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Din toată
îmbinarea prin sudură automată

tarea

.Verticala centrului gălățean, văzută de sub aripa avionului

COMUNICAT
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Republi
cii Arabe Yemen, mareșalul Abdullah al-Sallal, va vizita Republica 
Populară Romînă între 20—26 mai 1964.

In întreprinderile industriale se apli
că pe scară tot mai largă metode și 
procedee tehnologice moderne de lucru. 
In ultima vreme, uzinele constructoare 
de utilaj petrolier și chimic din regiu
nea Ploiești au fost dotate cu noi agre
gate de sudură automată, care au asi
gurat ridicarea calității produselor și o 
productivitate sporită. S-a ajuns astfel 
ca mai mult de 80 la sută din volumul 
de sudură realizat la aceste uzine să 
fie executat cu aparate automate. Pro
ductivitatea muncii în sectoarele res
pective ale uzinelor constructoare de 
utilaj petrolier a sporit cu mai mult de 
15 la sută față de sectoarele unde se fo
losește sudura obișnuită. La uzinele 
constructoare de mașini din Beșița, cu 
ajutorul acestui procedeu tehnic mo-

dern, se asigură în prezent îmbinarea a 
numeroase subansamble și ansamble din 
construcția hidro și termo-agregatelor 
energetice și a altor mașini, iar la uzi
nele de construcții metalice și mașini a- 
gricole din Bocșa și Uzinele de vagoane 
din Arad sudura automată este aplicată 
cu bune rezultate la confecționarea unor 
construcții metalice, poduri rulante, ma
carale, la construcția vagoanelor de mar
fă etc. In acest an, volumul lucrărilor de 
sudură automată va crește în regiunea 
Banat cu 5—12 la sută față de anul tre
cut. La Întreprinderea de poduri meta
lice și prefabricate din beton — Pitești 
a crescut de aproape 5 ori volumul îm
binărilor prin sudură automată sub 
strat de flux, față de 1960.

Colective consultative în comerț

Lucrările ?agricole
LA TIMPUL OPTIM
Peste 200 000 de 
in G. A. S.

In aceste zile, principala grijă a me
canizatorilor și consiliilor gospodăriilor 
de stat este să execute din vreme și în 
bune condiții lucrările de întreținere a 
culturilor. Folosind din plin timpul 
prielnic și capacitatea mașinilor, s-a 
reușit să se prășească, pînă în seara zilei

hectare prășite

de 18 mai, peste 200 000 ha cu floarea- 
soarelui și porumb. în marea majoritate 
a gospodăriilor, prașila I la floarea- 
soarelui s-a terminat. La întreținerea 
porumbului fruntașe sînt trusturile 
G.A.S. Urziceni, Ploiești, Fetești, Slobo
zia și Alexandria.

Pe lîngă metodele utilizate pînă acum 
pentru studierea cererii de mărfuri a 
populației — calcule privind concor
danța dintre fondul de cumpărare și 
fondul de marfă, bugete de familie, or
ganizarea de expoziții și pavilioane de 
mostre, consfătuiri cu cumpărătorii și 
altele — Ministerul Comerțului Interior 
a adoptat recent noi măsuri. între aces
tea un loc important îl ocupă colecti
vele consultative de pe lîngă direcțiile 
generale și regionale de specialitate, 
constituite la începutul acestei luni. Ele 
cuprind: muncitori, ingineri, tehnicieni 
și funcționari din ministere și întreprin
derile producătoare, gospodine, cadre 
didactice, ziariști, artiști, economiști, 
merceologi etc. Atribuțiile acestor co
lective sînt diferite, în funcție 
meniul în care activează. Cele

ÎN CAPITALĂ

de do- 
de pe

lîngă direcțiile generale participă la 
consultările ce au loc în faza de preo- 
mologare a produselor, dînd sugestii și 
făcînd recomandări asupra produselor 
prezentate la contractare. Cele de pe 
lîngă direcțiile comerciale regionale își 
spun părerea asupra mărfurilor asimilate 
de către întreprinderile industriei lo
cale și cooperativele meșteșugărești, 
precum și asupra produselor realizate de 
întreprinderile republicane din regiu
nea respectivă. Legăturile de zi cu zi cu 
masa de cumpărători ale membrilor a- 
cestor colective îi vor ajuta să sprijine 
comerțul în alcătuirea unui fond 
marfă, potrivit necesităților 
în îmbogățirea acestuia cu 
noi, pe baza cerințelor, în 
mai judicioasă a unităților

de betoane

ELOGIUL VERTICALEI

întreținerea
TECUCI (coresp. „Scînfeii"). —
Am trecut de curînd prin < 

gospodării colective din raionul Tecuci. 
Cîmpul era plin de oameni și de mașini. 
Se lucra cu toate forjele la întreține
rea culturilor. Pe una din tarlalele din 
hotar cu Corodul, colectiviștii din co
muna Matca executau prașila I și rări- 
lul la floarea-soarelui. Pe o tarla vecină 
lucrau alte sute de colectiviști. Fă
ceau prima prașila și buchetaful la sfe
cla de zahăr. In citeva ore au executat 
lucrarea pe întreaga suprafață de 30 de 
hectare. Brigăzile conduse de llie Rădu- 
can și Constantin Pohrib s-au dovedit a

culturilor
cîfeva

k

fi cele mai harnice, Se muncește intens 
și la întreținerea porumbului. Tractoriștii 
din brigada lui Mihai Bufurcă, de la 
S.M.T. Cudalbi, au lucrat cu sapa rota
tivă aproape toate cele 700 ha însămîn- 
jate cu porumb. Cu hărnicie se munceș
te și pe ogoarele gospodăriilor colective 
din comunele Blinzi, Drăgănești, Barcea, 
Corod etc.

Pînă la 17 mai, deci în numai citeva 
zile bune de lucru, colectiviștii și meca
nizatorii din raionul Tecuci au prăși* 
3 570 ha cu floarea-soarelui, 94 la sută 
din suprafața insăminfată cu sfeclă de 
zahăr și 1 155 ha cu porumb.

Activitatea

de 
populației, 
sortimente 

amplasarea 
comerciale. 
(Agerpres)

cultural-artistică
în timpul verii

Tn sezonul cald, paralel cu activitatea 
cultural-artistică desfășurată în întreprin
deri, instituții, case de cultură, cămine 
culturale din Capitală, se vor organiza 
numeroase manifestări în aer liber. Intr-o 
serie de parcuri (Vitan, 8 Mai, Izvor, Mi
litari) săpfămînal vor avea loc simpozi
oane, jurnale vorbite, întilniri cu scriitori 
etc. Pe șantierele de construcjii de la

Pe șantierul de locuințe din cartierul 
Drumul Taberei din Capitală, unde se 
vor termina pînă la sfîrșitul acestui an 
peste 4 400 de apartamente, a fost dată 
în folosință o stație modernă de pre
parare a betoanelor. Stația este dotată 
cu 4 betoniere de mare capacitate în 
care amestecul se face forțat, ceea ce 
scurtează timpul de preparare a beto
nului și îi îmbunătățește calitatea. Do
zarea cimentului, a pietrișului și a apei 
se face mecanizat. Aici se prepară 700 
m c de betoane pe zi, în 4 sorturi di
ferite.

