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LUCRĂRILE AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ
PE TEMELE ZILEI

Semănatul 
orezului

Pentru calitățile sale hrănitoare, 
orezul este unul din produsele ali
mentare mult căutate de către con
sumatori. Condițiile naturale favo
rabile care există în regiunile din 
sudul și vestul țării asigură obține
rea unor recolte mari. Anul trecut 
pe întreaga suprafață cultivată cu 
această plantă s-a realizat o recoltă 
medie de 3 850 kg la hectar, cu 600 
,kg mai mult decît era prevăzut.

în vederea satisfacerii nevoilor de 
consum ale populației s-a prevăzut 
ca, în 1964, în unitățile agricole so
cialiste să se cultive cu orez 20 000 
ha, cu 6 000 ha mai mult decît anul 
trecut. S-au extins soiurile valoroa
se de orez și s-au asigurat pentru 
această cultură cantități îndestulă
toare de îngrășăminte chimice. Ore
zul necesită însă o agrotehnică spe
cială, întrucît are nevoie de foarte 
multă apă. Din timp s-au luat mă
suri pentru amenajarea de noi ore- 
zării și revizuirea sistemelor de 
aducțiune a apei la cele existente, 
lucrările fiind în bună parte termi
nate. Este necesar ca, în continuare, 
să se muncească pentru terminarea
într-un timp cît mai scurt a amenajărilor de canale, 
punerea în stare de funcționare a stațiilor de pom
pare și a celorlalte construcții hidrotehnice, astfel ca 
udările să se poată face la momentul prevăzut.

începerea semănatului la orez este determinată de 
temperatura solului care trebuie să fie de 12 grade cî- 
teva zile la rînd. Această temperatură s-a realizat în 
toate zonele unde se cultivă orez. în numeroase gos
podării colective și de stat din regiunile București, Ga
lați, Oltenia, Banat s-au și însămînțat mari suprafețe 
cu orez. Este necesar ca în zilele următoare să se con
tinue cu toate forțele semănatul, acordîndu-se o mare 
atenție calității lucrării.

Pentru eșalonarea lucrării este bine să se folosească 
toate metodele de semănat : în uscat, în apă și prin 
plantarea de răsad. Alegerea uneia sau alteia din 
aceste metode depinde de modul în care s-a făcut pre
gătirea terenului, de gradul de infestare a orezăriei cu 
mohor, de capacitatea utilajelor de irigat și de forța 
de muncă existentă. Semănatul în uscat cu mașina — 
o metodă nouă — se face în terenuri bine nivelate și 
mărunțite ; cel în apă se recomandă pentru orezăriile 
vechi și îmburuienite, iar prin producerea de răsad 
și transplantarea lui — acolo unde există suficiente 
brațe de muncă. Anul trecut, numeroase gospodării 
colective din regiunea București, cultivînd orez înmul
țit prin răsad, au obținut recolte de 5 000—6 000 kg la 
hectar. Pe baza experienței cîștigate, gospodăriile co
lective din această regiune au prevăzut ca în acest an 
30 la sută din suprafețele cu orez să fie cultivate prin 
transplantare. Peste tot unde se folosește această me
todă este necesar ca, în aceste zile, să se acorde cea 
mai mare atenție producerii răsadului.

Cu sprijinul consiliilor agricole, al organelor și orga
nizațiilor de partid, unitățile agricole trebuie să se 
ocupe cu grijă de executarea însămînțării orezului la 
timp și la un nivel agrotehnic înalt.

Sparceta, valoroasă plantă furajeră, se cultivă în 
condiții agrotehnice superioare la G.A.S. Sînandrei, 
regiunea Banat. In fotografie : se execută a doua pră

șită mecanică

la Întreținerea culturilor
ORADEA (coresp. „Scîn- 

feii"). — Membrii gospodă
riilor agricole 
mecanizatorii din 
zoresc lucrările 
nere a culturilor, 
din Șimand au terminat prima 
prașilă pe întreaga suprafajă 
de 600 ha cu sfeclă de za
hăr și au început prașila a 
ll-a. Și în gospodăriile colec
tive din Grăniceri, Caporal A- 
lexa, Olari s-a terminat prima 
prașilă la sfecla de zahăr. Cu 
multă rîvnă se lucrează la în-

colective și 
raionul Criș 
de întreji- 
Colectiviștii

trefinerea culturilor și în ce
lelalte gospodării din raion. 
Pînă în prezent colectiviștii și 
mecanizatorii din raionul Criș 
au executat prășitul pe mai 
bine de jumătate din supra- 
fafa cultivată cu sfeclă de za
hăr și pe suprafefe întinse la 
floarea-soarelui, mac, sorg și 
legume. Și în gospodăriile 
colective din raioanele Sa- 
lonta, Ineu, Oradea lucrările 
de întreținere 
află în centrul

a culturilor se 
alenfiei.

Fasoîe și dovleci prin p@mnb
PITEȘTI (coresp. „Scîn- 

teii“).— Colectiviștii din 
regiunea Argeș însămîn- 
țează pe suprafețe mari 
fasole și dovleci în culturi 
intercalate printre porumb. 
Pînă în prezent, în re-

giune, s-au însămînțat cu 
aceste plante peste 51 000 
ha. Mari suprafețe de cul
turi intercalate au colecti
viștii din raioanele Cos- 
tești și Drăgănești-Olt.

® 0 NOAPTE LA BARAJ 
SALTUL © JUMĂTATE DIN 
@ UNU Șl UNU FAC TREI

Fața muntelui brăzdată de cute 
ascunde din calea primăverii ulti
mele petece de zăpadă. Dincolo de 
cheile Argeșului, în adîncurile viito
rului lac de acumulare, a nins cu 
ghiocei. Și chiar dacă nu-i cea din 
urmă ninsoare de acest fel, simți tot 
mai aproape ziua cînd peste întinde
rile albite acum de flori se vor zbate 
între maluri apele, iar versurile poe
tului „unde sînt zăpezile de odinioa
ră" nu-ți vor mai răsuna în urechi 
evocînd nostalgii.

Cronologia anotimpurilor aduce 
aici, pe marele șantier al hidrocen
tralei de pe Argeș, nu numai impre
sionanta schimbare de decor a na
turii. Mai impresionantă este munca 
oamenilor, a miilor de constructori 
care în încleștarea eroică cu natura 
aspră, o supun.

între munții falnici, ca două brațe 
ridicate spre cer, se înalță din gra
nitul stîncilor, văzînd cu ochii, piep
tul de beton al barajului de la Vi- 
draru. Despre locurile aceste, spunea 
Vlahuță în „Romînia pitorească" : 
„Vorbesc undele Argeșului de străș- 
nicia stîncilor de la Chei, pe care 
le-au biruit și le-au lăsat în urmă 
ca pe niște cetăți dărăpănate". Dar 
și mai mult au a vorbi astăzi apele 
învolburate despre cei ce le pun 
stavilă, așezînd în calea lor o ceta
te trainică, pe care oamenii Arge
șului o numesc atît de simplu și de 
frumos : cetatea luminii.

...Sfîrșit de april, la baraj. Coboa
ră din înalturi bena și, în legăna
rea dintre pămînt și cer, „zburăto
rul" Mihail Alupoaiei privește spre 
bolta spuzită de stele. De jos, sem- 
nalistul Gheorghe Neculai, învăluit 
în lumina reflectoarelor, agită într
una fanionul, cu gesturi de diri
jor, despicînd prin noapte drum 
pentru cea de-a 51-a benă care toar
nă betonul la lamela 73.

O nouă zi trece pragul miezului 
de noapte. Șeful de echipă de la 
lamelă, Vasile Dănilă, dă buzna în 
baraca de scînduri.

® „PISICA" ÎȘI PREGĂTEȘTE 
CIRCUMFERINȚA PÀMÎNTULUI 

® ADEVĂRATE FLORI DE MAI

— Merge... Merge, tovarășe lnai- 
ner. I-am depășit.

Adrian Popovici îl privește zîm- 
bind și ochii săi jucăuși, peste care 
adie ca o boare osteneala, clipesc. 
Manivela telefonului de campanie se 
învîrte nervos.

— Alo... Alo betoanele... fabrica ? 
Aici inginerul de schimb... Păstrați 
ritmicitatea.

Ora 2. S-au turnat încă trei bene, 
întreaga echipă trăiește cu încorda
re lupta cu timpul. însuflețită în
trecere a oamenilor de la baraj le-a 
dăruit nu numai ambiție dar și pa
siunea de a transforma munca lor în 
artă. Au înlocuit cofrajele obișnuite 
cu cele metalice. într-un fel au fost 
pionieri.

La capătul schimbului, a fost no
tată cea de-a 64-a benă. Nicicînd 
de la începerea betonării barajului, 
n-a fost atinsă această cifră. Se 
poate însă și mai mult. Spune tî- 
nărul inginer :

— Cred că schimbul lui Mazilu se 
va bate să ne ajungă. Mi-ar pă
rea bine...

Cei doi ingineri, Adrian Popovici și 
Stelian Mazilu, despre care am mai 
avut prilejul să scriem, au lucrat 
fiecare pe un versant al muntelui, 
întregul șantier a urmărit cu inte
res întrecerea dintre ei și iată-i a- 
cum, întîlniți pe aceleași coordona
te ale ' barajului : la betonare, fie
care conducînd un schimb. Firește, 
întrecerea a căpătat aici un alt con
ținut, dar ea continuă cu aceeași în
verșunare. îl întrebăm pe Mazilu ce 
părere are despre colegul său :

— Un om și jumătate, spune el.
Iar Popovici răspunde la aceeași 

întrebare :
— Cine ? Mazilu ? E un om și ju

mătate.
Așadar unu și cu unu fac trei. Nu

mai șantierul este în stare să in
tervină și în legile stricte ale arit
meticii, răsturnîndu-le.

în micul birou din baraca de la 
piciorul barajului zărim un ziar.

Coboară din înalturi bena

Este „Făclia hidrocentralei". Pe 
una din pagini, un scurt articol, 
sub o fotografie din care zîmbește, 
cu figura-i de adolescent, Popovici. 
Articolul e semnat chiar de el. Pri
lejul ? A fost distins cu insigna de 
fruntaș în întrecerea socialistă. Re
producem un paragraf : „Primei dis
tincții în producție asemeni primei 
flori de primăvară, îi voi păstra o 
plăcută amintire. Acordarea insignei 
de fruntaș mă obligă în viitor să 
muncesc din ce în ce mai bine".

Cele 64 de bene turnate în schim
bul de noapte o confirmă.

...Suim la fabrica de betoane pe 
șoseaua nouă. Sărim peste prăpăstii 
cu ajutorul viaductelor, adevărate 
opere de artă. în urmă cu un an 
numai, tot la sfîrșit de april, pe aici 
mai lucrau cățărați pe stînci, ca 
niște alpiniști, oamenii lui Costică 
Prisăcaru. în urma lor, munții s-au 
dat înlături, făcînd loc șoselei. Ima
ginea ce se înfățișează priviri
lor de pe platforma macaralei e 
de neasemuit. Poate numai ră
săritul de soare văzut de sub 
cușma de nori a patriarhului mun
ților noștri, Ceahlăul, să-i mai facă 
concurență. Vezi ca în palmă șantie
rul, curelușa argintie a Argeșului, 
cetatea lui Vlad Țepeș, dărăpănată,

Ion MĂRGINEANU

(Continuare în pag. IlI-a)

Oameni și beton... Cîțiva dintre cei ce înalță barajul hidrocentralei „16 Februarie"
Foto M. Andreescu

Dio 
toot« far« 
Viteze sporite 
de foraj

întreprinderile de foraj au fost do
tate în acest an cu noi instalații pro
duse de industria noastră construc
toare de utilaj petrolier. In regiuni
le Oltenia, Argeș și Bacău s-a în
cheiat astfel acțiunea întreprinsă de 
mai mult timp de înlocuire a insta
lațiilor vechi de foraj, iar în regiu
nea Ploiești această acțiune a fost 
efectuată în proporție de 70 la sută. 
Noile utilaje moderne permit sondo
rilor să aplice pe scară mai largă me
todele noi și economicoase de lucru. 
Forajul cu turbina s-a extins la a- 
proape 66 la sută din volumul total 
al lucrărilor de foraj. în acest fel 
sondorii din Valea Prahovei, de 
exemplu, au sporit viteza de lucru 
în primele trei luni cu 30 la sută.

Cadre medico sanitare 
pentru stațiuni

Pentru medicii care vor lucra 
în perioada de vară în stațiunile 
balneo-climaterice au fost orga
nizate cursuri de balneo-fiziote- 
rapie. La aceste cursuri, care s-au 
desfășurat la București, Mangalia 
și Tg. Mureș, au participat toți 
medicii din rețeaua Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale 
care vor fi detașați în localitățile 
balneare. Pregătirea cadrelor me- 
dico-sanitare va continua și în 
cursul acestei luni. Medicii și 
personalul sanitar care vin din 
spitale și policlinici vor sosi în 
stațiuni cu 10—15 zile înaintea 
deschiderii sezonului balnear de 
vară și vor urma acolo instructa
je legate de specificul tratamen
tului în stațiunile respective.

Valorificarea 
deșeurilor de lemn

Ministerul Economiei Forestiere a 
luat măsuri pentru ca în toate uni
tățile să se asigure valorificarea 
crengilor ce rezultă la exploatarea 
pădurilor și a deșeurilor de la fabri
cile de furnir și placaj. Direcțiile 
regionale au primit sarcina să valo
rifice anul acesta peste 155 000 tone 
crengi, cu dimensiuni sub 5 cm în 
diametru, echivalentul a cca 600 000 
m steri, care în trecut rămîneau în 
pădure — mai ales în parchetele 
mai greu accesibile. Metoda legării 
în snopi a acestor crengi s-a genera
lizat în toată țara. In același timp 
s-au luat măsuri pentru legarea în 
snopi și valorificarea deșeurilor de 
furnir și placaj.

Expoziție a artiștilor 
plastici amatori

La clubul Fabricii de rulmenți 
din Bîrlad s-a deschis o expoziție 
care cuprinde lucrări ale mem
brilor cercului de artă plastică 
din întreprindere. Sînt expuse 92 
de lucrări de pictură, grafică și 
mozaicuri în piele. Temele aces
tora oglindesc și sursele de inspi
rație ale artiștilor: „Portret de 
muncitor", „Turnătorii", „Con
structorii", „Culesul strugurilor", 
„Sudorii", „Peisaj din Bîrlad", 
„Primăvara" și altele. Aceasta 
este cea de-a 15-a expoziție or
ganizată de la înființarea acestui 
cerc de artă plastică. (De la 
Eliade Solomon, coresp. volun
tar).

