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în ziarul de azi

Din toată tara
In construcție Țrej fabrîCî

de beton celular autoclavizat
Foto : Gh. ViuțităRafinăria din Onești, noaptea
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Dezvoltarea fermelor avicole în 
unitățile agricole socialiste, crearea 
unor complexe moderne pentru creș
terea industrială a păsărilor consti
tuie o parte din măsurile de mare 
însemnătate luate de partid și gu
vern pentru îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării populației cu carne 
și ouă.

Sporirea numărului de păsări, ast
fel ca să se ajungă la 500—600 ca
pete la suta de hectare, necesită lua
rea unor măsuri temeinice pentru 
organizarea incubației și obținerea 
unui număr cît mai mare de pui. 
în acest scop au fost construite nu
meroase centre de incubație dotate 
cu aparatură modernă. Numai cele 
două incubatoare cu reglare automa
tă de la combinatul avicol de la Cre- 
vedia, regiunea București, ' asigură 
1 500 000 de pui anual. Pe lîngă creș
terea industrială, care se extinde de 
la un an la altul în G.A.S., se cresc 
milioane de pui în fefmele avicole 
obișnuite ale unităților agricole so
cialiste. Numeroase gospodării co
lective. printre care cele din Băi- 
lești, regiunea Oltenia, Salonta, re
giunea Crișana și altele au amenajat 
stațiuni de incubație proprii. Spori
rea efectivelor de păsări depinde de 
folosirea cu întreaga capacitate a in
cubatoarelor, scoaterea unui număr 
mai mare de pui, mărirea procentu
lui de ecloziune, creșterea puilor și 
bobocilor cu un procent cît mai re
dus de pierderi etc. Ce rezultate s-au 
obținut în această direcție și ce mai 
trebuie întreprins pentru a se asi
gura un număr sporit de pui ?

Primăvara, un număr sporit de pui
Obținerea cît mai timpurie a 

puilor prezintă multiple avantaje 
pentru unitățile agricole socialiste, 
deoarece aceștia pot fi crescuți mai 
ușor, cu un procent redus de pier
deri. în acest fel se obțin totodată 
găini care încep ouatul în toamnă și 
îl continuă în iarna următoare, ceea 
ce constituie unul din mijloacele im
portante pentru sporirea producției 
de ouă. în multe unități agricole so
cialiste se acordă atenția cuvenită 
acestei probleme, obținîndu-se un 
mare 
riile colective din raionul Călă' 
rași, regiunea București, 
plan să crească anul acesta 720 000 
de păsări. Pînă la data de 7 mai au 
fost scoși peste 480 000 de pui, iar 
un mare număr de ouă sînt puse la 
incubât. Acest succes s-a dobîndit ca 
urmare a măsurilor luate de consiliul 
agricol raional spre a mări efecti
vul de păsări-matcă, de la care 
s-au obținut ouă de bună calitate 
pentru incubație și a folosirii judi
cioase a incubatoarelor. în raionul 
Urziceni, pînă la aceeași dată s-au 
obținut 377 000 pui. în acest raion 
scoaterea mai timpurie a puilor a 
devenit posibilă și datorită faptului 
că în gospodăriile colective au 
fost construite numai anul tre
cut 15 puiernițe. Rezultate bune 
în scoaterea și creșterea puilor 
s-au 
dării 
lăți. în raionul Făurei, planul de 
scoatere a puilor se realizează după 
grafic. în vederea obținerii unui nu
măr cît mai mare de pui, în gospo
dăriile colective din raionul Tecuci 
s-au identificat încă de la începutul 
anului efectivele de păsări-matcă 
sănătoase pentru producerea de ouă 
bune de incubât. în total, au fost a- 
lese un număr de 10 gospodării co
lective, care aveau un efectiv de 
20 500 păsări-matcă. încă din luna 
ianuarie s-au construit incubatoare- 
cameră la gospodăriile colective din 
Cudalbi și Drăgănești și s-au pro
curat incubatoare noi. Centrul de 
incubație de la G.A.C. „Voința“-Te- 
cuci s-a mărit, ajungînd la o capa
citate totală de 30 000 de ouă într-o 
serie. Consiliul agricol raional Te
cuci s-a preocupat și de calificarea 
îngrijitoarelor de păsări. La Casa 
agronomului din Brăila au fost

număr de pui. Gospodă-

au ■in

obținut în multe gospo- 
colective din regiunea Ga-

școlarizate 40, iar pe întregul 
raion 51 crescătoare de pui. Pen
tru obținerea puilor planificați 
pînă la 1 iunie 1964, consiliul 
agricol raional a întocmit un 
grafic de incubație. Acest grafic a 
fost discutat în ședințe cu preșe
dinții și specialiștii din gospodăriile 
colective. în urma măsurilor luate 
s-au obținut 112 500 pui, iar în pre
zent sînt în curs de incubație peste 
70 000 ouă. Datorită condițiilor cre
ate, la totalul celor 112 000 de pui 
obținuți s-a înregistrat o pierdere 
de numai 1,7 la sută. Rezultate bune 
în acțiunea de incubație au fost do- 
bîndite și în regiunile Dobrogea, 
Ploiești și altele.

Trebuie arătat însă că nu peste tot 
se acordă atenția cuvenită asigură
rii numărului de pui prevăzut pen
tru dezvoltarea sectorului avicol, 
în unele raioane din regiunile Iași, 
Oltenia și altele nu s-a urmărit în
deaproape folosirea întregii capaci
tăți a incubatoarelor existente pen
tru scoaterea unui număr cît mai 
mare de pui. în raioanele Pașcani și 
Hîrlău, din regiunea Iași, s-a folosit 
mai puțin de jumătate din capacita
tea incubatoarelor, deoarece intrarea 
acestora în funcțiune a fost tărăgă
nată pînă la jumătatea lunii aprilie. 
Stațiunea de incubație din Huși, care 
ar putea asigura puii necesari pentru 
multe gospodării colective din jur, a 
stat mult timp nefolosită. Una dintre 
cauzele situațiilor amintite a consti
tuit-o aprovizionarea slabă cu ouă 
pentru incubație. Și în raionul Bră
ila, alături de gospodăriile fruntașe 
în acțiunea de incubație, sînt altele 
unde nu se folosește întreaga capa
citate a incubatoarelor. în timp ce 
la gospodăria colectivă Traianu s-au 
scos 17 000 de pui, la cea din comu
na Cuza Vodă, care are o capacitate 
de incubație cu o treime mai mare, 
în aceeași perioadă s-au scos numai 
12 100 de pui. Pentru scoaterea unui 
număr mai mare de pui este nece
sar ca în fiecare regiune să se orga
nizeze schimbul de ouă de consum 
cu altele bune pentru incubât, între 
gospodăriile colective și cele de stat. 
De pe acum se cere ca în fiecare ra
ion să se creeze o matcă puternică 
de păsări sănătoase care să asigure 
pentru incubație ouă de cea mai 
bună calitate.

Așa cum s-a mai arătat, în unele 
locuri procentul de ecloziune este 
scăzut. La centrul avicol de la Si- 
mileasca, regiunea Ploiești, procen
tul de ecloziune a fost de 71 la sută, 
în timp ce la cel de la Blejoi de 
peste 80 la sută. Din cauză că n-au 
fost luate măsuri din vreme pentru 
a se asigura ouă corespunzătoare 
pentru incubât, în raionul Bujoru, 
regiunea Galați, din fiecare 100 de 
ouă puse la incubât au rezultat nu
mai 53 de pui. Astfel de situații a- 
rată că e necesar ca organele de 
partid, consiliile agricole și comi
siile de femei să se ocupe îndea
proape de problema bunei funcțio
nări a tuturor incubatoarelor, unde 
să lucreze cele mai conștiincioase și 
mai pricepute femei, care să asigure 
respectarea întocmai a tuturor re
gulilor de incubație stabilite de spe
cialiști.

La Craiova, Doicești și în cartierul 
Militari din București se află în con
strucție trei mari fabrici de beton 
celular autoclavizat, care vor avea 
împreună o capacitate anuală de 
producție de peste 400 000 metri 
cubi. Acest tip de beton prezintă 
mari avantaje atît în construcțiile de 
locuințe, cit și în cele industriale. 
Mai ușor decît apa, betonul celular 
autoclavizat are proprietăți supe
rioare de izolator termic și fonic și 
este folosit îndeosebi la pereții des
părțitori, acoperișuri, blocuri de zi
dărie. Fabrica de la Doicești, a că
rei construcție a ajuns într-o fază 
avansată și care va fi prima de

Concursul „Viitorii 
tehnicieni ai agriculturii 
socialiste“

S-a încheiat faza republicană a 
concursului „Viitorii tehnicieni ai 
agriculturii socialiste“, la care au 
luat parte elevi ai școlilor medii 
tehnice agricole și profesionale de 
mecanici agricoli. Pe primul loc s-au 
clasat elevii de la centrele școlare 
agricole nr. 1 din Roman, Bechet, 
Tg. Mureș și de la Școala profesio
nală de mecanici agricoli Jimbolia. 
Pe locurile II și III s-au clasat elevii 
de la școlile medii agricole și profe
sionale de mecanici agricoli din Ca
racal, Voinești, Podu Iloaie, Făcăeni 
și altele. (Agerpres)

0 bună hrănire și îngrijire
După scoaterea puilor se cere o 

mare grijă pentru creșterea lor. 
La ieșirea din ou puii sînt foar
te sensibili și au nevoie de o hrănire 
și îngrijire deosebite. Crescătoarele 
experimentate acordă atenția cuve
nită acestor probleme, obținînd re
zultate foarte bune. Bunăoară, în
grijitoarele Elena Buzea, Eleonora 
Tunea, Ioana Trifu, de la gospodăria 
colectivă Ianca, raionul Făurei, Ma
ria Necula, de la gospodăria colec
tivă din comuna Strîmbu, același 
raion, au reușit să depășească sporul

Constantin BORDEIANU

acest gen din țară cu mecanizare 
complexă și automatizare parțială, 
va folosi ca materie primă de bază 
cenușa rezultată din arderea căr
bunelui la termocentrala electrică 
din apropiere. Celelalte două fabrici 
vor folosi ca materie primă nisipul. 
La Craiova, unde se construiește 
cea mai mare dintre aceste unități, 
au început lucrările de fundație. 
Urgentarea construcției pe șantierul 
din București se realizează prin 
înălțarea scheletului 
al halei de 
beton armat 
și elemente

se realizează
de rezistență 

iabricație din stîlpi de 
prefabricați pe șantier 
din oțel laminat.

(Agerpres)

Muzeu 
de artă

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii). — 
La Medgidia s-a deschis un muzeu 
de artă plastică — o secție a muzeu
lui de artă plastică regional Dobro
gea. Acesta cuprinde 83 exponate — 
picturi, sculpturi și grafică, inspirate 
din activitatea oamenilor muncii din 
diferite domenii de activitate, pei
saje realizate de artiști plastici con
temporani : Jules Perahim, Boris 
Caragea, Ion Jalea, Dumitru Ghiață 
și alții. Acesta este cel de-al 4-lea 
muzeu de artă plastică deschis 
regiunea

1 în
ultimul timp.Dobroaea în

Motorete „Super" produse de uzinele „6 Martie

La Uzinele „6 Martie“
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BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Sînt cunoscute motoretele'„Super* 
și bicicletele produse de Uzine
le „6 Martie' din apropiere de 
Brașov. In numai doi ani, pro
ducția de motorete fabricate aici s-a 
dublat, ajungînd la 20 000 bucăți a- 
nual, iar producția de biciclete ajun
ge la peste 300 000 în anul 1964, 
iață de 3 643 bucăți fabricate în 
anul 1954. De pe benzile de mon
taj ale uzinei ies la 86 secunde o 
bicicletă și la 8 minute o motoretă.

Proiectanții și specialiștii uzinei, 
ținînd seama de cerințele variate 
ale cumpărătorilor, au lărgit gama 
de biciclete, ajungîndu-se în pre
zent să se producă 7 tipuri de bici
clete — pentru copii, tineret, băr
bați și femei. în cursul acestui an 
urmează să se fabrice în serie și 
tipurile de biciclete noi „Super", 
„Turist", „Diana" și „Felicia". Dato
rită măsurilor tehnico-organizatori
ce luate, productivitatea muncii vă 
crește în acest an cu peste .10 la 
sută față de anul trecut. Este în 
continuă îmbunătățire și calitatea 
produselor. La succesele obținute, o 
contribuție însemnată aduce și 
Uzina „Metrom"-Brașov, care furni
zează colectivului Uzinei „6 Martie' 
motoarele de 2,5 CP pentru moto
reta „Super".

ancheta Produse peltolîere
if de calitate superioară

In cadrul unei anchete întreprinse de ziarul nostru, in legătură cu 
posibilitățile și rezervele ce mai pot ți puse în valoare în domeniul 
îmbunătățirii calității produselor petroliere, recent și-au spus cuvîntul 
ingineri și tehnicieni din unele rafinării ploieștene. Despre aceeași 
problemă își spun astăzi părerea specialiști de la rafinăriile din 
Moldova.

ESENȚIALUL CONSTĂ 
ÎN TEHNOLOGIA APLICATĂ

Rafinăriei noastre 
na de a furniza cea 
din materia primă necesară Combi
natului de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice Onești. Prin a- 
ceasta se asigură o 
perioară a gazelor rezultate din pro
cesele de cracare termică și de cra
care catalitică, care, înainte de in
trarea în funcțiune a combinatului, 
se utilizau neeconomic, drept com
bustibil. Acum, din ele se obțin 
acetonă, fenol, cauciuc sintetic și alte 
produse de bună calitate, cu o va
loare ridicată.

Propria noastră experiență ne-a 
arătat că esențialul în îmbunătățirea 
calității producției este tehnologia 
aplicată la fabricarea fiecărui pro
dus în parte. La producerea gaze
lor pentru chimizare, de pildă, totul 
depinde de procesul de < fracționare 
a materiei prime. De aceea noi am 
căutat să perfecționăm acest proces, 
montînd echipament și aparatură de 
măsură și control suplimentare. A- 
ceasta a avut ca rezultat recupera
rea mai completă 
benzen și creșterea 
sului finit. Un 
țător s-a realizat 
vește eliminarea compușilor cu sulf 
din butan și propan. Pînă acum, 
pentru desulfurarea acestor produse 
foloseam un sistem neregenerativ, 
aplicât la sfîrșitul procesului de 
fracționare. Acest sistem are totuși 
o eficiență slabă, ceea ce face să 
mai rămînă componenți cu sulf în 
producția finită. în ultima vreme am 
experimentat cu rezultate bune de
sulfurarea- fracțiilor după un nou 
procedeu, regenerativ. Acest proce
deu va fi aplicat în scurtă vreme

îi revine sarci- 
mai mare parte

valorificare su-

a butanului din 
pui’ității produ- 
început promi- 

și în ce pri-

în procesul de producție și va asi
gura o bună calitate a fracțiilor.

Cu toate acestea, mai avem încă 
multe de făcut pentru a ridica la un 
nivel și mai înalt calitatea produse
lor livrate ca materii prime indus
triei petrochimice. Fracția butan- 
butilenă, de pildă, este realizată une
ori cu un conținut ridicat de apă 
și sodă. Butanul, ca și propanul, nu 
au întotdeauna o puritate constan
tă. Colectivul rafinăriei își dă sea
ma că toate acestea provoacă greu
tăți în procesul de chimizare, in- 
fluențînd asupra randamentului și 
calității produselor în unitățile care 
folosesc fabricatele noastre. în pre
zent noi punem în practică o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea în 
continuare a tehnologiei de fabri
cație și extinderea unor procedee a- 
vansate de prelucrare a țițeiului.