La Stodioul experimental

De la un an la celălalt și de la un deceniu la altul se adîncea odinioară prăpastia dintre centru și pei’iferie, iar pe planul întregii țări, dintre Capitală și provincie. „Periferia" și „provincia“ erau parcă sinonime, ' stigmatizate deopotrivă cu tot ceea ce se întindea între degradarea edilitară și cenușiul, platitudinea existenței. Dezvoltarea de astăzi a orașelor înseamnă ieșirea lor din conul de umbră al moștenirii lăsate de realitățile exprimate prin cele două noțiuni. Perspectivele .fiecărei, localități îh parte;, scoase de sub zodia întâmplătorului, arbitrarului, tînt gîndite științific, interdependent, de la orizontul raionului pînă la cel republican. O arată' însăși imaginea construcțiilor din ultimii arii, din ce în ce mai desfășurate, care fixează de pe acum profilul orașului socialist — organism viu, urmînd liniile înțelepte și cutezătoare ale unor planuri de sistematizare în tivă.Verticala) pe treapta noastre, poate fi urmărită zonele vieții, de la avîntul economic la freamătul noilor construcții, de la trăsăturile civilizației socialiste ce se plămădesc sub ochii noștri la simțul cetățenesc tot mai deplin a- firmat, de la lupta cu inerția unor deprinderi moștenite — pe care noul o cîștigă statornic — la frumosul cotidian. Nimic din toate acestea nu putea fi surprins de radiografia făcută în paginile unei I cărți pe care o am la îndemî- nă : „Orașe din Romînia“, scrisă înainte de război de un profesor al universității din capitala Moldovei. Ca dintr-un sipet vechi, provincia se dezvăluie în ceea ce avea mai letargic și mai deznădăjduit ființa ei de atunci. într-un oraș „praful domnește peste tot. Cînd vîntul îl răscolește, în lungul străzilor e - i ceața pe ape ; te orbește. După o ploaie bogată, ar fi nevoie de catalige pentru trecut strada, ca în cîm- pia ardeleană“, în altul „nici o clădire mai răsărită ori cu mai mult gust construită, nu se vede“ ; dincoace „de muzee, biblioteci, de adulți, nici pomeneală“, „librăriile vînd parfumuri“.Mai stăruitor m-am oprit capitolului despre Iași, semnificativ pentru politica vechiului regim față de provincie. Orașul „în spre asfințitul vieții“ era, chipurile, supus u- nui „fatum“. Soluții ? „Singura scăpare i-ar veni de la macedoneni și de la Bahlui. Cei dintîi, atrași, avantajați, ar aduce o vădită mișcare e- conomică romînească, fiind vorba că la comerț macedoneanul bate și pe grec" (!). Idei „salvatoare“ de acest fel, care stîrnesc astăzi pînă și hazul unui copil de școală, erau profesate cu cărora nu lucrurilorDulcea deschisă de pe dealurile ieșene, oferea surprinzătorul contrast dintre contururile cîtorva ilustrei edificii, autentice monumente de arhitectură, și infinita îngrămădire de bojdeuci, din rîndul cărora uneia singure i-a fost dat să-și păstreze nimbul istoric: gazda lui Creangă și E- minescu. Și iată, același ecran panoramic cuprinde în rama lui, de la Copoul universitar (17 000 de stu- denți față de cei vreo 4 000 din 1938) pînă la noua ‘ zonă industrială din șesul Bahluiului, un peisaj urbanistic proaspăt și. colorat, ca un răsărit pe Ceahlău. Orașul își certifică vîrsta-i nouă prin ceea ce a'început sări f«că >■ Vestit în anii din

perspec-orașelor în toate

cursuri dincoloasupra

toată seriozitatea de cei le convenea să li se spună pe nume.priveliște de odinioară,

urmă : mase plastice, mobile, antibiotice.Străvechii steme a Moldovei de pe mozaicul multicolor din Piața U- nirii i s-au alăturat, înscrise în a- celași paviment, imagini din viața metalurgiștilor, constructorilor, studenților care-și poartă pe-aici pașii. E un simbol, dacă vreți, al tinereții orașului. „Aseară am ascultat cînte- cul «întinerești, bătrîne Iași». Nu poți să nu fii impresionat cînd vezi că realizările și planurile partidului sînt cîn.țate de popor. într-adevăr, bătrînul Iași va întineri tot mai mult — spunea tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu prilejul vizitei la Universitatea „Al. I. Cuza“. Eu văd lașul ca un oraș modern, un oraș nou, unul din cele mai frumoase orașe ale țării. Desigur, aceasta se va face treptat — dar cu siguranță“.Cîntecul despre întinerirea bătrî- nului Iași este străbătut de ritmul înnoitor comun vastei opere de construcție, în afara căreia nu rămîne nici un singur oraș. Aceeași înțeleaptă mînă de constructor schițează viguros, dintr-un hotar în celălalt al țării, trăsăturile noului cadru material de viață, ale civilizației socialiste. Treptat, dar cu siguranță. Urmărind pe hartă frontul construcțiilor, privirea, atrasă pretutindeni, ți se împrăștie spre toate cele șaisprezece regiuni. Chiar și cea mai frugală spicuire a unor nume de orașe, simpla evocare, vădește că dezvoltarea lor echilibrată, cu perspectivă, se desfășoară pe liniile de forță ale industrializării socialiste. Aceste linii, urmărind o repartiție cît mai judicioasă a forțelor de producție, ridicarea regiunilor și orașelor mai puțin dezvoltate^ conturează energic profilul urbanistic actual.Sînt orașe de veche tradiție care renasc. Verticala Craiovei, începută prin Uzinele „Electroputere“, e continuată acum prin construcția Combinatului chimic și a termocentralei care va produce doar în cîteva ceasuri energia electrică a unui întreg an din Oltenia de acum două decenii. Țiglina gălățeană iese cu brațele întinse în întîmpinarea Combinatului siderurgic de la Dunăre. Munții Maramureșului se oglindesc în ferestrele blocurilor-turn locuite de minerii băimăreni. De-a lungul vestitei șosele cu plopi din sudul Brașovului, călătorul, înainte de a cunoaște istoria înzidită a burgului, primește salutul orașului, în culori pastelate, locuit de metalurgiști.Sînt, apoi, orașe pe care le vedem transformate din temelii ; acelea despre care se spune că dacă n-ai mai fost de mult prin ele, nu le mai recunoști. La Hunedoara și Reșița, verticala noilor construcții siderurgice a fost continuu întovărășită de cea înălțată și de către constructorii de locuințe. Patriarhala Piatra-Neamț trece printr-o metamorfoză urbanistică asemănătoare cu înnobilările din de la Săvinești și capitală a devenit, tîrgușor sub umbrachii cetăți de scaun, Suceava a văzut crescînd în perimetrul ei, în mai puțin de un deceniu, o adevărată pădure de blocuri, pe măsura pădurilor valorificate superior de către cele două combinate din luncă. O salbă întreagă de localități, printre care Turnu Măgurele și Călărași (unde : se construiesc două
Victor VÎNTU

Recoltatul lucernel pentru masă verde la G.A.S. Urziceni, regiunea București

In zilele de 20-23 mai va avea loc

CONGRESUL NATIONAL
5»în zilele de 20—23 mai se vor desfășura la București lucrările Congresului național de medicină internă. Un redactor al ziarului nostru s-a adresat academicianului N. Gh. Lupu, președintele comisiei de organizare a congresului, cu rugămintea de a releva însemnătatea acestei manifestări științifice.