Dezvoltarea Uzinei mecanice Buzău
Uzina mecanică din Buzău este 

singura din țară care produce apa
rate de cale ferată : schimbătoare 
de cale, tirfoane, crampoane, precum 
și unelte forjate. Pentru dezvoltarea 
și sistematizarea ei s-au investit, 
pînă acum, în construcții și monta
je, aproape 12 milioane lei. 
Alte 5 milioane sînt investite 
•în utilaje. Aici a fost dată în 
iolosință o hală modernă din con
strucție metalică prevăzută cu lumi
natoare, iluminat fluorescent și ven
tilație mecanică. In apropierea halei 
noi, precum și a vechil hale, care a 
fost între timp modernizată și înzes- 
.■ată cu utilaje noi, s-au amplasat

Valea Jiului 48 TRENURI
Minerii din cel mai mare bazin car

bonifer al țării — Valea fiului — au 
extras de la începutul anului și livrat peste 
plan uzinelor de cocsificare și alfor în
treprinderi industriale din (ară mai mult 
de 48 trenuri de cărbune de cile 1 000 
tone fiecare, realizînd astfel jumătate din 
angajamentul lor anual. In același timp, 
minerii au obținut economii suplimentare 
în valoare de peste 4 milioane lei.

Aceste realizări se datoresc îndeosebi 
extinderii tehnicii noi și aplicării metode- 

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ronîin 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

Scumpi tovarăși I
Permiteți-mi să vă exprim dv. și în persoana dv. întregului popor 

frate romin calde mulțumiri pentru felicitările cordiale și bunele urări, 
precum și pentru decorarea mea cu ordinul „Steaua Republicii Populare 
Romine" clasa I cu prilejul împlinirii a 70 de ani.

Aprecierea exprimată de dv. privind activitatea mea de partid și de 
stat și înalta distincție conferită de către Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne Ie atribui meritelor Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, guvernului sovietic, întregului nostru popor în lupta pentru 
construirea comunismului.

Vă doresc dv. și întregului popor romîn fericire și noi succese în con
struirea socialismului, în întărirea prieteniei și colaborării țărilor socia
liste în lupta pentru pacea generală.

Trăiască prietenia veșnică și de nezdruncinat între poporul sovietic 
și poporul romîn 1

N. HRUȘCIOV 
Moscova, Kremlin, 6 mai 1964.

depozitele de produse finite și de la
minate, ceea ce scutește colectivul 
de transporturi lnteruzinale inutile. 
Podurile rulante de mare capacitate 
asigură transportul mecanizat al ma
terialelor șl al produselor finite, 
contribuind la obținerea unei înalte 
productivități a muncii. Dezvoltarea 
și sistematizarea uzinei au dus an 
de an la creșterea producției. Pro
ducția acestui an depășește de 5 ori 
pe cea a anului 1960, iar producti
vitatea muncii a crescut în aceeași 
perioadă cu, 82 la sută. Odată cu 
dezvoltarea uzinei s-au amenajat doi 
km de drum și circa două ha de 
curte și spații verzi în jurul clădiri
lor uzinei.

DE CĂRBUNE ÎN PLUS
lor avansate de lucru specifice condiții
lor de zăcămînt și extracție ale fiecărei 
exploatări. S-a tăiat și încărcat mecanic 
cu 2,3 la sută mai mult cărbune decît era 
planificat, iar susținerea metalică în aba
taje s-a extins cu 6,1 la sută peste pre
vederi. Creșterea gradului de mecanizare 
și de susținere modernă a lucrărilor mi
niere a permis să se realizeze în întregul 
bazin o viteză medie de avansare în aba
taje și galerii mai mare cu peste 5 m I 
față de plan. (Agerpres)

INTERVIUL

no s t r u NOI TIPUR
n alimentația

Paralel cu extinderea și moderni
zarea magazinelor, în Capitală și în 
celelalte orașe ale țării se dezvoltă 
continuu rețeaua unităților de ali
mentație publică, se practică pe 
scară tot mai largă formele rapide 
de deservire. Spre a informa pe 
cititori cu privire la măsurile luate 
în ultimul timp în acest sector și cu 
privire la unele proiecte de viitor, 
l-am solicitat pe tov. N. Alexe, se
cretar general în Ministerul Comer
țului Interior, să ne răspundă la cî- 
teva întrebări :

!Ce tipuri noi de unități au a- 
părut în rețeaua de alimentație 
publică ?

Ministerul Comerțului Interior, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare se ocupă în continuare 
de profilarea rețelei de alimen
tație publică prin dezvoltarea cu 
precădere a celor mai solicitate 
tipuri de unități, care desfac un vo
lum mare de preparate culinare : 
restaurante cu autoservire, unități 
lacto-vegetariene, bucătării de bloc, 
unități și secții „Gospodina" etc. 
Deși numărul lor este în creștere, 
mai sînt orașe ca Ploiești, Craiova, 
Oradea și altele, unde unele din a- 
ceste tipuri de unități lipsesc sau 
sînt insuficiente. Direcțiile comer
ciale și-au întocmit planuri de repro
filare a rețelei de alimentație pu
blică. O atenție deosebită se va a- 
corda creării de unități cu o notă 
proprie, distinctivă, care să se re
flecte atît în sortimentele oferite 
consumatorilor, cît și în stilul arhi
tectonic al clădirilor. Vor fi renova
te și amenajate în acest scop și lo
caluri cu vechi tradiții din orașe și 
centre turistice.

!Ne-ar interesa cîteva amă
nunte despre proiectele privind 
Capitala.

Rețeaua de alimentație publică 
din Capitală se va mări în acest an 
cu 14 unități. în marea lor majori
tate construite în cadrul complexe
lor comerciale din noile cartiere . 
Totodată, este prevăzută și mo
dernizarea unor restaurante din 
centrul orașului. Restaurantele 

„Constructorul“, „Carpați", „Cireși- 
ca“ și berăria „Bulevard“ vor fi re
profilate ca „bufete-bar“, care vor 
oferi consumatorilor posibilitatea de 
a lua rapid gustări și preparate la 
minut. în curînd, consumatorii vor 
face cunoștință și cu „café-tutun- 
bar“-ul, care îmbină caracterul 
,,café“-ului cu cel al unei tutunge
rii ; prima unitate de acest fel va 
fi deschisă în Piața Romană. Direc
ția comercială a Capitalei a inițiat, 
între altele, și reamenajarea „Caru
lui cu Bere“, redîndu-i-se speci
ficul berăriilor de la sfîrșitul seco
lului trecut. Pentru această unitate 
se vor produce, în exclusivitate, pre
parate culinare și o bere specială.

!Sînt și noutăți privind litora
lul ?

Firește. Acestor localități li se a- 
cordă o atenție deosebită. La Con
stanța se vor organiza secții-pensiu- 
ne la restaurantele „Victoria“ și 
„Modern“, iar restaurantul-bar „Do- 
brogea“ va fi reprofilat, pe timpul 
verii, în restaurant-pensiune la 
prînz. urmînd ca seara să funcțio
neze ca de obicei. La Constanța, pe 
faleză, se va înființa un nou restau
rant — „Farul“ — cu o linie de au
toservire, avînd o capacitate de 900 
de locuri la mese. La restaurantul 
„Pescăruș“ din Eforie-Nord și la ca
zinoul din Eforie-Sud vor funcționa 
la orele de prînz secții-pensiune, iar 
Ia restaurantul „Cărpiniș“, din a- 
ceastă din urmă stațiune, se va des
chide o secție dietetică. La Mangalia, 
pe malul mării, se va deschide o 
braserie nouă cu 200 de locuri, iar la 
Techirghiol o braserie cu 400 de 
locuri. în sezonul de vară vor mai fi 
deschise, la Mamaia, barul „Melody“, 
un restaurant cu specific romînesc și 
unul cu autoservire.

Cîteva cuvinte și despre alte ora
șe. La Galați, în cartierul Țiglina, 
se va da în folosință anul acesta un 
complex modern de alimentație pu
blică, compus din bufet expres, co
fetărie și restaurant cu terasă. La 
Bacău. în Parcul Libertății, se va 
deschide un restaurant cu terasă de 
vară.

Se organizează, paralel, și com
plexe de producție (laboratoare 

centrale de preparate, modern u- 
tilate). în ultimii ani au luat 
ființă asemenea laboratoare la Su
ceava, Brăila, Rm. Vîlcea, Arad. în 
1964 se vor mai da în funcțiune 
complexe de producție la Galați și 
Oradea.

Ce ne puteți spune cu privire 
la unitățile dietetice și ce se în
treprinde pentru lărgirea sorti
mentului de preparate ?

în Capitală, restaurantul „Cina“ 
funcționează la prînz cu o secție die
tetică, care servește zilnic, în medie, 
35 de preparate. La Arad func
ționează, de asemenea, un restau
rant dietetic, iar secții dietetice sînt 
organizate și in unele restaurante 
din stațiunile balneo-climaterice. 
Trebuie spus însă că, deși aceste u- 
nități sînt mult solicitate, numărul 
lor este foarte redus. Și cele circa 
200 de rețete de preparate culinare 
dietetice, cuprinse în rețetarul ge
neral, sînt puțin folosite în restau
rantele obișnuite. Socotim că s-ar 
răspunde cerințelor unui mare nu
măr de consumatori dacă organele 
locale ar lua măsuri pentru înfiin
țarea unor unități sau secții spe
cializate de acest fel.

în ce privește îmbogățirea sorti
mentului, recent au fost elaborate 
noi rețetare, cuprinzînd aproape 
3 000 de rețete de preparate.

ISe intenționează desfacerea 
unor cantități mai mari de se- 
mipreparate tip „Gospodina" ?

Da. asemenea măsuri se numără 
printre obiectivele ministerului. în 
alimentația publică funcționează 
30 de unități tip „Gospodina“ și pes
te 100 de secții de acest fel, organi
zate fie în unitățile de alimentație 
publică, fie în unele magazine ali
mentare. De aprecierea consumato
rilor bucureșteni s-a bucurat și ini
țiativa Direcției comerciale de a or
ganiza o secție specială pentru des
facerea semipreparatelor de cofetă
rie. Rezultate bune au fost obținute 
în regiunile Bacău, Brașov, Cluj 
ș.a. Ministerul Comerțului Interior 
va urmări dezvoltarea în continuare 
a rețelei de unități și secții „Gos
podina“, îndeosebi în cartierele noi.

Pe grisxb în. 24 cie oire-

în Cipru situația a redevenit 
calmă după incidentele care au 
avut loc în cursul nopții de 
miercuri. In cursul zilei de ieri 
s-a desfășurat o intensă activi
tate diplomatică în jurul proble
mei cipriote. Se semnalează că
lătoriile întreprinse de ministrul 
de interne al Ciprului la Atena, 
de senatorul Fulbright la Atena 
și Ankara, de fiul primului minis
tru grec la Paris, de ministrul a- 
părării al Greciei la Neapole, la 
cartierul general al forțelor 
N.A.T.O. din Europa de sud. 
(Amănunte în pag. IV-a).

Oamenii muncii din Roma au 
organizat o zi de luptă împotriva 
concedierilor și pentru îmbună
tățirea condițiilor lor de viață. 
Muncitorii constructori, din rîndu- 
rile cărora au fost concediate 
15 000 de persoane, au declarat 
grevă și au organizat demonstra
ții cerînd reprimirea la lucru a 
tovarășilor lor și îmbunătățirea 
condițiilor de trai. Demonstrații 
de protest împotriva acțiunilor 
arbitrare ale patronilor au orga-

TELEGRAMĂ
Excelen/ei Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne
București

Delegația pe care o conduc și eu personal, zburînd în aceste clipe 
deasupra teritoriului R. P. Romîne, sintern fericiți de a adresa Excelen
ței Voastre și poporului romîn prieten, patriei sale și guvernului său sa
lutările prietenești și călduroase ale poporului algerian, ale Biroului Po
litic al Partidului Frontul de eliberare națională și ale guvernului alge
rian.

Cu prilejul acestui sincer mesaj îmi este plăcut să evoc relațiile prie
tenești care leagă popoarele noastre în lupta împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru eliberarea omului cie toate formele de oprimare 
și pentru consolidarea păcii în lume.

Urez Excelenței Voastre forță și sănătate, urez poporului romîn prie
ten noi succese pe călea spre progres și prosperitate.

De la bordul avionului „IL-18" 

nizat și muncitorii din alte ramuri 
industriale din Roma.

Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat al S.U.A., Ro
bert J. Mc Closkey, a declarat că 
știrile cu privire la existența unei 
tensiuni în relațiile dintre Statele 
Unite și Marea Britanie sînt cu 
„totul nefondate". El a adăugat 
însă că există „anumite diferen
țe" între cele două țări în punc
tele de vedere asupra unor 
probleme. Potrivit agenției Asso
ciated Press, știrile despre ten
siunea în relațiile dintre cele două 
țări se refereau la faptul că „Sta
tele Unite au presat Marea Bri
tanie să sprijine politica de em
bargo față de Cuba. Marea Bri
tanie a declarat totuși că va 
trata comerțul cu Cuba ca pe o 
problemă pur comercială".

Guvernul Chilean a declarat 
ilegal partidul național socialist 
din Chile de tendință neonazistă 
și a ordonat dizolvarea acestei 
organizații. Ministerul de interne 
a declarat că măsura a fost 
luată în baza legii cu privire la 
securitatea internă a țării.

Cu înaltă considerație 
AHMED BEN BELLA 

Președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare
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SPECIALIȘTI! "1"" 1v iși spun parerea
Valorificarea superioară
a metalelor

La întrebarea „In ce fel considerați cd se poate îmbunătăți acțiu
nea de valorificare superioară a metalelor publicăm astăzi răs
punsul tov. ing. Alexandru Moga, director tehnic în Direcția generală 
tehnică din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Rezolvarea problemelor legate de 
valorificarea superioară a metalelor 
constituie pentru colectivele de între
prinderi din industria construcțiilor 
de mașini o preocupare principală. în 
birourile de proiectare, ca și în sec
toarele productive din uzine se ur
mărește ca aliajele feroase și nefe
roase să fie cît mai rațional utili
zate ; alături de aliajele metalice 
clasice, în construcția de mașini se 
întîlnesc din ce în ce mai des ma
terialele noi, de înlocuire. Este un 
proces firesc, urmare a progresului 
general al științei și tehnicii.

aduce șl ele o mare contribuție în 
acest domeniu.
înlocuiri de
dacă nu se fac abia după trecerea 
cu succes a probelor de anduranță. 
Ele trebuie să fie omologate după 
criterii riguros științifice.

s-au
Consider că orice 

materiale sînt riscante

Experimentarea 
înlocuitorilor

La i'pceput aș vrea să fac cîteva 
referiri Ja articolele apărute pînă 
acum la «această rubrică. In aceste 
articole s-a insistat, pe drept cuvînt, 
asupra materialelor de înlocuire, a 
necesității cunoașterii lor amănun
țite de către proiectanți. Practica a 
confirmat că numai cunoscînd te
meinic caracteristicile și particula
ritățile unei game largi de materiale 
se poate asigura încă de la proiec
tare o valorificare superioară a me
talelor. Sînt de părere că, la ora 
actuală, majoritatea proiectanților 
stăpînesc în mod corespunzător sub
tilitățile alegerii materialelor, făcînd 
acest lucru după criterii științifice. 
Principala problemă, care se pune 
în prezent și a cărei rezolvare a 
început, este însă alta : proiectanții 
să aibă într-adevăr posibilitatea să 
utilizeze pe scară largă materialele 
de înlocuire, să aibă de unde alege 
oțelurile, fontele și neferoasele de 
înlocuire. Cu alte cuvinte, problema 
este ca aceste produse să fie reali
zate în sortimente și cantități satis
făcătoare. Vreau să precizez că acest 
lucru se face dar nu încă în măsura 
posibilităților. Proiectanților le-a 
fost pus la dispoziție, de pildă, un 
prospect conținînd date amănunțite 
privind mărcile noi de oțeluri de 
înlocuire elaborate de Institutul de 
cercetări metalurgice (ICEM) și 
produse de industria noastră side
rurgică, precum și diferite norme 
interne de acest gen. Sub suprave
gherea ICEM, în prezent se fac* 
de asemenea, unele studii și expe
rimentări privind punerea la punct 
a elaborării unor noi oțeluri pentru 
confecționarea supapelor de eva
cuare pentru motoare și a altor pie
se de mașini, a oțelurilor inoxida
bile pentru diferite utilaje și insta
lații din industria chimică. Consider 
că trebuie să existe o preocupare 
mai mare și pentru elaborarea unor 
noi oțeluri și aliaje cu caracteristici 
de refractaritate ridicate, care să 
conțină în structură carburi specia
le. In felul acesta se va crea o bază 
reală pentru valorificarea superioa
ră a metalelor.

