

— Hai, ce stai I Să mergem.

— Nu poți dumneata răzbate prin ur
gia asta I

— Zău ?, rîde Elena. Atunci ai venit 
așa, doar să mă vezi pe mine ?

Viscolul le smulge ușa din mîini și în 
dispensar pătrunde o boare rece. Moașa 
șovăie o clipă, apoi se avîntă la drum. 
Bărbatul o poartă mai mult pe sus, stră- 
băfînd cu greu aceste sute de metri. 
Cînd au ajunș, nașterea începuse. Noul 
sosit în familia Boca era un bof de flă
cău ; cît pe-aci să se înece fiindcă a stri
gat înainte de a avea posibilitatea s-o 
facă. Mama l-a privit zîmbind, dar n-a 
avut parte de tihnă. O durere îi cuprinse 
din nou mijlocul. Moașa o consultă îngri
jorată și șopti tatălui —- „mai face unul". 
Ceasurile treceau, broboane fierbinți 
încingeau trupul lăhuzei, dar copilul nu 
se putea naște. Elena Buliga trimise ur
gent după doctorifä.

Viscolul se mai potolise, dar vîntul ba
tea în rafale, jucindu-se cu zăpada. Tî- 
riăra docforijă a comunei dormea în acele 
ceasuri somn greu. Umblase toată ziua 
prin circumscripție și se frîntise, după a- 
ceea, pe paf frîntă de oboseală. N-a auzit 
nici strigătele, nici bătăile în ușă, n-a sim
țit nici cînd s-a aprins lumina. „M-am tre
zit cu adevărat afară — povestește ea. 
Habar n-am cînd m-am îmbrăcat. Viscolul 
m-a dezmeticit. Cînd a sosit la fafa locu
lui, și-a dat imediat seama că situafia era 
într-adevăr complicată. Trebuia acolo 
mîna unui specialist, a unui specialist ex
perimentat. Contracfiile firești slăbiseră, 
mama nu-și mai putea ajuta fătul să se 
nască? Acesta continua să rămînă într-o 
poziție care-i ameninfa viaja.

Intre timp zorile albiseră ferestrele. 
Trecuseră 10—12 pre de la prima naștere 
și lucrurile nu mai puteau continua așa. 
Toate încercările ei de medic internist 
dăduseră greș. S-a hotărît. A pornit-o din 
nou, de data asta spre telefonul sfatului 
popular.

— Alo, Gura Humorului ? Cu mamoșa 
raionului. Repede, vă rog.

Dincolo, cineva ridică receptorul.
— Aici Maria Voi|ijchi. Avem un caz 

grav...

Doctorifa mamoșă ascultă, dă sfaturi, 
dar aici, la Cașvana, atmosfera e încăr
cată.

— N-am nevoie de sfaturi, ci de mîna 
dumitale, tovarășă. Te rog să vii cît mai 
repede posibil aici.

— Bine, dar cu ce 1 Mașinile nu merg, 
drumurile sînt troienite...

— Cu sanja, pe jos, trebuie să vii și 
cît mai repede posibil.

Cîteva clipe, la celălalt capăt al firului 
are joc o discuție, apoi în receptor se 
aude vocea unui bărbat.

— Tovarășă doctor, nu poate să vină. 
E și dînsa gravidă și are o sarcină înain
tată. Nu poate, îi este impo-si-bil. Uite, 
vrea să se îmbrace, dar n-o s-o lăsăm noi.

— Și atunci ce e de făcut ?, întreabă 
moale Maria.

— Aranjați repede o sanie, puneți-i un 
coviltir trainic și porniți spre Suceava, că 
e mai aproape. Noi luăm imediat legă
tura cu spitalul și o să vă aștepte mașina 
Salvării la Humoreni, căci pînă acolo poa
te merge. Hai, curaj tovarășă Voițițchi. 
O să se nască și al doilea.

Oamenii din jur o priveau muți, nerăb
dători.

— iute o sanie cu coviltir. Scapă 
amîndoi I

Mama nu voia însă în ruptul capului 
să se urnească de acasă. Avea o privire 
pierdută, resemnată.

— Mor, știu eu I N-am încotro. Și 
vreau să mor pe perna mea.

Pînă la urmă au suit-o în sanie. Au 
însojit-o moașa și o soră a lehuzei. La 
Humoreni îi aștepta mașina., Peste cîteva 
ore se nășteau, în maternitatea din Su
ceava, încă doi băjefi. Nici aici nu a fost 
ușor, deoarece al doilea venise cu pi
cioarele înainte, iar mezinul de-a curme
zișul. Specialistul mamoș a rezolvat însă 
în condifii normale aceste piedici.

S-ar părea că lucrurile se termină aici, 
dar nu este așa. La Cașvana continua 
lupta pentru menfinerea în viafă a pri
mului născut. El n-a putut face călătoria 
o dată cu mama, dar acum avea neapărat

nevoie de prezenfa ei. Era un copil ima
tur, în greutate de numai 1,700 kg ; cei
lalți frafi veniseră pe lume mai grei — 
2,300 kg și 2,250 kg.

Corpul lui plăpînd a fost înfășurat în 
vată, iar în jurul ei un „cojoc" de sticle 
calde. Trebuia menținută temperatura 
corpului mamei. Copilul nu voia însă să 
primească la această yîrstă lapte de 
vacă ori ceai. Avea neapărată nevoie de 
laptele mamei.

— Trimitefi-I imediat, spunea Sucea
va. Imediat, altfel o să moară.

— N-avem cum, răspundea Cașvana, 
s-a pornit iarăși viscolul.

— Trimifeți-I, trimiteți-l...
„Și acum am făcut o greșeală — po

vestește doctorifa — care era cît pe-aci 
să se termine rîju. Ne-am gîndit că pînă 
la Humoreni n-o să reziste în sanie. Și 
atunci am îndreptat sania spre gara So- 
ione), care e mai aproape, spre a-l duce 
cu frenul, dar..."

Dar s-a întîmplat ca viscolul să nu se 
potolească. Drumul a fost greu de 
ghicit pe întuneric și sania s-a rătăpit. Au 
sosit totuși la Solonef, dar trenul trecuse. 
Pînă la următorul erau cîteva ceasuri. In
firmiera Viorica Flutur, care-l purta 
în cojoc, a simțit că pruncul nu va putea 
așteptq alita t|mp trenul. Ce să facă ? 
l-au sărit In ajutor ceferiștii. Biroul șefului 
de stafie s-a transformat ad-hoc în cabi
net medical, soba a început să duduie. 
Trebuiau însă apă caldă și sticle. A 
fost trezită o vecină, care ședea alături. 
Aceasta a venit fnfr-o fugă și „ce m-a 
mai beștelif — povestește Viorica Flutur. 
Ce mi-a făcut că nu m-am dus imediat 
cu copilul la ea ! L-am „cocolit" pipă di
mineața și totul a decurs cu bine. In tren 
era cald, p-a fumat nimeni. Ei, acum e 
sănătos",

li așcplfi pe acești oameni care vorbesc 
ca de un lucru firesc despre lupta lor cu 
viscolul, cu împrejurările grele. Știi că 
n-au dormit și n-au mîncaf zile întregi 
pentru a salva patru vieți. Minunată e 
modestia omului care uită de sine cînd 
e vorba de viaja altuia.

Așa se termină povestea nașterii celor 
trei G... în registrul de stare civilă al co
munei Cașvana au fost frecufi noii cetă- 
feni, gemenii Gheorghe, Gavrilă și Gri- 
gore.

Vasile TINCU

Aventurile unui tînăr — cinemascop : 
Sala Palatului R. P. Romîne (rulează la 
orele 16,45 cu seria de bilete nr. 1 045 și 
la orele 20,30 cu seria de bilete nr. 1 049), 
Patria (9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21). Anaconda : 
Republica (8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45; 
19 ; 21,15). Nu se poate fără dragoste : 
Carpați (10,45 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30), Victo
ria (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Grivița 
(10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,15). Seara priete
nilor filmului : Carpați (orele 19). Frații 
cprsicani — cinemascop ; 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). Kaioian : 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 Iui Gulliver: Central (9,30; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), Giulești (10;
12.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,15). Intre maluri —
cinemascop : Lumina (de la orele 10 la 
orele ............................
18.15 ; 
18,15 ; 
18,15 ; 
copij ; 
Doina

14
20.30) ,
20.30) .
20,20). .
Doina (orele 10). Dezrădăcinațiț, . 
(11.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20.30).