Pentru a respecta cu mai multă 
strictețe calitatea produselor, ne-am 
propus să montăm în instalația de 
absorbție și fracționare a gazelor un 
cromatograf — aparat care determi
nă cu mare precizie, în fiecare mo
ment, compoziția fracțiilor obținute, 
în vederea realizării acestei mă
suri solicităm sprijinul Direcției ge
nerale a prelucrării țițeiului din 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei și institutelor de speciali
tate pentru a se pune la punct 
mai repede aparatura necesară.

sibilitățile existente în fiecare secție 
de fabricație pentru lărgirea sorti
mentelor de produse și îmbunătă
țirea calității lor. Pe această bază a 
fost întocmit un plan concret de mă
suri tehnico-organizatorice. Iată cî- 
teva din cele aplicate pînă acum. în 
secția de distilație primară s-au sta
bilit, în urma încercărilor de labora
tor, parametrii optimi de funcțio
nare ai instalațiilor de rafinare și de 
neutralizare a petrolurilor și moto
rinelor. Prin îmbunătățirea agitării 
cu aer a produselor și spălarea in
tensă a agitatoarelor, înainte de în
cărcarea cu petrol brut, am reușit 
să obținem petroluri cu un grad de 
rafinare ridicat. Am realizat și mo
torine cu congelări scăzute, de pînă 
la minus 15 grade C. în urma mo
dificării regimului tehnologic de 
distilație atmosferică a țițeiului, ob
ținem aceste motorine direct din co
loanele de fracționare. Se reduc 
astfel consumurile specifice de chi
micale, iar pierderile de manipulare 
sînt mai mici.

Rezervele interne pentru îmbună
tățirea calității petrolurilor și moto
rinelor nu au fost epuizate. în pre
zent ne îndreptăm eforturile în di
recția obținerii de motorine cu cu
loare deschisă și aspect limpede. în 
acest scop vor fi aduse o serie de 
adaptări instalației de distilație at
mosferică nr. 2 și circuitului
manipulare a motorinei din depo
zit. In procesul de fabricare a mo
torinelor cu congelări scăzute re
zultă un distilat parafinos greu. Un 
grup de specialiști din cadrul rafi
năriei și-a propus să studieze posi
bilitatea valorificării acestui semi
fabricat în instalația de cracare ter
mică, pentru a se obține din el pro
duse valoroase, ca benzine, fracții 
de gaze și altele.

de

cit

Gheorghe NICOLESCU 
inginer-șef al Rafinăriei Onești

PETROLURI Șl MOTORINE 
SUPERIOARE

Recent, conducerea rafinăriei Dăr- 
mănești a analizat, cu sprijinul a 
numeroși tehnicieni și ingineri, po

PRIMIREA DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI AUSTRIAC 
DE CĂTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit luni la Consiliul de 
Stat delegația parlamentului aus
triac condusă de Rosa Jochmann, 
membru al Consiliului Național al 
Austriei, care face o vizită în țara 
noastră, la invitația Marii Adunări 
Naționale.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Ștefan Voitec, președintele

Marii Adunări Naționale, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Pompiliu Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și deputați 
în Marea Adunare Națională.

Au fost de față dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei în R. P. Romî- 
nă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Ing. Mihai SPIRIDON 
Ing. Ion RADU 
Rafinăria Dărmăneștî

(Continuare în pag. Il-a)

Seismologii la lucru
• La subteran cu viteza sateliților
• Semnale adîncuri

Comisia a III-a a Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
a adoptat propunerea R. P. 
Romîne cu privire la livrări de e- 
chipament industrial pe credit și 
rambursarea lui prin cote-părți din 
producția astfel obținută sau prin 
alte produse ale țărilor în curs de 
dezvoltare, propunere la care țara 
noastră este coautoare cu Indone
zia, Republica Arabă Unită și Tan- 
ganica. Propunerea a fost adoptată 
iără nici un vot contra. (Alte amă
nunte în pag. IV-a).

societăți cooperatiste tunisiene". 
Sînt prevăzute indemnizații care ur
mează să fie plătite foștilor proprie
tari. Legea afectează aproximativ 
300 000 de hectare.

(Continuare în pag. III-a)

La incubatorul gospodăriei colective „8 Martie” din comuna Chirnogl, raionul Oltenița, unde se produc în 
acest an 50 000 pui, se aerisesc ouăle puse la incubație

Adunarea Națională a Tunisiei a 
adoptat o lege cu privire la prelua
rea terenurilor agricole apartlntnd 
cetățenilor străini — în majoritate 
francezi. In după-amlaza zilei au 
fost luate primele măsuri în ve
derea aplicării legii în regiunea 
Souk El Khemis. Legea prevede că 
„pămînturile agricole nu pot a- 
parțlne decît unor persoane fizice 
de naționalitate tunisiană sau unor

La Seul a fost anunfafă compo
nenta noului guvern sud-coreean 
alcătuit de Chung II Kwon, care a 
fost numit prim-ministru și ministru 
de externe. Primul ministru a decla
rat că principalele obiective ale 
noului cabinet sud-coreean sînt : 
„realizarea unei stabilități a econo
miei, stabilirea de 
cu Japonia și lupta 
rupției din guvern".

relații normale 
împotriva co-

ți Republica 
au hofărîf sfa- 
dlplomafice șl

Republica Cuba 
Congo (Brazzaville] 
bilirea de relații 
schimbul de ambasadori — s-a a-
nunțat într-un comunicat comun sem
nat de ambasadorul Cubei în Gha
na și ministrul afacerilor externe și 
al informațiilor al Republicii Congo.

TELEGRAMA
De la bordul avionului cu care a zburat deasupra teritoriului Romî- 

niei în drum de la Sofia spre Praga, președintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Ahmed Ben Bella, a transmis o telegramă pre
ședintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prin care adresează salutări călduroase poporului romîn, partidului și 
guvernului său și exprimă urări pentru prosperitatea poporului romîn 
pe calea progresului și a păcii.

(Agerpres)

Am asistat recent la o experiență, pe 
care (vă spunem de la început) n-o s-o 
puteți reproduce chiar atît de ușor. Ima- 
ginați-vă totuși ce s-ar întîmpla dacă ați 
lua o greutate de metal de o jumătate 
de tonă, ați suspenda-o de un cablu și 
ați sufla peste ea.

Nu, nu vă grăbiți cu răspunsul, cu ex
primarea neîncrederii în forța plămînilor 
dumneavoastră. Dacă ați vedea, amplifi
cat de aparate sensibile, modestul efect 
al suflului, ați exclama, uluiji, fără a vă 
gîndi la Galileo Galilei — „și totuși se 
mișcă !"

Am putut vedea cum, o greutate sus
pendată, de 540 kg oscilează sub influ
ența suflului unui om I Cele 540 kg cons
tituie greutatea unui original pendul me
canic, în stare să înregistreze cele mai 
ușoare oscilații, pe care le amplifică de 
180 ori. Bine, bine, veți spune, dar cui 
îi folosește o asemenea experiență și 
cine are nevoie să amplifice mișcarea de 
atîtea ori ?

Pe ea se bazează activitatea seismolo
gului care operează cu amplificări de 
mișcare de 20 000—30 000 sau chiar de 
100 000 de ori.

La sfafia seismologică din București, 
una din cele 7 din țară, se află o hartă 
neobișnuită cu linii și cercuri care mar
chează și înconjoară anumite zone, mai 
ales în inima munților, concentrate cu 
deosebire la înfîlnirea Carpajilor răsări- 
teni cu . cei meridionali. Este harta ma- 
croseismică a țării, rodul muncii îndelun
gate a nenumărați specialiști. Studiind 
periodicitatea, energia și caracteristicile 
mișcărilor seismice ale scoarței, aceștia 
atrag atenția asupra unor fenomene care 
se petrec în adîncuri și a căror cunoaș
tere are o deosebită importanță practică. 
Să nu ne referim aici decît la construc
tori, principalii interesați în cunoașterea 
caracteristicilor seismice ale diferitelor 
regiuni. Nici un nou cartier, nici o uni
tate industrială, nici un baraj nu e ridi
cat pînă nu se știe ce mișcări ale scoar
ței pot fi posibile în zona respectivă. In 
funcție de răspunsul dat la această între
bare, sînt luate măsuri practice pentru 
evitarea eventualelor surprize.

Undele seismice care st-ăbat scoarța și 
inferiorul Pămîntului cu viteza unui sate
lit artificial aduc la stațiile seismologice, 
ca niște adevărați mesageri ai adîncu- 
rilor, vești despre structura interioară a 
globului terestru. Cu ajutorul acestor 
unde a putut fi determinată, de exemplu, 
grosimea scoarței pămîntești. Pe terito
riul țării noastre această grosime este de 
50—60 km sub București, 70—75 km 
sub munții Vrancei, 25 km în nordul 
Moldovei etc.

La unul din pendulli mecanici de la 
stafia selsmologlcă din București

O atenție deosebită esfe acordată 
munților Vrancei, regiune în care mișcă
rile tectonice sînt cele mai frecvente în 
jara noastră. Aici au avut epicentrul lor 
cele mai puternice cutremure observate 
în ultimele decenii la noi. Pentru studie
rea mai amănunțită a acestor fenomene 
în munții Vrancei vor începe lucrările de 
construcție a unei stații seismologice mo
derne care va fi dotată cu aparate sensi
bile, capabile să înregistreze cele mai 
slabe mișcări ale straturilor. O depla
sare de un micron va fi înregistrată de 
aparate ce vor amplifica mișcarea de 
20 000, 30 000 sau chiar 100 000 de ori, 
reprezentînd-o pe hîrtie prinfr-o linie 
lungă de 2—3 sau chiar 10 centimetri I

Stațiile noastre seismologice colaborea
ză sfrîns cu Instituții similare de peste 
hotare. Buletinul seismic provizoriu întoc
mit de ele se expediază lunar la apro
ximativ 180 de stații din lume, primin- 
du-se în același timp buletine asemănă
toare din străinătate. Seismografii noștri 
■își aduc contribuția la activitatea diferite
lor organizații internaționale de geofi
zică : Uniunea internațională de geode
zie și geofizică, Comisia europeană de 
seismologie și altele.

Dumitru MINCULESCU
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Gospodarii PrwfWp 
și deservirea în ca

Ca urmare a construcției de lo
cuințe desfășurate în ultimii ani, 
Craiova capătă un aspect din ce în 
ce mai modem. Grupuri masive de 
clădiri au apărut în centru. Dar, mai 
ales, s-au ridicat în ritm rapid în
tregi cartiere în diferite puncte la 
marginea orașului — pe strada Unirii, 
Calea București, Brazda lui Novac. 
Numai în ultimii doi ani s-au con
struit peste 5000 de apartamente. 
Gîndul la locatar, la confortul care 
trebuie să i se ofere, s-a vădit încă 
din proiecte. Spațiul locuințelor este 
chibzuit gospodărește, s-au îmbună
tățit instalațiile interioare, finisaje
le. Sînt prevăzute construcții de 
localuri comerciale și alte unități de 
deservire.

CALE LUNGĂ

noroiul, în drum spre autobuz. A- 
cesta trece numai pe la capătul 
străzii, tocmai pentru a ocoli dru
murile desfundate. Cale lungă — iar 
sfîrșitul încă nu i se vede.

E NEVOIE DE MULTE BRAZDE...

Am vizitat recent aceste noi car
tiere ale Craiovei. Am stat de vor
bă cu locatari din blocurile de pe 
strada Unirii. Istoria cartierului, 
născut cu doi ani în urmă, este 
scurtă.

— Cum s-a organizat viața de zi 
cu zi în această parte nouă a ora
șului ? — am întrebat.

— La început am avut greutăți. 
Constructorii se îngrijeau să dea în 
folosință cît mai repede locuințele, 
dar uitau de celelalte ce ne erau 
necesare. Unitățile comerciale erau 
puține și funcționau în 
provizate.

Astăzi cartierul are 
comercial elegant, altul 
strucție. E drept, termenele la care 
trebuiau să fie date în folosință au 
fost mult depășite. Locatarii ar fi 
dispuși să treacă peste aceste rămî- 
neri în urmă ale constructorilor, dar 
nu se pot împăca cu faptul că lu
crările de amenajare a străzii și a 
drumurilor de acces la blocuri îna
intează în ritmul melcului. Din 
toamna anului trecut și pînă acum 
s-a făcut prea puțin în această pri
vință. Deși vremea este favorabilă, 
la aceste lucrări nu sînt folosiți de- 
cît cîțiva muncitori. Cînd plouă, lo
catarii dau o adevărată bătălie cu

localuri im-

un complex 
este în con-

Iată-ne în cel mai nou cartier al 
orașului — Brazda lui Novac, 
apartamentele 
pînă acum circa 300 de familii. Al
tele își vor primi în curînd locata
rii. Dată fiind amplasarea cartieru
lui, gospodarii orașului, constructo
rii ar fi trebuit să manifeste o 
mai mare grijă pentru crearea 
complexului de condiții necesa
re confortului și deservirii lo
catarilor. Proiectele prevăd con
struirea aici a două complexe co
merciale, străzi și drumuri de acces 
etc. Ceea ce se poate vedea astăzi 
în Brazda lui Novac este însă la 
mare distanță de proiecte. Oamenii 
merg pentru cumpărăturile zilnice 
la unități comerciale depărtate. S-au 
făcut, pe ici-colo, încercări timide de 
a așterne, pe căile de acces, dale 
de beton, dar lucrările sînt de slabă 
calitate. Dalele nu sînt bine fixate 
în teren, unele sînt de pe acum spar
te, între ele sînt goluri mari. Le
genda spune că pe aceste meleaguri 
Novac, căpitan de oaste, a ridicat o 
întăritură, răsturnînd o singură braz
dă. După cît se vede, celor de la 
T.R.C.-Oltenia le vor trebui încă 
multe „brazde“ pentru a duce la 
bun sfîrșit această lucrare. Negli
jențe, omisiuni se întîlnesc și la clă
diri. Intrările la blocuri, scările nu 
sînt finisate. Din cauza unor defec
țiuni la pompa de apă, instalațiile 
respective din blocuri nu pot fi fo
losite. Noaptea, cartierul nu este ilu
minat. S-ar fi cuvenit și o grijă co
respunzătoare spre a se amenaja un 
spațiu de joacă pentru copii.

— Unde puneți scrisorile ? — i-am 
întrebat pe locatari.

— Ehei, tocmai la 1 kilometru de 
aici...

Desigur, nu în fiecare zi trebuie 
să pui o scrisoare la cutia poștală.

In 
de aici s-au mutat

Dar sînt drumuri care trebuie făcute 
zilnic — după pîine, lapte și alte 
alimente. Nu există nici măcar o 
tutungerie, iar cea mai apropiată 
farmacie se află la circa un kilo
metru. Nici legătura cu mijloacele 
de transport în comun nu e la în- 
demînă. Este limpede că toate aces
te neajunsuri implică din partea 
cetățenilor cheltuială de timp, efor
turi suplimentare.

ÎNCĂ UN VLĂSTAR

Există o literatură de bună calitate pe 
marginea muzicii fără de care este 
greu să înțelegi aspecte importante ale 
unor lucrări sau ale creației unui com
pozitor în general — și asemenea li
teratură are rostul ei ce nu trebuie sub
apreciat, mai ales în vremea noastră în 
care interesul pentru această artă este 
tot mai larg. Situîndu-se între nota de 
enciclopedie și monografie sau studiu 
de specialitate, lucrările de popularizare 
sînt cu afît mai interesante cu cît mij
loacele de expunere literară reînvie 
plastic nu numai biografia unor artiști 
de seamă, dar adesea o întreagă epocă 
ce explică apariția și activitatea lor.