In ce cadru se vor desfășu
ra lucrările apropiatului con
gres ?,

MEDE8Ă INTERNĂ

lumea chimiei Roznov, a cărei Veacuri întregi glorioasă a ve-

Congresul, primul de acest fel în țara noastră, ne va îngădui să facem un bilanț al realizărilor școlii xomî- nești de medicină internă din ultimii 20 de ani. Această întîlnire se va bucura de o largă participare a specialiștilor din țară și de peste hotare. Menționez că și-au anunțat sosirea delegați din circa 20 de țări : Anglia, Belgia, R.P. Bulgaria, R.P.D. Coreeană, Franța, R.D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, Izrael, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, S.U.A., R.P. Ungară, U.R.S.S. etc. Aceasta reflectă prestigiul de care se bucură medicina din țara noastră, care continuă tradițiile valoroase ale unor savanți cu renume mondial — V. Babeș, I. Cantacu- zino, Gh. Marinescu, Th. Ionescu, I. Nanu-Muscel, D. Danielopolu, I. Hațieganu și alții. Condițiile bune ■create muncii de cercetare științifică medicală în anii regimului democrat- popular, înființarea de institute specializate și înzestrarea acestora cu aparatură modernă, formarea a numeroase cadre calificate, editarea de publicații de specialitate — reprezintă o importantă contribuție la dezvoltarea științei medicale în țara noastră. In prezent, dispunînd de posibilitățile științei contemporane și înarmați cu mijloace perfecționate de cercetare, asigurate prin grija partidului și guvernului, putem să aprofundam probleme fundamentale, să cunoaștem aspecte noi ale multor fenomene patologice, iar prin dezvăluirea cauzelor să inițiem tratarea și vindecarea lor.Lucrările congresului vor aborda trei teme de mare actualitate : ateroscleroza, cardita reumatismală și reticulopatiile maligne.

de sînge — lucrările se vor referi la mecanismul, cauzele și condițiile de îmbolnăvire, la aspectele clinice ale bolii, precum și la posibilitatea prevenirii sau opririi procesului patologic. Despre factorii cauzali va vorbi prof. P. Teodorescu, despre relațiile acestora— acad, legătura cu diabetulInterrelațiilemineral

(Continuare în. pag. IlI-a)

Ce probleme vor trata lu
crările oamenilor de știință și 
ale celorlalți specialiști din 
țara noastră ?ce privește ateroscleroza — a-îniecțiune legată de depunerea de substanțe lipidice în pereții vaselor

cu glandele endocrine Șt. Milcu, iar despre prof. I. Pavel. Interrelațiile dintre metabolismul mineral și ateroscleroza vor fi prezentate de prof. I. Horvath, iar modificările histochimice ale peretelui arterial, pe plan experimental, de prof. I. Diculescu. Se vor face și prezentări anatomo-clinice. Probleme de diagnostic și aspecte clinice vor fi tratate de acad. A. Moga. Unele aspecte particulare ale aterosclerozei — manifestări renale, cerebrale, legate de vîrstă — vor fi comunicate la congres de acad. A. Kreindler, prof. C. Zosin și dr. Ana Aslan. în încheierea dezbaterii a- cestei teme, va fi prezentat un raport al prof. dr. C. C. Iliescu asupra posibilităților de prevenire și tratare a aterosclerozei, precum și un studiu al aspectelor epidemiologice ale bolii în țara noastră, realizat de colaboratori ai mei.Cardita reumatismală, o complicație cardiacă redutabilă, care poate să apară în cursul reumatismului poliarticular acut, este o problemă care preocupă deopotrivă pe interniști și pediatri. Rezultate ale cercetărilor privind mecanismele producerii bolii vor fi expuse la congres de prof. dr. C. G. Dimitriu. Despre valoarea testelor biologice pentru diagnosticul bolii va fi ținută o comunicare întocmită de mine și dr. V. Ciobanu, iar unele aspecte clinice vor fi prezentate de colectivul prof. dr. I. Nicolau și dr. Gh. Zamfir. Probleme de tratament vor fi prezentate în referatele prof. dr. A. Rusescu, prof. dr.A. Păunescu-Podeanu și dr. I. Stoia. Alte lucrări interesante vor relata despre cercetări în legătură cu mecanismele biochimice și histochi- mice ale bolii, despre rezultatele explorării funcționale ale funcției ventilatorii pulmonare în cardita reumatismală.

în domeniul reticulozelor maligne vor fi dezbătute unele probleme mai dificile, cum sînt raportul dintre leucemii și bolile sistemului reticulo- endotelial — pe baza comunicării prof. dr. C. T. Nicolau, membru cores- 1 pondent al Academiei R.P. Romîne — 1 sau legăturile dintre reticulozele in- 1 Ramatorii și cele cu degenerare neo- plazică. Alte rapoarte se vor referi [ la formele anatomo-clinice ale aces- , tor boli, perspectivele tratamentului ) actual și, îndeosebi, lucrarea prof. I. > Bruckner, membru corespondent al ■ Academiei R.P. Romîne, la aspecte mai dificile de diagnostic. După cum se vede, tematica lucrărilor este , foarte bogată, se referă la probleme actuale, acestea fiind abordate sub mai multe aspecte, realizîndu-se oarecum o sinteză a experienței acu- 1 mulate în medicina noastră internă. ; Prin importanța tematicii abordate, prin larga participare, prin schimbul de păreri între specialiști, congresul va constitui un eveniment semnificativ în activitatea pe care o desfășurăm în slujba ridicării continue a 1 nivelului muncii de ocrotire a sănătății oamenilor.

Drumul Murgului, Jiului-Scînteia, Ciurel, 
Serg. Nițu Vasile și Bd. Muncii se vor 
organiza bilunar „Ziua clubului sindical" 
și „Ziua fînărului consfructor". In parcul 
Herăstrău vor avea loc manifestări cultu
rale de 3—4 ori pe săptămînă, iar în 
pavilioane vor fi deschise expoziții de 
arfă plastică.

In această perioadă vor avea loc nu
meroase manifestări închinate celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei : 
spectacole de teatru, operefă, pre
zentări de filme romînești, seri litera
re, întilniri cu scriitorii, recenzii de cărți. 
In Capitală și în comunele subordonafe 
înfre 15 iulie și 23 august vor avea loc 
festivaluri artistice de amatori.

al studenților

începînd de sîmhătă și pînă marți 
inclusiv, Studioul experimental al In
stitutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" prezintă spec
tacole festive, cu prilejul închiderii 
stagiunii din acest an. Repertoriul cu
prinde piesele „Cum vă place" și 
„Hamlet“ de Shakespeare, „Cetatea de 
foc” de Mihail Davidoglu, „Cei din 
urmă" de Maxim Gorki, „Pescărușul" 
de Cehov, „Tartuffe" de Molière, 
„Steaua fără nume“ de Mihail Sebas
tian, „Sonet pentru o păpușă" de 
Sergiu Fărcășan, „în lumea apelor" de 
Aldo Nicolai.

SCRISORI CĂTRE „SCINTEIA"

vitrinele și reclama
COMERCIALĂ

în general, o vitrină care-și 
propune „să stea de vorbă“ cu 
trecătorul, să-i rețină atenția, 
trebuie să aibă ceva de spus, să-l 
poată determina pe omul, devenit 
curios, să cumpere un produs. De 
aceea, se spune că vitrinierul 
este, în fapt, „primul vînzător“, 
primul care oferă marfa.

La Cluj, în alcătuirea vitrinelor 
se folosește adesea sistemul pe
telor de culoare. O raită prin o- 
raș arată că, mai cu seamă în u- 
nitățile destinate celor mici, se 
pot întîlni asemenea vitrine. To
tuși, în parfumerii, în unele uni
tăți de încălțăminte, în magazine
le cu articole de menaj, metalice 
etc. nu s-au făcut încă destule 
eforturi spre a ieși din șablonul 
statornicit al vitrinelor-depozit.