întoarcerea piraților ; Lumea minunată 
a lui Kare) Zeman ; Vitoșa ; Fotografie 
cu bucluc ; Pentru că sînt tînără, Sport 
nr. 2/1964 : Timpuri Noi (de la orele 10 
la orele 21 rulează în continuare). Limu
zina neagră — cinemascop : înfrățirea 
între popoare (10 ; 15,45 ; 18 ; 20,15). Dra
goste lungă de-o seară : Excelsior (10 ; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Tomis (10 ; 
12 ; 14 ; Iß ; 13,15 ; 20,30), Aurora (9,45 ;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). Domnișoara... 
Barbă Albastră : Cultural (15 ; 17 ; 19 ; 
21). Germanie, steluțele taie ! : Fl.oreasca 
16 ; 18,15 ; 20,30), Ferentari (16 ; 18,15 ; 
20,30). Rude de sînge : Buzești (14 ; 16,15; 
18145 ; 20,30), Pacea (16 ; 18 ; 2Q), Viitorul 
(16 ; 18,15 ; 20,30). Păpușile rîd : Crîngașt 
(16 ; 18,15 ; 20,30), Munca (15 ; 17 : 19 ; 21). 
Cavalerul pardaillan — cinemascop : u- 
nirea (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Lîngă tine 
trăiesc oameni : Flacărp (15.30 : 19),
Popular (16 ; 19,30). Secretul lui Mathias : 
Vjtari (16 : 18 ; 20) Douăsprezece scaune : 
Arta (16 ; 18,15 ; 20,30), Luceafărul (16 ;
18,15 ; 20,30), Drumul Sării (16 ; 18 ;• 20). 
Totul rămîne oamenilor : Moșilor (16 ; 
18,15; 20 30). Lovitură de pedeapsă : Cos
mos (16 : 18 ; 20), Lira (15,30 ; 18 : 20.15). 
Cum stăm, tinere ? : Col.entina (iß; 13.15; 
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 : Cpțroceni (16 ; 18,15 ; 20.30).

rulegză îp continuare ; 16 ;
Miorița (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
O zi ca leii : Union (16 ; 
Program de filme pentru

Cum e VREMEA
ieri îl) tară : Vrem,ea a fost umedă și 

instabilă, pi) cerul mai mult acoperit. 
Au căzut ploi țempprare șl averse în 
Ardeal, Banat și Oltenia, vîntul a suflat 
slap pînă la potrivit dip sectoruj vestic. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă între 8 grade la Joseni și 24 de 
grade la Giurgiu. In București : Vremea 
a fost umedă și instabilă, cu cerul noros. 
A plouat temporar. Viptul a suflat potri
vit din sectorul vestjc. Temperatura 
maximă a atips 23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 mai. In țară : Vreme ușor instabilă, 
cu cerul variabil. Vor cădea ploi sub 
formă de averse, mai aieș în jumătatea 
de nord a țări}. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă. Minimele vor fi cu
prinse între 3 și 13 grade, iar maximele 
între 15 și 25 grade. In București : Vre
me ușor instabilă, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi sub formă de averse, mai 
ales în cursul după-amiezelor. Vînt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.
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Sosirea unei delegații 
a Parlamentului austriac

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Una dintre cele mai vechi centrale 
electrice din București era pe vremuri 
mobilă. In zilele de lucru funcfiona la 
Abator, iar în cele de sărbătoare la 
Teatrul National, unde ilumina piafa tea
trului. Pe atunci, prin 1888, cele 180 de 
lămpi incandescente constituiau o nouta
te și stârniseră curiozitatea bucureșteni- 
lor. Turbina cu aburi care ajuta la pro
ducerea energiei electrice și nu
meroase alte realizări ale tehnicii 
de odinioară pot li văzute astăzi în 
sala de mașini istorice a Muzeului 
tehnic din Parcul Libertăjii. Se găsește 
expus aici, alături de alte asemenea rari
tăți, motorul unuia dintre primele 
tramvaie electrice, care circula în 1894 pe 
traseul Cotroceni-Obor, primul dinam 
„Edison", actional de o mașină cu aburi, 
montat la Teatrul National în 1884 
chiar de unul dintre asistenții inventato
rului, primul post de telegrafie fără fir, 
care din 1925 comunica cu Londra, Pa
ris, Roma, Moscova, Berlin și Viena etc.

Deschis în anul 1954, muzeul s-a dez
voltat și s-a îmbogățit continuu cu noi 
exponate. Un grup de specialiști se 
îngrijește ca istoria mecanicii și electrici
tății să fie cit mai elocvent ilustrată. In 
momentul de fafă, în atelierele care de
servesc muzeul se lucrează la o nouă 
piesă. Este vorba de strungul de lemn cu 
pedală, pe care l-a conceput cu secole în 
urmă Leonardo da Vinci. Pe lingă rolul 
de a aduna și păstra obiecte cu caracter 
tehnic folosite în trecut, muzeul are și 
scopul de a prezenta personalifăfi de 
seamă ale științei și tehnicii, realizările 
lor.

An de an, pe adresa muzeului au sosit 
diferite exponate, lucrate de pasionaji ai 
tehnicii sau de colective mai largi : 
școli profesionale, de maiștri, grupe de 
studenji de la politehnică etc. Macheta 
exploatării miniere de la Lupeni, a furna
lului nr. 2 de la Calan, a laminorului de 
țevi de la Roman sau cea a locomotivei

Un bunic al automobilului (stânga) ; Tineri vizitatori 
ai muzeului în fața machetei locomotivei Diesel-elec

trice (dreapta)
Foto : M. Cioc

întărirea continuă
a organizațiilor de partid de la sate
(Urmare din pag. I-a) 

consolidarea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor agricole și în
tărirea organizațiilor de partid de la 
sate. Colectivele împreună cu tova
răși din comitetele raionale au aju
tat organizațiile de partid și consi
liile de conducere din 93 de gospo
dării colective în planificarea și or
ganizarea muncii, executarea la 
timp și în bune condiții a lucră
rilor agricole, întărirea vieții inter
ne de partid și a muncii politice de 
masă.

Inițiind această acțiune, ne-am 
Străduit să aplicăm în viață 
indicațiile tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care ne-a cerut să 
ne ocupăm atent de fiecare gospodă
rie în parte, să analizăm — ținînd 
cont de specific, de așezare, tradiții 
și obiceiuri — măsurile ce trebuie 
luate, să urmărim cu multă răbdare, 
zi de zi, cum se înfăptuiesc aceste 
măsuri și să nu slăbim din atenția 
noastră nici o gospodărie pînă nu se 
ridică la nivelul celor mai bune. ■

Concluziile desprinse din studiul 
acestui colectiv au fost dezbă
tute într-o consfătuire organizată 
de biroul comitetului regional de 
partid la începutul anului 1963, la 
care au participat cadrele de con
ducere ale gospodăriilor agricole co
lective, G.A.S.-urilor și S.M.T.-uri- 
lor, activiști de partid și de stat. Cu 
această ocazie, nu numai că am aflat 
multe păreri interesante, dar am 
supus verificării propriile noastre 
păreri și am putut stabili o bază și 
mai competentă pentru sprijinirea 
în continuare a tuturor gospodării
lor și în primul rînd a celor mai 
slab dezvoltate. Această consfătuire 
a constituit un bun prilej ‘de genera
lizare a experienței înaintate a uni
tăților fruntașe.

Măsurile luate pînă acum n-au e- 
puizat desigur toate posibilitățile de 
întărire a muncii de partid la sate. 
Rezultatele obținute au demonstrat 
că în toate gospodăriile colective din 
regiune există rezerve foarte mari 
care trebuie puse în valoare. Răs- 
pîndirea inițiativelor valoroase este 
lina din principalele conditâi ale 

Diesel-electrice sînt doar cîteva dintre da
rurile primite. Incursiunea de-a lungul 
anilor pe care o face vizitatorul, oprin- 
du-se în fața exponatelor, este completată 
cu o imagine semnificativă a tehnicii a- 
vansafe din zilele noastre.

Pentru cetățeanul de azi poate să pară 
ciudat, dar — primele autovehicule nu 
i-au prea entuziasmat pe bucureșteni. 
In 1895, la primăria Capitalei au 
fost aduse primele două autocamioane 
puse în mișcare de forja aburului. Greoa
ie, pufăind și duduind ca niște locomoti
ve, ele erau folosite la întreținerea cu
rățeniei străzilor. Peste pufin timp însă 
deținătorii lor au fost nevoiți să le vîndă 
la licitație. Cauza ? Numeroasele plîngeri 
primite din partea locuitorilor orașului, 
nemulțumiți de faptul că zgomotul acestor 
coloși de metal tulbura liniștea orașului, 
iar trepidațiile lor stricau drumurile și 
provocau crăparea pereților la casele 
mai șubrede. Una dintre aceste prime a- 
chizifii face parte din colecția Muzeului 
tehnic, alături de alte mijloace de loco
moție ale trecutului.

In cei zece ani de existență, în sălile 
acestui muzeu au poposit aproape un mi
lion de vizitatori. Alte sute de mii au făcut 
cunoștință cu el prin intermediul mai 
multor emisiuni de televiziune. Este bine 
că exponatele sînt însoțite de etichete și 
panouri lămuritoare, dar pe lingă expli
cațiile documentate ale ghizilor ar mai 
trebui să existe și un prospect general al 
muzeului, care să ușureze vizitatorilor 
cunoașterea fiecărei secții.

Adeseori, în fața aparatelor poposesc 
elevi ai școlilor medii, profesionale și de 
maiștri, grupuri de studenți de la institu
tele tehnice din țară. Avînd și caracterul 
unui laborator didactic, muzeul permite 
efectuarea unor experiențe interesante 
și instructive pentru viitorii stăpîni ai 
tehnicii.