Sînt cu totul de acord cu afirma
ția privind ineficacitatea experimen
tărilor efectuate la întîmplare sau, 
în orice caz, după criterii mai puțin 
științifice. Aș adăuga însă cîteva 
precizări : experimentările privind 
înlocuirea metalelor care au o im
portanță tehnică și economică deo
sebită, trebuie să fie făcute centra
lizat, sistematic, în primul rînd de 
către unitățile specializate în acest 
sens, adică de către institutele de 
cercetări ale Academiei sau ale mi
nisterului, care au toate condițiile 
materiale necesare acestui lucru. Fi
rește. unele laboratoare uzinale pot

Oțeluri microaliate 
și fonte superioare

în industria construcțiilor de ma
șini, o cale importantă pentru valo
rificarea superioară a metalelor o 
constituie utilizarea oțelurilor mi- 
croaliate. 
exemplu ■ 
— folosit 
unor piese pentru tractoare 
construcția utilajului petrolier. Bo
rul are proprietatea că în cantități 
foarte mici (3—5 miimi de procent) 
mărește mult pătrunderea de călire, 
îmbunătățind caracteristicile fizico- 
mecanice ale materialului. Elabora
rea oțelurilor microaliate cu bor nu 
este costisitoare. Ele pot înlocui 
cu succes la o serie mare de repere 
oțelurile aliate cu elemente mai 
scumpe, cum ar fi nichelul sau mo
libdenul.

într-un articol publicat la această 
rubrică s-a insistat asupra tehnolo
giei moderne de elaborare a oțelu
rilor ca punct de plecare în asigu
rarea unei superioare valorificări a 
metalelor. Extinderea tehnologiei 
moderne este de altfel o sarcină de 
mare răspundere prevăzută în pla
nul tehnic de stat. în acest scop, 
Direcția generală tehnică din 
M.I.C.M. a repartizat uzinelor sar
cini concrete și urmărește îndea
proape aducerea lor la îndeplinire.

în multe uzine s-au luat măsuri 
în vederea realizării de fonte cu 
calități superioare pe baza unor 
tehnologii noi, îmbunătățite, cum 
este barbotarea cu azot sau cu gaz 
metan. ' în felul acesta se recurge 
tot mai puțin la elementele de alie
re. Și aceste măsuri contribuie di
rect la valorificarea superioară a 
metalului. în viitor trebuie acordată 
o mai mare atenție și altor proce
dee tehnologice avansate, cum sînt 
tratamentul termomecanic — proce
deu care creează mari posibilități 
de ridicare a rezistenței la tracțiune 
a pieselor — și intensificarea trans
formărilor structurale ale oțelurilor 
cu ajutorul ultrasunetelor.

Mă refer la un singur 
■ oțelul microaliat cu bor 
pînă acum la execuția 

și la

Utilizarea 
materialelor noi

în momentul de față se urmăreș
te din ce în ce mai mult înlocuirea 
metalelor cu mase plastice sau cu 
lemn. în această privință ministerul 
nostru colaborează tot mai strîns cu 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei și cu Ministerul Economiei 
Forestiere. Direcția generală tehni
că a procurat și a pus la dispoziția 
uzinelor unele materiale documen
tare necesare pentru cunoașterea

proprietăților și procedeelor de pre
lucrare a acestor materiale.

Problema cheie a folosirii avan
tajoase a maselor plastice în con
strucția de mașini este alegerea ju
dicioasă a acestora în funcție de 
proprietățile lor fizico-mecanice. 
Pînă acum, din mase plastice
confecționat piese mai puțin soli
citate la eforturi mecanice și 
nu lucrează la temperaturi 
ridicate. în industria materialelor 
sintetice se obțin an de an sorti
mente noi de produse, cu caracte
ristici superioare. Este bine ca 
constructorii de mașini să fie me
reu la curent cu realizările obținute 
în acest domeniu și să treacă la fo
losirea maselor plastice la o serie 
de repere, noi, mai pretențioase.

Lemnul stratificat și cel stratifi- 
cat-densificat înlocuiesc în prezent 
unele metale ușoare la construcția 
de scule, dispozitive și verificatoare, 
a modelelor de turnare și chiar la 
unele piese de mașini. Aceste ma
teriale se folosesc totuși cu multă 
timiditate, deși oferă mari avantaje 
economice.

Și materialele (pulberile) sinte- 
rizate, despre care s-a discutat și 
pînă acum, au mari perspective de 
utilizare.
„Steagul iuțu , ,,
Brașov și la uzina „Unirea“-Cluj, din 
pulberi metalice — care altfel n-ar 
putea avea nici o întrebuințare — 
se realizează piese aproape finite 
sau complet finite, ce nu mai ne
cesită prelucrări pe mașini. Aceste 
piese au caracteristici mecanice su
perioare. Extinderea, cu contribu
ția siderurgiștilor, a folosirii pulbe
rilor sinterizate, înseamnă și ea o 
valorificare superioară a metalelor.

★
condiții avantajoase 

scumpe și a celor 
condiționată în pri-

care 
prea

în prezent, la Uzinele 
roșu“, „Tractorul“ din

înlocuirea în 
a materialelor 
deficitare este 
mul rînd de existența materialelor 
noi, riguros elaborate pe baza unor 
norme precise, care să le asigure 
calități constante. Tot atît de im
portant este totuși ca uzinele să 
aibă posibilitatea de a aplica ma
terialelor de înlocuire tratamente 
termice și termochimice, de a face 
unele măsurători și probe de labo
rator în condiții tehnice superioare. 
Aceasta explică de ce în prezent se 
acordă o deosebită atenție echipării 
atelierelor de tratamente termice 
ale uzinelor cu utilaje și aparatură 
modernă, organizării de laboratoare 
corespunzătoare cerințelor tehnicii 
actuale. Se impune ca în fiecare 
uzină să existe preocupare pentru 
ridicarea calificării muncitorilor 
care lucrează în atelierele de tra
tamente termice, lucru de care de- 
pinde în mare măsură realizarea 
unor piese de bună calitate.

în cadrul discuției privind valo
rificarea superioară a metalelor s-a 
făcut observația că în publicațiile 
de specialitate se vorbește rareori 
despre experiența înaintată în acest 
domeniu. Este o observație îndrep
tățită. Direcția generală tehnică din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini își propune să organizeze 
mai multe schimburi de experien
ță, simpozioane, să urmărească pu
blicarea unui număr sporit de ar
ticole în revistele tehnice.

Foto Gh. VințilăPrimăvară

Cell care vine după tine
După ce ji-ai văzut lucrurile urcate 

în camion, nu te lasă inima să te 
mu|i din casă tară a mai da o ultimă 
raită prin încăperi. Ai primit locuinja 
în bună stare, în bună stare vrei s-o 
lași și celui care vine după tine. E o 
problemă de conștiinfă cetățenească. 
Iți plimbi privirile peste tot. Pereții 
sînt curafi, geamurile șterse, parchetul 
lună. Ești mulțumit. In definitiv, cine 
nu tine la buna părere a locatarului 
care se va instala după dînsul în 
apartament ?

Constantin Munteanu, fierar de me
serie, a locuit înir-un apartament din 
blocul F de pe Calea Grivifei 190. El 
nu t’me la buna părere a celui care 
va avea să-l urmeze. Am vizitat cele 
trei camere în care a stat, la numai 
cîteva ore după mutare. Deprimantă 
priveliște I In bucătărie, o porfiune de 
zid arsă și afumată în dreptul locului 
unde a fost aragazul. Alt perete are 
igrasie — deși apartamentul e la eta
jul IV, s-a infiltrat apa de la baie. 
Parchetul n-a cunoscut ceara de multă 
vreme. Infr-o încăpere, pete largi de 
cerneală pe jos. Perefii murdari și 
pătafi, urme de găuri de la cuie. Și 
este același apartament, dat „la 
cheie", acum 2 ani, de constructori, 
nou-nouf, curat și luminos, confortabil, 
cu toate instalațiile intacte.

Fiindcă tot eram în bloc, am vizitat 
și apartamentul mecanicului de loco
motivă Nicolae Beju de la Depoul 
Triaj-București. Și el are doi copii și 
sofia lui e casnică, ca și sofia fostului 
colocatar. Dar deosebirea de la un

apartameni la altul e ca de la cer la 
pămînf. O curățenie impecabilă peste 
tot. Se cunoaște că aici stă o familie 
învățată să respecte și să prefuiască 
curăjenia și ordinea. Și înțelegem de 
ce tovarășului mecanic îi place atît 
de mult să sfea acasă după orele de 
lucru.

A înfrefine în mod exemplar apar
tamentul în care stai, a lăsa locuinfa 
în aceeași stare în care ai primit-o, 
este o obligafie 
de normele socialiste de conviețuire, 
de respectul pe care ni-l datorăm re
ciproc, de grija de a păstra bine 
bunurile obștești încredinjate spre fo- 
losinfă. Sînt și oameni cu o slabă 
conștiință cetățenească, care nu se 
sinchisesc de buna păstrare a apar
tamentului în care stau. Ei au teoria 
lor : „După mine potopul“. E bine ca 
organizațiile obștești de cartier și de 
la locul de muncă să creeze o pu
ternică opinie publică împotriva unor 
astfel de manifestări reprobabile de 
nesocotire a intereselor colectivității.

...Ai primit repartiția pentru o nouă 
locuință. Înainte de a pleca, mai dai 
o raită prin încăperi. Jos așteaptă ca
mionul cu lucrurile noului locatar. E 
tot un om al muncii. Și are și el drep
tul să se bucure de o locuință curată, 
cu toate instalafiile și dependințele în 
bună stare, negrevată de pici un fel 
de reparații suplimentare. Gîndește-fe, 
așa dar, și la cel ce vine după tine I

V. SEBASTIAN

elementară, dictată

Pe ecranele
CINEMATOGRAFELOR

„AVENTURILE UNUI TÎNĂR“
Aproape toate lucrările literare ale lui 

Hemingway cuprind date autobiografice. 
Căci marele scriitor american își con
struia povestirile și romanele plecînd nu 
numai de ia ceea ce trăise, ci și de la 
ce ar fi putut să trăiască, adică de la vir- 
fuaiităfile sale și ale vieții. Nu este mai 
pufin adevărat că povestirile care îl au 
drept erou pe Nick Adams, sau cele care 
se situează în timpul primului război 
mondial au un caracter autobiografic mai 
direct și mai pregnant. De ele s-a folo
sit regizorul Martin Ritt pentru a închega 
acfiunea filmului său „Aventurile unui tî
năr", care istorisește viafa lui Hemingway 
pînă pe la începutul anului 1919, cînd, 
demobilizat, el pregătește unele dintre 
lucrările ce vor apărea în „Toronto Star 
Weekly".

Scenaristul și regizorul au știut să or
ganizeze acest material literar într-o suc
cesiune cronologică aptă să dezvăluie 
etapele unei formații etice și artistice. 
Povestirile își șterg granițele, comunică 
între ele, se transformă în episoade ale 
unei narafiuni care se desfășoară fluent. 
Treptat, prin schimbarea mediului în care 
se petrec întîmplările, ca și prin apariția 
a mereu altor eroi, narafiunea se or
chestrează amplu, polifonic și observa
țiile asupra lumii și viefii sporesc în can
titate și calitate. Trebuie să remarcăm de 
la început că narafiunea filmică respectă 
acea discrefie, acea pudoare care carac
terizează confesiunile scriitorului și care 
se traduce printr-un fel de detașare de 
sine însuși, prinfr-o anumită capacitate de 
a se privi cu luciditate și adesea chiar cu 
o înțeleaptă ironie. Poate doar în episo
dul idilei cu tînăra soră și în acela al nă- 
praznicei morfi a acesteia narafiunea cade 
într-un lirism mai puțin viril. încolo fil
mul respectă caracteristica dominantă a 
universului lui Hemingway, acel roman
tism lucid și de o inepuizabilă genero
zitate. Iar sub acest raport episodul in
spirat din povestirea „Campionul" con
stituie un moment calitativ culminant, în 
care se citește cu limpezime capacitatea 
lui Hemingway de a fixa atrocele fără a 
deznădăjdui de viafă sau de oameni, 
fără a-și pierde generozitatea.

Dacă filmul reconstituie dintr-un număr 
de asemenea povestiri, transformate în 
episoade, etapele asprului drum al cu
noașterii viefii printr-o pasionată parti-

cipare la aceasta, nu e mai pufin adevă
rat că el cuprinde, ca și textele scriito
rului, numeroase accente critice la adre
sa unei orînduiri care secretează confor
mismul, ipocrizia, bigoteria, șomajul șl 
războiul, Căci, în pofida unora dintre exe- 
gefii săi, Hemingway nu uită rădăcinile 
social-isforice ale răului din viafă. Iar 
regizorul Martin Ritt nu scapă ocaziile de 
a dezvălui substratul social al fenomene
lor negative consemnate de scriitor, în 
acest sens cîteva secvențe consfituin- 
du-se ca adevărate tablouri satirice (de 
pildă, primirea fînărului invalid de către 
oficialitățile din orășelul natal). Po
vestire a unei părți importante dintr-un 
itinerar spiritual, filmul consemnează 
totodată unele dintre racilele sociale ale 
lumii în care viefuieșfe eroul. Dar cum 
Hemingway este în același timp un 
moralist, regizorul s-a străduit să facă 
pregnante unele păreri ale scriitorului în 
legătură cu conformismul, ipocrizia, atro
citatea stupidă a războiului etc. Evident 
că asemenea reflecții se impun mai mult 
prin cuvinte decît prin elementele vizua
le ale narafiunii cinematografice, deși re
gizorul s-a străduit și a izbutit să traducă 
în termeni de plastică cinematografică 
tot ceea ce în text putea genera imagini 
vizuale.

Arta lui Hemingway, arfă a aluziei, 
subtextului, a atmosferelor difuze, 
nu-și poate găsi decît cu greu și parțial 
corespondente cinematografice. De aceer 
aproape toate filmele inspirate de 1/7- 
ratura lui Hemingway au fost slabe. In 
comparafie cu ele „Aventurile unui tînăr” 
ni se pare mai credincios universului 
spiritual propriu prozei lui Hemingway.