Domenii mai dificile ale artei 
vitriniere continuă să fie acelea 
ale încălțămintei și produselor a- 
limentare. Cu toate acestea, la 
Cluj, colectivul de vitrinieri de la 
unitățile alimentare a făcut pro
grese vizibile. Vitrine realizate cu 
gust sînt cele cu conserve de 
la unitatea 404 sau cu cafea 
de la unitatea 7. Posibilitățile o-

ferite de mijloacele de influența
re ale reclamei comerciale sînt 
însă departe de a fi epuizate.

Cetățenii apreciază, bunăoa
ră, vitrina executată în ve
derea popularizării Ghidului 
Bucureștiului, folositor celor pe 
care treburile, sau pur și simplu 
dorința de a cunoaște orașul, îi 
aduc în Capitală. în vitrinele li
brăriilor a început să-și facă a- 
pariția o publicitate comercială 
concretă și să se renunțe la șa
bloanele în genul lui : „A venit 
primăvara“ etc. Mai trebuie men
ționat că publicitatea comercială 
este executată la un nivel grafic 
mai corespunzător și cu o evi
dentă notă de actualitate.

Socotesc că, atît la Cluj, cît și 
în alte orașe, direcțiile comercia
le, conducătorii întreprinderilor 
ar putea să apeleze mai mult la 
specialiști din diferite domenii: 
economiști, critici de artă, deco
ratori etc., pentru ca să ridice re
clama comercială la nivelul exi
gențelor comerțului modern.

Hans LOEW 
coresp. voluntar

Au început tratativele dintre 
delegațiile guvernamentale 
ale R. P. Romine și S. U.A.Ieri au început la Washington tratativele dintre delegațiile guvernamentale ale R. P. Romîne și S.U.A. în cadrul discuțiilor vor ii e- xaminate, în primul rînd, probleme

TELEGRAMA

economice, precum și alte aspecte care privesc relațiile dintre cele două țări. (Amănunte în pag. a IV-a).
Kuweitul ar saluta retragerea trupelor britanice din Aden, a declarat șeicul Sabah, ministrul de externe al Kuweitului. Problemele Adenului și ale Federației Arabiei de sud — a subliniat șeicul Sabah — nu trebuie rezolvate prin forță, ci prin tratative.

Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii SovieticeDragi tovarăși,Am aflat cu mare mîhnire despre încetarea din viață a tovarășului Otto Kuusinen, membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S., pe care l-am cunoscut ca pe un vechi și încercat militant al mișcării comuniste internaționale.în numele partidului nostru, vă exprimăm cele mai sincere condoleanțe în legătură cu această dureroasă pierdere.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÏN

•t

Bazinul carbonifer din Âsturia continuă să rămînă aproape în întregime paralizat. Potrivit agenției France Presse, din surse guvernamentale s-a indicat că 23 000 din cei 35 000 de mineri asturieni sînt în prezent în grevă, dar cifra reală este mult mai mare.
Acțiuni aie partizanilor congolezi

★MOSCOVA 18. Corespondentul Agerpres transmite :Luni, Nicolae Guină, ambasadorul Republicii Populare Romîne în U.R.S.S., însoțit de membri ai amba-
asadei, a depus la Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor din Moscova o coroană de flori la catafalcul lui Otto Kuusinen.

Partizanii congolezi, care acționează în provinciile Kwilu și Kivu au ocupat localitatea Uvira, situată la aproximativ 100 de km. de Bukavu, capitala provinciei Kivu. Partizanii au ocupat, de asemenea, cî- teva puncte importante de pe șoseaua ce leagă Uvira de Bukavu.
. '(
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MECANIZAREA 
TRANSPORTULUI 
INTERN
• 500 containere pen
tru manipularea pieselor
• Poduri și grinzi rulan
te în ateliere
• Folosirea mai rațională 
a spațiului productivIn ultimii ani, Uzina metalurgică j,Unirea“ din Cluj — uzină, specializată în construirea de mașini și utilaje pentru filaturile și țesătoriile de bumbac, lină și mătase — a cunoscut o mare dezvoltare. Aici s-a construit și s-a dat în exploatare un nou atelier mecanic, dotat cu mașini-unelte noi, de mare precizie șl cu productivitate înaltă. Turnătoria a fost modernizată, lărgindu-se atelierele de turnare în forme cu modele ușor fu- zibile și în forme-coji cu liant de ba- chelită. A fost modernizat și atelierul de tratamente termice și s-au a- menajat și pus în funcțiune sectoare specializate pentru acoperiri galvanice și vopsitorii mecanizate etc. Toate acestea au dat posibilitate colectivului uzinei noastre să sporească producția de utilaje pentru industria textilă, să ridice, caracteristicile tehnico-funcționale ale acestora.Continua dezvoltare, a capacităților de producție a pus în fața uzinei necesitatea rezolvării a o serie de probleme noi care — în forma cum au apărut la început — deveniseră o frînă ' buna desfășurare a procesului de producție. O asemenea problemă a fost, pînă nu de mult timp, transportul intern și manipularea pieselor între secțiile productive și între operații. Pentru a putea aprecia însemnătatea bunei organizări a transportului intern, menționăm că cele 12 sortimente mari de produse fabricate la noi necesită, în decurs de un an, peste 18 milioane de piese diferite. Or, de la turnarea sau forjarea acestora, prelucrarea lor pe mașinile-unelte și pînă ce se ajunge la faza de montaj se fac circa 250 milioane de manipulări între operații.Specific uzinei noastre este că produsele sînt compuse dintr-o serie restrînsă de piese mari, voluminoase și dintr-o imensitate de piese mijlocii și mici, cu configurație geometrică variată și diversitate mare- Din această cauză, instalațiile de i‘ dicat și transportat, folosite de obicei la manipularea pieselor mari, nu erau utilizate rațional ; totodată, piesele mici și mijlocii erau manipulate individual, fără mecanisme.La indicația organizației de partid, conducerea uzinei a analizai' această situație nefavorabilă-și- a întocmit un plan concret de măsuri în vederea raționalizării transportului intern și mecanizării manipulărilor de piese și subansamble între operații și între secțiile productive. Acest plan cuprinde două etape. Prima, realizată anul trecut, a urmărit mecanizarea transportului și manipulării pieselor într-o proporție de circa 75 la sută ; cea de-a doua etapă, care desăvîr- șește această acțiune, este în curs de realizare și se va încheia la sfîrșitul anului.Ce am făcut, practic, în această privință ? Tn primul rînd . au fost confecționate circa 500 de containere, de trei mărimi diferite. Construcția acestora permite o manipulare ușoară, precum și stivuirea corectă a containerelor pe verticală prin intermediul urechilor de prindere. Piesele — începînd de la turnătorie, de la magaziile de semifabricate și pînă la montaj — sînt încărcate în aceste

Cronică JUDICIARĂ

Cunoștințe intîmplătoare
S-au cunoscut pe stradă, în fața 

barului „Lido“. Marioara V. avea 16 
ani. Aștepta niște prieteni. S-a apro
piat de dinsa un ins oarecare. Au 
intrat în vorbă. A invitat-o la bar. 
Marioara a ezitat. Nu acceptase nici 
o dată invitații de la necunoscuți. A 
vrut să-și dovedească însă că e „in
dependentă", „emancipată" de sub 
supravegherea părintească. Cit din 
bravadă, cit din prostie, a acceptat. 
Jenată de anii tineri pe care îi avea, 
și-a mai adăugat vreo patru la so
coteală. Să nu pară o adolescentă 
fără experiență de viață.