Teodor CÀZÀCU

progresului gospodăriilor colective 
pe calea consolidării lor economico- 
organizatorice. A intrat în practica 
multor comitete raionale de partid 
ca în munca de conducere a agricul
turii să organizeze schimburi de ex
periență pentru generalizarea iniția
tivelor și metodelor înaintate de 
muncă. Comitetul raional de partid 
Mizil a organizat schimburi de ex
periență la gospodăriile agricole co
lective Cioranii de Jos și Șarînga 
pentru extinderea metodelor lor îna
intate în ce privește folosirea rațio
nală a pămîntului. Rezultatul aces
tei activități se concretizează în fap
tul că în anul 1964 vor fi plantate 
180 ha cu viță de vie în terase, dîn- 
du-se astfel o utilizare productivă 
terenurilor ce nu se pretează cultu
rii cerealelor. Un asemenea schimb 
de experiență a fosț organizat 
și la gospodăria colectivă din 
comuna Baba Ana în proble
ma sporirii producției de lap
te de oaie. La fel a procedat și Co
mitetul raional de partid Ploiești, 
organizînd în G.A.C. Dumbrava, 
gospodărie fruntașă pe regiune, un 
schimb de experiență pe tema per
manentizării crescătorilor de animale 
și furajării raționale a animalelor. 
La toate aceste acțiuni au participat 
secretari ai comitetelor de partid și 
ai organizațiilor de bază din gospo
dăriile agricole colective, președinți 
ai consiliilor de conducere, briga
dieri și colectiviști fruntași.

Pe zi ce trece apar noi inițiative 
valoroase. Organizația de partid a 
gospodăriei colective din comuna 
Mihălceni a inițiat executarea unor 
lucrări de drenare și ameliorări, 
ceea ce a făcut posibil să fie valori
ficate 258 de hectare teren supus i- 
nundațiilor. Organizația de partid 
din gospodăria agricolă colectivă 
Bogza, raionul Rîmnicu-Sărat, s-a 
ocupat îndeaproape de dezvoltarea 
sectorului zootehnic al gospodăriei. 
Aici s-au organizat pe pășuni tabere 
de vară, s-au efectuat lucrări 
de fertilizare a pășunilor, toate fu
rajele grosiere au fost pregătite prin 
tocare și saramurare. Toate aceste 
măsuri au avut drept rezultat 
că anul trecut în gospodărie s-a rea

Marți seara a sosit în Capitală, la 
invitația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, o delegație a Parla
mentului austriac în frunte cu Rosa 
Jochmann, membru al Consiliului 
Național. Din delegație fac parte ing. 
Pius Fink, Hermann Fritz, Josef Mo
ser, Herbert Pansi, Franz Regensbur
ger, dr. Robert Scheuch, membri ai 
Consiliului Național ; Hanz Bischof 
și Josef Gamsager, membri ai Con
siliului Federal, precum și dr. Hell- 
mut Lösch, secretarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întâmpi
nați de Anton Moisescu, vicepre

Vizitele secretarului general adjunct al 0. H. Ü. 
Philippe de Sepes

în cursul dimineții de marți, Phi
lippe de Seynes, secretar general ad
junct al O.N.U., șeful Departamen
tului pentru problemele economice și 
sociale al O.N.U., a vizitat Uzinele 
„23 August“ din Capitală și Institu
tul de inframicrobiologie al Acade
miei R. P. Romîne, unde a fost pri
mit de acad. prof. dr. Șt. S. Nicolau, 
directorul institutului.

La amiază, Philippe 'de Sey
nes a fost primit de Gogu Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Au fost de 
față Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

în după-arniaza aceleiași zile,

La ambasada LLR.S.S.
Cu prilejul Zilei presei sovietice, 

marți după-amiază, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, 
I. K. Jegalin, a organizat o gală de 
filme la sediul ambasadei. Au par
ticipat redactori șefi și redactori ai 
ziarelor centrale, ai Agerpres și Ra- 
dioteleviziunii, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Uniu
nii Ziariștilor, corespondenți ai pre
sei străine la București și atașați de 
presă ai unor misiuni diplomatice.

(Agerpres)

lizat o producție de lapte de 2403 li
tri de la fiecare vacă furajată.

Trebuie să întreprindem totul 
pentru ca astfel de inițiative și ac
țiuni să nu rămînă izolate. în aceas
tă privință un rol important revine 
propagandei de partid și muncii po
litice de masă, care nu s-au ridicat 
peste tot la înălțimea sarcinilor ac
tuale.

Conducerea partidului a pus în 
fața noastră sarcina dezvoltării in
tensive și multilaterale a agricul
turii. Gospodăriile colective au fost 
orientate ca pe lîngă cultura cerea
lelor și plantelor tehnice să dezvolte 
și celelalte ramuri : legumicultura, 
viticultura și pomicultura. Folosind 
condițiile naturale existente în regi
unea noastră, gospodăriile de stat și 
cele colective au plantat mii de hec
tare cu pomi fructiferi și viță de vie. 
Totuși ritmul plantărilor anuale este 
mult prea scăzut față de posibilități. 
Mai avem gospodării colective în
vecinate și cu condiții asemănătoare 
care obțin rezultate diferite la 
producția de cereale. Nu există 
peste tot suficientă preocupare pen
tru permanentizarea crescătorilor 
de animale, pentru sporirea produc
ției de furaje. în unele raioane lu
crările de fertilizare a pășunilor și 
fînețelor slab productive sînt mult 
rămase în urmă. Va trebui să dăm 
un ajutor mai eficient comitetelor 
raionale de partid și organizațiilor 
de bază ca, la rîndul lor, să sprijine 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective în planificarea și fo
losirea judicioasă a fondului de zi
le muncă. Agricultura regiunii noas
tre dispune de însemnate rezerve 
în ce privește sporirea suprafe
țelor arabile prin valorificarea 
unor terenuri slab productive. în a- 
ceste direcții va trebui să ne orien
tăm eforturile și să atragem mai 
activ la muncă consiliile agricole.

Punînd în centrul preocupărilor 
întărirea continuă a activității de 
partid la sate, comitetul regional, 
comitetele raionale și organizațiile 
de partid din gospodării vor crea 
condițiile pentru ridicarea tuturor 
gospodăriilor colective la nivelul ce
lor fruntașe. 

ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Pompiliu Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și ai Marii Adunări Națio
nale. Au fost de față dr. Paul Wetz- 
ler, ambasadorul Austriei în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

Vicepreședintele Marii Adunări 
Naționale, Anton Moisescu, a urat 
oaspeților bun sosit. A răspuns con
ducătorul delegației, Rosa Joch
mann. Membrilor delegației le-au 
fost oferite buchete de flori.

(Agerpres)

oaspetele a fost primit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne. La convorbire au asistat Mircea 
Malița, adjunct al ministrului aface
rilor externe, funcționari superiori 
din M.A.E. Seara, ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a oferit 
un dineu în cinstea oaspetelui. La 
dineu au luat parte Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Roman Moldovan, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Mi
hai Petri, adjunct al ministrului co
merțului exterior, prof. Traian Io- 
nașcu, președintele Asociației pen
tru Națiunile Unite, și alte persoa
ne oficiale. (Agerpres)

Plecarea unei delegații 
de ziariști romini in Franța 

în cadrul programului de schim
buri culturale, științifice și tehnice 
dintre R. P. Romînă și Franța, a 
plecat la Paris într-o vizită oficială 
o delegație de ziariști romîni, con
dusă de Constantin Prisnea, ■ vice
președinte al Comitetului de radio
difuziune și televiziune. Din dele
gație fac parte Ion Grigorescu, re
dactor șef al revistei „Contempora
nul“, George Serafin, redactor șef 
adjunct al revistei „Lumea“, și Eca- 
terina Oproiu-Murgescu, redactor 
șef adjunct al revistei „Cinema“.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
© Cea de-a 4-a ediție a campionatului 

mondial feminin de baschet a luat sfîrșit 
> luni seara la Lima (capitâta statului Peru) 

cu succesul echipei U.R.S.S., care a intrat 
pentru a doua oară consecutiv în posesia 
cupei mondiale. în ultimul meci, baschet
balistele sovietice au învins cu 72—55 (35— 
25) reprezentativa R.P. Bulgaria. Iată clasa
mentul final al campionatului : 1. U.R.S.S.

■ 12 puncte (436—260); 2. R.S. Cehoslovacă 
10 puncte (378—287); 3. R.P. Bulgaria 10 
puncte (363—321); 4. S.U.A. 9 puncte 
(270—294); 5. Brazilia 8 puncte; 6. Iugo
slavia 7 puncte ; 7. Peru 6 puncte.

0 Halterofilul japonez Yoshinobu Miyake 
a stabilit un nou record mondial la 
categoria pană (totalul celor trei stiluri) cu 
rezultatul de 380 kg. Miyake, care a cîști- 
gat medalia de argint la J.O. de la Roma, 
a realizat următoarele performanțe : 115 kg 
la ,stilul împins, 120 kg la „smuls” șj 145 
kg la „aruncat“.