Reușita se datorește nu numai con
strucției compoziționale, ci și unei echipe 
de interpreți remarcabili. Ea ar fi fost 
mai completă dacă filmul ar fi fost mai 
îngrijit sub raportul imaginii. Or, în el 
decorurile sar în ochi, cadrajele sînt ade
sea supărător de banale, culorile cum nu 
se poate mai inexpresive, iar ecranul 
lat niciodată fructificat. Cu toate acestea 
„Aventurile unui tînăr" rămîne un film 
care reușește să traducă ceva din ira- 
diația unuia dintre umaniștii cei mai au
tentici ai veacului nostru.

Eugen SCHILERU

Pentru a ti utilizat cît mai rațional 
în producție, oțelul este supus la di

ferite probe de rezistență

NFORMARE Șl ÎNDRUMARE 
/SETODICO-ȘTIINȚIFICĂ

în ultimii ani s-au obținut suc
cese importante în domeniul pre
dării științelor sociale în învăță- 
mîntul superior. Lecțiile și semina
riile au căpătat un caracter mai viu, 
s-au tipărit ediții de manuale îm
bunătățite și noi lucrări științifice ; 
programele cursurilor de materia
lism dialectic și istoric, economie 
politică și socialism științific au 
fost analizate și perfecționate pe 
baza propunerilor valoroase și com
petente ale catedrelor și cadrelor de 
specialitate.

La începutul acestui an universi
tar au fost create pe lingă cabinetul 
orășenesc de partid București și ca
binetele regionale de partid Cluj, Ti
mișoara și Iași secții de informare 
și îndrumare metodico-științifică a 
cadrelor didactice care predau ști
ințele sociale. în perioada care a 
trecut de la înființarea ei, secția din 
Iași a desfășurat o activitate susți
nută, a răspuns în tot mai mare mă
sură dorinței cadrelor didactice de a 
fi la curent cu problemele actuale 
din domeniul economic, politic, so
cial. In cele ce urmează vreau să în
fățișez pe scurt cîteva acțiuni ale 
secției noastre, la care participă ca
dre didactice de specialitate din 
Iași, Bacău și Suceava.

Rezultate bune s-au 
prin activitatea celor 9 
teoretice organizate pe 
tăți, în fiecare dintre ele dezbă- 
tîndu-se timp de un an o temă 
anume. în cercurile de economie po
litică se studiază probleme privind 
baza tehnico-materială a socialis
mului și dezvoltarea ei în etapa de- 
săvîrșirii construcției socialiste în 
țara noastră, dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii socialiste 
în etapa actuală, comunitatea econo
mică europeană și consecințele ei 
social-economice. Pentru cele două 
cercuri de materialism dialectic și 
istoric s-au ales temele : Statul 
nostru democrat-popular în etapa 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
Materialismul dialectic și problema 
determinismului în științele contem
porane ale naturii. Cadrele didac
tice care predau socialismul științi
fic studiază în 4 cercuri teoretice te-

dobîndit 
cercuri 

speciali-

mele : Politica P.M.R. de întărire 
continuă a alianței clasei munci
toare cu țărănimea colectivistă, Ac
tivitatea ideologică a P.M.R., Lupta 
pentru socialism și mișcările demo
cratice contemporane, Mișcarea de 
eliberare națională în etapa actuală.

în fiecare cerc, discuțiile se poartă 
pornindu-se de la referate care a- 
bordează probleme esențiale ale te
melor studiate, cum sînt revolu
ția tehnico-științifică contempora
nă și rolul ei în crearea și dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a socie
tății în țara noastră, eficiența econo
mică a investițiilor în agricultură, 
dialectica marxistă și metodele de 
cercetare a științelor naturii, îndru
marea ideologică de către partid a 
activității literare și artistice în țara 
noastră etc. Prin participarea tuturor 
cadrelor didactice la dezbaterile or
ganizate pe marginea acestor lucrări, 
se continuă, la nivel superior și în 
forme corespunzătoare, procesul de 
formare științifică a tinerilor pre
paratori, asistenți și lectori, început 
la nivelul fiecărei catedre și se sti
mulează activitatea de cercetare 
științifică.

Dezbaterile teoretice constituie o 
altă formă de îndrumare metodico- 
științifică a cadrelor didactice. Pînă 
în prezent, în cadrul secției noastre 
au fost organizate două asemenea 
dezbateri. La prima, s-a analizat 
felul în care sînt prezentate în lecții
le și seminariile de științe sociale 
unele probleme ale politicii partidu
lui nostru, iar în cadrul celei de-a 
doua s-a vorbit despre aspecte eco
nomice și politice ale coexistenței 
pașnice, insistîndu-se în mod deose
bit asupra faptului că coexistența 
pașnică între state cu orînduiri so
ciale diferite nu înseamnă încetarea 
luptei dintre ideologia burgheză și 
cea socialistă. Discuția amintită mai 
întîi a fost organizată pe colective 
metodice (filozofie, economie politică, 
socialism științific) și s-a desfășurat 
pe bază de referate întocmite pe spe
cialități. Referatele elaborate pe 
baza studierii lecțiilor, a planurilor 
de seminarii și a bibliografiilor res
pective de la toate catedrele de ști
ințe sociale au scos în evidență și

unele lipsuri în asigurarea predării 
marxism-leninismului în strînsă le
gătură cu viața, cu practica socială. 
Bunăoară, cadrele din colectivul de 
socialism științific au arătat că în 
predarea temelor privitoare la acti
vitatea partidului în perioada ilega
lității, sau lupta pentru desăvîrșirea 
revoluției burghezo-democratice și 
trecerea la revoluția socialistă nu se 
fac referiri concrete la strategia și 
tactica partidului nostru în diferite 
etape. în colectivul de economie po
litică s-a scos în evidență faptul că 
în unele facultăți și institute, pro
bleme ca dezvoltarea forțelor și re
lațiilor de producție socialiste, acțiu
nea legilor economice în socialism — 
cunoașterea și folosirea lor în prac
tica construcției socialiste ș.a. sînt 
prezentate mai mult sub forma unor 
afirmații abstracte, fără să li se con
fere o exemplificare destul de con
cretă. Cadrele didactice din colecti
vul de materialism dialectic și istoric 
au arătat, printre altele, necesitatea 
folosirii la lecții și seminarii a unor 
argumente științifice, bazate pe 
cunoștințele obținute anterior de 
studenți la alte discipline, atunci 
cînd în lecții se fac referiri la unele 
curente idealiste contemporane. 
Toate aceste observații au fost valo
rificate în îmbunătățirea predării 
disciplinelor respective.

La a doua dezbatere au participat 
toate cadrele didactice de la cate
drele de științe sociale din cele 3 
centre universitare ; ea a fost pregă
tită prin elaborarea unei tematici și 
bibliografii care au orientat parti- 
cipanții în studierea problemelor.

în planul de activitate a secției 
noastre se înscriu și acțiuni de îm
bunătățire a activității metodice a 
cadrelor didactice. în perioada 15 
noiembrie—15 decembrie 1963 
desfășurat, pe specialități,
schimb de experiență privitor la 
metodica pregătirii și desfășurării 
seminariilor. Din analiza probleme
lor : stabilirea judicioasă a planului 
de seminar, evitarea repetării tema
ticii lecțiilor, pregătirea temeinică a 
conducătorului de seminar, îndru
marea atentă a studiului individual 
al studenților etc., au reieșit conclu

s-a 
un

zii importante. După părerea unor 
cadre didactice, forma de desfășura
re a seminariilor trebuie stabilită în 
funcție de conținutul temei ; sînt 
unele seminarii, de pildă, „Obiec
tul economiei politice“, care se pot 
desfășura mai bine pe baza unui 
plan de discuții stabilit de catedre ; 
altele, cum este „Imperialismul — 
stadiul cel mai înalt al capitalismu
lui“, au un caracter mult mai efi
cient cînd problemele discutate ur
mează structura sau capitolele lu
crării. S-a apreciat, de asemenea, că 
o bună parte din seminarii capătă 
un caracter mai închegat pe baza 
prezentării unor referate.

Pe lîngă îndrumarea metodică- 
ștlințifică, informarea multilaterală 
a cadrelor didactice este o proble
mă deosebit de importantă. Secția 
noastră a organizat pînă în prezent 
5 expuneri prin care participanțli 
au fost informați asupra unor pro
bleme ale construcției economice din 
țara noastră, asupra profilului ac
tual al unor ramuri ale științelor 
contemporane etc. Informarea ca
drelor didactice cuprinde însă și o 
altă latură și anume documentarea 
multilaterală prin studierea unor lu
crări și publicații de specialitate re
cent apărute. Noi am creat un punct 
de documentare de unde se pot 
primi indicații bibliografice cu pri
vire la ultimele lucrări de speciali
tate tipărite. Pe lîngă folosirea ma
terialelor existente la acest punct, 
cadrele didactice au posibilitatea să 
împrumute de la secția de docu
mentare a Bibliotecii centrale uni
versitare din București multe dintre 
lucrările necesare. în această ordine 
de idei, considerăm binevenită ac
țiunea acestei instituții de a edita 
buletine de informare științifică cu o 
tematică mai cuprinzătoare, în care 
sînt incluse, pe lîngă indicații bi
bliografice, rezumate sau recenzii ale 
unor lucrări menite să ofere cititori
lor o imagine de ansamblu asupra 
celor mai noi cercetări din dome
niul științelor sociale.

Pe baza experienței de pînă acum, 
ne propunem să perfecționăm toate 
formele de activitate, în special 
cercurile de studii și dezbaterile 
teoretice, care s-au dovedit a avea 
cea mai mare eficacitate în procesul 
de îmbunătățire a predării științe
lor sociale în instituțiile de învăță- 
mînt superior.

Conf. unlv. Petre MîLCOMETE

Imagine din filmul documentar do lung metraj „Anaconda". Producție a. studiourilor 
suedeze, filmul a fost realizat în timpul unei expediții organizato în jungla Amazonului 
cu scopul capturării Anacondei — șarpe uriaș ce trăiește în această regiune a Americii 
do sud. Urmărind desfășurarea expediției, cineaștii aduc pe ecran peisaje luxuriante, 
prezintă obiceiuri ale băștinașilor, surprind aspecte interesante care completează rela

tarea vînătorii propriu-zise.

TEATRE © GNEMÂ ® TELEVIZIUNE
TEATRE. — Teatrul de operă și balet 

al R. P. Romîne: AIDA — (orele 19). 
Teatrul de stat de operetă: PRINȚESA 
CIRCULUI — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): 
ORFEU IN INFERN — (orele 19); (Sala 
Studio): O FEMEIE CU BANI — (orele 
19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru): PEER GYNT — (orele 19,30); 
(Sala Studio): CASA CU DOUA IN
TRĂRI — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra“ (Sala din b-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1): TACHE, lANKE și 
CADÏR — (orele 19,30); (Sala Studio, din 
str. Alex. Sahia nr. 76 A); JOCUL DE-A 
VACANȚA (orele 19,30). Teatrul de Co
medie: ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE
— (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Glulești: JURNALUL UNEI FE
MEI — (orele 19,30). Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale“: PESCĂRUȘUL — (orele 20). 
Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy): REVISTA DE ALTĂDATĂ — 
(orele 20). Teatrul pentru copii și tine
ret (Sala C. Miile): ACUZAREA APARĂ
— (orele 20); (sala din str. Eremia Gri- 
gorescu nr. 24): DESCOPERIȚI-L PE 
„N“ — (orele 9,30). Circul de stat: BER
LINER ATRACTION — (spectacol pre
zentat de artiști ai circului din R. D. 
Germană — orele 19,30).

CINEMATOGRAFE. — Aventurile unui 
tînăr — cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romîne (rulează la orele 16,45 cu 
seria de bilete nr. 1 089 șl la orele 20,30 
cu seria de bilete nr. 1091), Patria (9; 
12; 15; 18; 21). Liturghia de la miezul 
nopții: Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Nu se poate fără dragoste: Carpațl (10; 
12; 14; 16), Victoria (10: 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Grivița (10; 12; 16; 18,15; 20,15).
Frații corsicani — cinemascop: Bucu
rești (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21). Fe
roviar (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Seara 
prietenilor filmului: Carpațl (orele 19). 
Zile de fior și rîs: Bucegl (10; 12,15; 16; 
18,15;...................................................... .. .......
18,45; 
14,15; 
14,30;
14,30; ------- ------- -------- ------------- ------
ale lui 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 14 ru
lează în continuare; 18; 18,15; 20,30), Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). O zi ca 
leii: Union (16; 18,15; 20,30). Program de 

■- - - - io).
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20,30), Modern (10; 12; 14,15; 16,30; 
21). Kaloian: Festival (9,45; 12;
16,30; 18,45; 21), Melodia (10; 12;
16,30; 18,30; 20,30), Flamura (10; 12; 
16,30; 18,30; 20,30). Cele trei lumi

row. UlilUil țlU, 10,11), „

filme pentru copii: Doina (orele 
Dezrădăclnațil : Cosmos (16; 18;
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). In-

toarcerea
lui Karcl ______ .____„____ ___
bucluc; Pentru că sînt tînără; Sport nr. 
2/1964: Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 21 rulează în continuare). Limuzi
na neagră — cinemascop: înfrățirea în
tre popoare (10; 15,45; 18; 20,15). Dragoste 
lungă de-o seară: Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Tomis (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Aurora (9,45; 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21). Domnișoara... Barbă Albastră: 
Cultural (15; 17; 19) 21). Germanie, ste
luțele tale!: Floreasca (16; 18,15; 20,30),
Ferentari (16; 18,15; 20,30). Rude de singe: 
Buzești (14; 16,15; 18,45; 20,30), Pacea (16; 
18; 20), Viitorul (16; 18,15; 20,30). Păpuși
le rid: Crîngași (16; 18,15; 20,30), Munca 
(15; 17; 19; 21). Cavalerul Pardaillan — 
cinemascop: Unirea (11; 16; 18,15; 20,30). 
Lingă tine trăiesc oameni: Flacăra (15,30; 
19), Popular (16; 19,30). Secretul lui Mat
hias: Vitan (16; 18; 20). Douăsprezec
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: Lira 
(15,30; 18: 20,15). Cum stăm, tinere?: Co- 
lentina (16; 18,15; 20,30). Ucigașul și fata: 
Volga (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Muguri în 
soare: Progresul (15,30; 18; 20,15). Un
surîs în plină vară: Cotroceni (16; 18,15; 
20,30). Totul despre Eva: Adesgo (15,30; 
18; 20,30).

TELEVIZIUNE. — Orele 18,30 — Uni
versitatea tehnică la televiziune: Antene 
(II), de ing. ștefan Năstase. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,10 —, Sport în 
sală — gimnaști premiați la concursul 
cultural-artistic al elevilor — faza pe 
Capitală. 19,30 — Din viața animalelor 
(X): Strămoșii cîinelui. 20,00 — Emisiu
nea „Săptămîna“. 21,00 — Fotbal pe glob 
— film. 21,20 — Pagini din operele lui 
Jules Massenet. în încheiere — Buletin 
de știri șl buletin meteorologic.