Mare lucru n-ar fi putut spune 
despre vecinul ei de masă. ll chema 
Nicolae Gheorghevici, era tehnician 
la o fabrică din Capitală. Cam 
atîta știa despre el. Să-i comple
tăm noi biografia. Avea 46 de 
ani La fabrică era cunoscut ca un 
om brutal, veșnic pus pe certuri. 
Insulta și își lovea tovarășii de 
muncă. A fost sancționat în dese 
rînduri. Numai în luna august 1963 
a fost judecat de cinci ori de consi
liul de judecată tovărășească. în 
cele din urmă s-a hotărît îndepărta
rea lui din serviciu. Din cauza ieși
rilor huliganice, fusese scos și de la 
Uzinele „Republica“. „Pînă în pre
zent. se specifică în caracterizarea 
sa profesională, a fost mutat în 22 
de întreprinderi, fără a mai pune la 
socoteală de cîte ori a fost mutat 
dintr-un serviciu în altul în cadrul 
aceleiași întreprinderi". La Tribuna
lul orășenesc Timișoara figura cu 6 
cazuri de furt, viol, certuri cu loca
tarii. Și în blocul unde locuia avea 
o reputație consolidată. își bătea 
mereu soția — de care a divorțat pe 
urmă — lovise pe portar, provoca 
scandaluri cu colocatarii, își deranja 
vecinii cu chefurile sale. Acesta era 
omul cu care s-a împrietenit Ma
rioara V.

Cind faci cunoștințe întâmplătoa
re, cind accepți să fii invitată de 
cineva pe care nu-l cunoști te poți

Macara și containere folosite în transportul intern la secția prelucrări 
mecanice a Uzinei metalurgice „Unirea" din Clujcontainere și duse acolo unde este nevoie.La fiecare mașină-unealtă sînt prevăzute de obicei două containere : unul pentru semifabricate sau pentru piese prelucrate pînă la o anumită operație și celălalt pentru așezarea pieselor după executarea operației la mașina respectivă. în felul acesta, piesele parcurg fluxul tehnologic în mod rațional, organizat după metoda tehnologiei de grup.Avantajele depozitării și transportului pieselor în containere sînt mari. De la început s-au eliminat o bună parte din numeroasele operații de încărcare și descărcare individuală a reperelor de către muncitorii transportori, între mașinile- unelte și, respectiv, între secții. Ș-a redus astfel simțitor numărul muncitorilor auxiliari, o serie de mail ipulanți fiind pregătiți în alte meserii, direct productive. Apoi, utilij zarea containerelor a făcut posibilă o folosire mai rațională a spațiului productiv ; întrucît piesele nu mai sînt depozitate pe solul atelierelor, s-a putut trece la stivuirea lor pe verticală, pe o suprafață mult mai mică. Acest lucru a contribuit la eliberarea căilor de acces de țot felul de piese și materiale, la păstrarea ordinéi în ateliere și magazii.In egală măsură am acordat a- tenție mecanizării operațiilor de ridicat piesele pe mașini și transportului materialelor în interiorul uzinei. în acest scop au fost construite în atelierele noastre noi poduri și grinzi rulante, cărucioare cu platformă ridicătoare și alte mecanisme. Secțiile au fost înzestrate cu electrocare noi cu platformă sau stî- vuitoare. Pentru folosirea din plin a capacității electrocarelor, fiecare dintre aceste utilaje i fost dotat cu două remorci ; în timpul descărcării unei remorci, electrocarele pot transporta piese cu cealaltă remorcă.Toate lucrările efectuate pentru mecanizarea transportului intern au fost realizate din fonduri de( mică mecanizare. Utilajele construite pînă în prezent se ridică la o valoare de 530 000 lei, sumă care. — în urma e- conomiilor rezultate prin îmbunătățirea transportului intern — urmea

expune la tot felul de neplăceri. 
Mulți au avut prilejul să regrete în
crederea exagerată arătată primu
lui venit. A avut de regretat și Ma
rioara V. A stat vreo două ore la 
bar, unde i s-a oferit numai coniac. 
S-a continuat cu bere la restaurant, 
cu triple-sec și lichior acasă la 
Gheorghevici. Exista, evident, inten
ția de a o îmbăta. Cind a văzut-o în 
stare de semiconștiență și incapabilă 
de a se apăra, Gheorghevici a si
luit-o.

Dezbaterile procesului intentat lui 
Nicolae Gheorghevici au constituit 
un subiect de reflecții pentru mulți 
dintre cei aflați în sală. Părinții fe
tei sînt oameni muncitori, liniștiți, 
stimați în cartier. Marioara V. era 
cunoscută pentru purtarea ei exem
plară. Cum de s-au putut întâmpla 
toate acestea ? Este de presupus că, 
văzîndu-și fata ajunsă la 16 ani și 
socotind-o destul de matură și chib
zuită ca să știe ce face, părinții n-au 
mai acordat aceeași atenție educa
ției și supravegherii. Se uită, une
ori, că adolescența e o perioadă di
ficilă, complicată, cu multe proble
me și situații neprevăzute. Tocmai 
în această epocă se cuvine să ne 
apropiem mai mult copiii, să le fim 
sfătuitori și îndrumători și, fără a 
transforma fireasca supraveghere 
părintească într-o tutelă sîcîitoare, 
să ne interesăm de preocupările lor, 
de anturajul în care-și petrec tim
pul liber, să le insuflam tăria mo
rală de a evita prieteniile nepotri
vite, cunoștințele întâmplătoare și 
tot ceea ce poate altera frumusețea și farmecul acestei vîrste.

Nicolae Gheorghevici a fost con
damnat la 3 ani și 6 luni închisoa
re corecțională și 3 ani interdicție 
corecțională Pedeapsa severă și pe 
deplin meritată a produs satisfacție 
în sală. Recursul i-a fost respins. 
Sentința a rămas definitivă.

V. SEBASTIAN 

ză să fie amortizată în cel mult, un an și nouă luni. Mecanizarea lucrărilor de transport din interiorul întreprinderii a contribuit la creșterea productivității muncii, la. reducerea prețului de cost al produselor.Experiența cîștigată pînă acum de colectivul uzinei noastre în mecanizarea complexă a lucrărilor de manipulare și transport intern al pieselor și materialelor va fi extinsă. Conducerea uzinei și-a propus ca, pînă la sfîrșitul anului, să mărească numărul containerelor din tipurile existente cu încă 300. Va fi realizat un nou tip de container pentru piese mici ce se execută pe mașinile automate și la prese, precum și în atelierul de acoperiri galvanice și la turnătoria de precizie. Vom construi, totodată, un cărucior special pentru transportul șpanului din a- telierele de prelucrare prin așchiere pînă la depozitul de fier vechi. In ultima vreme s-a întocmit, de asemenea, dccumentația tehnică pentru obținerea creditelor de mică mecanizare necesare construirii unor noi mijloace de ridicat.Ca și pînă acum, aceste mecanisme vor fi construite aproape integral cu forțele proprii. Părerea mea este că ar fi birle ca Ministerul Industriei Const/ucțiilor de Mașini să ia măsuri pentru specializarea unei uzine mecanice care să realizeze centralizat marea majoritate a utilajelor de mică mecanizare necesare diferitelor întreprinderi din țară. în acest fel, mecanismele pot fi executate în condiții tehnice superioare, iar uzinele vor putea folosi mai bine mașinile-unelte la fabricarea reperelor pentru producția curentă de serie.Mecanizarea transportului intern, a operațiilor de ridicat — . cale sigură pentru creșterea producției și productivității muncii — va fi folosită de colectivul nostru cu tot mai mult curaj în vederea realizării sarcinilor de plan, a angajamentelor luate în întrecerea socialistă.
Liviu MORÀRU
inginer șef adjunct al Uzinei 
metalurgice „Unirea“-Cluj