@ Vineri va începe la Budapesta un mare 
turneu international preolimpic de lupte 
clasice. La turneu au fost invitați să par
ticipe 38 dintre cei mai valoroși luptători 
din R.S.S. Ucraineană, R.P. Bulgaria, Iu
goslavia, R.P. Romînă, R.S. Cehoslovacă și 
alte țări. R.P. Romînă va fi reprezentată 
de N. Martineșcu și Gh. Popovici, care 
vor evolua la categoria semigrea.

Campionatul republican 
masculin de baschet

Marți, în ziua a doua a turneului fi
nal al campionatului republican mascu
lin de baschet, care se desfășoară în 
sala Floreasca, echipa Djnamo Bucu
rești a dispus cu scorul de 88—65 
(40—36) de Știința Cluj. Cel mai eficace 
jucător al dinamoviștilor a fost Giurgiu, 
care a înscris 26 de puncte. A urmat 
apoi meciul Steaua — Rapid. Baschet- 
baliștii militari au terminai învingători 
cu scorul de 77—69 (38—33). Cei mai 
buni jucători ai învingătorilor au fost 
Novacek și Folbert. De la Rapid s-a 
remarcat .Cristian Popescu. Astăzi, de 
la ora 18, se desfășoară partidele : Ra
pid — Știința Cluj și Dinamo — Steaua. 
Joi este zi de odihnă, turneul conti- 
nuînd vineri.

Fază din meciul Dinamo-București— 
Șiiința-Cluj

Commonwealth-til

DIE® WELT
Ziarul vesf-german „DIE WELT” înse

rează un articol al comentatorului său Al
brecht v. Kessel despre poziția Angliei 
în Commonwealth, din care extragem :

Relațiile dintre Anglia și Common
wealth și însemnătatea pe care Londra o 
acordă acestor relafii au fost, în ultimul 
timp, criticate din diferite părți. La 
Bonn, această critică a răsunat atunci 
cînd guvernul britanic a cerut guvernu
lui federal să trimită contingente ale 
Bundeswehr-ului în Cipru. Tocmai prie
tenii vechi și încercați ai Angliei din 
capitala R.F.G. au rostit cuvinte aspre de 
refuz. Ei au declarat că este o concepție 
ireală și romanfică a britanicilor de a 
menjine pretutindeni în lume baze mili
tare în scopul de a restabili ordinea în 
cele mai îndepărtate coifuri ale lumii cu 
ajutorul unor unități infime.

Îmi amintesc de manifestările de 
nemulțumire prilejuite de cele trei arti
cole anonime apărute în „Times”, care 
au stârnit atâta vîlvă în Anglia pentru oă, 
potrivit subtitlului lor, fiind scrise de „un

O retragere-surprizâ

Henry Luce, unul din apologefii „răz
boiului rece”, s-a retras de curînd de la 
conducerea concernului de presă „Time- 
Life". Reproducem comentariul pe aceas
tă temă al cotidianului elvețian „DIE 
TAT".

Henry Luce, mult admiratul și tot atât 
de mult dușmănitul rege al presei ame
ricane, a demisionat din funcfia de re
dactor șef al concernului „Time-Life" și a 
numit în locul său pe un „tânăr" desco
perit de el acum douăzeci de ani, pe 
nume Hedley Donovan. Retragerea unui 
editor, care timp de 40 de ani a tăcut 
din mica revistă „Time”, cu un tiraj de 
12 000 de exemplare, cea mai mare re- 
dacfie de reviste, cu acțiuni de peste un 
sfert de miliard de dolari, este conside
rată drept o senzafie. Această editură 
stăpînește, cu revistele sale „Time", „Life“, 
„Fortune", „Sports Illustrated”, „House 
and Home" și altele, nu numai piafa a- 
mericană, obfinînd 25 la sută din venitu
rile realizate de toate publicafiile de pe 
urma reclamelor, ci este totodată și una 
din cefe mai mari întreprinderi de acest 
gen din lume.

Prezențe romînești 
în străinătate
La Tîrgul 
de la Casablanca

CASABLANCA 5 (Agerpres). — 
Cu prilejul deschiderii oficiale a tra
diționalului Tîrg internațional de 
mostre de la Casablanca, la care 
participă în acest an 24 de țări, pa
vilionul Romîniei a fost vizitat de 
Hassan al II-lea, regele Marocului, 
însoțit de prințul Mulay Abdulah, 
de Ahmed Balafrej, ministrul re
prezentant personal al regelui, de 
Ahmed Bahnini, prim-ministru, de 
membri ai guvernului și de membri 
ai corpului diplomatic.

Pavilionul R. P. Romîne s-a bucu
rat de aprecieri elogioase din partea 
vizitatorilor, remarcîndu-se varieta
tea și calitatea exponatelor, precum 
și originalitatea expunerii.

Delegația R. P. Romîne la Tîrg a 
fost primită de Abdalah Chorfi, se
cretar general în Ministerul Aface
rilor Externe, și Bennani, secretar 
general în Ministerul Comerțului, 
Minelor și Industriei din Maroc. Cu 
acest prilej au fost analizate posi
bilitățile de intensificare a schimbu
rilor comerciale romîno-marocane. 
Discuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială.

La Festivalul folcloric 
de la Levadia

ATENA 5 (Agerpres). — La Le
vadia ș-a deschis Festivalul folclo
ric studențesc din țările balcanice și 
Mediterana răsăriteană, organizat de 
Uniunea studenților greci în colabo
rare cu primăria orașului Levadia. 
Au participat ansambluri din Romî- 
nia, Cipru, Iugoslavia și Grecia. 
Echipa romînă și soliștii ei au fost pu
ternic aplaudați.

„Zilele romînești" 
în Belgia

BRUXELLES 5 (Agerpres). — La 
4 mai ambasadorul R. P. Romîne în 
Belgia, I. Oancea, a oferit în saloa
nele ambasadei un cocteil cu ocazia 
Zilelor romînești în Belgia, precum 
și a vizitei pictorului Corneliu 
Baba, ale cărui opere sînt expuse la 
Bruxelles în cadrul schimburilor 
culturale romîno-belgiene. La cocteil 
au luat parte numeroase personali
tăți culturale belgiene, senatori și 
deputați, șefi ai unor misiuni diplo
matice.

azî
conservator”, au supus, tofuși, politica 
guvernului conservator unei critici nimici
toare. Pe noi ne interesează aici doar al 
doilea articol, care se ocupă de politica 
engleză fafă de Commonwealth și față 
de Europa.

„Commonwealth-ul — se arată în acest 
articol — a devenit o farsă gigantică. 
Unele din vechile dominioane nu mai 
întrețin adevărate relafii cu Anglia. Re
sentimentele fafă de fosta putere pro
tectoare sau metropolă au în schimb ca 
urmare că unele din ele manifestă fafă 
de Marea Brifanie o atitudine mai pufin 
pozitivă decît fafă de Germania”.

în mod deosebit au fost criticate pre
ferințele fafă de țările Commonwealfh-u- 
lui, care determină politica economică 
engleză și care pornesc de la premiza că 
imperiul britanic mai există ca acum trei
zeci de ani. Acestei siiuafii i se datoreșfe 
încercarea întârziată, nehofărîtă și, parțial, 
lipsită de succes de a stabili relafii eco
nomice mai sfrînse cu Europa occidentală.

Infr-un mod și mai ascufit „conserva
torul” anonim a condamnat faptul că An
glia își menfine în jurul globului — din 
Honduras pînă la Hongkong și Borneo — 
angajamente politice și militare care im
plică „un maximum de posibilități de în

„Time", avînd în America un tiraj de 
trei milioane, are cinci ediții pentru 
străinătate, cu un tiraj de 750 000 de 
exemplare. „Life”, cu un tiraj intern de 
7,1 milioane, publică o édifié latino-a- 
mericană de 400 000 exemplare și una 
europeană tot de 400 000 exemplare. 
Luate împreună, revistele lui Luce au un 
tiraj de 13 milioane. La acestea se a- 
daugă mai multe stafii de radio și tele
viziune. O editură de cărfi completează 
tabloul. Aceasta a vînduf în ultimul an 
opt milioane de volume.

Henry Luce, tn vîrstă de 66 de ani, co
boară acum benevol de pe tronul aces
tui regat care, în ceea ce privește pu
terea și bogăția, depășește cu mult re
gatul de odinioară al lui Randolph 
Hearst. El preia titlul onorific de „pre
ședinte”, ia cu el la pensie 16 la sută 
din acfiuni, ceea ce reprezintă 42 mili
oane dolari. El a prelucrat evenimentele 
din lume cu ajutorul baghetei sale, dar 
cu colaboratori cu totul anonimi. In spe
cial în redacfia „Time", materialul era 
adus la stilul casei, era dozat cu condi
mente proprii, pînă lucea și strălucea, 
dar adesea faptele nu apucau să-și spu
nă cuvîntul. Aproape că nu există inte
lectual american cu renume, fie el scrii
tor sau savant, care să nu atace hotărî! 
rejeta revistei „Time". împotriva lui Luce 
se ridică acuzafia că e un demagog, care

Interviul acordat de A. Rankovici 
televiziunii din Belgrad

BELGRAD 5 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Taniug, A- 
lecsandar Rankovici, secretar al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, a acordat un interviu televi
ziunii din Belgrad în legătură cu 
activitatea politică din preajma celui 
de-al VIII-lea Congres al U.C.I. în 
cadrul lucrărilor apropiatului con
gres, a spus Rankovici, în centrul 
interesului nostru se vor afla toate 
problemele în fața cărora ne găsim 
la nivelul actual al dezvoltării so
ciale și economice. Congresul va tra
sa sarcinile de viitor, va indica căile 
dezvoltării activității U.C.I. și modul 
de înfăptuire a rolului său condu
cător.