Un argument viu în favoarea litera
turii despre acest domeniu este opera 
unuia dintre cei mai entuziaști și con
secvenți iubitori ai acestei arte, scrii
torul umanist Romain Rolland. Portre
tele lui Haendel, Beethoven, Wagner, 
Berlioz făurite cu migala unui gravor și 
întemeiate pe documente controlate cu 
maximă grijă și exigență au apropiat de 
muzică pe mulți, învățîndu-i metodic, 
niciodată dăscălește, cum să descopere 
și să guste frumusețile acestei arte. Prin 
intermediul cuvîntului scris, Romain 
Rolland îl poartă pe cititor, ca un pri
ceput și pasionat ghid, în lumea în care 
gustul și competența scriitorului au așe
zat valorile și frumusețile acestei arte, 
în așa fel încît să poată fi lesne comu
nicate și altora.

Volumul „Călătorie în țara muzicii", 
apărut recent în Editura Muzicală, îl in
troduce pe cititor în ținuturi mai puțin 
cunoscute ale întinsului imperiu al 
muzicii. Bazîndu-se pe însemnări ale 
unor călători și scriitori de jurnale in-

time (ca jurnalul celebrului Samuel 
Pepys), Romain Rolland reconstituie, 
cu talentul pe care-l cunoaștem, o în
treagă epocă — aceea a preclasicis- 
mului muzical din secolele XVII și 
XVIII. Larga panoramă pe care o alcă
tuiește din înlîmplări — multe anecdo
tice, din fapte aflate în documente, din 
mărturisirile artiștilor, ne permite să în
țelegem mai bine contribuția proprie a 
fiecărui compozitor, dezvăluindu-ne a- 
mănunte semnificative privind ideile șl 
preocupările epocii, locul muzicii și al 
făuritorilor ei în viafa societății, cum 
se desfășurau spectacolele și concer
tele în marile orașe din Franța, Italia, 
Germania și Anglia.

Romain Rolland nu este numai un 
istoric exact, plin de înțelegere, ci și 
un remarcabil portretist. Figuri ale unor 
creatori ca Telemann, Metastasio, Gluck, 
Grétry, Berlioz, Hugo Wolf sînt reali
zate cu măiestrie. Parcurgînd paginile 
sale, intri în intimitatea vieții acestor 
artiști, în laborafoiul lor de creajie. 
Departe de a fi o îngrămădire de do
cumente, evocările lui Romain Rolland 
insistă pe sensul muzicii, pe mesajul de 
idei pe care ea îl exprimă, Prin aceasta 
și noul volum (tradus în romîneșfe de 
Silvian losifescu și Vera Călin) este o 
pledoarie pentru arfa pătrunsă de idea
lurile nobile ale oamenilor din toate 
timpurile.

„Călătorie î#i jara muzicii" se citește 
cu mare interes, cu plăcere, fiind scrisă 
(și tradusă) înfr-un ritm alert, colorat, 
care oferă numeroase satisfacții artis
tice.

★

o Au văzut lumina tiparului vo
lumele de versuri „Poemele verii" de 
Emil Giurgiuca (Editura pentru lite
ratură) și „Iubirea iubirilor" de 
George Demetru Pan (Editura tinere
tului).

In Editura Academiei R. P. Romine 
a apărut cel de-al IV-lea volum din 
„Operele" lui Nicolae Bălcescu, în 
care este tipărită „Corespondența" 
sa dintre anii 1838 șl 1852. Volu
mul înmănunchează scrisori adre
sate unor prieteni al săi sau unor 
oameni politici care au participat 
la revoluția din 1848 cum ar 11 Ion 
Ghica, Vasile Alecsandrï, A. G. 
Golescu, Alecu Russo, C. A. Ro- 
setti șl alții. Multe din aceste scri
sori întregesc, prin conținutul lor, 
opera publicistică a lui Bălcescu. 
Mai sint cuprinse în volum o sea
mă de documente, note și mate
riale, precum șl numeroase repro
duceri după manuscrise șl stampe. 
Ediția, tipărită în bune condiții 
grafice, a fost îngrijită șl prefațată 

de C. Zâne.

Cronica judiciara

Omul cu trei nume 
și zece profesiuni

Cartierul de pe Calea București 
este cel mai mare dintre tinerele 
vlăstare ale orașului. El numără cir
ca 3000 de apartamente, cu perspec
tiva ca în următorii doi ani să li se 
adauge alte peste 4000. Neglijențe în 
muncă ale constructorilor se fac 
simțite și aici : nu numai că ei nu 
se ocupă de amenajarea drumurilor, 
dar lasă în urma lor gropi neastu
pate, materiale nestrînse etc, fără 
a se sinchisi de aspectul locului. Cu 
mare întîrziere s-a construit un 
complex comercial, dar au trecut 
două luni de la terminarea lui și 
încă nu și-a deschis porțile pentru 
consumatori. Direcția comercială nu 
a avut timp să-i completeze mobi
lierul...

In cele trei cartiere lipsesc spații
le verzi, și ele prevăzute în proiec
te. S-ar fi cuvenit ca sfatul popu
lar orășenesc, în calitate de bene
ficiar al blocurilor, să pretindă con
structorilor amenajarea terenului din 
jurul clădirilor, să organizeze, a- 
vînd sprijinul locatarilor, plantarea 
de flori și arbuști, care ar înfrumu
seța peisajul.

★

Fondurile alocate de stat con
strucțiilor de locuințe la Craiova, ca 
și în toate orașele țării, sînt însem
nate. De aceasta trebuie să țină sea
ma gospodarii orașului și să pretin
dă constructorilor lucrări executate 
rapid și de bună calitate, acordînd 
și amănuntelor atenția datorată an
samblului. Sfatul popular are în a- 
ceastă privință un cîmp larg de ini
țiativă. In acțiunile sale îl pot aju
ta, și mai mult decît pînă acum, ce
tățenii noilor cartiere, antrenați de 
deputați și de comitetele de blocuri. 
Este doar și aici o părticică din 
eforturile depuse pe întregul oraș 
în întrecerea pentru cea mai fru
moasă și mai bine gospodărită loca
litate din țară.

Em. MIHĂILESCU 
Radu APOSTOL

Evocarea
unui mare

Editura Meridiane a publicat de 
curînd volumul Paul Gusty, scris 
de Victor Bumbești, lucrare Închi
nată unuia dintre cei 
nenți regizori pe care 
trul nostru. Subliniind 
le în activitatea lui P. 
popularizării teatrului 
mai largi, organizarea procesului 
de creație scenică pe baze esteti
ce, necesitatea de a convinge pe 
actori să joace cît mai simplu și 
mai firesc, autorul cărții indică de 
fapt contribuția acestui devotat 
slujitor al scenei la dezvoltarea 
regiei teatrale romînești. ■

P. Gusty a intrat „ ...----  ...
„sufleur și copietor de role' ; a 
fost elev al lui M. Pascaly, Al. 
Gatineau, Gr. Manolescu și a 
prins multe din tainele meșteșu
gului regiei de la I. L. Caragiale, 
de care s-a legat printr-o stator
nică prietenie artistică. A fost 
traducător, localizator, regizor de 
culise, însfîrșit director de scenă, 
dascăl al unui mare număr de ac
tori și regizori de mai tîrziu.

Volumul subliniază faptul că în 
crezul artistic al lui P. Gusty locul 
central îl ocupau omul și realita
tea; de aici strădania sa de a le 
înfățișa pe scenă cît mai veridic 
și mai complex. „Teatrul pornește 
de la viață și trebuie să se întoar
că la ea", spunea el adesea. Vor
bind despre stilul și metoda de lu
cru a lui P. Gusty, V. Bumbești pre
cizează că baza muncii sale de re
gizor a fost studiul. Improvizația,

mai proemi- 
i-a avut tea
ca principa- 
Gusty ideea 
în mase cit

în teatru ca

de-

Mircea SIMIONESCU

„inspirația" de moment, indicațiile 
nemotivate logic și artistic au fost 
străine concepțiilor despre regie 
ale acestui eminent om de teatru. 

Analiza modului în care se in
terferează în arta lui P. Gusty di
versele concepte regizorale ale 
vremii este întreprinsă cu compe
tență și profunzime de către Flo
rin Tornea în Cuvîntu! introductiv 
(de fapt un amplu studiu). Acest 
studiu fundamentează din punct de 
vedere teoretic unele capitole in
suficient adîncite din cuprinsul 
cărții; totodată autorul prefeței fi
xează momentul istoric al apariției 
lui' P. Gusty în teatrul nostru, re- 
zumînd ceea ce se cunoscuse prin 
C. Caragiale, M. Millo, M. Pascaly, 
St. Vellescu, ca artă a regiei, îna
inte de ivirea acestui maestru al 
scenei, și amintind pe unii dintre 
elevii lui : P. Liciu, Ion Brezeanu, V. 
Toneanu, N. Soreanu, dintre actori, 
iar dintre regizori V. Bumbești, I. 
Șahighian etc. Deși aduce reale 
servicii cititorului, totuși studiul mi 
se pare pe alocuri prea lung, repe- 
tînd unele lucruri cuprinse în tex
tul cărții.

Punînd la îndemîna publicului 
cartea despre Paul Gusty, într-o 
ținută redacțională ce se cuvine a 
fi remarcată, Editura Meridiane 
umple un gol în publicistica noa
stră teatrală și se angajează, 
sperăm, să facă din astfel de a- 
pariții o preocupare mai susținută.

® „Oameni cu simțul humorului“ 
se intitulează culegerea de schițe 
satirice semnată de Ion Băieșu (Editu
ra tineretului).

o In Editura pentru literatură uni
versală au apărut :

— „Teatru“ de Johann Wolfgang 
Goethe (colecția „Clasicii literaturii 
universale“), cuprinzînd piesele „Götz 
von Berlichingen“, „Ifigenia în Tau
rida“, „Egmont“ și „Torquato Tasso“. 
Prefața este semnată de acad. Tudor 
Vianu.

— Volumul XI din „Operele" lui 
Balzac, reunind lucrările „Vărul 
Pons“, „Capodopera necunoscută", 
„Z. Marcas“, „Gaudissart al II-lea“, 
„Comedianți fără s-o știe", „Un 
de afaceri".

— Volumul 28 din „Operele" __
Maxim Gorki care conține scrisori, te
legrame, dedicații datate între anii 
1889—1906.

— Romanul „Ghepardul“ de Giu
seppe Tomasi di Lampedusa.

— „Judecătorul și călăul“ roman de 
Friedrich Dürrenmatt ; volumul cu
prinde și nuvela „Pana de automobil“.

om

lui

„Versuri" se intitulează volu
mul tipărit de Editura pentru lite
ratură care reunește creația poe
tică a Magdei Isanos. Ediția este 
îngrijită și prefațată de Marin 
Bucur. Reproducem una din ilus
trațiile lui Mihu Vulcănescu la a- 
cest volum.

Mlhal FLOREA

Doua lucrări despre aspecte 
actuale ale limbii

Semnînd în ultimii ani, în pagi
nile ziarului „Informația Bucu- 
reștiului", rubrica „Limba noastră" 
și discutînd în cadrul acesteia as
pecte actuale ale limbii și în spe
cial construcții gramaticale sau 
fapte de lexic a căror întrebuin
țare greșită constituie abateri de la 
normele limbii literare, N. Mihăes
cu a adunat un bogat material 
care a stat la baza celor două lu
crări ale sale apărute în ultima 
vreme : „Limba noastră“. Proble
me de lexic și construcții grama
ticale. (Editura didactică și peda
gogică) și „Abateri de la exprima
rea corectă“ (Editura științifică).

Reluînd însemnările publicate 
anterior în ziar, N. Mihăescu a 
omis exemplele accidentale, reți- 
nîndu-le doar pe cele care ilus
trează greșeli mai frecvente, dato
rate fie nerespectării normelor și 
regulilor limbii literare, fie lipsei 
de interes pentru o exprimare co
rectă, îngrijită.

In ambele lucrări autorul a gru
pat problemele discutate în mai 
multe capitole, în funcție de corn-

partimentele limbii la care acestea 
se referă — vocabular, morfologie, 
sintaxă, — atrăgînd atenția și asu
pra unor greșeli de ortografie sau 
asupra unor neglijențe de ordin 
stilistic mai des întîlnite : repetări 
inutile, exprimări echivoce, clișee 
lingvistice etc. Organizînd în acest 
fel materialul, autorul a putut in
sista mai mult asupra comentării 
exprimărilor incorecte, explicînd 
normele limbii literare și ilustrîn- 
dzi-le într-un mod convingător cu 
citate din operele scriitorilor cla
sici și contemporani sau din pe
riodice.

Redactate într-un stil accesibil, 
destinate nu specialiștilor, ci ma
sei largi de cititori, lucrările lui 
N. Mihăescu își dovedesc utili
tatea, contribuind, alături de emi
siunile de la radio sau de rubri
cile din periodice destinate acelo
rași scopuri, la cunoașterea regu
lilor limbii, la cultivarea unei ex
primări corecte, armonioase și ex
presive.

M. POP

Era cunoscut sub trei nume : 
Stan Constantin, Stănescu Con
stantin, Puiu Stănescu. Se reco
manda, după caz : inginer meca
nic, inginer dispecer la Sfatul 
popular al Capitalei, inginer pro
iectant, consilier la Ministerul 
învățământului etc. Poseda o 
listă lungă de funcții. Avea slă
biciune însă pentru titlul de in
giner. In această falsă calitate a 
încercat să se angajeze și la 
Trustul de construcții hidroener
getice Constanța.

Era prezentabil, inspira în
credere, nu-i lipsea îndrăznea
la. S-a apucat și de trafic de in
fluență. Ca să-și dea gata mai 
ușor victimele, se plimba toată 
ziua într-un „Opel Kadet", cum
părat în perioada de prosperi
tate a afacerilor. își recruta cli- 
enții dintre cei care, eludând 
legile în vigoare, căutau să-și 
asigure pe căi lăturalnice anu
mite avantaje și, bineînțeles, 
dintre naivi și creduli. Au fost 
și oameni cinstiți care au căzut 
in plasa lui, făcînd apel la niște 
servicii de care n-aveau nevoie. 
Cum era cazul, printre altele,* al 
unei cetățene care voia să-și în
scrie copilul la o școală profe
sională sau al unui muncitor ve
nit să se înscrie la examenul de 
șofer. Cei amintiți n-aveau, evi
dent, nevoie de nici un fel de in
tervenții și e de neînțeles cum 
oameni în toată firea s-au lăsat 
prostiți de acest escroc.

Stan Constantin se oferea să le 
„aranjeze" tuturor situația în 
schimbul unor aconturi substan
țiale destinate să „ușureze întoc
mirea „formelor" — după cum 
își asigura el clienții. Urma, 
de regulă, o întreagă punere 
în 
iluzia că e un om cu 

le dea 
„relații“,

scenă menită să

cu amici „influenți" : forma nu
mere de telefon fictive, avea 
convorbiri imaginare cu persoa
ne presupuse a ocupa posturi de 
răspundere. Și pentru a le cîș- 
tiga definitiv încrederea, mai 
făcea cu ei și cîte o plimbare cu 
„Opelul“ pe la diferite instituții, 
abandonîndu-i apoi prin holuri 

■— ca să aștepte de pomană un 
rezultat pe care n-aveau să-l 
vadă niciodată. E inutil să spu
nem că Stan Constantin nu era 
primit nicăieri, nu cunoștea pe 
nimeni și nu aranja altceva de- 
cît transferul unor sume de bani 
din buzunarele celor trași pe 
sfoară în buzunarele proprii.