De Ia începutul anului și pînă 
acum, lucrătorii secției de le
gumicultura Ișalnița, din cadrul 
Stațiunii experimentale Șimnic, 
regiunea Oltenia, au recoltat de 
pe cei 2 000 mp sere peste 
26 000 kg legume. In fotografie: 

se strîng roșii din sere

KARL MARX - OMULAncorate în cadrul unor epoci istorice determinate, biografiile marilor personalități dăinuiesc puțină vreme nealterate în conștiința posterității. Pe ecranul istoriei individul se estompează o dată cu scurgerea vremii, devenind simbol. Sînt, desigur, și excepții : personalitățile a căror existență și operă durează cu tărie de granit în amintirea multor generații. înalte obeliscuri la răscrucile istoriei, ele marchează căile neîntreruptei înălțări a geniului uman. O asemenea personalitate a fost Karl Marx. Nici legenda, nici uitarea nu vor învălui vreodată chipul viu al acestui titan, care,, o dată cu neprețuitul tezaur de gîndire și înfăptuiri revoluționare care stau la temelia luptei și activității celor mai înaintate forțe ale progresului, ne-a lăsat moștenire exemplul unei vieți trăite cu toată plenitudinea, la o înaltă tensiune u- mană.Luîndu-și sarcina de a scrie biografia lui Karl Marx*), scriitoarea sovietică Galina Serebreakova a depus o serioasă muncă de cercetare pentru a reconstitui viața și activitatea marelui învățător și conducător al proletariatului mondial.Iată.-1 pe adolescentul Karl Marx în vîrstă de 17 ani. pregătindu-și în vara anului 1835, sîrguincios. lucrarea de absolvire a liceului, în străvechiul Si pitorescul Trier, preluînd de la tatăl său, consilierul juridic Henrich Marx, flacăra unei luminoase culturi umaniste, cugetul și simțirea lui zămisleau idealul unei vieți eroice, generoase, consacrate binelui omenirii ..Istoria îi consideră mari pe acei oameni care, muncind pentru binele general, devin ei înșiși mai nobili; experiența dovedește că cel mai fericit este cel care a adus fericirea unui număr cît mai mare de oameni...“ scria cu însuflețire tînărul licean.în. anii studenției, la Bonn și Berlin, animat de o nestăvilită sete de cunoaștere, Marx trăiește tumultuos și cu rodnicie o viață de studiu pasionat, de dispute filozofice și politice înflăcărate, de căutări și avîn- turi tinerești.Terminînd studiile universitare în 1841, Karl Marx susține la Universitatea din Jena disertația cu tema „Deosebirea dintre filozofia naturii a lui Democrit și filozofia naturii a lui Epicur“, obținînd titlul de doctor în filozofie. Aderent la mișcarea he- gelienilor de stînga, cunoscînd în toată profunzimea și subtilitățile ei filozofia lui Hegel, care l-a deprins să mînuiască floreta dialecticii, Marx se manifestă ca un purtător activ al concepțiilor ateiste și democrat-re- voluționare. Se stabilește la Colonia, unde împreună cu un grup de tineri hegelieni de stînga redactează. „Gazeta renană“ Lucrînd zi și noapte, neobosit, Marx a descoperit drumul către izvoarele vieții sociale. II preocupau tot mai mult activita-
*) „Karl Marx“ de Galina Serebreakova. 

Editura Politică. București — 1963.

Programarea matematică în economie Evocarea unui mare savant-cetățean
Programarea matematică și, mai cu 

seamă, principala ei variantă — progra
marea liniară, ocupă un loc important în 
rîndul metodelor matematice moderne 
aplicate în economie. Deși de la formula
rea matematică riguroasă a programării 
liniare și de la primele ei aplicații eco
nomice s-au scurs puțini ani, cadrul de 
aplicare a acesteia a crescut considerabil, 
cuprinzînd astăzi diferite ramuri ale eco
nomiei naționale : industria, transporturile, 
agricultura, comerțul etc. Concomitent, 
s-au dezvoltat cercetările teoretice pe 
baza cărora, alături de programarea li
niară, au apărut metode noi.

La progresul programării matematice 
au contribuit, fără îndoială, și mașinile 
electronice de calcul, capabile să rezolve 
sisteme de ecuații cu zeci și chiar sute 
de necunoscute. Asociată necesităților 
planificării economiei naționale la cele 
mai diferite niveluri, programarea liniară 
devine astfel un instrument deosebit de 
util prin precizia ei, prin operativitate 
și, mai ales, datorită posibilității de a 
elabora un număr mare de variante de 
soluții economice, în vederea alegerii va
riantei optime.

Eficiența certă a acestei metode solicită 
lărgirea continuă a cadrului ei de apli
care, pregătirea economiștilor pentru 
folosirea ei la rezolvarea diferitelor pro
bleme. De aceea, apariția recentă în Editu
ra științifică a lucrării „Programarea linia
ră" de H. lonescu, P. Mirescu, I. Nădejde 
se înscrie ca o realizare importantă pe li
nia extinderii aplicațiilor metodelor mate
matice în economie. Elaborată de mate
maticieni din învățămînful economic supe
rior, lucrarea — prima de acest gen în 
ara noastră — consacră, în mod judicios, 

expunerii algebrei liniare un volum apre
ciabil, conținînd noțiuni indispensabile în

TEATRE. — Teatrul de stat de operetă: 
PRINȚESA CIRCULUI - (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia): VIZITA BÄTRINEI DOAMNE 
— (orele 19,30); (Sala Studio): MAȘINA 
DE SCRIS — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala din Bd. Magheru): AN
TONII) ȘI CLEOPATRA — (orele 19,30). 
(Sala Studio): SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra" (Sala Studio 
din str. Alex. Sahia nr. 76 A): JOCUL 
DE-A VACANȚA — (orele 19,30) Teatrul 
de Comedie: RINOCERII - (orele 19,30) 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Gluleștl: PA
HARUL CU APA - (orele 19,30). Teatru) 
pentru copil și tineret (Sala din str 
C. Miile): CI-IIRIȚA IN PROVINCIE - 
(orele 20); (la Sala pentru copil, din sti 
Eremla Grigorescu nr. 24): NU PREA 
ALBĂ CA ZAPADA ȘI MOTANUL DES
CĂLȚAT — (orele 10). Teatrul ..Țăndă 
rică“ (Sala din str. Academiei): NAZ 
BITIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ - (orele 16) 
EU ȘI MATERTA MOARTA - (orele 
20,30). Circul de stat: BERLINER ATRAC- 
TION - (orele 19.30).