In continuare, A. Rankovici a a- 
mintit că la Plenara a Vl-a a C.C. 
al U.C.I. au fost adoptate directivele 
pentru activitatea din preajma con
gresului care cuprind problemele ce 
vor fi dezbătute la congres. Aceste 
directive au urmărit stimularea u- 
nei discuții largi și a unui schimb 
de păreri în formele cele mai diver
se, realizarea unei largi consultări 
a membrilor U.C.I. Această activi
tate a și început. Au loc con
ferințele anuale ale organizațiilor de 
bază, iar zilele acestea au început și 
conferințele de alegeri. Alegerile de- 
legaților se vor efectua pe baza dez

Cu prilejul

Zilei presei sovietice

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 5 
mai. la Moscova a avut loc ședința 
festivă consacrată Zilei presei so
vietice. La ședință a luat cuvîntul 
D. P. Goriunov, secretar al Uniunii 
ziariștilor sovietici, director general 
al TASS, care a vorbit despre dez
voltarea presei sovietice. Au partici
pat L. F. Iliciov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., P. A. Satiukov, redactor șef 
al ziarului „Pravda“, A. I. Adjubei, 
redactorul șef al ziarului „Izvestia“, 
ziariști sovietici și străini. 

curcături, cheltuieli, chiar și înjosiri, cu un 
minim de efect pozitiv". Concomitent, 
adevărată concurent ai Angliei în co
merțul mondial, țări ca Republica Fede
rală și Japonia, își dau seama că nu au 
nici un fel de dezavantaje de pe urma 
faptului că nu întrefin baze militare ca 
Aden sau Singapore. Mai degrabă s-ar 
putea spune că nu au decît avantaje.

Chiar dacă se abordează această temă 
sine ira et studio (fără ură și părtinire) 
deci fără să ne amintim de Cipru și 
fără să apărăm teza pasionată a „unui 
conservator", rezultatele nu devin mai 
pozitive. Principala arteră a imperiului 
britanic trecea în trecut din Anglia prin 
Marea Mediterană și Canalul de Suez 
spre India iar de acolo mai departe, pesta 
Singapore, pînă în Australia și Noua Zee- 
landă. Ce a rămas din aceasta ?

Gibraltarul nu mai este o fortăreață 
inexpugnabilă, Malta este pe cale de a 
deveni independentă, Canalul de Suez 
este pierdut. Adenul mai există, dar e, 
într-o anumită măsură, în aer pentru că 
drumul nu duce mai departe. Pakistanul 
și India mai întrefin relafii prietenești cu 
Anglia. Aceste 'elafii nu sînt însă în nici 
un caz încurajate de o bază navală ca 
Adenul, baza aeriană de pe insulele din 
mijlocul Oceanului Indian sau port-avio- 
nul britanic care, în deceniul al 8-lea, ur
mează să opereze în acea parte a lumii. 
Singapore-ul a fost abandonat. Austra
lia și Noua Zeelandă nu mai de
pind astăzi de Londra, ci de Washington, 

s-a proclamat judecătorul gustului, mora
lei și politicii.

In revista ilustrată „Life“, cu un tiraj 
mondial de opt milioane, domnește re
gula ca orice temă care ar putea supăra 
pe vreun cititor să tie evitată. Astfel ia 
naștere o revistă strălucitoare, cu poze 
foarte frumoase, dar goală din punct de 
vedere intelectual, care acum are de 
luptat din cauza concurentei televiziunii.

Linia revistelor lui Luce o lua mereu 
spre dreapta. Ea a devenit megafonul a- 
ripei drepte a republicanilor. „Soldafii 
războiului rece" prelucrau fiecare știre 
pentru „Time" pînă îi dădeau culoarea 
dorită. Corespondenții ei se plîngeau că 
nu mai puteau să-și recunoască propriile 
materiale.

Retragerea lui Luce surprinde cu atât 
mai mult cu cît el este foarte sănătos. 
Chiar și alegerea lui Donovan surprinde. 
Actualul redactor șef, în vîrstă de 49 
de ani, esfe considerat atîf din punct de 
vedere gazetăresc cît și din punct de ve
dere politic mai liberal decît majoritatea 
redactorilor care îi sînt subalterni.

Poate că Henry Luce omul de afaceri 
a recunoscut că revistele lui sînt ame
nințate de pericolul de a se îndepărta 
prea mult de curentul principal al opi
niei publice americane. Dezvoltarea re
gatului revistelor „Time" și „Life" va tre
bui urmărită cu interes, în timp ce re
gele retras va călători și va medita, la 
fel ca atâția de un leat cu el, la scrierea 
memoriilor.

baterii tuturor problemelor esențiale 
pe care le ridică directivele. La Co
mitetul Central al U.C.I. au fost 
constituite, de asemenea, colective 
speciale care studiază cele mai im
portante probleme care sînt strîns 
legate de dezvoltarea socială, eco
nomică și politică a țării.

Vorbind despre activitatea comi
siei care lucrează la unele modifi
cări și completări în Statutul- U.C.I., 
el a spus că în noul Statut se va 
insista și mai mult asupra obligației 
fiecărui membru de partid de a de
pune o activitate socială mai mare 
și mai organizată, de a-și ridica 
continuu nivelul politic și ideologic.

La congres se va acorda, de ase
menea, atenție relațiilor internațio
nale și problemelor mișcării mun
citorești, deoarece lupta pentru so
cialism în Iugoslavia constituie o 
parte componentă a luptei pentru 
socialism în general. Pornind de la 
faptul că în condițiile actuale lupta 
pentru pace a devenit sarcina pri
mordială a tuturor popoarelor, a tu
turor forțelor progresiste și că ea 
este strîns legată de lupta pentru 
socialism este firesc, a spus A. Ran- 
kovicj, ca problemele actuale esen
țiale din acest domeniu să fie dez
bătute mai amplu la congres.

ÎNTÎLNIRI LA MOSCOVA
ÎNTI?E DELEGAȚIILE P. Ç. U. S. 
Șl P. C. ITALIAN

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Agen
ția TASS transmite : La Moscova 
au avut loc întâlniri între delega
țiile Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidului Comunist 
Italian. Din delegația sovietică au 
făcut parte N. Podgornîi, Mihail 
Suslov, Iuri Andropov și Boris Po- 
nomariov, iar din delegația italiană 
Pietro Ingrao, Enrico Berlinguer și 
Arturo Colombi. în timpul convor
birilor, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie sinceră, au 
fost discutate problemele actuale ale 
mișcării comuniste internaționale și 
ale unității ei.

La 5 mai delegația Partidului Co
munist Italian a plecat spre patrie,
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SANTO DOMINGO Scrutin electoral in Anglia EXTINDEREA MIȘCĂRII
REVENDICATIVE ÎN SPANIA

Deosebiri die poziție între S.D.A. și țările Pieței comune
Agenția France Presse relatează 

de la. Geneva : „într-o atmosferă 
de tensiune s-a deschis la 4 
mai în mod oficial la Geneva „run
da Kennedy“. Divergențele de ve
deri au apărut clar în momentul 
examinării discursului pronunțat de 
dl. Herter și al celui pronunțat de 
dl. Jean Rey, vicepreședintele Co
misiei Economice Europene“.

GENEVA (Agerpres). — La lu
crările conferinței G.A.T.T. după 
reprezentanții ’S.U.A., Angliei, Bel
giei și Japoniei, au luat cuvîntul 
reprezentanții Danemarcei și Ca
nadei. Ei au cerut ca tratati
vele să se desfășoare „pe o bază 
cît mai largă“. Reprezentantul O- 
lăndei — țară membră a C.E.E. —■ 
a fost primul vorbitor care s-a înde
părtat de teza „celor șase“, decla
rîndu-se gata să accepte „propunerea 
S.U.A. de reducere lineară cu 50 la 
sută a taxelor vamale cu un număr 
foarte limitat de excepții“. Poziția 
Olandei a fost sprijinită de repre
zentantul Norvegiei. Fritz Bock, mi
nistrul comerțului exterior al Aus
triei, a declarat, de asemenea, 
că acceptă propunerea americană. 
Ministrul economiei R.F.G., Schmuc
ker, a reafirmat că guvernul vest- 
german va continua actuala politică 

, agricolă pentru a asigura „stabilita- 
' tea economică“.