Afacerile i-au mers bine și 
naivi au fost destui, judecind 
după cei 27 000 lei strînși într-un 
an și ceva de activitate, plus cu
poane de stofe, damigene cu vin 
și consumații pe la restaurante. 
Arestat de organele de miliție, 
în tot timpul cercetărilor s-a 
dovedit un infractor înrăit, re
calcitrant, încercînd să deruteze 
ancheta. Cu acest prilej s-a des
coperit că mai avea la activul 
său și o condamnare pentru furt 
din avutul obștesc.

Deferit justiției pentru cinci 
delicte : trafic de influență, în
șelăciune în dauna avutului ob
ștesc și particular, abuz de în
credere și uzurpare de titluri, 
omul cu trei nume și zece profe
siuni a fost condamnat la 5 ani 
închisoare corecțională și 6 ani 
interdicție corecțională. Sumele 
provenite din trafic de influență 
au fost trecute în patrimoniul 
statului. „Opelul“ și alte obiecte 
au fost confiscate. După respin
gerea recursului, 
mas definitivă.

sentința a ră-

V. SEBASTIAN

(Urmare din pag. I-a)

TOT DESPRE CALITATEA
MATERIEI PRIME

de 
în 
în 
al 
în

Pe bună dreptate tovarășul Ion. 
Nicolescu, inginer-șef al Rafinăriei 
Teleajen, arăta în răspunsul său la 
ancheta întreprinsă de ziar că 
calitatea materiei prime folosite 
procesul de fabricație depinde 
mare măsură nivelul calitativ 
produselor petroliere rezultate, 
legătură cu calitatea țițeiului tri
mis rafinăriilor am și eu cîteva 
observații. în majoritatea cazurilor 
schelele de extracție își respectă 
condițiile contractuale și ne livrează 
țiței curat, de bună calitate. Sînt to
tuși perioade cînd țițeiul care ni se 
trimite are un conținut prea ridicat 
de impurități și sare. în loc de cel 
mult unu la sută impurități și 6 kg 
sare la un vagon de țiței noi pri
mim din cînd în cînd țiței ce con
ține pînă la 10—12 la sută impuri
tăți și 15—20 kg sare la vagon. A- 
ceasta duce la micșorarea capacită
ții instalației de desalinare, la 
mite perturbări în instalațiile 
distilație atmosferică.

Nu se respectă întotdeauna 
sorturile de țiței stabilite prin 
tract. Din această ca- ză, uneori sin
tern puși în situația de a folosi la 
instalațiile de cracare termică păcu
ra asfaltoasă, care înfundă și coc- 
sează cuptoarele. Sîntem de părere 
că nu numai cei ce lucrează la sche
le trebuie să depună eforturi pentru 
îmbunătățirea calității țițeiului^ ci 

anu- 
de

nici 
con-

și cei ce muncesc la întreprinderea 
de transport țiței prin conducte din 
Ploiești — întreprindere care apro
vizionează rafinăriile cu materie 
primă. Conducerea acestei întreprin
deri trebuie să ia măsuri ca peste 
tot să se preia țițeiul bine separat 
de impurități și selecționat pe ca
lități. în acest fel fiecare tonă de 
țiței va fi superior valorificată, iar 
calitatea produselor petroliere va fi 
și mai mult îmbunătățită.

Ing. Gheorghe CHISELEF 
șeful serviciului fabricație 
Rafinăria Onești

PRODUS CU 0 MAREUN
VALOARE ECONOMICĂ

Alături de benzină cu cifră octa
nică ridicată, de fracții de propan și 
de butan sau de motorine superioa
re, cocsul de petrol este unul din 
produsele cele mai valoroase obți
nute la Rafinăria Onești. El este 
folosit la fabricarea electrozilor, în 
industria aluminiului, precum și în 
industria electrotehnică. Acest pro
dus se obține din reziduuri grele re
zultate de la prelucrarea țițeiului, 
reziduuri care singure n-au nici o 
valoare.

în urmă cu un an cocsul produs 
de noi nu corespundea întotdeauna 
indicilor calitativi prevăzuți. El 
conținea un procent prea ridicat de 
produse volatile, o cantitate însem
nată de cenușă și apă. Colectivul 
nostru a -tudiat diferite căi pentru 
a îmbunătăți calitatea cocsului. In 
scopul reducerii conținutului de pro
duse volatile s-a recurs la ridicarea 

temperaturii în camerele de cocs de 
la 485 grade la 500—510 grade C. 
Rezultatele au apărut imediat : pro
centul de substanțe volatile a scăzut 
la 5 la sută. Dar prin aceasta a apă
rut o nouă greutate. Ridicarea tem
peraturii a făcut să crească și duri
tatea cocsului, care a atras după sine 
dificultăți la tăiere. Dar și problema 
tăierii a fost rezolvată prin monta
rea unei pompe hidraulice mai pu
ternice. Procentul de cenușă va fi și 
el redus în scurt timp prin punerea 
în funcțiune a unei stații de decan
tare a apei. Stația va asigura nece
sitățile de apă curată, eliminînd po
sibilitatea depunerii de impurități 
în porii cocsului și, deci, de formare 
a cenușei.

Sînt condiții ca să îmbunătățim și 
mai mult calitatea cocsului de pe
trol. încercările întreprinse în ulti
ma vreme în rafinărie au arătat că, 
prin calcinare, conținutul de produ
se volatile din cocs poate fi în con
tinuare micșorat. Supus unei tempe
raturi înalte, în absența aerului, se 
obține un cocs cu numai 0,5 la sută 
substanțe volatile și cu 0,4 — 0,6 la 
sută apă. Pe baza acestor încer
cări s-a construit și se află în probe 
în rafinăria noastră o instalație de 
calcinare, care va intra curînd în 
funcțiune. Ca urmare, se va îmbur 
nătăți mult rezistența electrică a 
cocsului, acesta putînd fi utilizat cu 
cele mai bune rezultate în industria 
de electrozi, de carbid, de aluminiu.

Ing. Gheorghe STANCIU 
șeful instalației
de cocsare întîrziată 
de la Rafinăria Onești

TEATRE ® CINEMA © TELEVIZIUNE

Berliner atraction

Aventurile unul
Patria (9; 12; 15; 

15; 18: 21), Grivița

TEATRE : Teatrul de stat de operetă: 
Prințesa circului — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia): Maria Stuart — (orele 19); (Sala 
Studio) : O femeie cu bani — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din 
bd. Magheru): Peer Gynt — (orele 19,30); 
(Sala Studio) : Casa cu două intrări — 
(orele 20). Teatrul de Comedie : Șeful 
sectorului suflete — (orele 19.30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : N-avem 
centru înaintaș — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copil și tineret (Sala din str. C. 
Miile) : Acuzarea apără — (orele 20) ; 
(Sala pentru copil, din str. Etemia Gri- 
gorescu nr. 24): Nu prea Albă ca zăpada 
și Motanul descălțat — (orele 16). Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : O carte despre frumusețo — (o- 
rele 20). Teatrul „Țăndărică" (Sala din 
str. Academiei) : Cartea cu Apolodor — 
(orele 16), Eu și materia moartă — lorele
20.30) . Circul de stat : ~ "
— (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : 
tlnăr — cinemascop : 
18; 21), Festival (9; 12; io; io; zi;, kirivița 
(9; 12; 15; 18; 21). Liturghia de la miezul 
nopții — cinemascop : Republica (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Flamura (10; 12; 14,30;
10,30; 18,30; 20,30). Un om care nu există: 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Bucu
rești (10; 12; 15; 17; 19; 21), Modern (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Anaconda : Ca
pitol (9,30 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Ex
celsior (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Me
lodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Nu
pleca : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30).  Rude de sînge : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Volga (16; 
18,15: 20,30). Dragoste lungă de-o seară: 
Lumina (de la orele 10 la orele 14 ru
lează în continuare ; 16; 18,15; 20,30),
Giuleștl (10; 12,15; 15.30; 17,45; 20,15), Lu
ceafărul (16; 18,15; 20,30). Program de fil
me documentare : 
orele 10 la orele 21 rulează în conti
nuare). Cum stăm, tinere ? înfrățirea 
între popoare (14; 16; 18; 20), Munca (15; 
17; 19; 21). Totul despre Eva : Cultural 
(15; 17,45; 20,30), Arta (15; 17,45; 20,30),
Cotroceni (15; 18; 20,45). Kaloian : Fero
viar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Limu
zina neagră — cinemascop : Buzești (16; 
18,15; 20,30). Dezrădăcinați! : Crîngașl (16; 
18,15; 20,30). Privește înapoi cu mînle :

Timpuri Noi (de la

Bucegi (10; 12: 16; 18,15; 20,30). Totul rt. 
mine oamenilor : Unirea (16; 18; 20). Zllo 
de fior și rîs : Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (9,30; 11,45: 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Lira (15; 17; 19; 21).
Cele trei lumi ale lui Gulliver : Flacăra 
(14,30; 16,30; 18.30, 20,30), Viitorul (14,15: 
16.30; 18,45; 21). Domnișoara... Barbă 
Albastră : Union (14,30; 16.30; 18,30, 20,30). 
Program de filme pentru copii . Doina 
(orele 10). Un suris în plină vară: Doina 
(11,30; 14,30; 16,30, 18,30; 20,30), Vitan (16; 
18,15; 20,30). Nu se poate fără dragoste: 
Miorița (10; 12; 14; 10; 18,15; 20,30). în
drăgostitul : Popular (15; 17; 19; 21).
Douăsprezece scaune : Moșilor (15; 17;

Cosmos (16; 18; 20). Germanie, 
steluțele tale : Colentina (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). Frații corslcani — ci
nemascop : Volga (9,30; 11,30; 13,30), Flo- 
reasca (10,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul
Sării (10,45: 15,15; 17,30; 19,45), Ferentari 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Păpușile 
nd ; Progresul (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Extrage- 
rea și sortarea mecanizată a agregatelor 
pentru betoane, de ing. Florin Ștefănes- 
cu. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19.1J — 
Pentru copii : „Năzdrăvăniile vulnii" 
(VI) — Vulpoiul, mare dregător — adap- 
ÎaSa Ș1 dramatizare de Sergiu Milorlan. 
19,40 — Emisiune de știință : Electricita
te termică. 20,00 — Emisiune de teatru : 
„Steaua fără nume" de Mihail Sebastian 
— în interpretarea unul colectiv al in
stitutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale". In pauză : Fil
mul documentar „Timișoara, oraș-gră- 
dină". în încheiere : Buletin de știri șl 
buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 13, « 

și 15 mai. In țară: Vreme ușor instabi
lă, cu cerul variabil. Vor cădea averse 
locale de ploaie. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura mai întîi staționară, 
apoi în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 4 șl 14 grade, iar maximele 
între 15 și 25 grade. In București: Vre
me în general frumoasă, cu cerul va
riabil. In cursul după-amlezelor — ten
dințe de ploaie. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura în creștere ușoară.
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Deschiderea lucrărilor celei de-a Il-a
Conferințe sindicale internaționale 
cu privire la problemele femeilor muncitoare

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Luni dimineața, în sala mică a 
Palatului R. P. Romine, s-au des
chis lucrările celei de-a Il-a Con
ferințe sindicale internaționale cu 
privire la problemele femeilor mun
citoare, convocată de Federația Sin
dicală Mondială.

La propunerea președintelui 
F.S.M., Renato Bitossi, conferința a 
ales prezidiul de onoare, alcătuit din 
membrii Comitetului executiv al 
F.S.M. și șefii delegațiilor partici
pante la conferință, și prezidiul de 
lucru.

Rostind cuvîntul de deschidere, 
Renato Bitossi, după ce a mulțumit 
C.C.S. din R. P. Romînă pentru 
primirea făcută și ospitalitatea a- 
cordată, a spus : Rugăm să fie 
transmise glorioasei clase munci
toare romîne sincerele noastre mul
țumiri pentru sprijinul neprecupețit, 
plin de experiență și învățăminte, pe 
care l-a acordat clasei muncitoare 
din țările capitaliste din lumea în
treagă, pentru mărețele sale reali
zări sociale și economice, care de
monstrează prin fapte cum se poate 
dezvolta și cum poate prospera în 
interesul colectiv o economie socia
listă. Rezultatele obținute în cei 20 
de ani de regim democrat-popular 
vor fi pentru noi, care trăim în re
gim capitalist, a spus vorbitorul, un 
exemplu și un stimulent de a ac
ționa mai bine, pentru a asigura 
femeilor muncitoare din întreaga 
lume un viitor de libertate și res
pectarea drepturilor lor.

Conferința noastră — a încheiat 
Renato Bitossi — va contribui la în
tărirea și mai puternică a unității 
oamenilor muncii și femeilor munci
toare din întreaga lume, pentru 
triumful drepturilor clasei munci
toare într-o societate reînnoită, în- 
tr-o lume în care toate popoarele să 
conviețuiască în mod pașnic și fră
țesc.

Aducînd conferinței salutul sindi
catelor, al oamenilor muncii din țara 
noastră, președintele C.C.S., Martin 
Isac, a arătat, printre - altele, că 
poporal romîn este bucuros să găz
duiască această conferință și a urat 
succes deplin lucrărilor ei. Pe fron
tul larg al luptei desfășurate de 
clasa muncitoare pentru revendicări 
economice și politice, pentru trans
formarea socială a societății, a spus 
vorbitorul, femeile muncitoare par
ticipă umăr la umăr cu bărbații, în 
număr tot mai mare.

„CURSA PĂCII"

Moiceanu, cîștigător în etapa a treia
VARȘOVIA 11 

(Agerpres). — 
După două etape 
scurte, dar foar
te iuți 
Păcii“ a

B

G. MOICEANU

sprintul final, îm-

„Cursa 
intrat 

în plină desfă
șurare o dată cu 
disputarea eta
pei a 3-a, Lodz 
— Wroclaw (200 
km), încheiată cu 
o spectaculoasă 
victorie a ciclis
tului romîn Ga
briel Moiceanu. 
Prezentîndu-se Za 
preună cu alți 9 alergători, Moiceanu 
a trecut primul linia de sosire pe 
stadionul din Wroclaw, unde se 
aflau 50 000 de spectatori. Reprezen
tantul nostru se află acum pe locul 
trei în clasamentul general, la numai 
18” în urma cehoslovacului Smolik, 
noul purtător al tricoului galben.

Deși a bătut vîntul din față, etapa 
a început într-un tempo foarte ra
pid. In primele două ore s-au parcurs 
86 km. La kilometrul 115 s-au detașat 
din pluton belgianul Spruyt și ma
ghiarul Jusko. Cei doi fugari au luat 
un avans de peste un minut, dar la

Să obținem și să creștem 
cît mai mulți pui
(Urmare din pag. I-a)

de greutate prevăzut la pui și să re
ducă procentul de pierderi la mai 
puțin de 2 la sută. Despre ele se 
spune că îngrijesc puii „ca la car
te“. Sute de asemenea îngrijitoare 
pasionate muncesc cu abnegație în
tr-o meserie în care femeile s-au 
dovedit a fi neîntrecute.

Sînt însă și gospodării colective 
unde n-au fost create condiții co
respunzătoare pentru creșterea pui
lor fără pierderi. La gospodăria co
lectivă din Viișoara, regiunea Cluj, 
din 2 000 de pui scoși s-a pierdut 
o mare parte, deoarece au fost hră
niți unilateral, cu furaje deficitare 
în diferite substanțe nutritive. Pen
tru a obține rezultate bune în creș
terea puilor este necesar ca în fie
care gospodărie să se organizeze 
producerea și folosirea gospodăreas
că a unor resurse de furaje bogate 
în proteine, vitamine și săruri mi
nerale. Este bine venită inițiati
va luată la gospodăria colectivă 
din Manasia, regiunea București, 
unde pe lingă moara cu ciocane (a- 
semenea mori există în majoritatea 
gospodăriilor colective) s-a amena
jat, cu posibilități locale, un malaxor, 
acționat de un tractor, care amestecă 
în proporția necesară toate furajele 
înainte de a fi date în hrana păsă
rilor. Este posibil ca un astfel de 
malaxor să fie utilizat de mai multe 
gospodării colective apropiate.