CINEMATOGRAFE. — Cauze drepte - 
cinemascop: Sala Palatului R. P Romîne 
(rulează la orele 17.15 cu seria de bilete 
nr 1 087 și ‘a orele 20.15 cu seria de bi
lete nr. 1 038), Patria (9; 11,30; 14; 10,30; 
19; 31,15). București (9; 11.15: 13.30: 16,30: 
18,45; 21). Excelsior (10,15; 12.45; 15,15;
17,45; 20,15), Feroviar (9; 11,30; 14; 16,30;

tea economică a societății, problemele celor ce muncesc, viața poporului.In iunie 1843, Marx s-a căsătorit cu Jenny von Westphalen, legînd o trainică și luminoasă căsnicie. în toamna aceluiași an, prigonit de autoritățile reacționare germane pentru ideile democratice și revoluționare profesate în coloanele „Gazetei renane“, Marx pășește, împreună cu soția sa, pe drumul aspru al surghiunului. De atunci, timp de patruzeci de ani — exceptînd un scurt interval în cursul revoluției de la 1848 — a trăit departe de patria sa. în exil — întîi la Paris și Bruxelles, iar din august 1849 la Londra, unde a rămas pînă la moarte.Trecerea lui Marx de la idealism la materialism și de la democratism revoluționar la comunism s-a realizat în condițiile unei uriașe munci teoretice și ale unei tot mai strînse legături cu viața și lupta clasei muncitoare. Pline de patos, emoționante sînt paginile cărții înfățișînd întîlnirea celor doi electrozi ai arcului voltaic care a generat scînteia comunismului științific : lupta proletariatului și geniul lui Marx.într-o noapte, după ore încordate de. studiu și de. lucru, Marx încheie una din operele sale de tinerețe „Contribuții là critica, filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere“. „Terminînd articolul — spune autoarea — Karl Marx cà întotdeauna se grăbea să se ducă cu el la Jenny. Era bucuros să-i arate pe loc rodul muncii lui din ultimele zile. Marx folosea aci pentru prima oară un cuvînt nou — proletariatul. Urechea atentă a lui Jenny îl sesiză imediat.— Pînă acum — spuse ea, între- rupîndu-1 din citit — vorbeai în scrierile tale despre clasele sărace, despre omenirea în suferință, care gîndește și despre omenirea care gîndește și este asuprită. Nu-i așa ? Despre proletariat vorbești pentru prima oară atît de deschis.— Nu numai că pomenesc numele lui, dar de la proletariat aștept realizarea măreței sale misiuni istorice și anume : înfăptuirea revoluției sociale radicale...Cu o pregnanță inegalabilă zugrăvea Marx măreața misiune a proletariatului : „După cum filozofia își găsește armele ei materiale în proletariat, tot astfel își găsește și proletariatul armele lui spirituale în filozofie...“— Bravo, Karl ! Să știi că este cel mai mare dintre adevărurile pe care le-ai descoperit. Continuă...“Nu mult după aceasta, Marx se reîntîlnește cu Engels, pe care-1 cunoscuse mai de mult în Germania, și pun bazele minunatei lor colaborări, în ambianța unei prietenii sincere, creatoare, avînd ca puncte cardinale viațp și știința, lupta maselor muncitoare și căutarea adevărului. Marx și Engels, cu puțin înainte de revoluția de la 1848, au elaborat împreună, diri însărcinarea „Ligii Comuniștilor“ — ai cărei membri erau

țelegerii programării liniare, aceleași no
țiuni matematice fiind necesare și altor 
metode.

In analiza programării liniare, lucrarea 
tratează o gamă largă de probleme tip 
și metode fundamentale — metoda sim
plex, metoda Kantorovici, problema trans
portului ș.a. De asemenea, în cuprinsul 
ei sînt prezentate noțiuni de programare 
neliniară (programare patratică, progra
mare convexă) și unele elemente de teo
ria grafelor. Consider ca o calitate’ re
marcabilă a lucrării gradul ei ridicat de 
accesibilitate pentru economiști cărora, 
de altfel, le este destinată în principal. 
La aceasta contribuie selectarea atentă a 
problemelor, renunțarea la demonstrații 
de importanță secundară, folosirea de e- 
xemple întîlnite frecvent în practică.

Lucrarea nu este scutită însă de unele 
inadvertențe. De pildă, socotesc că ba
lanța legăturilor dintre ramuri nu își are 
locul la capitolul „Tipuri de probleme 
de programare liniară" și, în orice caz, 
nu poate fi limitată la o expunere sumară 
și schematizată, cum au procedat autorii 
lucrării. De asemenea, prin tratarea mai 
largă a aplicațiilor de programare liniară 
întîlnite în țara noastră și realizarea unui 
grad mai ridicat de generalizare a aces
tora autorii ar fi asigurat specialiștilor 
un instrument mai eficient în rezolvarea 
diferitelor probleme.

In ansamblu, lucrarea constituie o iz
butită încercare de expunere sistemati
că a problemelor programării liniare și 
un ajutor substanțial oferit economiștilor 
în folosirea metodelor matematice la 
studiul și caracterizarea fenomenelor Și 
proceselor economice.

Conf. univ. Vladimir TREBIC1

TEATRE • CME1A • TELEVIZIUNE
19; 21,30), Flamura (9,45; 12; 15,45; 18,15; 
20,45). Anotimpuri: Republica (10; 12;
14,30; 16,45; 19; 21,15). Un om care nu 
există: Carpați (10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30) 
Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.15). Fără 
teamă și reproș: Capitol (10; 12; 14; 16,15. 
18,30: 20,45). Aventurile unui tînăr — ci
nemascop: Festival (9; 12: 15; 18; 21), Me 
lodia (9; 12: 15; 18; 21), Modern (9; 12. 
15; 18: 21). Frații corsicani — cinema 
scop: Victoria (9.45; 12; 14,15; 16,30: 18,45. 
21), Gjulești (9; 11,15; 13,30), Buzeștl (15,15. 
17,30; 19.45: 20.15), Luceafărul (15,15; 17,30; 
20). Zile de fior șl rîs: Central (9,30: 11,45 
14; 16,15; 18,30: 20,45), Colentina (14,15: 
16,30; 18,45, 21) Foto Haber: Lumina (de 
la orele 10 la orele 14 rulează în conti 
nuare: 16; 18,15; 20.30). Vacanță la mare: 
Union (14,30: 16 30; 18,30; 20,30) Program 
de filme pentru copii: Doina (orele 10) 
Totul despre Eva: Doina (11.30; 14,30.
17,30; 20,30), Viitorul (15; 17,45; 20,30). Nu 
pleca: Ciulești (16: 18.15: 20.30). Moment 
periculos; Cîntecu) fierului; Cățelușul ne 
ghețar. Timpuri Noi (rulează de la orele 
10 la 21 în continuare). Anaconda: 
înfrățirea între popoare (10; 15,45: 18;
20,15). Miorița (9.30: 11,45; 14; 16.15; 18,30; 
20,45). Un surîs în plină vară: Cultural 
(16; 18,15: 20.30) A 12-a noapte: Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Liturghia de la miezul 