în ședințele de marți, reprezen
tantul Indiei, K. B. Lall, a criticat 
restricțiile discriminatorii față de 
produsele pe care le exportă India 
și a propus adoptarea unor tarife va
male, care să vină în ajutorul țări
lor în curs de dezvoltare. Reprezen
tantul Argentinei a apreciat că re
ducerea generală a tarifelor poate 
ajuta Argentina. Delegatul Nigeriei, 
Alhaji Abdal Haliki, a cerut o des

chidere mai largă a piețelor indus
trializate pentru produsele tropicale. 
Reprezentantul Iugoslaviei a cerut 
stabilirea unor reguli pentru stimu
larea comerțului țărilor în curs de 
dezvoltare, în așa fel îneît să fie sti
mulată economia lor. Reprezentan
tul Indoneziei a constatat că, de 
fapt, actualele negocieri privesc nu
mai S.U.A., Anglia și cele șase țări 
ale Pieței comune. „G.A.T.T. — a 
spus el — trebuie să se transforme, 
dar noi nu vedem nici un semn pînă 
în prezent“. Reprezentantul Brazi
liei a cerut ca actualele tratative să 
aducă o soluționare „problemelor 
privind accesul produselor țări
lor în curs de dezvoltare pe piața 
țărilor industrializate“. Reprezen
tantul Canadei s-a declarat de acord 
cu o reducere lineară de 50 la sută 
a tarifelor vamale și și-a exprimat 
speranța că un regim favorabil va fi 
acordat produselor agricole și tro
picale. Reprezentantul Noii Zeelan- 
de și-a exprimat regretul că nu s-a 
înregistrat nici un progres sensibil 
în timpul pregătirii actualelor trata
tive. Față de programul de lucru 
prezentat de secretarul executiv al 
G.A.T.T.. W. White, program care în 
esență reflectă inițiativa americană 
de a se trece la o reducere generală 
și lineară cu 50 la sută a tarifelor va
male pe bază de reciprocitate, re
prezentanții țărilor Pieței comune 
s-au întrunit pentru stabilirea unei 
poziții unice și au prezentat amen
damente la planul lui White, cerînd 
ca pe lîngă reducerile tarifare să fie 
examinate și probleme legate de 
schimbul produselor agricole, obsta
colele netarifare etc. între poziția 
secretariatului G.A.T.T. și cea a 
Pieței comune există — potrivit pă
rerii observatorilor — divergențe.

Demonstrațiile antiguvernamentale

continuă ,® p.oli-ia °lacrimogene

SANTO DOMINGO 5 (Agerpres). 
— Trupe dominicane cu baioneta 
la armă au ocupat luni poziții pe 
străzile principale ale capitalei Re
publicii Dominicane, Santo Domin
go, într-o încercare de a împiedica 
organizarea de noi demonstrații an
tiguvernamentale. După cum trans
mite agenția Associated Press, a- 
proximativ 2 000 de militari au pri
mit ordinul „să procedeze cu o e- 
nergie extremă“ împotriva demon
stranților, „întrucît dezordinile a- 
menință în prezent regimul din 
țară“. Luni, la Santo Domingo au 
continuat demonstrațiile populației 
care a cerut restabilirea unui regim 
constituțional. La atacurile poliției 
cu grenade cu gaze lacrimogene, 
demonstranții au răspuns aruneînd

abed cu gaze
® Numeroase arestări

pietre. Muncitorii din port aucu
părăsit lucrul pentru a se alătura 
demonstranților. In jurul portului 
au fost instalate cordoane ale poli
ției și guvernul a anunțat că vor fi 
folosiți militari pentru ca activita
tea în port să nu fie paralizată. Fe
derația studenților din Republica 
Dominicană a dat publicității o de
clarație în care își exprimă solida
ritatea cu muncitorii din transpor
turi, aflați în grevă de trei zile. In 
declarație se subliniază că federația 
se alătură luptei în vederea reveni
rii la un regim constituțional. Po
trivit agenției Associated Press, în 
cursul ciocnirilor din Santo Domin
go o persoană a fost ucisă, 20 rănite 
și peste 150 au fost arestate.

Luni a început în Anglia un nou 
scrutin electoral pentru completa
rea a circa 1 000 de locuri de con
silieri municipali în 547 comune din 
comitatele Angliei și Țării Galilor. 
Rezultatele definitive ale alegerilor 
comunale vor fi cunoscute abia sîm- 
bătă. cînd vor lua sfîrșit alegerile. 
Aceste alegeri municipale urmează 
recentelor consultări electorale mar
cate printr-o mare victorie laburistă 
în Consiliul general al „marii Lon- 
dre“ (64 locuri față de 36 obținute 
de conservatori). Potrivit observato
rilor politici din Marea Britanie — 
transmite agenția France Presse — 
este de așteptat un avans important

al laburiștilor în toate regiunile, în 
special la Londra și la Portsmouth. 
Primele rezultate parțiale, după a- 
legerile municipale de luni desfășu
rate în 113 comune, „confirmă depla
sarea spre ’stînga care s-a degajat 
în urma recentei alegeri a consiliu
lui general al «marii Londre»“ — re
latează France Presse. Un comuni
cat al partidului laburist face cu
noscut că acesta a obținut un cîștig 
net de 16 locuri și o redobîndire a 
controlului în patru municipalități. 
Conservatorii admit o pierdere netă 
de 5 locuri, iar liberalii anunță cîș- 
tigarea unui loc.

MADRID 5 (Agerpres). — Pe mă
sură ce acțiunile muncitorilor mi
neri din Spania se intensifică în 
sprijinul cererilor de majorare 'a 
salariilor, precum și pentru condiții 
mai bune de muncă, muncitori din 
alte ramuri de activitate revendică 
sporirea salariilor. După cum rela
tează corespondentul pentru proble
me economice din Madrid al agen
ției France Presse, muncitorii viti
coli din Sanlucar, Barrameda, Puer
to de Santa Maria și altele revendi
că majorarea salariilor.

Misiunea de informare“

După convorbirile din îatea Ulcioarelor 
® Declarația premierului Suvanna Fumma © Generalii de dreapta se 
„reorganizează" ® Păreri exprimate de observatorii din Vientiane

VIENTIANE 5 (Agerpres).— 
mul ministru laoțian, prințul 
vanna Fumma, s-a întors luni 
ra la Vientiane, după ce a avut 
vorbiri în Valea Ulcioarelor 
prințul Sufanuvong, vicepremier și 
președinte al Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat, și cu alți

Prl- 
Su- 
sea- 
con- 

cu

! I

a senatorului Fulbright

Intr-un spirit 
și înțelegere 
Declarațiile președintelui Comisiei

GENEVA 5 (Agerpres). — După 
încheierea sesiunii a 19-a a Comi
siei economice O.N.U. pentru Euro
pa, Ange Vlahos (Grecia), președin
tele comisiei, a avut o convorbire 
cu trimisul special Agerpres, Adrian 
Ionescu.

Conținutul caracteristic al actua
lei sesiuni — a declarat președin
tele comisiei — constă în spiritul 
în care s-au desfășurat lucrările, în 
spiritul de colaborare și înțelegere 
reciprocă între țările cu sisteme 
economice și sociale diferite. în ce 
privește contribuția delegației ro- 
mîne, îmi permit să subliniez că a 
avut un caracter constructiv și că 
spiritul în care delegația a partici
pat la lucrările comisiei dovedește 
voința unei colaborări pe plan teh
nic, comercial și economic cu toți 
membrii comisiei. Personal apre
ciez în mod deosebit felul în care 
șeful delegației romîne, Mircea Ma- 
lița, a prezentat diferitele puncte de 
vedere ale delegației romîne, ele
ment care a contribuit la crearea 
unei atmosfere de încredere și înțe
legere reciprocă. Sînt importante 
inițiativele delegației romîne în le
gătură cu colocviul internațional 
pentru dezvoltarea industrială, mai 
ales pentru țările care nu au atins 
un grad important de dezvoltare. 
Este, de asemenea, foarte importan
tă rezoluția privind studiul asupra 
pieței produselor chimice ; ea are o 
deosebită importanță pentru viitor, 
poate constitui începutul unei evo- 

- Iuții ce se anunță interesantă.

de colaborare
reciprocă
Economice 0. N. U. pentru Europa

Referindu-se la alte hotărîri ale 
sesiunii, A. Vlahos a remarcat rezo
luția ce invită experții economici 
din Vest și din Est să continue lu
crările, în scopul de à face posibilă 
dezvoltarea relațiilor comerciale în
tre țări cu sisteme economice dife
rite. El a relevat că rolul comisiei poa
te deveni foarte important fiindcă 
este singurul organ al Națiunilor 
Unite unde țările europene cu sis
teme economice și sociale diferite se 
întîlnesc să discute față în față 
probleme de ordin economic, comer
cial și tehnic ce le preocupă.