Asigurarea vitaminelor constituie 
una dintre condițiile de care depind

Experiența istorică a poporului 
romîn și a celorlalte popoare din ță
rile socialiste arată că femeile și-au 
dobîndit drepturile lor legitime, e- 
galitatea în drepturi, posibilitatea de 
afirmare și valorificare a aptitudini
lor și capacității lor creatoare în 
toate domeniile vieții de stat, eco
nomice, sociale și culturale, ca ur
mare a luptei comune și a victorii
lor istorice obținute de clasa mun
citoare, de toți oamenii muncii — 
bărbați și femei. Educate de Parti
dul Muncitoresc Romîn în spiritul 
internaționalismului proletar, femei
le muncitoare din patria noastră mi
litează activ pentru întărirea unită
ții de acțiune a clasei muncitoare 
din întreaga lume, pentru solidari
tatea internațională cu lupta femei
lor muncitoare exploatate și asupri
te pentru satisfacerea revendicărilor 
lor legitime, pentru o viață mai 
bună, democrație, pace și socialism.

în unanimitate au fost aprobate 
apoi ordinea de zi și regulamentul 
conferinței.

Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M., a prezentat raportul asupra 
primului punct al ordinei de zi: 
Participarea femeilor muncitoare la 
lupta sindicatelor pentru înfăptui
rea programului de acțiune în eta
pa actuală, adoptat de-al V-lea 
Congres sindical mondial și împo
triva politicii antisociale discrimina
torii pe care o duc monopolurile ca
pitaliste față de femeile munci
toare.

în cursul după-amiezii, la rapor
tul asupra primului punct al ordi
nei de zi au luat cuvîntul delegați 
din Aden, Japonia, Mali, Mexic și 
Grecia.

Lucrările conferinței continuă.
★

Duminică și luni au continuat să 
sosească în Capitală delegații sindi
cale de peste hotare participante la 
cea de-a Il-a Conferință sindicală 
internațională cu privire la proble
mele femeilor muncitoare, care are 
loc la București. Au mai sosit de
legații din R. S. Cehoslovacă, R.S.F. 
Iugoslavia, Canada, Brazilia, Maroc, 
Mali, Ghana, Guineea, Sudan, Gua
delupa, Australia, Guiana britanică, 
Noua Zeelandă, Finlanda, Columbia. 

Au sosit, de asemenea, ca obser
vatori din partea Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, Valii 
Lilja Orvokk și Bouchra Perto.

(Agerpres)

kilometrul 152 au fost prinși datorită 
acțiunilor energice întreprinse de 
echipa romînă. Apoi la kilometrul 
160 Moiceanu lansează un atac pu
ternic, care avea să fie semnalul 
evadării decisive a etapei. împreună 
cu el fug din pluton Ardeleanu, ce
hoslovacul Smolik, belgianul Koegels 
și alți 6 cicliști. Pe stadion, primul a 
intrat polonezul Zapala, însă Moicea
nu se afla în roata acestuia și sprin- 
tînd irezistibil a cîștigat etapa.

Clasamentul etapei : 1. Gabriel 
Moiceanu (R. P. Romînă) a parcurs 
200 km în 4h 41’41” (medie orară 
42,600 km); 2. Koegels (Belgia); 3. 
Smolik (R.S. Cehoslovacă); 4. Jusko 
(R.P. Ungară). Ardeleanu a sosit pe 
locul 10, în același timp cu Moiceanu. 
Stoica, Dumitrescu, Ziegler, Zanoni 
au sosit cu al doilea pluton.

Clasamentul general individual: 
1. Smolik (R. S. Cehoslovacă) 6h 
49’19" 2. Mickein (R.D.G.) la 06’; 3. 
G. Moiceanu (R.P.R.) la 18”.

Clasamentul general pe echipe: 1. 
R. D. Germană 22h 31’52"; 2. R. S. 
Cehoslovacă la 2’20”; 3. U.R.S.S. la 
3’18”; 4. R.P. Romînă la 3’23”; 5. R.P. 
Polonă la 3’52”.

Astăzi, etapa a 4-a: Wroclaw — 
Poznan (174 km).

rezultatele în creșterea puilor. în 
această perioadă, vitaminele nece
sare puilor și bobocilor pot fi asi
gurate ușor prin folosirea nutrețu
rilor verzi, tocate mărunt și îndeo
sebi a lucernei. Merită atenție și 
metoda de preparare a pastei de nu
trețuri verzi practicată în raionul 
Deta, regiunea Banat.

Experiența a sute de gospodării de 
stat și gospodării colective arată că 
pentru a putea Crește păsări sănă
toase și viguroase, cu cheltuieli re
duse, este foarte eficace întreținerea 
acestora pe lucerniere. Ținînd seama 
că păsările ținute pe lucerniere 
își adună singure o mare parte din 
hrană, rezultă că cheltuielile făcute 
pentru amenajarea cotețelor mobile 
se recuperează încă din primul an. 
Este necesar ca în timpul cel mai 
scurt să se ia măsuri pentru asigu
rarea cotețelor mobile trebuincioase 
pentru creșterea păsărilor tinere pe 
lucerniere, miriști etc.

Adăposturi corespunzătoare
Una din problemele importante de 

care depinde creșterea puilor este 
amenajarea corespunzătoare a puier- 
nițelor. Pentru gospodăriile colecti
ve s-au întocmit proiecte simple de 
puiernițe care pot fi adaptate con
dițiilor locale. în multe gospodării 
acestea sînt bine folosite, avîndu-se 
în vedere posibilitatea ca în viitor 
fermele de păsări să fie extinse și 
mecanizate. La gospodăria colectivă 
din Osmanu, regiunea Galați, a fost

INFORMAȚII♦
VIZITA SECRETARULUI GENERAL AL ORGANIZAȚIEI MONDIALE 
DE METEOROLOGIE, DAVID ARTHUR DAVIES, ÎN R. P. ROMÎNĂ

în cursul zilei de luni, secretarul 
general al Organizației mondiale de 
meteorologie, David Arthur Davies, 
a fost primit în audiență de Alexan
dru Moghioroș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, și Gheorghe Hossu, președintele 
Comitetului de Stat al Apelor.

Seara, Gheorghe Hossu, președin
tele C.S.A., a oferit în cinstea oas
petelui un dineu, la care au partici
pat Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, V. Chi- 
riac, vicepreședinte al C.S.A., func

VIZITELE DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI AUSTRIAC
în cursul dimineții de luni, parla

mentarii austrieci au făcut o vizită 
la Institutul de inframicrobiologie al 
Academiei R. P. Romîne, unde s-au 
întîlnit cu acad. Șt. S. Nicolau, di
rectorul institutului, și cu cercetă
tori științifici.

Luni după-amiază, ambasadorul 
Austriei în R. P. Romînă, dr. Paul 
Wetzler, a oferit un cocteil în cins
tea delegației parlamentare austrie
ce. Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, acad. St. S. Nicolau, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat, conducători 
ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, deputați ai Marii A- 
dunări Naționale, oameni de știin
ță și cultură, ziariști.

Luni după-amiază, membrii dele
gației parlamentare austriece, în 
frunte cu Rosa Jochmann, s-au întîl

Dezvelirea bustului lui S. L. Roth
Duminică dimineața a avut loc 

în Piața 23 August din Mediaș festi
vitatea dezvelirii bustului lui 
Stephan Ludwig Roth cu ocazia îm
plinirii a 115 ani de la moartea sa.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Ion Șereanu, vicepreședinte al sfa
tului popular orășenesc, a scos în 
evidență personalitatea acestui in
telectual sas, care a fost un gîndi-

Miercuri și joi, în sala Dinamo

R. P. ROMÎNĂ —
La 13 și 14 mai în. sala Dinamo 

din Capitală se va desfășura o în- 
tîlnire internațională de scrimă (flo
retă masculin) între reprezentativele 
R. P. Romîne și Italiei. In prima zi 
de concurs — începînd de la ora 
16 — se vor desfășura întîlnirile in
dividuale iar a doua zi, la ora 17, 
întîlnirea pe echipe. Din echipa Ita
liei fac parte Granieri, Laiolo,

După trei zile de întreceri, la Budapesta 
a luat sfîrșit turneul internațional de lupte 
clasice și libere la care au participat 120 de 
sportivi din 6 țări. în competiția de lupte 
olasice un frumos succes a repurtat „semi
greul" romîn Nicolae Martinescu, clasat pe 
primul loc. A doua victorie a luptătorilor 
romîni a fost realizată de Fr. Boia, învin
gător în competiția de lupte libere. Com
portări meritorii au avut Gh. Popovici, M. 
Cristea și Gh. Szabad, clasați pe locurile 
doi la oategoriile în care au evoluat.

★
Astăzi, în Capitală, pe terenurile clubu

lui Progresul (str. Dr. Staicovici), începe în
tîlnirea de tenis de cîmp dintre echipele de 
tineret ale R.P. Romîne și R.P. Ungare. 
Primul joc va începe la ora 15,30.

★
Atletul cehoslovac Oldrich Danek a sta

bilit un nou record al Europei la aruncarea

conceput un sistem economic și 
practic de încălzire a puiernițelor, 
cu 4—5 rînduri de cotloane din că
rămidă situate sub nivelul pardose
lii. Acest sistem creează condiții op
time de temperatură în puiernițe, 
contribuind la scăderea procentului 
de îmbolnăvire și a mortalității la 
pui. Ar fi util ca inițiativa de la 
Osmanu să fie extinsă în cît mai 
multe ferme avicole. In unele gos
podării însă nu se respectă regulile 
de amplasare și amenajare a puier
nițelor.

Amplasarea și amenajarea cores
punzătoare a puiernițelor în așa fel 
încît să asigure o temperatură cît 
mai constantă, mai ales în timpul 
iernii, o bună ventilație și lumino
zitate suficientă au un mare rol în 
creșterea puilor. Tot atît de impor
tantă este și utilizarea mai chibzui
tă a diferitelor construcții gospodă
rești pentru adăpostirea temporară 
a puilor. In unele gospodării colec
tive se folosesc, cu bune rezultate, 
grajdurile după ce animalele pleacă 
în tabere de vară, în scopul crește
rii puilor, după vîrsta de 30 de zile. 
Extinderea acestei metode, care nu 
necesită investiții, ar da putința să 
se evite pierderile datorite aglome
rării existente în unele puiernițe și 
să se crească totodată mai multe se
rii de pui în construcțiile existente.

Am amintit doar unele dintre 
posibilitățile care pot fi folosi
te în scopul creșterii unui nu
măr cît mai mare de pui. E necesar 
ca organele de partid, consiliile a- 
gricole, comitetele și comisiile de fe
mei să ia măsuri corespunzătoare 
pentru realizarea în toate unitățile 
agricole a numărului de pui prevă
zut, condiție de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea sectorului avi
col.

ționari superiori din M.A.E. și alte 
persoane oficiale.

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Luni, 11 mai 1964, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Gaston 
Marin, a primit în audiență pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Franței la București, 
Pierre Paul Bouffanais, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din Repu
blica Populară Romînă. (Agerpres) 

nit cu reprezentanți ai principalelor 
ziare bucureștene, ai Agerpres și 
Radioteleviziunii, precum și cu re
prezentanți ai presei străine la 
București. Oaspeții au împărtășit im
presii despre vizitele făcute în țara 
noastră.

★

Luni au continuat în Capitală lu
crările primei Consfătuiri a comisii
lor naționale U.N.E.S.C.O. din țările 
balcanice. în cadrul ședințelor de 
dimineață și de după-amiază au fost 
discutate unele posibilități de co
laborare, pe linia comisiilor națio
nale U.N.E.S.C.O., în domeniul edu
cației, științei și culturii.

★

Luni dimineața a sosit în țara 
noastră, la invitația U.C.E.C.O.M., 
în vederea efectuării unui schimb 
de experiență, o delegație a coope
rației meșteșugărești din R. P. Bul
garia condusă de Slavcio Peșev, 
prim-vicepreședinte al Uniunii cen
trale a cooperativelor meșteșugă
rești. (Agerpres) 

tor progresist, un apărător dîrz al 
ideilor revoluționare de la 1848.

Pe tăblița de pe bust se află ur
mătoarea inscripție: „1796—1849 — 
Stephan Ludwig Roth, marele prie
ten al poporului muncitor și luptă
tor pentru egala îndreptățire a na
ționalităților conlocuitoare ardelene 
în Revoluția din 1848“.

ITALIA LA SCRIMĂ
Curletto, La Ragione, Pineli și Santi, 
iar din reprezentativa R. P. Romîne 
— Mureșanu, Drîmbă, Falb, Haukler, 
Csipler și Țiu.

Cele două reprezentative s-au mal 
întîlnit anul trecut la Gdansk și au 
terminat la egalitate 8—8. Victoria 
a revenit atunci echipei R. P. Romî
ne, care a avut un tușaveraj mai 
bun.

discului, în cadrul unui concurs desfășurat 
la Vyskos în apropiere de Brno. El a rea
lizat 62,45 m întrocînd cu 81 cm actualul 
record oficial deținut de Truseniev 
(U.R.S.S.).

★
Echipa selecționată de baschet (amatori) 

a S.U.À. și-a continuat turneul în Europa 
jucînd în orașul Le Mans cu reprezentativa 
Franței. Baschetbaliștii americani au cîști
gat cu scorul de 80—63 (45—31).

★
Partida centrală din cea de-a doua run

dă a Turneului internațional feminin de 
șah de la Suhumi s-a disputat între cam
pioana mondială Nora Caprindașvili și 
maestra romînă Margareta Teodorescu. In
tr-o variantă a apărării Ufințev, lupta a 
fost foarte dîrză, Margareta Teodorescu a 
manevrat curajos, dar în finalul partidei a 
pierdut un pion pe care partenera sa îl 
păstrează la întrerupere. Arbitrii au con
semnat remiza în partidele : Belaveneț — 
Nedelkovici ; Asenova—Hermann și Kara- 
kaș—Buțhrikidze, restul partidelor s-au în
trerupt.

★
In meci retur, echipa de baschet (mascu

lin) Real Madrid a învins cu 84—64 (37— 
33) pe Spartak Brno, cîștigînd „Cupa cam
pionilor ouropeni“. In primul joc al finalei, 
disputat la Bmo, baschetbaliștii cehoslovaci 
repurtaseră victoria cu 110—99. Echipa 
Real a intrat în posesia trofeului datorită 
unui coșaveraj mai bun.

(Agerpres)

PREGĂTIRI
ÎN TABERELE DE PIONIERI

BRAȘOV (coresp. „Scânteii"). — Anul 
acesta, în taberele organizate pe Valea 
Timișului, la Bran, Săliște, Zizin și în 
alte locuri pitorești situate Ia poalele 
munților din regiunea Brașov își vor pe
trece vacanța de vară peste 10 000 de 
pionieri și elevi din diferite regiuni ale 
țării — cu 1 000 mai mulți decît anul 
trecut. De asemenea, coloniile de copii 
vor găzdui 2 500 de preșcolari. Pregă
tirile pentru primirea micilor oaspeți au 
fost terminate. Vilele, reparate și zu
grăvite, au fost dotate cu mobilier nou, 
iar bibliotecile reînzestrate cu cărți. A 
fost selecționat cu grijă personalul sani
tar și administrativ. Comitetul regio
nal U.T.M. a desemnat pe lingă aceste 
tabere cei mai buni educatori. Progra
mul taberelor din această vară prevede 
excursii în locuri ' pitorești, șezători, 
jocuri, activități sportive etc. 150 000 
pionieri și elevi din regiunea Brașov 
vor participa la excursiile organizate în 
timpul vacanței de vară, în centrele 
muncitorești din regiunea Brașov, în 
Capitală, pe litoral și în alte orașe ale 
țării.