Cum va ii VREMEA

piraților; Lumea minunată « 
Zeman; Vitoșa; Fotografie cu

Timpul probabil pentru zilele de 9, io, 
11 mai : In țară : vreme în general fru
moasă și în încălzire. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse izolate. mai 
frecvente în vestul țării. Vîntul va su
fla slab, pînă Ia potrivit. Temperatura 
în creștere, mai ales la începutul inter
valului. Minimele vor fi cuprinse între 
4 șl 14 grade, iar maximele între 17 și 
27 grade. In București : vreme în gene
ral frumoasă și în încălzire. Cerul va fl 
schimbător. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere.
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VIITORII MECANIZATORI LA PRACTICĂ
La Școala profesională din Bu- 

dila, regiunea Brașov, 165 de tineri 
se pregătesc să devină mecanici agri
coli. Școala le oferă condiții să
deprindă temeinic meseria pe care 
și-au ales-o, le asigură cunoștinfe
știinfifice și practice corespunzătoare 
sarcinilor pe care le vor îndeplini, 
după absolvirea cursurilor, în unită|ile 
agricole socialiste. Paralel cu studie
rea disciplinelor de cultură generală 
și tehnice, predate da profesori și 
ingineri de specialitate, elevii școlii 
profesionale de mecanici agricoli par
ticipă la lucrări practice, diferențiate 
în funcfie de anii de studiu. Cei mai 
tineri, din anul I, aflafi abia la primii 
pași în însușirea meseriei alese, fac 
săptămînal lucrări practice în atelie
rele școlii. Gheorghe Cu|itei, Martin 
Bau și Gheorghe Cizu sînt printre cei 
mai buni la învățătură și la practică, 
lată-i, împreună cu maistrul instructor 
Ion Vaida, analizind calitatea finisaju
lui unei piese (fotografia de sus). 
In anii II și III, practica se desfășoară 
timp de cîfeva săptămîni pe ogoarele 
unită(ilor agricole socialiste. Alături 
de mecanizatori cu experiență și sub 
îndrumarea specialiștilor, viitorii me
canizatori participă la campaniile a- 
gricole. O parte din perioada de 
practică, elevii din anul II au fost 
oaspefii constructorilor de tracloare. 
Ajutafi de aceștia, tinerii s-au familia
rizat cu principiile de construc|ie și 
de funcționare a tractoarelor, au ur
mărit procesul de fabricate. In secția 
montaj final a Uzinelor „Tractorul", 
elevii au primit explicațiile maistrului 
Ion Sihlianu (fotografia din mijloc). 
Aflafi în pragul absolvirii cursurilor 
școlii profesionale, elevii din anul III 
lucrează, în aceste zile, pe ogoarele 
gospodăriilor agricole de stat din re
giune. Repartizat pentru practică la 
G.A.S. Prejmer, Nicolae Nastea —
elev cu rezultate bune la învățătură 
— se dovedește la fel de harnic și 
pe tractor, executînd lucrări de bună 
calitate (fotografia de jos).

Foto Gh. Vințilâ
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PRIMIREA DE CĂTRE 
PRIM-VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
GHEORGHE APOSTOL, 

A AMBASADORULUI AUSTRIEI
Joi, 7 mai 1964, prim-vicepreședin- 

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romine, Gheorghe 
Apostol, a primit în audiență pe 
ambasadorul Republicii Austria la 
București, Dr. Paul Wetzler.

CU PRILEJUL ZILEI 
INDEPENDENȚEI DE STAT 

A ROMÎNIEI ȘI A ZILEI 
VICTORIEI

Cu prilejul Zilei independenței 
de stat a Romîniei și Zilei victoriei

VIZITELE DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI AUSTRIAC
Delegația Parlamentului austriac 

în frunte cu Rosa Iochmann, mem
bru al Consiliului Național, a ple
cat joi dimineață într-o călătorie 
prin țară.

La sosire în orașul Ploiești, oaspe
ții au fost întîmpinați de deputatul 
Marii Adunări Naționale, Gh. Stan, 
președintele sfatului popular regio
nal. Delegația a vizitat rafinăria Te- 
leajen, unde directorul general Gh. 
Pescaru a dat oaspeților ample ex
plicații cu privire la procesul teh
nologic de valorificare superioară a 
țițeiului. în cinstea oaspeților, pre
ședintele sfatului popular regional 
a oferit la Sinaia un dejun.

După amiază, delegația a sosit în 
orașul Brașov, unde a fost întîmpi- 
nată la sediul sfatului popular re
gional de deputatul în Marea Adu

PRIMIREA LA CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
A UNOR DELEGAȚII SINDICALE DE PESTE HOTARE

Joi la amiază, în încheierea vizitei 
în țara noastră, delegațiile sindicale 
din Uniunea Sovietică, R. P. Chi
neză, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, 
R. P. D. Coreeană, Republica Cuba, 
Algeria, Chile, Cipru, Ghana, Gui
neea, Italia, Mali, Uruguay și Vene
zuela au fost primite la Consiliul 
Central al Sindicatelor. în timpul 
șederii în Republica Populară Ro
mînă, oaspeții au participat la de
monstrația de 1 Mai, au vizitat în
treprinderi industriale, șantiere de 
construcții, G.A.S., instituții cultura
le, stațiuni balneo-climatice.

Cu prilejul întîlnirii, oaspeții au 
mulțumit călduros pentru prilejul ce

Vkr

SPECTACOL DE GALĂ
Joi seara a avut loc la cinemato

graful „Republica" din Capitală un 
spectacol de gală cu filmul artistic 
cehoslovac „Liturghia de la miezul 
nopții", organizat cu prilejul celei 
de-a 19-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist. 
Au asistat Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Virgrl Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, conducători ai unor 
instituții ' centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, precum și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Paul Cornea, directorul Studiou
lui cinematografic „București“, a 
prezentat publicului delegația de 
cineaști cehoslovaci formată din ac
trița Emilia Vasaryova, cunoscută 
publicului nostru din filmul „Cînd 
vine pisica", Albert Marencin, sce
narist al filmului prezentat, și Iosef 

asupra armatei hitleriste, în clu
buri, case de cultură, școli, univer
sități, cămine culturale și unități 
militare au loc în aceste zile expu
neri urmate de programe artistice, 
simpozioane, seri literare și muzi
cale. în sala clubului Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii“ numeroși 
muncitori au ascultat joi expunerea 
generalului maior C. Popa, consa
crată acestei sărbători, iar la . clubul 
uzinelor „Semănătoarea“ a vorbit 
generalul maior Ion Angheloiu. 
Simpozioâne și expuneri au mai 
avut loc la cluburi, case de cultură, 
școli din Capitală, precum și în nu
meroase localități din regiunile 
Ploiești, Suceava.

nare Națională, Ion Mărcuș, preșe
dintele sfatului popular regional, și 
de alți reprezentanți ai organelor 
locale de stat. Aici, oaspeților le-au 
fost prezentate diferite aspecte ale 
dezvoltării acestei regiuni. Seara, 
delegația Parlamentului austriac a 
asistat la un spectacol folcloric pre
zentat la Teatrul muzical Brașov de 
formații de artiști amatori din uzine 
și întreprinderi locale. La sfîrșitul 
spectacolului artiștilor amatori le-au 
fost oferite flori din partea delega
ției parlamentare.

în timpul vizitelor, membrii dele
gației austriece sînt însoțiți de Filip 
Geltz, Maria Manolescu, Mircea 
Rebreanu, deputați în Marea Adu
nare Națională, și de membri ai 
ambasadei Austriei în R. P. Romînă

11 s-a oferit de a participa la de
monstrația oamenilor muncii din 
Capitală cu ocazia zilei de 1 Mai, de 
a cunoaște munca entuziastă a po
porului romîn, viața sa tot mai îm
belșugată. Ei au arătat că au fost 
deosebit de impresionați de dragos
tea cu care oamenii muncii din țara 
noastră și-au exprimat la de
monstrația de 1 Mai atașamentul lor 
față de Partidul Muncitoresc Romîn 
și guvern, față de cauza socialismu
lui și a păcii, și de marile realizări 
obținute de poporul romîn în dez
voltarea economiei naționale și creș
terea nivelului de trai.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

&

Lubina, directorul difuzării filme
lor din Bratislava.

Filmul s-a bucurat de succes.
A

în călătoria sa prin țară, D. A- Da
vies, secretarul general al Organi
zației Mondiale de Meteorologie, în
soțit dé ing. V. Chiriac, vicepre
ședinte al. Comitetului de. Stat al 
Apelor, și de specialiști din C.S.A. 
a vizitat șantierul hidrocentralei de 
pe Argeș și stațiile meteorologice 
Rîmnicu-yîlcea, Păltiniș și Făgăraș, 
în continuare au fost vizitate sta
țiile meteorologice de la Ghimbav 
(Brașov) și Predeal.

■A-
Joi dimineața a părăsit Capitala 

plecînd în R. P. Polonă o delegație 
universitară condusă de. prof. Ion 
Creangă, rectorul Universității „A- 
lexandru Ion Cuza“ din Iași, pen
tru a participa la festivitățile prile
juite de aniversarea a 600 de ani 
de la înființarea Universității Ja- 
gellone din. Cracovia. Din delegație 
mai fac parte academicienii Andrei 
Oțetea și Ștefan Peterfi și conf. Ion 
Chițimia de la Universitatea Bucu
rești.

À apârut

Volumul 45 al operelor complete 
ale lui V. I. Lenin

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Moscova a apărut 
volumul 45 al operelor complete ale 
lui V. I. Lenin. Volumul cuprinde 
lucrări scrise în perioada martie 
1922 — martie 1923. Printre acestea 
se află 37 de documente care n-au 
fost incluse în edițiile anterioare ale 
operelor lui Lenin, iar 18 docu
mente sînt publicate pentru prima 
oară.

Printre materialele din volum se 
află ultimele scrisori și articole ale

Președintele Ben Bella 
a sosit la Sofia

SOFIA 7 (Agerpres). — După cum 
transmite B.T.A., la invitația Prezi
diului Adunării Populare și a Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
joi a sosit la Sofia, într-o vizită ofi
cială, Ahmed, Ben Bella, președin
tele Republicii Algeriene Democrati
ce și Populare, secretar general al 
partidului Frontul de Eliberare Na
țională din Algeria, însoțit de A. Bou
teflika, ministrul afacerilor externe. 
Nekkache Mohammed Seghir, minis
tru pentru problemele sociale, și de 
alți oameni de stat din Algeria.

La aeroportul din Sofia, oaspeții 
au fost întîmpinați de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghi Trai- 
kov, președintele Prezidiului Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria, și de 
alte persoane oficiale.

Todor Jivkov și Ahmed Ben Bella 
au rostit cüvîntàri,

în cursul aceleiași zile, Ahmed 
Ben Bella i-a făcut o vizită lui To
dor Jivkov.

★
Prezidiul Adunării Populare a R.P. 

Bulgaria l-a decorat pe Ahmed Ben 
Bella cu Ordinul „Gheorghi Dimi
trov“ pentru mari merite în lupta de 
eliberare națională a poporului alge- 
rian împotriva colonialismului și im
perialismului, în opera de apărare a 
păcii în întreaga lume și de întă
rire a prieteniei sincere și colabo
rării frățești dintre Bulgaria și Al
geria.

Miting de solidaritate 
cu poporul spanioli

PARIS 7. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : 
Miercuri seara, la Palatul Sporturi
lor din apropierea Porții Versailles, 
împodobit cu culorile spaniole și 
portretele lui Julien Grimau, a avut 
loc un entuziast miting în sprijinul 
poporului spaniol. Manifestația, la 
care au participat mii de cetățeni, a 
fost organizată de Comitetul francez 
pentru Spania liberă, cu sprijinul a 
numeroase personalități ale vieții 
publice franceze. 

Însemnări din K. D. Germană

lui V. I. Lenin privind programul 
transformării socialiste^în U.R.S.S., 
în lumina sarcinilor ‘.generale ale 
mișcării mondiale de eliberare a 
oamenilor muncii. • S.îrțt, de aseme
nea, incluse materiale privitoare la 
politica externă a republicii sovie
tice și la coexistența pașnică a sta
telor cu orînduiri sociale diferite.

Volumul.45 este ultimul volum al 
ediției operelor complete ale lui 
V. I. Lenin. Volumele care vor 
apare .ulterior,vor. cuprinde cores
pondența lui Lenin.

Plenara C. C. al P. C,
din Cehoslovacia și a Prezidiului C.C. 
al Frontului Național

PRAGA 7 (Agerpres). — La 7 mai 
a avut loc la Praga Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a Prezidiu
lui Comitetului Central al Frontu
lui Național.

La Plenară a fost dezbătut rapor
tul Prezidiului C. C. ăl P. C. din 
Cehoslovacia cu privire la desfășu
rarea conferințelor de partid, la 
campania dé prealegeri și la candi- 
dații Adunării Naționale. Raportul a 
fost prezentat de către Jiri Hen- 
drych, membru al Prezidiului și se
cretar al C. C. al P. C. din Ceho
slovacia.

Prezente romînești 
în străinătate

BRUXELLES 7 (Agerpres). — în 
cadrul zilelor romînești din Belgia 
în sala Radioteleviziunii din Bru
xelles a avut loc un recital de arii 
și lieduri oferit de baritonul Dan 
Iordăchescu de la Opera din Bucu
rești. Recitalul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

★
ATENA 7 (Agerpres). — La Leva- 

dia s-a încheiat festivalul de folclor 
al asociațiilor studențești din țările 
balcanice și din regiunea Meditera- 
nei răsăritene. Formația folclorică a 
studenților din țara noastră a susți
nut un bogat program artistic care 
s-a bucurat de mult succes. Primarul 
orașului Levadia, Andriodakis, a o- 
ferit o masă în cinstea conducerii 
ansamblului romînesc.

★ 1
PARIS 7 (Agerpres). — în marea 

sală de expoziții a Uzinelor Symca 
de pe Champs Elysées s-a deschis 
o expoziție turistică romînească, or
ganizată de biroul O.N.T. Carpați la 
Paris și uzinele de automobile 
Symca.

Expoziția a fost inaugurată de 
ambasadorul R. P. Romîne la Paris, 
Dr. Victor Dimitriu. Au participat 
numeroase personalități, printre 
care Georges Hereil, președinte și 
director general al uzinelor Symca, 
Bertrand, inspector general, repre- 
zentînd Comisariatul general pentru 
turism din Franța.

La porțile
(Urmare din pag. I-a)

singuratecă și pustie de pe vîriul 
unei stînci uriașe, la zidurile căreia 
se zice că au muncit, ca salahori, 
boierii tîrgovișteni, răzvrătiți împo
triva cruntului Domn. Peste hăul ce 
se cască la picioare se întinde 
puntea de oțel a cablurilor macara
lei. Bena gonește cu o viteză de 6 
m pe secundă. O zorește barajul ne
sătul de ciment. Numai în acest an 
vor fi turnați peste 200 000 m c din 
cei aproape o jumătate de milion 
cîți va avea. Ritmul mereu sporit al 
betonării a cerut să fie instalată și 
a doua macara funicular. La ea lu
crează oamenii din brigada lui Ște
fan Topală. Tot ei i-au dat viață și 
primei macarale. Gîndiți-vă nu
mai că au cărat pe versanții prăpăs
tioși mai bine de 1 200 tone de uti
laje, că pentru montarea „călăreți
lor" de pe cablurile purtătoare lu
crează suspendați în centurile de si
guranță la 200 de metri înălțime.