în încheierea interviului, A. Vla
hos s-a referit și la relațiile romîno- 
grecești. Pot constata cu satisfacție 
— a spus el — că relațiile dintre 
Grecia și Romînia sînt foarte bune, 
că colaborarea pe plan internațio
nal a celor două guverne se poate 
dezvolta în spiritul tradiției rapor
turilor amicale care există între 
Grecia și Romînia. Schimburile co
merciale între Grecia și Romînia 
sînt destul de importante, dar se 
poate ca într-un viitor mai mult 
sau mai puțin apropiat volumul co
merțului romîno-grec să se dezvolte 
și mai mult, să se diversifice. Am 
avut ocazia și plăcerea de a colabo
ra în calitate de vicepreședinte al 
comisiei cu dl. Gogu Rădulescu, 
care a fost președinte în perioada 
1961—1962 și am putut aprecia com
petența, franchețea și spiritul lui 
larg. Păstrez despre această co
laborare cele mal bune amintiri.

străzile capitalei Republicii Domimcano

Conferința pentru comerț și dezvoltare

Semnarea comunicatului 
comun sovieto-algerian

IALTA 5 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția TASS, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.Ü.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Ahmed Ben 
Bella, secretar general al Frontului 
de Eliberare Națională din Algeria, 
președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, au semnat 
la 5 mai comunicatul comun sovieto- 
algerian. Șeful guvernului sovietic a 
oferit un prînz în cinstea președin
telui Algeriei la care au participat 
membrii delegației algeriene, pre
cum și persoane oficiale sovietice. 
N. S. Hrușciov și Ben Bella au rostit 
toasturi.

conducători ai acestui partid. Su- 
vanna Fumma a declarat la sosire 
că a expus interlocutorilor săi 
„schimbările intervenite în situația 
politică din Vientiane și soluțiile pe 
care le preconizează pentru a rezol
va criza“. El a spus că conducă
torii partidului Neo Lao Haksat au 
acceptat să examineze propunerile 
pe care le-a făcut. Primul ministru 
urmează să se reîntoarcă peste 3 
sau 4 zile în Valea Ulcioarelor pen
tru a continua convorbirile. Gene
ralii de dreapta, care au organizat 
lovitura de stat împotriva guvernu
lui național de coaliție, s-au întrunit 
luni și au hotărît includerea tutu
ror generalilor în așa-numitul „co
mitet revoluționar“, creat după lo
vitură. Acest comitet și-a asumat a- 
tribuția de a „reorganiza“ armata 
prin unificarea sub un comandament 
unic a trupelor grupului de dreapta 
și a celor neutraliste. Agenția United 
Press International subliniază pă
rerea exprimată de observatorii din 
Vientiane că această unificare va în
semna, de fapt, extinderea controlu
lui generalilor de dreapta și asupra 
unităților neutraliste, chiar dacă în 
mod teoretic autoritatea ar reveni 
prințului Suvanna Fumma.

Activitatea diplomatică 
in jurul problemei cipriote

LONDRA 5 (Agerpres). — Sena
torul american William Fulbright, 
președintele Comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe a S.U.A., 
aflat la Londra într-o misiune de 
informare asupra problemei cipri
ote, a avut marți întrevederi au 
primul ministru britanic Douglas- 
Home și cu alte personalități po
litice. Citind cercuri din apropie
rea guvernului britanic, agenția 
Reuter subliniază că discuțiile 
s-au purtat asupra situației din 
Cipru, Aden, Malayezia, chestiunilor 
privind N.A.T.O. și politica externă 
a Franței, precum și problemelor re
feritoare la Cuba. Calificînd între
vederile drept „convorbiri de son
daj“ agenția Reuter subliniază că 
ele s-au desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere, dar că „au relevat 
oarecari divergențe de păreri între 
cei doi oameni de stat“. Agenția 
France Presse menționează că în ce 
privește Ciprul, William Fulbright a 
explicat primului ministru britanic 
că Statele Unite apreciază că „este 
urgent ca Grecia și Turcia să caute 
împreună o soluție a problemei ci
priote, deoarece un război între a- 
ceste două țări în legătură cu Ciprul 
ar fi o catastrofă“. Subliniind nece
sitatea unui acord între Grecia șl 
Turcia, senatorul Fulbright a arătat, 
după cum precizează France Presse, 
importanța pe care S.U.A. o acordă 
Mediteranei orientale, „datorită unor 
interese militare și politice“,

Conflictul 
armatorilor

GENEVA 5 (Agerpres). — In 
comisia a IlI-a a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare au continuat dezbaterile în 
legătură cu proiectele de recoman
dare, propuse de Romînia și Indone
zia, referitoare la livrările de echi
pament pe credit. Luînd cuvîntul, 
reprezentantul Iugoslaviei a decla
rat că delegația sa sprijină în în
tregime propunerea enunțată în 
cele două proiecte, subliniind că 
ea reprezintă o nouă metodă de fi
nanțare pe credit ce trebuie reco-

Contract comercial 
franco-cuban

Humeroși oameni de afaceri americani se pronunță 
pentru dezvoltarea comerțului Est-Vest

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
După cum scrie „Journal of Com
merce“, mulți oameni de afaceri din 
Statele Unite au ajuns la concluzia 
că actualele 
Est-Vest sînt învechite și nefolosi
toare, în special dacă se ține seama 
de faptul că alte țări capitaliste des
fășoară un larg comerț cu țările so
cialiste. Despre schimbări în poziția 
cercurilor de afaceri americane în 
problema comerțului Est-Vest vor
bește și recenta declarație a Came
rei de Comerț a S.U.A., care a cerut 
revizuirea actualului sistem de con
trol ce limitează comerțul. în ulti-

PARIS 5 (Agerpres). — După cum 
relatează corespondentul din Paris 
al agenției Reuter, firma metalurgi
că franceză „Brissonneau et Lotz“ a 
anunțat la 5 mai că a semnat un 
contract de livrare a 20 locomotive 
Diesel electrice Cubei. Valoarea co
menzii se ridică Ia aproximativ 4 
milioane dolari. Contractul, relevă 
agenția citată, a fost sprijinit de gu
vernul francez prin garantarea plă
ților de către Cuba pe o perioadă de 
trei ani.

mandată de comisie. El a relevat 
sfera largă de aplicabilitate a aces
tei forme de credit, arătînd că extin
derea ei în ramura industriei pre
lucrătoare va duce la crearea unui 
nou și suplimentar aflux de schim
buri de mărfuri. Delegatul Nigeriei 
a relevat că aceasta este o propu
nere constructivă, ce poate rezolva 
unele probleme ale creditelor ce 
stau în fața țărilor în curs de dez
voltare. Propunerea are o mare im
portanță în procesul industrializării 
statelor în curs de dezvoltare — a 
spus delegatul Poloniei. Ea repre
zintă o metodă suplimentară de ma
jorare a importurilor de echipament, 
ușurînd în acest fel plățile în de
vize ale acestor state. Reprezentan
tul Japoniei a subliniat că propu
nerea corespunde, de asemenea, și 
intereselor țărilor dezvoltate.

Proiectele au fost susținute și de 
reprezentanții Uniunii Sovietice, 
Ghanei, Ugandei, Bulgariei, Tunisiei, 
Cehoslovaciei, Republicii Mali și ai 
altor state. La sfîrșitul dezbaterilor, 
reprezentanții Indoneziei și Romî- 
niei au anunțat că vor elabora în 
comun un proiect de recomandări, 
care va ține seamă de observațiile 
exprimate de diferite delegații. A- 
cest proiect urmează să fie supus 
apoi aprobării comisiei.

@ întrevederea președintelui Makarios cu mediatorul 0. N. U. 
® Dezbaterile din parlamentul Turciei ® 0 propunere canadiană

NICOSIA 5 (Agerpres). — Situația 
din Cipru s-a menținut, în cursul zi
lei de marți, calmă. Mediatorul 
O.N.U. pentru Cipru, Sakari Tuo
mioja, care s-a reîntors luni din vi
zita întreprinsă la Atena, Paris și 
Londra, a avut marți o întrevedere 
cu președintele Makarios, căruia i-a 
făcut cunoscute rezultatele convor
birilor avute în cele trei capitale. în 
comunicatul oficial publicat la sfîr
șitul întrevederii cu Makarios se 
arată că mediatorul O.N.U. a expus 
președintelui Ciprului punctele de 
vedere grec și britanic asupra unei 
eventuale soluții în problema ciprio
tă. Comunicatul precizează că gu
vernul cipriot își va face cunoscută 
poziția sa față de sugestiile britanice 
și grecești în cursul săptămînii vii
toare. în aceeași zi, vicepreședintele 
Kuciuk a trimis o telegramă secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
căruia îi aduce la cunoștință că co
munitatea turcă din Cipru salută re
centul mesaj al secretarului general 
al O.N.U., ce cheamă la înlăturarea 
violenței în insulă. Telegrama vice
președintelui Kuciuk asigură pe U 
Thant că comunitatea turcă nu va 
folosi în viitor violența decît „dacă 
va fi atacată“.

în legătură cu eforturile între-

prinse de forțele O.N.U. de a se re
duce tensiunea în insulă, agenția 
France Pressé informează că se aș
teaptă ca generalul Gyani, coman
dantul forței O.N.U. din Cipru, să 
încerce din nou realizarea unui 
acord pentru desființarea fortificații
lor din Nicosia și din alte regiuni ale 
Ciprului.

★
ANKARA' 5 (Agerpres). — Marți 

au început în Adunarea Națională a 
Turciei dezbaterile generale asupra 
problemei Ciprului. Primul a luat 
cuvîntul președintele Consiliului de 
Miniștri al Turciei, Ismet Inönü, 
care, după ce s-a ocupat de situația 
din Cipru, a vorbit despre relațiile 
turco-grecești, precum și despre o 
serie de chestiuni legate de efor
turile O.N.U. de a găsi o soluție 
problemei cipriote.