P. 8. D. E. în acțiune

VORWÄRTS

Săpfămînalul vesf-german „VOR
WÄRTS“ descria cruzimile cu care sînt 
tratați adversarii politici ai regimului fas
cist al lui Salazar :

„Este unanim cunoscut că adversarii 
politici ai regimului (lui Salazar) sînt ur- 
mărifi ; nu sînt însă cunoscute amploarea 
și metodele acestor persecufii. Adversarii 
regimului se încadrează într-o gamă care 
se întinde de la dreapta democratică pînă 
la comuniști. Asemenea adversari există 
printre politicieni, preoți, intelectuali, ar
tiști, muncitori și studenfi. In tratamentul 
ce li se aplica,, regimul nu face nici o dis- 
tincțe. Potrivit decretului nr. 40 550 din 
12 martie 1956, sînt urmărite toate per
soanele care constituie o asociație, miș
care sau grupare avînd „caracter comu
nist", „Caracter comunist" are însă orice 
asociafie care se opune actualelor rîn- 
duieli din Portugalia, adică se opune do- 
minajiei partidului Uniao Nacionale. Ur
mărirea „inculpajilor politici" este efec
tuată de Policia Internacional de Defensa 
do Estado (P.I.D.E.), adică de poliția se
cretă. Cartierul general al P.I.D.E. se află 
la Lisabona, P.I.D.E. poate fi însă întîlnită 
în orice localitate mai mare. Conducătorul 
ei este maiorul Silva Pais. Pentru a-și 
desfășura munca P.I.D.E. a organizat o re- 
fea specială de agenfi care-i face posibilă 
depistarea și arestarea adversarilor poli
tici. In universităji, de pildă, ca agenfi 
sînt recrutați studenfi care primesc drept 
recompensă mijloacele necesare pentru 
a-și termina studiile. Metodele folosite de 
gestapo-ul portughez se bucură de apro
barea expresă a lui Salazar...

Vizitele președintelui Ben Bella
SEMNAREA COMUNICATULUI COMUN 
BULGARO-ALGERIAN

SOFIA 11 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția B.T.A., la 10 
mai s-au încheiat la Sofia convor
birile dintre delegațiile R. P. Bul
garia și Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare. Luni, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, și Ahmed 
Ben Bella, secretar general al Parti
dului Frontul de Eliberare Națio
nală din Algeria, președintele Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, au semnat comunicatul

folclorică a studenților romîni a obținut un frumos succes. Fotografia de 
sus înfățișează un moment din dansul „Călușarii", prezentat la festival

0 uzină a tineretului lingă Belgrad
Cu ani în urmă, în dreptul urnii 

punct abia vizibil pe hartă în apro
pierea Belgradului, consemnînd exis
tența unui cătun oarecare, era trecu
tă denumirea Jeleznik. După ce a 
trecut urgia războiului, mica așeza
re s-a animat ca prin minune : mii 
de tineri brigadieri de pe cuprinsul 
țării au venit acolo pentru a ridica 
una din primele întreprinderi indus
triale importante construite după 
eliberarea Iugoslaviei. Cînd a fost 
terminată, constructorii i-au dat nu
mele eroului național iugoslav Ivo 
Lola Ribar, conducător al tineretu
lui în ilegalitate și membru în co
mandamentul suprem al Armatei 
populare de eliberare.

In procesul de industrializare a 
țării, al creării noii baze tehnico-ma- 
teriale a economiei iugoslave, uzina 
„Ivo Lola Ribar“, ca și alte între
prinderi similare, a avut un rol im
portant. Aici s-au produs și se pro
duc diferite mașini și utilaje, strun
guri carusel și freze universale, pre
se mecanice și hidraulice, echipa
ment pentru hidrocentrale și con
strucții industriale, agregate com
plexe și chiar fabrici întregi. Utilaje 
produse de întreprinderea „Ivo Lola 
Ribar“ se întîlnesc la combinatele 
metalurgice de la Zenița și Smede- 
revo, la Sarajevo și Niș, la fabrica 
de cabluri din Svetozarevo, sau ța 
cocseria din Lucavaț. La combina
tul metalurgic de la Nikșici, din 
Muntenegru, există o hală întreagă 
înzestrată cu mașini și utilaje pro
duse de această uzină. Cu timpul, în 
țară s-au construit și s-au dezvoltat 
o serie de întreprinderi mai mari și 
mai moderne decît aceasta. Dar 
chiar și în asemenea condiții, uzina 
din Jeleznik, continuă să aibă un 
rol important în înzestrarea tehnică 
a industriei.

— Firește, pentru fiecare succes pe 
care l-am repurtat — ne spune di

Maestrul Superville, avocat la Curtea 
de apel franceză, a descris schingiuirile 
la care sînt supuși deținuți : „Acuzatul 
trebuie să stea nemișcat în picioare pînă 
cînd răspunde la întrebările care i-au fost 
adresate. Acest interogatoriu continuă 
fără întrerupere zi și noapte. Diniz F. Mi
randa, un jăran de 27 de ani din Alen- 
fejo, a fost schingiuit într-un mod bar
bar. I s-a fracturat maxilarul inferior. Cel 
mai tînăr acuzat, J. Seabra, de 17 ani, pe 
care l-am văzut în casa avocatului său în 
prezenta unui medic, ne-a arătat cicatri
cele de pe spate cauzate de bătăi, la 
care a fost supus cinci zile și cinci nopji 
de-a rîndul”. Francisco Miguel Duarte, 
de 52 de ani, care a stat 20 de ani In 
închisoare, a declarat : „Am fost bătut 
brutal o noapte întreagă. Instrumentele 
folosite au fost un bici, un par și o grin
dă din lemn". José Bernardino, un lider 
al studenfilor, arestat în mai 1962, a fost 
schingiuit timp de 7 zile. El a fost bătut 
pînă ce și-a pierdut cunoștința. Interoga
toriile au durat 50 de zile. Nici femeile 
nu sînt tratate mai bine. Albertina Diogo, 
arestată în noiembrie 1960, a fost bătută 
cu brutalitate și constrînsă să stea 5 zile 
în picioare. Maria Custodia Chibanti, a- 
restată în 1962, a fost interogată neîntre
rupt timp de 98 de ore și bătută de mai 
mulț agenfi ai P.I.D.E. Ca urmare a acestui 
tratament, timp de 8 zile ea nu s-a putut 
da jos de pe prici. Militao Ribeiro, un 
conducător muncitoresc, a murit la 15 ia
nuarie 1950 în închisoare de pe urma 
unei boli grave care a fost dinadins ne
glijată.

Care sînt delictele politice împotriva 
cărora se iau asemenea măsuri ? Este 
interzis de a face parte din orice alt par
tid decît din partidul fascist. încălcarea 
acestei dispozițuni se pedepsește cu în
chisoare între 2-8 ani. Este interzisă răs- 
pîndirea de „știri politice false sau ten
dențioase’ — pedeapsa mergînd pînă la

comun bulgaro-algerian. In dimi
neața aceleiași zile, Ahmed Ben 
Bella și persoanele care l-au însoțit 
au părăsit Sofia, plecînd spre Praga.

SOSIREA LA PRAGA
PRAGA 11 (Agerpres). — Ben 

Bella, președintele Republicii Alge
riene Democratice și Populare, a so
sit la 11 mai la Praga într-o vizită 
oficială, la invitația lui Antonin 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace. Pe aeroportul Ruzyne, Ben 
Bella și persoanele care-1 însoțesc 
au fost întîmpinați de conducători de 
partid și de stat ai R. S. Ceho
slovace, în frunte cu A. Novotny.

rectorul tehnic, Slobodan Korunovici 
— a trebuit să depunem eforturi, să 
învingem anumite greutăți în asimi
larea în producție a unor tipuri noi 
de mașini, să ne ocupăm de califi
carea oamenilor pentru a ține pasul 
cu tehnica în dezvoltare.

„VETERANII"
Deși tînără, uzina și-a făurit o 

tradiție : sărbătorirea celor care lu
crează aici neîntrerupt un număr 
„rotund“ de ani. La sfîrșitul lui 1963 
s-au împărțit diplome unui număr de 
peste 200 de muncitori care lucrează 
în întreprindere de 15 ani, adică din 
prima zi a- existenței ei. Pe cîțiva 
dintre acești „veterani", mulți încă 
tineri, i-am întîlnit în timpul vizitei 
prin întreprindere. Iată-l, de pildă, pe 
inginerul Voia Kovacevici, care a lu
crat odinioară ca brigadier pe șantie
rul de construcție. Cînd primele ma
șini au intrat în funcțiune, duduitul 
lor, ca o chemare irezistibilă, l-a fă
cut să rămină în uzină. A urmat di
ferite cursuri de calificare, apoi fa
cultatea și s-a întors în mijlocul to
varășilor de muncă. Calm și modest, 
cu o privire ageră și hotărîtă, e cum
pănit la vorbă. Se vede bine că 
atenția, răbdarea și precizia, care se 
cer la secția de montare a mașinilor, 
de care răspunde, și-au pus pecetea 
și asupra felului său de a fi, de a 
gîndi ordonat, calm, sistematic.

Un alt „veteran" pe care l-am 
cunoscut aici e Sreten llici, fost, 
de asemenea, brigadier pe șan
tier. In prezent îndeplinește funcția 
de economist și este denumit, pentru 
memoria sa excepțională, „registrul 
viu de cifre“. Cînd îl întrebi ceva, 
el nu folosește termeni ca : aproxi
mativ, circa, peste etc. Răspunde 
precis, matematic. Iată cîteva date 
furnizate de el cu privire la activita
tea întreprinderii : uzina dispune de 
trei sectoare de producție principale: 
primul — mașini și unelte ; al doilea 

8 ani închisoare. Sînt interzise grevele — 
pedeapsa pînă la 8 ani închisoare. O 
dată cu pronunțarea pedepsei, inculpatu* 
lui i se retrag drepturile politice pe ter
men de 20 de ani. In acest fel se obțne 
o eliminare pe lungă durată a adversari
lor politici.. Pentru cei în cauză aceasta 
înseamnă că în decursul acestei perioade 
nu pot ocupa nici o funcție publică. 
Toate acțiunile mai sus enumerate consti
tuie crime, în pofida faptului că constitu
ția portugheză proclamă toate dreptu
rile democratice.

Contrar legislației portugheze, unii a- 
restafi au fost definufi ani de-a rîndul 
fără să li se facă proces. Rolando Verdial 
a fost deținut între 1954-1960, înainte de 
a se deschide un proces împotriva lui ; 
Mario Angelo Vidal — între 1953-1957. 
Și în cadrul proceselor, acuzați sînt lip- 
sifi de drepturile lor. In primul rînd ei 
sînt îngrădiți în ce privește depozițiile. 
Cînd încearcă să facă depoziții mai largi, 
ei sînt deseori scoși de P.I.D.E. cu forfa 
din sala de ședințe. Apărătorii nu pot pune 
martorilor acuzării întrebări directe, pen
tru a examina dacă depozițiile lor cores
pund realității. Pledoariile apărătorilor 
pot fi limitate de instanfa judecătorească 
la o oră. înșiși apărătorii sînt ameninfafi 
să fie puși sub acuzare dacă metodele lor 
de apărare nu convin autorităților. Dr. 
Manuel Palma Carlos, care a protestat 
împotriva felului în care se conduce un 
proces, a fost el însuși, la terminarea pro
cesului, condamnat la șapte luni închi
soare. Procesul intentat lui s-a desfășurat 
între miezul nopfii și ora 4 dimineafa.

In afara condamnărilor la închisoare, 
există și posibilitatea de a lua, împotriva 
acuzațlor, așa-zise măsuri ds „sigu
ranță". Potrivit articolului 7 al unui decret 
din 1949 reînnoit în 1956, aceste măsuri 
de siguranfă pot fi aplicate pe termen in
tre 4 luni pînă la trei ani, puțind fi repe
tate în mod nelimitat. Măsurile de acest 
gen pot duce la pierderea libertății pe 
viajă, fără ca împotriva persoanei respec
tive să se fi intentat proces".

PREȘEDINTELE R.S.F. IUGOSLAVIA 
VA VIZITA R. P. POLONĂ

BELGRAD 11 (Agerpres). — A- 
genția Taniug transmite : La invi
tația lui Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, și a lui Aleksander Zawadzki, 
președintele Consiliului de Stat, Io- 
sip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
va face la sfîrșitul lunii iunie o vi
zită oficială în Republica Populară 
Polonă.

★

BELGRAD 11 (Agerpres). — Lâ 
Novi Sad s-a deschis cel de-al 31-lea 
Tîrg internațional al agriculturii. 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. 
Tito, a participat la deschiderea tîr- 
gului și a vizitat pavilioanele.

încheierea tratativelor 
dintre delegațiile R. P. Ungard 
și R. D. Germane

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
Luni s-au încheiat la Budapesta tra
tativele dintre delegațiile de partid 
și guvernamentale ale Republicii 
Populare Ungare și Republicii De
mocrate Germane. In aceeași zi, în 
Sala sporturilor din Budapesta a 
avut loc un miting, la care au luat 
cuvîntul tovarășii Jănos Kâdâr și 
Walter Ulbricht.

— utilaje complexe și fabrici com
plete ; al treilea — turnătoria de fon
tă și oțel. In 1963, producția a cres
cut cu 10 la sută față de anul pre
cedent.

PERSPECTIVE
Alte amănunte cu privire la viito

rul întreprinderii ni le furnizează di
rectorul tehnic.

— Mașinile și utilajele pe care le 
vedeți — a subliniat el — au fost 
moderne în urmă cu 17 ani, cores
pundeau nivelului de atunci și, uti- 
lizîndu-le, am contribuit la crearea 
și dezvoltarea multor întreprinderi 
din țară. Acum, a adăugat el, se 
pune problema reconstrucției și mo
dernizării uzinei.

Aceste schimbări înnoitoare se și 
simt de altfel în diferite sectoare 
ale întreprinderii.

Ultima hală pe care am vizitat-o 
este de fapt și cea dintîi cu care s-a 
început reconstrucția uzinei. O în
căpere vastă, cu ferestre luminoase, 
aer condiționat. Se lucra tocmai 
la instalarea primelor mașini noi și, 
după cum mi s-a povestit, nu exis
tă muncitor în uzină care să nu fi 
trecut pe aici, pentru a le vedea și 
a-și imagina cum va arăta întreaga 
întreprindere în următorii ani. înti
nerită, ea își va merita îndoit de
numirea de uzină a tineretului.

...Cînd părăsești clădirea între
prinderii dai direct în Jeleznik, dar 
nu în cel vechi, amintit la începutul 
reportajului. Din satul cu 2 000 de 
locuitori însemnat cu 17 ani în urma 
doar cu un punct abia vizibil pe 
harta Iugoslaviei, Jeleznik a deve
nit un orășel cu o populație de a- 
proape 10 ori mai mare, cu construc
ții și blocuri noi de locuințe. Privite 
de pe dealul din apropiere, așa cum 
sînt legate printr-o fîșie de drum, 
orașul și uzina parcă își dau mîna.

P. PETRESCU
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In Comisia a lll-a a Conferinței 

pentru comerț și dezvoltare

Adoptarea unei propuneri 
a R. P. Romme
® Primă hotărîre de fond a Conferinței • O formă
Uii'ă de cooperare ec

GENEVA. (Prin telefon de la trimisul 
nostru) :

După primul weekend scurt care a 
cuprins numai ziua de duminică, parii- 
cipanții la conferința O.N.U. pentru co
rner! ?! dezvoltare și-au reluat luni lucră
rile, drămuind timpul.