Deschiderea de la un versant la 
celălalt este de 376 de metri. Jos, 
oamenii se vad mici ca în secven
țele filmului Guliver în țara pitici
lor. Cele patru cabluri și-au în
tins parcă mîinile peste prăpastie 
și acum e rîndul „pisicii" să sară 
de pe un munte pe altul. Pisica este 
căruciorul purtător al benei. Șteian 
Topală abia a trecut de 30 de ani 
și se mîndrește cu titlul de „veteran" 
ce i l-a conferit școala Bicazului. 
Pe atunci era macaragiu. Acum e 
maistru. Aflasem că în iarna care a 
trecut, montorii lui Topală au dat 
dovadă de adevărat eroism, luptînd 
cu avalanșele, cu pereții abrupți 
pentru a întinde cablurile.

— Cum a fost cu tragerea cablu
rilor ? îl întrebăm pe tînărul maistru.

— Au lucrat ca leii băieții din bri
gada lui Chiriță Oboroceanu. Mi se 
făcea inima purice cînd îi vedeam 
atîrnați în frînghii ori cînd auzeam 
vuietul avalanșelor.

Și Topală povestește cum au izbu
tit montorii să reducă timpul de mon
tare de la 12 luni cît a fost la Bicaz, 
Ia 6 luni la prima macara și acum 
la mai puțin de 5 luni la cea de-a 
doua. Un singur amănunt a uitat să 
pmintească : în fruntea lor a stat 
maistrul Jopală, comunist plin de

energie și pasiune. Ezita vreunul să 
coboare malul stîncos? Pornea Topa
lă înainte. Sute de ochi îl urmăreau. 
Și firul cablului cobora încet pentru 
a sui apoi pe celălalt versant. Un 
singur fir nu are decît 7 500 de ki
lograme. Iar oamenii din brigăzile 
de montori au întins patru fire, nu 
unul 1 Pentru fiecare a fost nevoie 
de 25 de zile de muncă încordată.

Macaraua nr. 2 e în preajma in
trării în funcțiune. Alături de ea, su- 
rata-i mai bătrînă se poate mîndri 
că a purtat de mii și mii de ori 
bena, coborînd la piciorul baraju
lui betonul. De mii și mii de ori, 
„zburătorii" Constantin Afalter, fra
ții Alupoaiei, Gheorghe Constantin, 
Lupu Jean au pendulat între pă- 
mînt și cer, simțind cei dintîi în nări 
sosirea iernii ori întîlnindu-se pri
mii cu primăvara.

Lupu Jean vorbește cu nostalgie 
despre Bicaz, dar glasu-i capătă in
flexiuni grave cînd pomenește de 
Argeș.

— Aici e mai frumos, dar și mai 
greu. Natura e mai aspră. Povesteș
te că în timpul iernii a dat o mînă de 
ajutor la coborîrea și întinderea ca
blurilor pentru cea de-a doua ma
cara. Acolo va fi viitorul său loc 
de muncă, a pregătit încă din iarnă 
saltul „pisicii' peste prăpastie.

— Abia aștept ziua cînd vor lu
cra amîndouă macaralele șl, pe 
drumul de oțel dintre munți, mă voi 
întîlni cu celălalt benist. Atunci să 
te ții întrecere...

Puse cap la cap, drumurile făcute 
de Lupu Jean la Bicaz și la Argeș 
cu bena ar însemna cam jumătate 
din circumferința pămîntulul.

...Pe lamelele de la baraj, jilave 
încă, se văd lozincile scrise pe pîn- 
ză roșie, în cinstea zilei de 23 Au
gust. Chemarea de a turna betoane 
de calitate capătă contururi precise: 
corpul barajului se înalță, apropiind 
ziua cînd apele Argeșului vor ii su
puse.

Sus, pe vîriul celor două maca
rale, se văd stegulețe roșii. Ci
neva a împodobit bena cu crengi 
de brad și cu floți de cîmp. Dar 
cele mai frumoase flori pe care con
structorii le dăruiesc în aceste zile 
sînt izbînzile lor în muncă,

Poporul romîn a obținut rezultate considerabile 
în construirea unei societăți noi
ßedaraiiiie secretarului generat adjunct al O.N.U. Philippa de Seynes

într-o convorbire cu reprezentanți 
ai Agenției Romîne de Presă „Ager
pres“ și ai Radioteleviziunii, dl. Phi
lippe de Seynes, secretar general 
adjunct al O.N.U., șeful Departa
mentului pentru problemele econo
mice și sociale al O.N.U., a declarat 
printre altele :

Sînt foarte recunoscător pentru o- 
cazia care mi-a fost oferită, în urma 
invitației ministrului afacerilor ex
terne al R.P, Romîne, de a face cu
noștință cu țara dv. Din ceea ce am 
văzut aici mi-am format convinge
rea că poporul romîn muncește cu 
mult avînt, cu pricepere, depune 
eforturi pentru construirea unei so
cietăți noi, că de pe acum el a ob
ținut rezultate considerabile. Am pu
tut să-mi dau seama de realizările 
din domeniul tehnic vizitînd cîteva 
întreprinderi industriale ca Uzinele 
„23 August“ din București și Uzi
nele „1 Mai“ din Ploiești. Am con
statat astfel că Romînia a atins un 
nivel tehnic dintre cele mai înalte. 
De asemenea, mi-am putut da sea
ma și de realizările obținute pe tă- 
rîm social, îndeosebi în ceea ce pri
vește sănătatea. Una dintre impre

$ T I
întreceri internaționale

ȘAH. In penultima rundă a tur
neului internațional de șah de la 
Vîrșeț, maestrul romîn Victor Cio- 
cîltea l-a învins cu piesele negre pe 
iugoslavul Kovac, Puc a cîștigat la 
Popov, Slivici la Grozdanici, Bukan 
a pierdut la Knezevici. înaintea ul
timei runde, liderul clasamentului 
este șahistul iugoslav Matulovici cu 
12 puncte. Ciocîltea ocupă locul 6, cu 
8,5 puncte.

LUPTE. — Astăzi, în Palatul spor
turilor din Budapesta începe un 
mare turneu internațional de lupte 
libere și clasice, la care au fost 
invitați să participe 40 de luptători 
din Europa. Țara noastră va fi re
prezentată de Gh. Szabad, Gh. Po- 
povici, N. Martinescu, Fr. Boia și 
M. Cristea, I 

siile cele mai profunde pe care mi 
le-a oferit vizita în țara dv. . este 
felul cum sînt concepute și înfăp
tuite planurile de transformare a 
orașului București. Este un exem
plu extrem de elocvent de ceea ce 
se poate realiza printr-o planificare 
judicioasă. Am fost foarte bucuros 
că am avut prilejul să stau de vor
bă cu acei ce răspund de această 
problemă, parte integrantă din pro
gramul general de dezvoltare eco
nomică și socială a Romîniei.

Sper mult să pot reveni în țara 
dv. și să studiez mai îndeaproape, 
unele realizări din domeniul știin
țific. Institutul de inframicrobiolo- 
gie l-am vizitat cu emoție deoarece 
profesorul Șt. S. Nicolau, directorul 
institutului, a lucrat mult timp în 
Franța într-o disciplină în care țara 
mea ocupă un loc de frunte. A fost 
pentru mine revelator să constat 
rezultatele extraordinare obținute 
aici cu atît mai mult cu cît știința 
microbilor era considerată ca o 
specialitate a Franței. Cercetările 
Institutului de inframicrobiologie în 
această ramură de viitor a științei, 
plină de promisiuni, se află după

R I SPORTIVE
O calitate care obliga

Deosebit de atractive, meciurile de 
pînă acum ale turneului final mascu
lin de baschet au atras mii și mii de 
spectatori în sala Floreasca. Seară 
de seară, pasionantele întreceri ale 
baschetbaliștilor fruntași au fost 
mult aplaudate. Fiecare din cele pa
tru formații angajate în lupta pentru 
titlu — Steaua, Dinamo, Rapid (din 
București) și Știința Cluj — s-a stră
duit să joace cît mai bine, să obțină 
victoria. După prima parte a turneu
lui final, Steaua conduce în clasa
ment. O urmează Dinamo. Din păcate 
însă, nu toți jucătorii acestor două 
cunoscute echipe au avut pe te
ren o comportare corespunzătoare. 
Miercuri seara, în partida lor direc

părerea mea pe cea mai înaltă 
treaptă a progresului științific.

Romînia — a spus în continuare 
dl. Philippe de Seynes — își în
dreaptă eforturile în cele mai di
verse direcții în scopul construirii 
unei societăți noi, în permanentă 
înflorire, în care progresul material 
se afirmă de la an la an.

Această vizită mi-a confirmat pă
rerea pe care mi-o formasem des
pre țara dv. cu prilejul diferitelor 
reuniuni internaționale ale Organi
zației Națiunilor Unite. Politica Ro
mîniei este o politică de cooperare 
deplină cu toate țările din lume in
diferent de regimul lor politic sau 
economic. Contactele pe care mi 
le-a permis actuala vizită mi-au în
tărit această convingere.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

Philippe de Seynes, secretar general 
adjunct al O.N.U., șeful Departa
mentului pentru problemele econo
mice și sociale al O.N.U., care a fă
cut o vizită în țara noastră la invi
tația .ministrului afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Roman Moldovan, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

tă, nervozitatea excesivă și-a pus. 
amprenta nu numai asupra efica
cității unor acțiuni. în repetate rîn- 
duri M. Spiridon (Dinamo) a vocife
rat la deciziile arbitrilor, și-a apos
trofat adversarii. Lipsă de stăpînire 
de sine a manifestat și D. Scorțescu 
de la același club, care, la un fault 
comis asupra sa, a găsit necesar 
să-și facă singur dreptate, bruscîn- 
du-și adversarul. Cam aceeași atitu
dine au avut uneori Al. Fodor și 
M. Nedef (ambii de la Steaua). 
Este destul de regretabil că ast
fel de comportări nesportive le au 
jucători binecunoscuți, unii chiar 
maeștri ai sportului. Oare această 
calitate nu obligă la a fi totdeauna 
un bun exemplu ?.

CÄÜTßßttB BS-A WKffl SPBEEI
Adunîndu-se parcă din păienjeni

șul de străzi al Berlinului — care 
rămâne undeva în urmă — autostra
da se desfășoară larg în fața noas
tră, tăind cîmpia rectilin. Străba
tem cîmpuri nisipoase cultivate cu 
sfeclă și cartofi, păduri tinere de 
mesteceni și pini — locuri prefera
te de camping pentru mii de berli- 
nezi —, încrucișăm apele liniștite ale 
Spreei și ale afluenților ei, ne avîn- 
tăm peste poduri și viaducte, spre 
sud.

In trecut regiunea Cottbus era 
cunoscută ca una din zonele să
race ale Germaniei, economia ei 
avînd un caracter net agrar. Singu
ra ei industrie se reducea la cî
teva întreprinderi de exploatare 
a lignitului,' grupate în raionul 
Senftenberg. Astăzi Cottbus-ul a 
devenit un important centru indus
trial, o „inimă energetică“ a R. D. 
Germane.

în cursul călătoriei ni se propune 
un scurt popas la Spreewald. De la 
Lübbenau, mașina se abate pe o șo
sea îngustă și, după cîteva sute de 
metri, descindem în preajma unei 
veritabile „Veneții rustice“. O așeza
re liniștită, cu casele acoperite cu stuf 
sau șindrilă — dar de pe acoperișul 
cărora nu lipsește antena de radio 
sau de televizor — un sat pe ulițele 
căruia călătorești cu barca sau cu 
gondola : căci străzile acestei așezări 
a Spreewald-ului sînt străzi de apă, 
niște canale peste care se arcu
iesc podețe din lemn meșteșugit lu
crate, își apleacă umbra în foșnet 
discret arbori seculari, dînd așezării 
un farmec nespus. Mii de turiști se 
abat zilnic pe aici. îi întîlnești pe 
verandele hotelului de la debarca
derul principal, în gondolele cu ca
napele acoperite de pluș roșu, sau 
la restaurantul' braserie „Veneția“, 
plasat pe Una din insulițele așezării. 
Amenajat cu discreție și bun gust, 
Spreewald-ul este astăzi unul din 
cele mai frecventate locuri de re
creare și odihnă din R. D. Germană.

Prin această poartă turistică a re
giunii pătrunzi spre noi locuri, de
venite interesante de astă dată da
torită hărniciei omului. La numai 
cîțiva pași de aici se află Lüb
benau — pînă nu de mult un mo
dest orășel de provincie — astăzi 
centrul unei puternice industrii e- 
nergetice. Aici se află una din cele 
mai mari centrale termoelectrice ale 
regiunii. Construită în trei etape — 

de fapt au fost ridicate aici trei u- 
zine — centrala electrică a fost do
tată cu puternice generatoare de 
curent care-i asigură un randament 
ridicat. La ultima uzină — Lübbe
nau III — se află în funcțiune două 
turbogeneratoare de 100 MW fie
care, urmînd ca în faza finală cen
trala să dispună de 4 asemenea 
agregate.

Nu departe de Lübbenau întîl
nești una din cele mai noi mine de 
cărbune brun din regiune : exploa
tarea minieră „la zi“ de la Seese. 
Elinde și excavatoare scormonesc 
neobosite pământul spre straturile 
de cărbune — pîinea termocentrale
lor. După cum ne informează ingi- 
nerul-șef al minei, zăcămintele de 
cărbune de aci ocupă o suprafață de 
27 km p și au o grosime de 7—8 me
tri, rezervele de cărbune fiind e- 
valuate la peste 250 milioane tone. 
Mina de la Seese face parte, la 
rîndul ei, dintr-un arhipelag de mine 
„la zi", între care cele mai mari se 
află la Welzow-Süd și Nochten, 
principalele furnizoare de materie 
primă pentru importantul combinat 
de înnobilare și prelucrare a căr
bunelui, „Schwarze Pumpe“.

Cottbus-ul este nu numai cea mai 
importantă regiune carboniferă a 
R.D.G., dar și una din cele mai bo
gate în zăcăminte de gaze naturale.

Călătorind pe șoselele regiunii, 
mi-au revenit în minte cuvin
tele rostite la plecarea din Ber
lin de însoțitorul nostru : „Cott
bus-ul e reprezentativ pentru înno
irile noastre". într-adevăr, multe 
s-au realizat aci, ca și p.e întreg cu
prinsul R.D.G., în cei '19 ani care au 
trecut de la eliberarea Germaniei de 
sub jugul fascist.

Desigur, peisajul natural al regiu
nii este același. Cîmpii întinse, o- 
goare lucrate de oameni pricepuți, 
păduri viguroase ; deasupra lor, 
purtate de umerii stâlpilor de înaltă 
tensiune, călătoresc însă firele care 
transportă curentul electric, se ri
dică fumul centralelor electrice 
și al celorlalte întreprinderi in
dustriale ridicate aici. în preajma 
uzinelor au apărut' așezări noi, cu 
blocuri luminoase, cu școli, case de 
cultură și terenuri de sport. Aci, ca 
și în celelalte regiuni ale țării, călă
torul capătă o imagine a importante
lor realizări dobîndite de R. D. Ger
mană în anii construcției socialiste.