*
5 (Agerpres). — Luînd 
fața membrilor secției 
a Asociației Națiunilor

OTTAWA 
cuvîntul în 
din Ottawa 
Unite, ministrul afacerilor externe al 
Canadei, Paul Martin, a propus or
ganizarea unei întîlniri la nivel înalt 
între guvernele Greciei și Turciei 
pentru a se ajunge la o slăbire a 
încordării din Cipru.

restricții în comerțul

mele zile, unii oameni de afaceri de 
seamă s-au pronunțat, de asemenea, 
pentru schimbarea politicii comer
ciale. Astfel, un economist principal 
de la „First National Bank of New 
York“ a declarat corespondentului 
publicației „Journal of Commerce“, 
că atît din punct de vedere strategie, 
cît și din punct de vedere economic, 
este irațional pentru Statele Unite 
să-și lipsească oamenii de afaceri de 
posibilitatea de a participa la comer
țul cu țările socialiste, în timp ce a- 
liații industriali ai S.U.A. îi stimu
lează pe aceștia pentru a participa 
la un asemenea comerț.

*
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Richard Phillips, purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat, a decla
rat ieri că guvernul american a pro
testat pe lîngă guvernul francez îm
potriva vînzării către Cuba a 20 de 
locomotive franceze. Phillips a spus 
că această tranzacție este contrară 
politicii americane de embargo eco
nomic împotriva Cubei. El a -declarat 
că „eforturile S.U.A. de a convinge 
alte guverne de utilitatea acestei po
litici vor continua“.

LONDRA. Marți a început con
ferința pentru acordarea indepen
denței Rhodesiei de nord, teritoriu 
care a făcut parte din fosta Fede
rație a Rhodesiei și Nyassalandului, 
a cărei existență a luat sfîrșit la 31 
decembrie 1963.

ria. Va fi semnat un acord privind 
dezvoltarea regiunilor din cele pa
tru țări situate în jurul lacului 
Ciad.

Castro (Republica Salvador). Prin
cipalul obiectiv al actualei sesiuni 
este pregătirea conferinței generale 
a U.N.E.S.C.O., ce va reuni în luna 
octombrie pe reprezentanții a 113 
țări.

federală

britanic speră 
care opune 
maritimă a 

armatorilor din
lucrurile se vor

că 
comi- 
State- 

cele- 
putea 
sați

■„ Guvernul 
în conflictul 
sia 
lor Unite 
laite țări,
îndrepta spre o reglementare 
făcătoare, dar el rămîne ferm con
vins că Statele Unite n-au nici un 
drept de a impune unilateral legile 
lor țărilor străine“ — a declarat în 
Camera Comunelor ministrul brita
nic al transporturilor, Ernest Mar
ples. El a confirmat că organele 
federale ale S.U.A. sînt dispuse să 
discute cu guvernele interesate pro
blema contractelor de expediție și 
a precizat că această propunere este 
studiată de guvernele afectate de 
măsura americană. „Este încă prea 
devreme pentru a prezice rezultatul, 
dar sper că va fi posibil să se a- 
jungă la o reglementare satisfăcă
toare pentru toate părțile interesa
te“. Marples a afirmat că guvernul 
britanic este solidar cu celelalte 
principale puteri maritime. „Ajun- 
gîndu-se la un acord între cele 10 
țări europene, plus Japonia, țări 
care dețin mai mult de jumătate 
din tonajul flotei comerciale mon
diale, noi trebuie să menținem acea
stă solidaritate“. Guvernul britanie 
rămîne „ferm pe poziția că nici Sta
tele Unite, nici Marea Britanie, nici 
orice altă țară nu poate să impună 
în mod unilateral propriile sale legi 
unei țări străine“.

în prezent 48 de vase încărcate, iar 
aproximativ 20 de vase sînt anco
rate în larg.

O scenă obișnuită în orașele Republicii Sud-Airicane : un grup de polițiști ai lui Verwoerd aresteaza 
oameni de culoare care demonstrează împotriva politicii de apartheid

MANILA. în conferința de presă 
ținută la sosirea la Manila, Richard 
Butler, ministrul de externe al Ma
rii Britanii, a declarat că va începe 
imediat convorbirile cu președintele 
Macapagal asupra „posibilităților 
de garantare a păcii în sud-estul 
Asiei“. El a anunțat că intenționea
ză să se întîlnească și cu ministrul 
de externe filipinez pentru a analiza 
posibilitatea organizării unei reuni
uni ministeriale tripartite între 
Malayezia, Filipine și Indonezia. 
Declarîndu-se în favoarea creării 
unei asociații politice între cele trei 
state, potrivit planului denumit 
„Mafilindo“, Butler a subliniat că 
„orice problemă din această zonă 
trebuie să fie rezolvată de țările 
asiatice interesate“.

CAIRO. Secretariatul Ligii Arabo 
a anunțat că în prezent este în curs 
de pregătire un proiect de program 
vizînd reorganizarea relațiilor eco
nomice și comerciale ale fiecărei 
țări membre cu alte țări. Se preci
zează că vor fi luate în considerație 
relațiile altor țări cu Izraelul. Pentru 
6 mai a fost programată o reuniune 
a atașaților comerciali arabi la 
Cairo.

SIDNEY. Pilotul britanic Donald 
Campbell a efectuat pe pista de 
sare a lacului Eyre (Australia de 
sud) o cursă de încercare pentru 
a-și pune la punct automobilul său 
de curse „Blue Bird“ (Pasărea al
bastră). In cursul încercării, Camp
bell a atins viteza de 325 km la oră.

WASHINGTON, 
cană a anunțat că 
rinari de pe nava 
aflată la baza navală Guantanamo 
pentru „manevre de rutină“ au fost 
uciși după ce au pătruns într-un 
cîmp american de mine la frontiera 
dintre Guantanamo și Cuba.

Marina ameri- 
cinci tineri ma- 
amfibie „Boxer“

PARIS. La a 67-a sesiune a Con
siliului executiv al U.N.E.S.C.O., cu 
27 de voturi din 28 exprimate, pre
ședinte a fost ales Rodolfo Baron

PARIS. S-a anunțat oficial că 
primul ministru G. Pompidou va vi
zita în luna iunie insulele Tahiti 
pentru a inspecta instalațiile france
ze construite aci în vederea efectuă
rii de explozii nucleare.

FORT LAMY. La 20 mai în ca
pitala Republicii Ciad va avea loc 
o întîlnire a conducătorilor state
lor Camerun, Niger, Ciad și Nige-

ALGER. în urma inundațiilor 
care au avut loc în regiunea Djanet, 
din sud-estul Algeriei, 400 de case 
au fost distruse, înregistrîndu-se și 
alte pagube materiale. Guvernul al- 
gerian a trimis în regiunea respec
tivă detașamente speciale, alimente 
și medicamente pentru a ajuta pe 
cei 2 000 de sinistrați.

LIMA. Intr-o localitate din regiu
nea orașului Cerro de Pasco a 
avut loc o ciocnire între țărani in
dieni și moșieri înarmați, care i-au 
izgonit pe țărani de pe pămînturile 
lor. Pentru a-i împiedica pe țărani 
să ocupe din nou pămînturile, care 
le aparțineau, moșierii au făcut uz 
de arme. 11 țărani au fost răniți.

BONN. Ministrul de externe al 
Republicii Unite Tanganica și Zan
zibar, O. Kambona, a sosit în R.F.G. 
pentru a duce tratative cu repre
zentanți ai guvernului R. F. Germa
ne în probleme legate de relațiile 
dintre cele două state.

COLOMBO. Ploile torențiale care 
s-au abătut în ultimul timp asupra 
Ceylonului au paralizat în întregi
me lucrările în portul Colombo. 
Potrivit relatărilor ziarului „Times 
of Ceylon", în port sînt imobilizate

PARIS. Mai multe mii de mari
nari din marina comercială franceză 
au declarat o grevă de 12 ore în 
semn de protest împotriva refuzului 
armatorilor de a le îmbunătăți con
dițiile de salarizare. în diferite 
porturi de pe coasta Oceanului At
lantic și a Mării Mediterane trafi
cul maritim a fost redus, iar pe 
alocuri a încetat complet.

NEW YORK. Poliția a operat 
noi percheziții în rîndul pasagerilor 
de pe aeroportul internațional Ken
nedy, în scopul depistării trafican- 
ților de narcotice. în cursul unei 
astfel de percheziții, au fost ares
tate trei persoane asupra cărora s-a 
găsit o mare cantitate de marijuana 
adusă din California. Traficanții au 
folosit camfor pentru a îndepărta 
mirosul narcoticului.

DAMASC. După aproape zece 
ani de cercetări, o echipă de arheo
logi francezi a reușit să scoată la 
iveală rămășițele palatului regilor 
din Mari, oraș situat pe malul Eu
fratului. Arheologii apreciază că 
palatul datează din cel de-al III-lea 
mileniu î.e.n. și a fost incendiat în 
jurul anului 2 400 î.e.n. Au fost des
coperite inscripții valoroase.

BONN. La sfîrșitul anului trecut 
populația Germaniei occidentale era 
de 57 865 000 locuitori.
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