„.Este ora 15 (ora locală). Una din
tre sălile mari de la etajul II al Palatului 
Națiunilor devine neincăpăfoare față 
de numărul mare de delegafi și ziariști 
veniți să participe la începutul penulti
mei săptămîni de lucru în comisia a lll-a, 
săptămînă în care încep lucrările cele mai 
interesante, deoarece diferitele propuneri 
sînt supuse votului.

Deschizînd ședinfa, președintele comi
siei a lll-a a precizat că pe masa birou
lui se află un șir de propuneri ce urmea
ză să fie discutate și apoi adoptate. După 
unele informații procedurale, s-a trecui 
la discutarea mai multor propuneri, dar, 
întrucît proiectelor le-au fost aduse 
unele amendamente, a rămas ca votarea 
lor să se facă marți după amiază.

In continuare a luat cuvîntul delegatul 
Indoneziei care s-a referit la propunerea 
privind livrări de echipament industrial 
pe credit rambursabil prin cote-părți din 
producția obținută cu ajutorul acestuia 
sau prin alte produse de export ale sta
telor în curs de dezvoltare și a arătat 
importanța și utilitatea acestei propuneri 
pentru țările în curs de dezvoltare.

în legătură cu această propunere a 
R. P. Romîne, a vorbit reprezentantul 
țării noastre, lacob lonașcu, care a re
marcat faptul că aceasta reprezintă una 
dintre formele de cooperare economică 
internațională care este practicată de tot 
mai multe țări.

într-o perioadă — a arătat vorbitorul 
— cînd progresul economic este urmă
rit de țările în curs de dezvoltare, utili
zarea tuturor mijloacelor care să contri
buie la realizarea acestui scop este ne
cesară. Alături de alte metode de finan
țare, delegația romînă consideră că pro
punerea făcută poate să aducă un sprijin

Declarațiile președintelui S. II. A.
NEW YORK 11 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă ți
nută la pavilionul S.U.A. din Expo
ziția internațională de la New York, 
președintele Johnson a anunțat în
ceperea în curînd, la Washington, a 
tratativelor între Statele Unite și
R. P Romînă asupra unui număr de 
probleme, în special economice. „A- 
ceste tratative, a spus președintele
S. U.A., sînt un nou exemplu al e- 
forturilor noastre de a spori contac
tele pașnice cu popoarele din Europa 
răsăriteană în scopul realizării unei 
păci trainice“.

Referindu-se la problema Laosu
lui, președintele a declarat că Sta
tele Unite continuă să susțină în mod

onomicâ internațională
prețios la satisfacerea nevoilor țărilor în 
curs de dezvoltare, fiind convinsă că în 
viitor ea va fi aplicată pe o scară tot mai 
largă. în încheiere, reprezentantul țării 
noastre a mulțumit pentru atenția și inte
resul cu care a fost ascultată propunerea 
romînească. După cum se știe, propunerea 
Romîniei a fost discutată în două etape. 
Prima dată în comisia a ll-a, unde s-a 
bucurat de un larg ecou și sprijin din 
partea țărilor în curs de dezvoltare, iar 
a doua oară în cadrul comisiei a lll-a. 
Pe marginea ei au luat cuvîntul peste 20 
de delegați printre care ai Algeriei, Tuni
siei, Mali, Liberiei, Iugoslaviei și Ugandei. 
Unele țări au făcut sugestii pe marginea 
acestei propuneri, dar, înțelegînd că a- 
cestea sînt probleme de detaliu, care pot 
forma obiectul acordului dintre părțile 
contractante, s-au declarat de acord cu 
ea. în cele din urmă propunerea la care 
sînt coautori Romînia, Indonezia, R.A.U. 
și Tanganica a fost adoptată fără nici un 
vot contra. Este prima hotărîre de fond 
care s-a luat în cadrul comisiei a lll-a și, 
în același timp, în cel al conferinței.

Votul din comisia a lll-a este un re
zultat al faptului că inițiativa romînească 
a întrunit adeziunea atît a țărilor în curs 
de dezvoltare cît și a țărilor industriali
zate. Aș vrea să reamintesc, printre al
tele, un articol apărut de curînd în zia
rul elvețian „Gazette de Lausanne" care 
a scris că „Romînia a prezentat un plan 
original și realist menit să asigure finan
țarea ajutorului către țările slab dezvol
tate, ținînd pe deplin seama de inte
resele națiunilor industrializate". Propune
rile privind livrările de echipament indus
trial pe credit rambursabil prin cote-părți 
din producție s-au bucurat în timpul dez
baterilor deopotrivă de aprecieri ale unor 
țări ca Ghana, Kenya, Chile, pentru a nu 
cita decît pe acestea, precum și a repre
zentantului Japoniei care de altfel a și 
felicitat delegația noastră pentru spiritul 
ei de cooperare.

Gh. CERCELESCU

ferm acordurile de la Geneva din 
1962 referitoare la neutralitatea și 
independența Laosului.

în legătură cu tratativele din ca
drul „rundei Kennedy“, Johnson a 
spus că aceste tratative ridică „pro
bleme serioase“, dar este încă prea 
devreme pentru a se face o apre
ciere asupra rezultatului lor. El s-a 
ocupat apoi de proiectul de lege pri
vitor la drepturile civile ale negrilor 
discutat în prezent în senat, decla- 
rînd că acest for va avea să hotă
rască cînd va fi pus la vot proiectul ; 
el și-a exprimat speranța că votul 
va avea loc încă în cursul acestei 
luni.

VIZITA LUI IM. S. HRUȘCIOV 
IN REPUBLICA ARABĂ UNITĂ

CAIRO 11 (Agerpres). — Pe sta
dionul din Cairo a avut loc dumi
nică un festival al tineretului, la 
care au rostit cuvîntări N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și Gamal Abdel 
Nasser, președintele R.A.U. Tot la 
10 mai au început convorbirile din
tre delegațiile U.R.S.S. și R.A.U., în 
cursul cărora a avut loc un schimb 
sincer de păreri asupra problemelor 
privind continua dezvoltare și în
tărire a relațiilor dintre U.R.S.S și 
R.A.U., precum și asupra probleme

CIPRU • Demonstrații muncitorești in insulă
• Declarații oficiale la Haga

NICOSIA 11 (Agerpres). — In 
principalele orașe din Cipru au avut 
loc demonstrații organizate în cin
stea zilei de 1 Mai. Amînate cu o 
săptămînă, demonstrațiile au reunit 
mii de muncitori ciprioți, care au 
manifestat pentru independența ță
rii lor, împotriva amestecului străin 
în chestiunile interne ale Ciprului. 
Agenția Associated Press informează 
că luînd cuvîntul la mitingul de la 
Nicosia, ministrul muncii al Cipru
lui, Tassos Papadopoulos, a declarat 
că Ciprul s-a angajat în lupta pen
tru autodeterminare și dobîndirea 
unei independențe depline și a con
damnat acordurile de la Zürich și 
Londra. El a subliniat că viitorul 
țării va fi determinat pe baza prin
cipiului egalității depline în drepturi 
pentru toți cetățenii. „Noi întindem 
mîna prietenească ciprioților turci 
— a spus vorbitorul — pentru a trăi

NICI NU S-AU ANUNJAT 
REZULTATELE ALEGERILOR...

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — La 10 mai, în Panama au 
avut loc alegeri pentru desemnarea 
președintelui, a vicepreședintelui și 
a celor 42 de deputați ai Adunării 
Naționale. în vederea alegerilor, 
autoritățile au luat ample măsuri de 
securitate pentru a împiedica even
tualele incidente. Circa 3 000 de 
membri ai gărzii naționale au fost 
postați la cele 1100 localuri de vot. 
în ziua votului, circulația între ora
șe a fost interzisă pentru a se îm
piedica practica repetării votului în 
mai multe locuri. Președintele Ro
berto Chiari care, conform consti
tuției, nu mai are dreptul să candi
deze, a adresat un apel la menți
nerea ordinei. Candidații preziden
țiali și-au desfășurat campania e- 
lectorală pe un ton foarte violent, 
aducîndu-și acuzații reciproce. Nici 
nu s-au anunțat încă rezultatele a- 
legerilor și sprijinitorii lui Jüan 
Arco Galindo, candidatul preziden
țial al celor șase partide, care for
mează majoritatea opoziției, au și a- 
cuzat guvernul de fraudă electorală 
cerînd convocarea unei sesiuni ex
traordinare a Adunării Naționale. 

lor internaționale de actualitate care 
prezintă interes comun, inclusiv a- 
supra problemelor situației actuale 
din Orientul Apropiat.

La 11 mai a avut loc o ședință a 
Adunării Naționale a Republicii A- 
rabe Unite, la care au luat cuvîntul 
Gamal Abdel Nasser și N. S. Hruș- 
ciov. în după-amiaza aceleiași zile 
oaspeții sovietici au vizitat monu
mente de cultură și artă din capitala 
Egiptului și piramidele străvechi de 
la Gizeh, iar seara au asistat la un 
spectacol de gală.

cu ei în pace și sîntem gata să recu
noaștem drepturile lor absolut egale 
ca cetățeni ai Ciprului. Noi nu re
cunoaștem și nu vom tolera exis
tența unei comunități separate cu 
drepturi politice separate“. La mi
tingul din orașul Famagusta, pre
ședintele Makarios a declarat că Ci
prul va lupta împotriva oricărui a- 
gresor care ar încerca să atace 
insula.

★

în ciuda apelurilor la calm lansate 
de guvernul cipriot celor două comu
nități, în sectorul trecătorii Kyrenia 
au avut loc în cursul zilei de luni 
ciocniri între ciprioții greci și turci. 
Ciocniri sporadice continuă să aibe 
loc și în alte localități ale Ciprului.

★

HAGA 11 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Haga, ministrul a- 
facerilor externe al Greciei, Stavros 
Kostopoulos, a subliniat că Grecia va 
aproba orice măsură venită din par
tea O.N.U. privind crearea unor or
ganisme care să asigure drepturile 
ciprioților turci în conformitate cu 
prevederile Cartei O.N.U. Guvernul 
grec, a menționat Kostopoulos, nu se 
va împotrivi ca O.N.U. să-și exercite 
controlul în Cipru pentru a permite 
comunității turce să se considere în 
deplină securitate.

Tot din Haga se anunță că, într-o 
declarație făcută presei, ministrul a- 
facerilor externe al Turciei, F. C. 
Erkin, a spus că Consiliul Ministe
rial al N.A.T.O. trebuie să se o- 
cupe de conflictul care separă în 
momentul de față Turcia și Grecia.

Hemdțumirî vest-germane în cadrul C. E. E.
BONN 11 (Agerpres). — Directo

rul general al uzinelor vest-germane 
de automobile „Volkswagen“, Nord- 
hoff, și-a exprimat nemulțumirea în- 
tr-un interviu radiodifuzat în legă
tură cu poziția unor țări membre 
ale Pieței comune care pun piedici 
importului de automobile. El a sub
liniat că, deși scăderea tarifelor 
vamale hotărîtă în cadrul Pieței co
mune a fost respectată, impozitele 
stabilite de către țări ca Franța și

Poziția partidului
Neo Lao Haksăt 
față de evenimentele 
din Laos

KHANG KHAI 11 (Agerpres). — 
Postul de radio „Vocea Laosului" a 
transmis o declarație a prințului 
Sufanuvong, vicepremier în guver
nul de coaliție al Laosului și pre
ședinte al partidului Neo Lao Hak- 
sat, în care salută mesajul transmis 
șefilor grupărilor politice laoțiene 
de cei doi copreședinți ai conferin
ței de la Geneva și de guvernele ță
rilor participante la conferință. Par
tidul Neo Lao Haksat, se spune în 
declarație, se menține pe poziția cu
noscută. El este gata să colaboreze 
sincer cu cei doi copreședinți ai con
ferinței de la Geneva și cu membrii 
Comisiei internaționale de suprave
ghere și control în lupta pentru apă
rarea guvernului de coaliție națio
nală, a politicii de pace și neutrali
tate, precum și pentru respectarea 
acordurilor de la Geneva privitoare 
la Laos. El a condamnat apoi acțiu
nile grupării politice de dreapta, au
toare a loviturii de stat și măsurile 
luate de Comitetul militar, alcătuit 
din elemente de dreapta, contrare 
acordurilor încheiate anterior, între 
reprezentanții celor trei grupări po
litice laoțiene.

Deportați in Portugalia
Agenția Associated Press anunță 

că 29 de bărbați șl o femeie, depor
tați din Republica Dominicană, au 
sosit la Lisabona pe bordul unui a- 
vion închiriat de guvernul dominican. 
Deportați!, cu cătușe, însoțiți de po
lițiști dominicani, au fost predați 
autorității fasciste portugheze.

Militari britanici răniți în cursul recentelor lupte sînt transportați la Aden

Italia au anulat efectul acestor mă
suri, ceea ce dezavantajează expor
turile vest-germane.

KÖLN. — „Este exclus ca pro
blema prețurilor cerealelor să fie 
reglementată într-un viitor apro
piat, nici chiar în cadrul trata
tivelor „rundei Kennedy“ de la 
Geneva”, a declarat într-un interviu 
J. Hummel, secretar general al Aso
ciației țăranilor vest-germani.

Țărani sud-coreenl, minați de sărăcie, pleacă spre alte regiuni pentru 
a găsi de lucru

in Aden Atmosferă de tensiune
Agențiile de presă anunță sosirea 

la Aden a ministrului coloniilor al 
Angliei, Duncan Sandys. El va avea 
întrevederi cu înaltul comisar brita
nic al Adenului, K. Trevaskis, cu co
mandantul șef al forțelor armate 
britanice din regiune și cu miniștri 
din guvernele Adenului și Federației 
Arabiei de sud. In declarația făcută 
la plecare, Sandys a arătat că vizita 
sa la Aden „este determinată de ul
timele evenimente din această regi
une“, fără a preciza durata ei.

Agenția France Presse transmite 
că ministrul britanic al coloniilor a 

LONDRA. Pe străzile centrale ale 
capitalei Angliei a avut loc o de
monstrare de solidaritate cu poporul 
spaniol. Demonstrația s-a încheiat în 
fața ambasadei spaniole din Londra. 
O delegație de demonstranți s-a pre
zentat apoi la ambasada Belgiei, unde 
a remis o scrisoare în care se cere 
eliberarea imediată a luptătorului 
antifascist spaniol Francisco Abarca, 
care se află închis în Belgia din luna 
octombrie 1963.

sosit „într-o atmosferă plină de ten
siune ; prima sa grijă va fi să vizi
teze locurile unde timp de zece zile 
s-au desfășurat lupte la circa 100 km 
nord de Aden, în munții Radfan, 
lupte care au luat sfîrșit și în cursul 
cărora trupele britanice și cele ale 
Federației Arabiei de sud au fost a- 
tacate de «lupii roșii din Radfan»“. 
Nu se știe încă dacă Sandys va avea 
convorbiri și cu opoziția parlamen
tară care numără 10 membri din cei 
24 ai Consiliului legislativ și cu opo
ziția reprezentată de sindicate și de 
„partidul popular socialist". în aju
nul sosirii lui Sandys, membrii opo
ziției din Consiliul legislativ al Ade
nului au hotărît să-i prezinte un 
memorandum cuprinzînd cererea de 
a se organiza alegeri generale în A- 
den, sub controlul O.N.U., înainte de 
luna noiembrie.

Comitetul Special al O.N.U. pen
tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a adoptat o rezoluție în 
care sînt condamnate măsurile mi
litare întreprinse de Marea Brita- 
nie în regiunea Adenului. Rezoluția 
cere guvernului britanic să pună ca
păt imediat tuturor măsurilor mili
tare împotriva populației acestui te
ritoriu.