Constanlin M1TEA
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IN PROBLEMA CIPRIOTĂ
INTENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ
® Călătoria președintelui Makarios în vestul 
insulei • Dezbaterile din parlamentul turc 
@ Comunicat-bilanț al forței O. N. U. în Cipru

ATENA 7 (Agerpres). — Ministrul 
de interne al Ciprului, P. Georgadjis, 
care se află la Atena, a avut joi o 
serie de întrevederi cu reprezentanții 
guvernului grec asupra situației din 
Cipru. Potrivit relatărilor corespon
dentului din Atena al Agenției Fran
ce Presse, care citează unele ziare 
grecești, călătoria fulger a ministru
lui de interne al Ciprului la Atena, 
s-ar datora unor neînțelegeri care au 
intervenit în ultima vreme între pre
mierul Papandreu și președintele 
Makarios, cu privire la probleme po
litice ale Ciprului.

4-
Situația din insulă a redevenit cal

mă după incidentele care au avut loc 
în cursul nopții de miercuri în sub
urbia Nicosiei, Trachonas, și în re
giunea trecătorii Kyrenia. Președin
tele Makarios întreprinde în prezent 
o serie de vizite în unele orașe din 
vestul insulei. Miercuri, el a vizitat 
orașul Paphos, unde a avut o între
vedere cu dr. Ihsan Aii, una dintre 
personalitățile marcante ale comuni-

Țăran cipriot ținîndu-șl într-o mînâ 
copilul, iar în cealaltă pușca

La Aden au sosit
noi efective militare britanice 
în provincia Radfan continuă luptele

ADEN 7 (Agerpres). —
După cum anunță agenția Reuter, 

miercuri noaptea și joi dimineața, 
la Aden au sosit noi efective mili
tare britanice în sprijinul armatei 
Federației Arabiei de Sud care o- 
perează în regiunile muntoase de 
la frontiera cu Yemenul. Aceeași 
agenție confirmă știrile potrivit 
cărora în provincia Radfan conti
nuă luptele. Comandantul brita
nic al trupelor din Orientul Mijlo
ciu raporta la 7 mai că brigada de

ACTUALITATE AFRICANĂ
CREAREA REPUBLIC!! UNITE TANGANICA
SI ZANZIBAR

După cum se știe, în urma trata
tivelor la nivel înalt de la Dar Es 
Salaam s-a încheiat acordul cu pri
vire la formarea unei uniuni între 
Tanganica și Zanzibar. Cîteva zile 
mai tîrziu, guvernele și parlamen
tele celor două țări au ratificat 
acordul și s-a trecut la desemnarea 
organelor de conducere ale noului 
stat. Republica Unită Tanganica și 
Zanzibar va avea ca președinte pe 
Julius Nyerere, fost președinte al 
Tanganicăi, iar ca vicepreședinte pe 
Abeid Karume, fost președinte al 
Zanzibarului. Capitala țării va fi 
orașul Dar Es Salaam.

Tînăra republică apărută pe har
ta Africii rezultă 
două 
nica, 
la 9 
mare 
entală, 
939 000 
9 250 000 
denumit 
rece dă

din contopirea a 
state recent eliberate. Tanga- 
care a devenit independentă 
decembrie 1961, este cea 
țară din Africa tropicală 

avînd o suprafață 
kmp și o populație 

de locuitori. Zanzibarul, 
și țara cuișoarelor, deoa- 
80 la sută din producția

mai 
ori- 
de 
de

PE SUD WA SCHIMBAREA
GUVERNULUI

La 13 aprilie, cînd Winston Field 
și-a prezentat demisia și locul său 
în fruntea guvernului de la Salis
bury a fost preluat de Ian Smith, 
numeroase personalități politice din 
Rhodesia de sud și din alte țări ale 
Africii și-au exprimat temerea că 
atmosfera politică din această re
giune a continentului se va înrău
tăți și mai mult. Ele își întemeiau 
părerile pe faptul că noul premier, 
care face parte din același partid 
ca predecesorul său, este și mai ra
sist decît acesta, ambiția lui fiind 
aceea de a proclama cu orice preț 
dominația rasiștilor asupra Rho- 

tății ciprioților turci. După ce a vizi
tat localitatea Timi, el s-a îndreptat 
spre portul Limassol, unde a luat 
parte la un miting.

*
NICOSIA 7 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat oficial al cartierului 
general al forței O.N.U. din Cipru, 
în perioada 27 martie—27 aprilie au 
fost uciși în luptele dintre cele două 
comunități 21 de ciprioți, dintre 
care 14 turci și 7 greci și răniți alți 
28 ciprioți, 15 turci și 13 greci.

★
Președintele Comisiei senatoriale 

pentru afacerile externe a S.U.A., 
William Fulbright, și-a încheiat joi 
vizita în capitala Greciei. Fulbright 
a remis premierului Papandreu un 
mesaj al președintelui Johnson în 
care acesta își exprimă speranța că 
primul ministru grec va folosi în
treaga sa influență pentru a găsi o 
soluție „dreaptă și cinstită“ proble
mei cipriote.

în cursul dimineții de joi, William 
Fulbright a sosit la Ankara. Sena
torul american l-a vizitat pe primul 
ministru Ismet Inönü.

★
ANKARA 7 (Agerpres). — 

Miercuri seara, cu prilejul închiderii 
dezbaterilor parlamentare, primul 
ministru turc, Ismet Inönü, a răs
puns unor critici din partea opozi
ției, declarînd că problema Cipru
lui a fost ridicată în fața N.A.T.O. 
în momentul cînd ea a luat aspectul 
unei probleme de relații între Tur
cia și Grecia.

Ziarul turc „Milliyet", relatea
ză A.F.P., consideră că punctele 
de vedere exprimate în cursul dez
baterilor ar duce la o serie de con
cluzii printre care : „Prietenia greco- 
turcă a luat sfîrșit“, „Politica exter
nă a Turciei necesită o revizuire 
avînd în vedere atitudinea aliaților 
săi occidentali și în special a State
lor Unite și Marii Britanii care au 
zdruncinat încrederea poporului turc 
față de ei". „Milliyet“ este de părere 
că această revizuire a politicii exter
ne nu trebuie să ia un caracter care 
ar viza o separare a Turciei de blo
cul occidental, dar care să ducă la 
o mai mare independență a Turciei 
în sînul acestui bloc.

infanterie britanică își consolidează 
pozițiile. Sînt semnalate raiduri ale 
mai multor avioane britanice care 
parașutează arme și muniții în re
giunile muntoase pentru trupele 
federale.

La O.N.U. s-a aflat că reprezen
tanții grupului țărilor arabe vor ri
dica această problemă în Comitetul 
special al O.N.U. pentru examinarea 
aplicării Declarației privind acorda
rea independenței țărilor și popoa
relor coloniale.

mondială a acestui condiment, și-a 
cucerit independența la 10 decem
brie 1963. Suprafața sa este de nu
mai 2 600 kmp, iar populația se ci
frează la 310 000 locuitori.

Hotărîrea celor două state este 
apreciată de unit observatori ca o 
manifestare a tendinței spre unita
te a țărilor africane. „Uniunea 
dintre Tanganica și Zanzibar, scrie 
ziarul „New York Times", ar 
putea promova proiectul îndelung 
discutat de creare a unei federații 
între Tanganica, Kenya și Uganda 
pentru asigurarea independenței, 
stabilității și nealinierii întregii 
giuni".

După cum s-a anunțat zilele 
cute, guvernul R. P. Romîne și 
vernul Republicii Unite Tanganica 
și Zanzibar au hotărît, în vederea 
dezvoltării colaborării bilaterale și 
a întăririi prieteniei dintre popoare
le celor două țări, să stabilească 
relații diplomatice la rang de am
basadă.

re-

tre- 
gu-

după venirea la putere a 
în Rhodesia de sud a fost 
un nou val de represiuni 
populației africane și a

desiei. Evenimentele petrecute în de
cursul celor cîteva săptămîni care au 
trecut de atunci au confirmat întru 
totul aceste temeri. Chiar din pri
mele zile 
lui Smith, 
dezlănțuit 
împotriva 
conducătorilor ei. Joshua Nkomo și 
alți lideri ai mișcării de eliberare na
țională au fost arestați și deportați 
pentru o perioadă îndelungată. La 
Salisbury, Bulawayo și alte locali
tăți ale țării, unde au avut loc pu
ternice acțiuni de masă în sprijinul 
patrioților deportați, forțele de re-

LAOS: Schimb de mesaje 
Suvanna Fumma - Sufanuvong

VIENTIANE 7 (Agerpres). — 
Prințul Suvanna Fumma, primul mi
nistru al Laosului, a adresat la 6 
mai prințului Sufanuvong, pre
ședintele partidului Neo Lao Hak- 
sat și vicepremier în guvernul lao
țian, o telegramă în care îi face cu
noscut că nu se poate duce la Khang 
Khai înainte de săptămîna viitoare 
și îi cere să răspundă totuși la pro
punerile pe care i le-a făcut cu pri
lejul vizitei din 4 mai.

Tot la 6 mai partidul Neo Lao 
Haksat a răspuns că „poziția sa este 
fermă și clară: nu admite nici un 
fel de remaniere ministerială și cere 
organizarea în cel mai scurt timp a 
unei întîlniri a șefilor celor trei 
grupări politice, semnatari ai acor
durilor de la Geneva și din Valea 
Ulcioarelor“.

Prințul Suvanna Fumma a plecat 
joi la Luang Prabang pentru a con
feri cu regele Laosului.

Sondaj preelectoral
LONDRA 7 (Agerpres). — Ziarul 

„Daily Mail“ a publicat rezultatele 
unui sondaj al opiniei publice în
treprins recent, care a urmărit să 
scoată în evidență care sînt șansele 
în viitoarele alegeri ale celor două 
partide din Anglia — conservator 
și laburist. La întrebarea care din 
partide va obține victoria în alege
rile generale, 61,1 la sută din cei 
chestionați au răspuns în favoarea 
partidului laburist, iar 20,8 la sută 
a celui conservator.

G.A.T.T.
După adoptarea planului de lucru

GENEVA 7 (Agerpres). — „A în
ceput o adevărată luptă ; în joc sînt 
interese colosale, fiecare căutînd să 
și le apere“, scria ziarul parizian 
„L'Aurore“ în legătură cu actuala 
conferință G.A.T.T., de la Geneva. 
Enunțarea pozițiilor participanților 
la această conferință a confirmat 
întru totul această apreciere, iar 
planul de lucru aprobat, după pri
mele trei zile de dezbateri, nu a fă
cut decît să confirme că tratativele 
vor dura cel puțin un an. Șeful de
legației americane, Christian Her- 
ter, a declarat în legătură cu adop
tarea planului de lucru în care au 
fost înscrise amendamentele pre
zentate de Piața comună : „Conce
siile pe care le-am făcut se referă 
mai degrabă la cuvinte decît la fon
dul problemelor“.

Potrivit agenției France Presse, 
adoptarea planului de lucru a de
monstrat creșterea influenței Pieței 
comune în cadrul „rundei Kenne
dy“. „Piața comună, reprezentată 
de domnii Rey și Marjolin, a obți
nut ceea ce a dorit, scrie agenția 
citată, pentru că ea a avut ponderea 
necesară pentru a determina acest 
lucru“.

*
BERNA 7 (Agerpres). — După 

cum relatează corespondentul din

presiune au intervenit cu brutali
tate, deschizînd focul asupra de
monstranților și operînd numeroase 
arestări. Sfidînd cererile legitime 
ale africanilor de a se revizui 
constituția, de a li se acorda 
libertăți democratice, Smith a decla
rat că în timpul vieții sale în Rho
desia de sud nu vor guverna afri
canii.

După cum este lesne de înțeles, 
toate acestea au provocat o a- 
dîhcă nemulțumire nu numai în 
Rhodesia de sud, ci și în alte țări 
ale lumii, unde în ultima vreme 
s-a desfășurat o largă mișcare de 
protest împotriva rasiștilor de la 
Salisbury. Un numeros 
țări afro-asiatice 
cretarului 
U Thant, 
punerea în 
politici africani. Guvernului britania 
i s-a cerut să convoace neîntîrziaf 
o conferință cu participarea tutu
ror partidelor politice ale Rhodesiei

grup de 
cerut se-

Cl. N. U„ 
pentru

au
general al
să Intervină 
libertate a deținuților

SITUAȚIE INSTABILĂ ÎN CONGO
ră- 
ac-

„Răscoala din provincia Kwilu 
mîne cea mai gravă amenințare 
tuală la adresa stabilității guvernu
lui Adoula din Congo", scrie ziarul 
americaii „The Christian Science 
Monitor" însemnătatea luptelor de 
partizani din Kwilu este determinată, 
în primul rînd, de locul deosebit de 
important pe care această provincie 
îl deține în sistemul economic și po
litic al țării. Pămîntul este excepțio
nal de fertil, potențialul său econo
mic important, iar administrația pro
vincială a fost considerată cea mal 
eficientă din Congo.

Nemulțumirile generate în mase de 
criza economică, de instabilitatea 
politică, de represiunile dezlănțuite 
împotriva forțelor democratice au 
răbufnit la sfîrșitul lunii ianuarie sub 
forma unei răscoale populare care 
continuă și astăzi, în ciuda faptului 
că generalul Mobutu însuși a preluat 
comanda operațiunilor împotriva de
tașamentelor de partizani și că în 
Kwilu sînt trimise mereu noi trupe.

Acțiunile patrioților din Kwilu nu

S C î N T E I A

Pe străzile orașului Santo Domingo, o demonstrație împotriva regimului
dictatorial

Sanio Domingo

Continuă grevele de protest
SANTO DOMINGO 7 (Agerpres). 

— Continuă greva lucrătorilor de 
la transportul orășenesc și a șoferi
lor de taxi din capitala Republicii 
Dominicane, precum și a 4 000 de 
muncitori portuari care protestează 
împotriva încălcării de către auto
rități a drepturilor sindicale. Agen
ția Prensa Latina relatează că mun
citorii din industria zahărului au 
anunțat că se vor alătura greviști
lor.

Străzile orașului Santo Domingo 
continuă să fie patrulate de detașa-

Berna al agenției United Press In
ternational, comitetul consultativ al 
Asociației Europene a Liberului 
schimb (A.E.L.S.), care s-a întrunit 
la 6 mai la Basel în Elveția, a 
exprimat întregul său sprijin pen
tru planul american de reducere a 
tarifelor vamale cu 50 la sută în 
cadrul G.A.T.T.