Rezoluția a fost adoptată cu 18 
voturi pentru, trei voturi contra — 
S.U.A., Anglia, Australia — și două 
abțineri — Italia și Danemarca.

CONSILIUL
Consiliile ministeriale ale Pactu

lui nord-atlantic, care se convoacă 
de două ori pe an, erau de obicei 
întîmpinate cu toate surlele și to
bele propagandei occidentale. De 
astă dată însă apropierea Consiliu
lui de la Haga din 12—14 mai n-a 
stîrnit entuziasmul tradițional în 
presă, iar indicațiile din sursă ofi
cială sînt calculat rezervate sau 
sceptice potrivit încercatului princi
piu : nu crea speranțe pentru ca lu
mea să nu aibă motiv de dezamăgi
re. „Nu cred că vor fi luate hotărîri 
importante” — a declarat Stikker, 
secretarul general al pactului. La 
Londra — subliniază agenția Reuter 
— se constată că „pentru prima 
dată în trei ani miniștrii de externe 
se vor întruni în lipsa miniștrilor 
de război“. în acestea își găsesc ex-
preșia atît dificultățile pe care le 
întîmpină partenerii atlantici în sta
bilirea unei strategii comune, cît și 
presiunea opiniei publice pentru 
consolidarea începutului de des
tindere în relațiile Est-Vest.

Ordinea de zi a acestor Consilii 
este secretă, deși din declarațiile pe 
care le fac miniștri de externe la 
plecare sau la sosire se poate ușor 
deduce despre ce este vorba sau 
despre ce nu este vorba. Secretarul 
de stat american Dean Rusk a ținut 
să precizeze că „Convorbirile pri
vind forța nucleară multilaterală se 
desfășoară direct între țările intere
sate și nu vor fi probabil evocate în 
Consiliul ministerial Atlantic". în 
schimb, a reieșit limpede dorința 
Statelor Unite de a obține sprijin 
printre aliații atlantici în „războiul 
nedeclarat" din Vietnamul de sud, 
dacă nu prin trimiteri de trupe 
(ceea ce știu că nu pot obține), mă
car „doctori, medicamente, credite 
pentru mărfuri, echipament indus
trial și consilieri militari". Comen- 
tînd motivul acestei inițiative, As
sociated Press arată că el constă în 
„contracararea pretențiilor persisten
te ale Franței de neutralizare a Asiei 
de sud-est". De asemenea, S.U.A. ar 
dori să repare sau cel puțin să limi
teze breșele pe care Anglia și Fran

MINISTERIAL N.A.T.O.
ța le-au făcut în embargoul comer
cial îndreptat împotriva Cubei. Pen
tru consum public se anunță „din 
sursă oficială americană“ că la 
Haga se vor discuta „viitorul 
N.A.T.O., evoluția relațiilor Est-Vest, 
probleme privind dezarmarea".

„Viitorul N.A.T.O.“ este într-ad_e- 
văr o problemă mult discutată în 
presa occidentală. Deși în nici una 
din capitalele atlantice forurile au
torizate nu se gîndesc să renunțe la 
acest instrument principal al politi
cii lor, în ultima vreme au apărut 
o serie de cărți și articole simptoma
tice pentru starea de spirit din ță
rile respective. Ziaristul american 
Ronald Steel, în cartea „Sfîrșitul a-
Hanței“, se întreabă: „Are oare sens 
ca la 20 de am după război, 400 000 
de băieți ai noștri să mai fie stațio
nați în Europa ?“ Publicația engleză 
„Economist“, amintind că în 1969, 
potrivit tratatului, membrii se vor 
putea retrage din pact, își intitu
lează articolul „Oare va supraviețui 
N.A.T.O. majoratului?“ și pledează 
pentru a se găsi de pe acum o altă 
formulă în caz de dezagregare. în 
ce privește Franța, teza oficială este 
aceea că „structura N.A.T.O. este 
învechită și are nevoie de o refor
mă radicala .

Recenta măsură a guvernului 
francez de a-și retrage ofițerii din 
statele majore navale ale N.A.T.O. 
a alimentat din nou controversa în 
jurul „viitorului N.A.T.O.“, cu atît 
mai mult cu cît ea vine după alte 
măsuri franceze, similare: refuzul 
de a accepta pe teritoriul francez 
bombardiere americane cu bombe 
nucleare, retragerea din N.A.T.O. a 
flotei franceze din Mediterana și din 
Atlantic etc. Despre concepția fran
ceză asupra reformării N.A.T.O., re
vista „Der Spiegel“ spune că obiec
tivele ei sînt „înlăturarea hegemo
niei americane în Pactul Atlantic și 
desființarea integrării militare în 
cadrul N.A.T.O.“, pe care ziarul „Le 
Monde“ o definește astfel: „O coa
liție în care fiecare își va păstra 
mîna liberă, o alăturare a forțelor 
naționale totdeauna gata să acțio

neze împreună, dar fără a pierde în 
nici un fel identitatea lor“, un fel de 
N.A.T.O. des patries (al patriilor). 
După cum a precizat însă ministrul 
de externe, Couve de Murville, 
Franța nu intenționează să vină la 
Haga cu propuneri specifice de re
formă a N.A.T.O.

Divergențele din N.A.T.O. s-au 
cristalizat în problema politicii nu
cleare. Aici se ciocnesc tendința a- 
mericană de a păstra controlul a- 
supra politicii nucleare și dorința 
Franței de a deveni putere atomi
că. Recent, Walt Rostow, unul din 
purtătorii de cuvînt ai administra
ției americane, a scris un articol 
„Forțele atomice naționale sînt un 
pericol de moarte“, în care reia cu
noscuta temă a lui McNamara că 
asemenea forțe sînt costisitoare, ine
ficiente și periculoase. Este știut 
însă că în ciuda faptului că aseme
nea păreri sînt împărtășite de nu
meroase cercuri franceze, crearea 
unei „force de frappe" (forța de șoc) 
continuă.' Cît privește proiectul a- 
merican al unei forțe nucleare mul
tilaterale a N.A.T.O., el găsește deo
camdată sprijin doar la Bonn ; în 
Italia coaliția democrat-creștină- 
socialistă întîmpină și așa destule 
dificultăți, încît nu-i arde în prezent 
de acest proiect, iar în Anglia gu
vernul conservator, aflat în preajma 
unor alegeri deosebit de grele, se 
ferește cu grijă de un asemenea ba
last electoral.

Dat fiind că Washingtonul este 
făcut adesea răspunzător de starea 
în care au ajuns relațiile franco- 
americane, în S.U.A. s-a dezvăluit 
în presă recent conținutul vestitului 
memorandum din 17 septembrie 
1958 trimis de generalul de Gaulle 
președintelui Eisenhower, document 
considerat de criticii politicii ame
ricane ca fiind punctul de plecare 
al încordării franco-americane. Așa 
cum precizează cu acest prilej Ja
mes Reston, „ceea ce a propus de 
Gaulle in memorandumul din 17 
septembrie 1958 a fost nu un direc
torat americano-anglo-francez care 
să hotărască politica tuturor aliați- 
lor în sfera N.A.T O., ci mai curînd 
un aranjament prin care guverne
le din Washington-Paris-Londra ar 

cădea de acord asupra unei politici 
comune — fiecare avînd un veto 
asupra celorlalți — asupra activită
ții în Asia, Africa și alte părți din 
afara sferei nord-atlantice. Mai im
portant — continuă Reston — me
morandumul lui de Gaulle din 1958 
cerea un acord precis ca S.U.A. să 
nu poată folosi arme atomice ori
unde în lume fără aprobarea Fran
ței, adică a lui de Gaulle“. Singura 
excepție admisă era cazul în care 
S.U.A. ar fi în mod direct obiectul 
unui atac. Nici Eisenhower, nici 
Kennedy n-au fost de acord cu pro
punerea franceză. Faptele arată că 
contradicțiile interimperialiste se 
ascut nu numai în sfera N.A.T.O., 
ci și în Asia de sud-est, în Africa, 
America Latină.

La Bonn, guvernul Erhard încli
nă mai mult spre sprijinirea politi
cii americane și mai puțin spre Pa
ris decît în timpul lui Adenauer. 
In schimb R.F.G. pretinde admi
terea sa în forul militar suprem 
al N.A.T.O. — grupul permanent, 
din care fac parte S.U.A., Anglia și 
Franța. Dar și în cercurile influ
ente vest-germane se face resimți
tă treptat relaxarea obținută în ul
tima vreme în relațiile Est-Vest ; cu 
atît mai mult cu cît nu se poate să 
nu se constate că politica imobilis
mului duce Bonnul la izolare. Zia
rul vest-german „Industriekurier" 
scrie în această ordine de idei : 
„Speranțele pe care și le-au pus 
cîndva Washingtonul și Bonnul în 
efectele politice automate ale alian
ței N.A.T.O. și ale înarmării occi
dentale nu s-au adeverit“. Este vor
ba, bineînțeles, de speranța că 
U.R.S.S. și celelalte state socialiste 
vor ceda în fața politicii „de pe po
ziții de forță“ atlantice care s-a în
tors ca un bumerang împotriva au
torilor ei.

O problemă care îngrijorează ca
pitalele occidentale în legătură cu 
incidentele sîngeroase din Cipru este 
înveninarea relațiilor dintre Grecia 
și Turcia, care șubrezește flancul 
sud-estic al N.A.T.O.

Toate acestea explică tonul reți
nut al comentariilor occidentale 
privind Consiliul de la Haga. De 
fapt, schimbarea care a intervenit în 
climatul internațional și divergențe
le nerezolvate între partenerii at
lantici și-au găsit expresie și la 
precedentul Consiliu ministerial 
N.A.T.O. din decembrie 1963 care 

s-a încheiat fără a lua hotărîri mi
litare importante. Acest fenomen 
destul de neobișnuit a stîrnit co
mentarii pesimiste și chiar neliniște 
în acele cercuri occidentale care aș
teaptă ca aceste consilii să-și înde
plinească funcția specifică de a da 
pinteni cursei înarmărilor. Walter 
Lippman constata atunci că „s-au 
produs schimbări istorice în afacerile 
internaționale“ și că vechile și răsu
flatele teme ale propagandei antico
muniste de genul „pericolului agre
siunii comuniste“, care fuseseră tic
luite pentru a justifica crearea 
N.A.T.O. și măsurile lui militare, 

'„sînt șarade care au încetat de a in
teresa masele din Europa și nu mai 
constituie o preocupare serioasă 
pentru oamenii lor de stat“. Ceea ce 
nu împiedică pe aceeași oameni de 
stat să invoce din cînd în cînd ase
menea pericole imaginare pentru a 
justifica uriașele cheltuieli de înar
mare. Dar lumea dă tot mai puțină 
crezare acestui „pretext clasic“ cum 
îl denumește presa franceză.

Chiar șî un ziar vest-german ca 
„Frankfurter Rundschau“, ocupîn- 
du-se de criza N.A.T.O., arată că ea 
se datorește risipirii celor două 
mituri puse la baza lui: mitul secu
rității care din momentul dezvoltă
rii puterii racheto-nucleare a Uniu
nii Sovietice a devenit un fel de 
„linie Maginot“, în sensul cunoscu
tei vulnerabilități a acesteia, și mi
tul agresiunii comuniste care este 
„ireal“. Ziarul conclude că „ambele 
condiții în care mitul N.A.T.O. ar 
putea să-și îndeplinească menirea, 
de fapt nu există“. Acest adevăr, 
devenit din ce în ce mai limpede 
opiniei publice în cei 15 ani de la 
crearea pactului nord-atlantic, a de
venit strigător în climatul Est-Vest 
actual, în care s-a conturat un în
ceput de destindere.

Zdruncinarea eșafodajului ideolo
gic pe care a fost construit pactul 
militar nord-atlantic este unul din 
rezultatele incontestabile ale politi
cii de coexistență pașnică între ță
rile cu orînduiri sociale diferite duse 
în mod stăruitor de Uniunea Sovie
tică și de celelalte state socialiste.

Acest important factor va fi pre
zent — deși neinvitat — în atmos
fera sălii Consiliului de la Haga și 
puterile occidentale vor fi nevoite să 
țină seama de el mai mult ca ori- 
cînd în trecut.

Silviu BRUCAN

MOSCOVA. La 11 mai a fost sem
nat în Palatul Mare de la Kremlin 
Comunicatul sovieto-kenyan de către 
Aleksei Kosîghin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Odinga Oginga, ministru de interne 
al Kenyei. Comunicatul prevede dez
voltarea colaborării economice și cul
turale între cele două țări.

NEW YORK. De la 16 la 20 iunie 
va avea loc la New York prima con
ferință internațională a inginerilor și 
tehnicienilor. Principala temă a con
ferinței este: „Cum poate fi promovat 
progresul tehnicii și științei prin e- 
forturile comune ale bărbaților și fe
meilor, specialiști tehnici ?“ Circa 50 
de ingineri din diferite țări vor pre
zenta referate, dintre care o bună 
parte sînt consacrate explorării spa
țiului cosmic.

LIMA. Un avion militar argenti- 
nean de transport, avînd 50 de per
soane la bord, s-a prăbușit în ocean, 
la 20 de mile nord de Lima. Avionul 
a greșit aterizarea din cauza ceței 
dense. 48 de persoane au murit. Nu
mai o fetiță, în vîrstă de 8 ani, și 
unul din membrii echipajului, au su
praviețuit catastrofei.

BAGDAD. Mareșalul Abdel Salam 
Aref a depus jurămîntul în fața Con
siliului național al comandamentului 
revoluției și a guvernului, în calitate 
de șef al statului în virtutea noii con
stituții provizorii a Republicii Irak.

Cheddi Jagan, primul ministru al Guyanei britanice, vorbind muncitorilor

HAVANA. In cursul vizitei pe care 
o face în Cuba în cadrul Planului de 
schimburi culturale, acad. prof. dr. 
Theodor Burghele a avut întrevederi 
la Academia de Științe și Universita
tea din Havana, a vizitat spitale. Tot
odată el a conferențiat la Consiliul 
științific al Ministerului Sănătății 
„Despre adaptările funcționale în chi
rurgie“. Cu ocazia vizitei savantului 
romîn în Cuba, Consiliul științific al 
Ministerului Sănătății din Cuba a o- 
ferit un dineu.

ATENA. La Atena au început luni lu
crările primului congres, pe întreaga 
Grecie, al studenților. Participă 180 
de delegați, precum și reprezentanți 
ai organizațiilor studențești din mai 
multe țări. Din R. P. Romînă parti
cipă o delegație condusă 'de Iulian 
Cîrțînă, membru al Comitetului exe
cutiv al Consiliului U.A.S.R. La con
gres sînt prezenți, de aseme
nea, reprezentanți ai Uniunii in
ternaționale a Studenților și ai Secre
tariatului de coordonare a uniunilor 
naționale ale studenților.

GEORGETOWN. în Guyana brita
nică a intrat în vigoare decizia gu
vernului britanic, care acordă guver
natorului dreptul de a dizolva actua
lul organ legislativ și de a desemna 
53 de membri ai unui „guvern de vi
gilență“, pînă la alegerile de la sfîr
șitul anului curent. Actualii miniștri 
vor continua să-și ocupe posturile pînă 
atunci. Primul ministru, Cheddy Ja- 
gan, va pleca din nou în Trinidad, 
pentru a discuta cu primul ministru 
al acestei țări, situația politică din 
Guyana. între timp au început înscrie
rile în registrele de alegători. Parti
dele Congresul național popular și 
Forța unită au cerut sprijinitorilor lor 
să se înscrie. Partidul popular pro
gresist nu a luat încă nici o hotărîre, 
dar a anunțat convocarea unui miting 
de masă pentru a preciza poziția par
tidului, care consideră decizia guver
nului britanic drept anticonstituțio
nală.
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