Declarațiile 
cancelarului Erhard

HAMBURG 7 (Agerpres). — La 7 
mai au avut loc festivități consa
crate aniversării a 775 de ani de la 
construirea portului Hamburg. Cu 
acest prilej, Ludwig Erhard, cance
larul vest-german, a declarat că tra
tativele din cadrul „rundei Ken
nedy“ reprezintă o posibilitate de a 
arunca un pod peste prăpastia din
tre țările membre ale Asociației eu
ropene a liberului schimb și țările 
Pieței comune. Potrivit agenției 
Reuter, cancelarul Erhard și-a ex
primat părerea că „chiar după reali
zarea unității economice a Europei 
occidentale, unitatea politică va con
tinua să fie inexistentă“. In cuvîn- 
tarea sa, cancelarul a declarat că 
„Germania occidentală este intere
sată în coexistența pașnică cu po
poarele din estul Europei“.

de sud, care să hotărască acorda
rea independenței acestui teritoriu 
pe baza unor alegeri generale. 
„New Statesman' constată, dealtfel, 
că aproape toate guvernele din Com
monwealth cer ca independența 
Rhodesiei de sud să fie proclamată 
pe baza democratizării vieții poli
tice, a acordării de libertăți popu
lației africane, pentru a se evita 
transformarea acestuf stat într-o 
țară rasistă de tipul Republicii Sud- 
Africane. In sfîrșit, personalități po
litice ca primul ministru al Indiei, 
Nehru, președintele Ghanei, Nkrumah, 
oglindind nemulțumirea pe care o 
provoacă în țările lor acțiunile rasiș
tilor de la Salisbury, s-au pronun
țat împotriva invitării Rhodesiei de 
sud la conferința din iulie a șefilor 
de guverne din țările membre ale 
Commonwealthului. Ghana, a de
clarat Nkrumah, este împotriva par
ticipării primului ministru sud-rhode- 
sian, deoarece guvernul lui promo
vează o politică de discriminare și 
opresiune rasială și nu reprezintă 
majoritatea populației. (Pe teritoriu] 
Rhodesiei de sud trăiește o popu
lație de 3 000 000 de africani și nu
mai 225 000 de coloniști europeni).

numai că nu au putut fl înăbușite, 
dar s-au extins și în alte regiuni. Ele 
au cuprins acum provincia Kivu, 
Maindombe, regiunea lacului Leo
pold, Stanleyville, Luluaburg etc. 
„Armata este incapabilă de a Infrin
ge această revoltă care se poate 
întinde rapid pe scara întregii țări" 
— constată revista franceză „L'Ex- 
press".

Agențiile de presă au consemnat 
în ultimele zile călătoria generalului 
Mobutu la Londra și a premierului 
Adoula Ia Paris. Observatorii fac o 
legătură directă între instabilitatea 
din interior și aceste vizite, apreciin- 
du-le ca o nouă încercare a gu
vernului de la Leopoldville de a se 
menține la cîrmă, cu ajutor din 
afara hotarelor Congoului. în 
legătură cu vizita lui Mobutu, zia
rul „Times“ scrie că „Grija sa ime
diată este echipamentul pentru îm
bunătățirea mobilității armatei", care 
nu mai poate face față acțiunilor 
populare. Pe lîngă răscoalele aminti
te mai sus situația din țară prezintă 

mente de poliție și armată care ope
rează arestări. Numărul arestaților 
se ridică la peste 800 de persoane. 
Se semnalează numeroși răniți. In 
diferite cartiere ale orașului mun
citorii au ridicat baricade. Potrivit 
corespondentului din Santo Domin
go al agenției menționate, guvernul 
dominican a hotărît să închidă pos
tul de radio „Radio Mil“, pe motivul 
că acesta „face agitație în favoarea 
greviștilor“. Totodată, guvernul a 
ordonat dizolvarea asociației șoferi
lor independenți.

Conferința de presă a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

In cursul unei conferințe de presă, 
președintele Lyndon Johnson s-a 
referit la mai multe probleme ex
terne și interne și a făcut o serie 
de comunicări.

Președintele S.U.A. a anunțat că 
ministrul apărării, McNamara, va 
pleca vineri la Bonn unde va avea 
întrevederi cu ministrul apărării al 
R. F. Germane. De la Bonn, McNa
mara va pleca la Saigon pentru a 
examina situația politică și militară 
din Vietnamul de sud.

Președintele Johnson a declarat 
că Statele Unite sînt hotărîte să 
continue politica de izolare econo
mică a Cubei și să insiste pe lîngă 
aliații lor pentru ca aceștia să adop
te o linie identică. „Regretăm, a 
spus el, că unii din aliații noștri nu 
doresc să colaboreze cu noi pînă la 
capăt“. Vom continua, a declarat 
președintele, să stăruim ca aliații 
noștri să ni se alăture, dar noi nu 
avem răspunderea vreunei politici 
externe, -cu excepția politicii noas
tre externe. In ultimă instanță ei 
vor lua hotărîrea finală în această 
chestiune.

Ocupîndu-se de problemele inter
ne, președintele a spus că dacă vo
tarea proiectului de lege privitoare 
la drepturile populației de culoare 
va continua să fie tergiversată, el 
intenționează să convoace din nou

numeroase alte puncte nevralgice. 
Activitatea Partidului mișcarea națio
nală, cuprinzînd adepții lui Lu
mumba, și a Partidului solidarității 
africane, al lui Gizenga, continuă să 
fie interzisă, starea excepțională 
existentă la Leopoldville a fost pre
lungită din nou pe o perioadă nede
finită, parlamentul este practic dizol
vat. Pentru a da o spoială de lega
litate actualelor stări de lucruri, au
toritățile centrale recurg la diverse 
artificii. La Leopoldville s-au dat pu
blicității concluziile „comisiei consti
tuționale", ticluite după două luni de 
„studii". Ele preconizează înlocuirea 
sistemului parlamentar printr-un sis
tem prezidențial în care șeful statu
lui, ales pe o perioadă de cinci ani, 
va numi și revoca pe primul mi
nistru. Parlamentul nu mai dispune 
de dreptul de a interpela guvernul.

Situația politică instabilă influen
țează puternic asupra economiei 
care, înfeudată monopolurilor străine 
și împovărată de mari cheltuieli mi
litare (25 la sută din buget), trece 
printr-o grea criză. Deși Congo are 
mari zăcăminte de cupru, furnizează 
70 la sută din producția de cobalt și 
3/4 din diamantele industriale ale 
lumii capitaliste, șomajul, mizeria și 
foametea fac ravagii. Numai la Leo
poldville, numărul celor care caută 
zadarnic de lucru este apreciat la 
100 000 de oameni. „Salariul mini
mal, relevă publicația vest-germană 
„Handelsblatt", este de 3 250 franci 
congolezi' (echivalentul unui prînz la 
restaurant) . Recent, 20 000 de munci
tori de la faimoasa companie „Union 
Minière du Haute Katanga' au de
clarat grevă generală cerînd majo
rarea salariilor în raport cu creșterea 
uriașă a prețurilor.

Evenimentele din Congo constituie 
un răspuns la ofensiva reacțiunil 
din această țară împotriva forțelor 
patriotice. Răsculații din Kwilu, Kivu 
și din celelalte provincii congoleze, 
masele cele mai largi ale poporului 
se pronunță cu hotărîre pentru pro
movarea unei politici democratice, 
îndreptată sore consolidarea suve
ranității naționale și dezvoltarea 
economică a țării, împotriva înfeu- 
dării acesteia intereselor străine.

Nicolae LUPU 
Dan BRATU

Conferința O. N. U. pentru comerț șl dezvoltare 

Inițiativa românească larg sprijinită
GENEVA 7. — Trimisul special 

Agerpres, A. Ionescu, transmite : In 
activitatea comisiilor Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare se remarcă în prezent pre
ocuparea majorității delegaților pen
tru încheierea dezbaterilor asupra 
unor puncte de pe ordinea de zi și 
asupra proiectelor de recomandări 
care se referă la problemele res
pective.

Unul din documente din comisia a 
IlI-a este cel al Romîniei și Indone
ziei, rezultat al unificării celor două 
proiecte supuse anterior discuției și 
al completării cu unele amendamen
te aduse de delegați. După cum s-a 
mai anunțat, acest proiect, în forma 
sa nouă în curs de elaborare, ur
mează să fie supus aprobării comisiei 
și apoi înaintat plenarei Conferinței. 
Reține atenția observatorilor de aici 
interesul manifestat de marea majo
ritate a participanților pentru pro
punerea romînească ce stă la baza 
acestui proiect privind livrări de e- 
chipament pe credit rambursabil 
prin cote-părți din producția obținu
tă cu ajutorul acestuia sau prin alte 
produse de export ale statelor în 
curs de dezvoltare. Acest interes a 
sporit și mai mult datorită faptului 
că după două zile de discuții comi
sia a Il-a a sprijinit aproape în u- 
nanimitate această inițiativă romî
nească, recomandînd în același timp, 
supunerea ei spre aprobare comisiei 
a IlI-a, împreună cu alte proiecte de 
recomandări. In concluziile sale, pre
ședintele comisiei a arătat că scri
soarea care însoțește în comisia a 
IlI-a acest document va cuprinde a- 
precierea conform căreia proiectul

Congresul după convențiile politice 
din cursul acestei veri.

In ce privește situația economică, 
președintele a declarat că este sa
tisfăcut de conjunctura actuală, dar 
a refuzat să arate dacă orice pri
mejdie de recesiune este înlăturată. 
El a subliniat că procentul șomaju
lui continuă să fie ridicat și că este 
îngrijorat de situația din regiunile 
de depresiune ; întreprinderile nu 
lucrează folosind deplina lor capa
citate de producție, iar poziția do
larului nu este deajuns de fermă.

SCURTE
SANTIAGO DE CHILE. Potrivit 

relatărilor agenției Prensa Latina, pri
marul capitalei chiliene, Luiz Castro 
Bobadil, a anunțat că sprijină în ac
tuala campanie electorală pentru ale
gerile prezidențiale candidatura lui 
Salvador Allende, reprezentantul Fron
tului de acțiune populară. Totodată, 
el a anunțat că părăsește Partidul li
beral — unul din partidele coaliției 
guvernamentale.

WASHINGTON. Senatul american 
a procedat pentru prima oară la un 
vot în chestiunea proiectului de lege 
privitor la drepturile civile ale ne
grilor, respingînd cu 46 de voturi con
tra 45 un amendament care prevedea 
că orice violare a drepturilor civile să 
fie judecată de un juriu și nu de un 
singur judecător, așa cum prevede 
proiectul de lege. Amendamentul a 
fost prezentat de senatorul republican 
Thruston Merton și sprijinit de sena
torii segregaționiști din sud. Votul se
natului este considerat drept o vic
torie pentru președintele Johnson, care 
s-a opus acestui amendament.

PRAGA. TASS anunță că, la invi
tația C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, la 7 mai, la Praga a 
sosit o delegație de activiști ai 
P.C.U.S., în frunte cu A. P. Rudakov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. In timpul 
vizitei sale în Cehoslovacia, delega
ția va studia experiența Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

LONDRA. Deputatul laburist 
William Warbey a interpelat în Ca
mera Comunelor guvernul englez a- 
supra posibilității convocării unei con
ferințe la Geneva, similară cu cea 
care a avut loc în 1954 în legătură 
cu situația din Indochina. El a pro
pus ca această conferință să obțină 
neutralizarea Laosului, Cambodgiei și 
Vietnamului, sub garanția O.N.U. 
Răspunzînd interpelării, primul mi
nistru Douglas-Home s-a pronunțat 
pentru abordarea problemei neutrali
tății Cambodgiei la o astfel de con
ferință, așa cum a propus guvernul 
acestei țări. El a adăugat însă că este 

In portul francez Marsilia se încarcă autocamioane pe vasul „Las 
Villas* cu destinația — Cuba

prezentat de Romînia împreună cu 
Guineea, Indonezia, R.A.U. și Zanzi
bar s-a bucurat în cursul discuțiilor, 
de o susținere largă, cuprinzătoare. 
Referindu-se la propunerea țării 
noastre, delegatul Algeriei a arătat 
că în prezent în țara sa se constru
iesc 15 unități industriale al căror 
preț va fi rambursat în acest fel. El 
a caracterizat documentul ca promo- 
vînd o formă de cooperare necesară 
țărilor în curs de dezvoltare.

Utilitatea acestei forme a fost 
relevată și în intervențiile delega
țiilor Ghanei, Cubei, Iugoslaviei, Ni
geriei, Nepalului, Afganistanului și 
ale altor țări. Delegații Japoniei și 
Venezuelei au felicitat delegația ro- 
mînă pentru spiritul său de coope
rare.

Merită menționat că nici repre
zentanții unor țări industriale occi
dentale, cum ar fi cei ai Angliei și 
S.U.A., nu au avut obiecții impor
tante și nu și-au exprimat opoziția 
față de această propunere a țării 
noastre.

PENTRU EXTINDEREA COMERȚULUI 
CU JĂRILE SOCIALISTE
Declarațiile senatorului 
american Javits

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Senatorul Jacob Javits s-a alăturat 
cererilor care se fac tot mai des au
zite în ultimul timp în Statele Unite 
privind revizuirea politicii comer
ciale, în sensul intensificării co
merțului cu țările socialiste. Luînd 
cuvîntul în senat, el a declarat că 
a sosit momentul cînd se impune 
necesitatea unei revizuiri multila
terale a politicii S.U.A. în ceea ce 
privește comerțul cu țările socialis
te. „Această revizuire, a pus el, 
este de mult necesară și trebuie 
operată cu participarea activă a 
Congresului și a organizațiilor par
ticulare competente. Mă pronunț 
pentru o extindere rațională a co
merțului cu mărfurile nestrategice“.

După cum se știe, senatorul Ja
vits a salutat recenta rezoluție a 
Camerei de comerț din S.U.A., care 
cere ca guvernul american să depu
nă eforturi în vederea dezvoltării 
comerțului dintre S.U.A., pe de o 
parte, și țările socialiste din Europa 
răsăriteană, pe de altă parte.

împotriva discutării într-un asemenea 
for a problemelor laoțiană și vietna
meză.

BUENOS AIRES. 200 000 de în
vățători și profesori de la școlile din 
provincia Buenos Aires au declarat 
miercuri o grevă de 48 de ore, cerînd 
majorarea salariilor.

BONN. Miercuri a sosit la Köln 
președintele Italiei, Antonio Segni, în
soțit de Attilio Piccione, ministru fără 
portofoliu pentru legăturile între gu
vern și parlament, precum și de nu
meroși senatori și deputați italieni. 
După cum transmite A.F.P., președin
tele Italiei va pleca de aici în locali
tatea Aix la Chapelle (Franța) unde 
i se va înmîna premiul Charlemagne 
— 1964 (premiu care se decerne în 
fiecare an unor personalități proemi
nente din Occident).

LONDRA. Agenția Reuter anunță 
că vineri urmează să fie pusă în 
vînzare în opt țări din Europa occi
dentală cartea scriitorului american 
Thomas Buchanan „Cine l-a ucis pe 
Kennedy ?“. In cartea sa, Buchanan 
afirmă că crima din Dallas este ur
marea unui complot pus la cale de 
cercuri de dreapta din Statele Unite, 
presupusul asasin Lee Oswald și 
Jack Ruby care l-a împușcat pe a- 
cesta, fiind numai complici minori. 
Autorul cărții sugerează că adevă- 
rații instigatori ai asasinatului sînt 
marii capitaliști din statul Texas care 
au considerat că interesele lor sînt 
primejduite de politica liberală a lui 
Kennedy.

NEW YORK. Pentru prima oară în 
istoria Statelor Unite, un negru, ac
torul Frederic O’Neal, a fost ales 
președinte al Asociației actorilor ame
ricani.

PARIS. După cum relatează agen
ția France Presse cargobotul cuban 
„Las Villas“ care a sosit luni noaptea 
la Marsilia a părăsit portul avînd la 
bord o încărcătură de 2 000 tone de 
produse chimice și 300 de camioane 
„Berliet" pe care Cuba le-a importat 
din Franța.
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