— „Manifestul Partidului Comunist“, primul docüment-prögram al comunismului științific.După zilele furtunoase ale revoluției de la 1848, care l-au readus pe el, ça și pe Engels, pentru scurt timp în Germania, Marx se stabilește în Anglia. Aci, pe baza experienței revoluționare acumulate în înverșunatele bătălii de clasă care s-au dat pe continentul european, participînd activ la mișcarea muncitorească, Karl Marx a elaborat întreaga sa operă de maturitate. între acestea se înalță ca un monument inegalabil „Capitalul“. Pentru scrierea acestei opere, Marx a depus vreme îndelungată o uriașă muncă de cercetare științifică, înscrisă în mii de pagini de conspecte, fișe, grafice, calcule, bibliografii, lucrări monografice. în puținele ore libere citea cu plăcere literatura care îl inspira și îi da avînt. Alături de Adam Smith și David Ricardo, Homer și Shakespeare, Hegel și Saint Simon, Cervantes și Balzac, Aristotel și Bacon, Tucidide și Dante s-au întîlnit pe masa de lucru a strălucitului savant. Mintea sa genială a sintetizat ca un laborator al înțelepciunii tot ce umanitatea a creat pînă atunci.Marx nu a fost numai un mare gînditor, dar și un îndrăzneț și clarvăzător om de acțiune. Creator al teoriei revoluționare a proletariatului, el a fost conducătorul și organizatorul înflăcărat al mișcării muncitorești revoluționare.Biografia „Karl Marx“ redă, prin intermediul eroului titular al cărții, întreaga istorie a procesului de organizare a clasei muncitoare, începînd cu crearea „Ligii Comuniștilor“ și pînă în zilele Internaționalei I. Marx a participat activ la revoluția de la 1848 în Germania și Franța, de pe banca acuzaților a condus cu curaj și perspicacitate acțiunea comuniștilor implicați în procesul de la Colonia, a urmărit cu înfrigurare și a studiat în toată profunzimea experiența Comunei din Paris. După înfrângerea Comunei, a organizat ajutorarea comunarzilor, așa cum după 1848 s-a îngrijit de soarta revoluționarilor emigrați în Anglia.în paginile cărții întîlnim, gravi- tînd ca o corolă de lumini în galaxia revoluționară al cărei animator era Marx, pe prietenii și tovarășii săi de luptă, pe soția și fiicele sale dragi : Jenny, Laura, Eleanor.Karl Marx a fost omul prometeic, care a dat proletariatului scînteia revoluționară, insuflîndu-i convingerea și forța necesare înfăptuirii măreței sale misiuni eliberatoare. Biografia scrisă de Galina Se- rebreakova evocă ,cu adîncă putere chipul de neuitat al' acestui minunat OM. Pildă minunată de devotament și dăruire de sine pentru cauza proletariatului, biografia lui Karl Marx inspiră o nesecată dorință de viață, de luptă și de victorie.
Mihai PETRESCU

„Îmi dau seama că nu am înțeles bine 
istoria fizicii decît în clipa în care am 
luat cunoștință de ideile lundamentale 
ale materialismului dialectic”. „In această 
mare învățătură, întruchipată de asemenea 
figuri ca Marx, Engels, Lenin, am găsit 
clarificarea unor lucruri pe care, fără 
ajutorul ei, nu le-aș fi înțeles niciodată 
în cadrul propriei mele științe" — declara 
marele savant francez Paul Langevin, 
membru al Partidului Comunist Francez, 
încununînd un proces îndelungat de asi
milare organică a filozofiei marxist-leni- 
niste.

Cu diferitele laturi ale personalității 
complexe a omului de știință, gînditorului 
și militantului social Paul Langevin, sur
prinse în evoluția lor, pot face cunoș
tință • cititorii parcurgtnd paginile evo
cării „Paul Langevin“, scrisă de Ion 
Ghimeșan și apărută de curînd în Edi
tura tineretului, în colecția „Oameni de 
seamă".

Referindu-se la vasta sa operă științi
fică, concretizată în cercetări fertile asu
pra ionizării gazelor sau fenomenelor 
magnetice, în descoperirea ultrasunetelor 
și in explicarea și dezvoltarea teoriei 
electronilor și a teoriei relativității, auto
rul arată că Paul Langevin a îmbogățit 
în mod considerabil fizica modernă din 
prima jumătate a secolului al XX-lea 
Comunicarea fizicianului francez „Fizica 
electronilor" este citată de Lenin în „Ma
terialism și empiriocriticism” printre acele 
lucrări care, în plină criză a fizicii, au 
continuat să apere cu tărie pozițiile ma
terialiste.

Trăind într-o epocă de adinei frămîn- 
țări politice în Franța ca și în întreaga 
lume, Paul Langevin s-a ridicat, alături 
de militanfi de frunte pe tărîm social ca :

nopții — cinemascop: Bucegl (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30). Ger
manie, steluțele talc!: Unirea (16; 18,15;
20.30) , Vitan (16; 18,15; 20,30) Kaloian: To
mis (9.15: 11.30 13.45; 16; 18,15; 20.30). Aurora 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Nu se 
poate fără dragoste: Flacăra (16; 18,15;
20.30) , Cosmos (16; 18; 20). Intre maluri
— cinemascop. Munca (15, 17; 19; 21).
Rude de sînge; Popular (16: 18; 20.36)
Dezrădăclnații: Moșilor (15; 17; 19; 21) 
Cavalerul Pardaillan — cinemascop: Voi 
ga (10; 12: 14; 16,15: 18,30: 20.45). Lovitură 
de pedeapsă: Floreasca (16; 18,15; 20.30) 
Taxiul morții. Progresul (15; 17; 19; 21) 
Oragoste lungă de-o iară: Lira (15,30: 
18; 20,30). Pacea (16; 18; 20). Limuzina 
neagră — cinemascop. DrumuJ Sării (16: 
18,15; 20,30) Secretul lui Mathias: Feren
tari (16; 18,15; 20,30) Domnișoara.. Barbă 
Albastră: Cotroceni (16; 18.15: 20,30).

TELEVIZIUNE. - Orele 18.30 — Uni
versitatea tehnică la televiziune: Metode 
de încercare nedestructivă a calității be- 
toanelor, de tng Nicolae Tănăsescu. 19.00
— Jurnalul televiziunii 19,10 — Știți să 
desenați, copii?I — „Poveste de pe stra
da mea", de Octav Pancu-lașl — dese
nează Iurle Darie. 19.25 - Filmul pentru 
copii „Motanul, nevăstuica și iepurașul“.

Studii și cercetări economice. 
Vol. I. înmănunchează unele dintre 
rezultatele obținute, în ultimul an, 
în munca de cercetare științifică a 
cadrelor didactice din Institutul de 
științe economice „V. I. Lenin". In 
culegere sînt cuprinse studii ca : 
„Dezvoltarea complexă și multilate
rală a economiei naționale" de 
prof. dr. Roman Moldovan, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne ; „Probleme de calcul eco
nomic" de prof. Manea Mănescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne ; „înfăptuirea revoluției 
culturale în țara noastră" de prof. 
I. Roșianu ; „Unele probleme ale 
statisticii în etapa desăvîrșirii 
construcției socialismului" de prof. 
M. Biji ; „Factorii determinanți ai 
realizărilor din economia Romînîeî 
în a doua jumătate a anului 1947" 
de prof. M. A. Lupu ; „Eficacitatea 
economică a introducerii tehnicii 
noi" de conf. C. Danciu și lector C. 
Bărbulescu ; „Eficiența economică a 
dezvoltării intensive și multilaterale 
a producției în G.A.C." de conf. O. 
Parpală, și altele.

în studiul critic Pozitivismul logic șl teoria adevărului, apărut în Editu
ra politică. Ștefan Georgescu dez
văluie inconsistența tezelor susți
nute de acest curent al: filozofiei 
burgheze. Acordînd atenția princi
pală criticii tezelor pozitivist-logi- 
ce cu privire la adevăr în logică, 
matematică și științele experimen
tale, autorul arată, de asemenea, 
că aplicarea acestor teze în unele 
domenii ale științelor sociale duce 
la concluzii agnostice și fideiste.

Emil Zola, Anatole France, Henri Barbusse, 
Fr. Joliot-Curie ș.a la lupta împotriva 
reacțiunii și a pericolului de război, pen
tru folosirea cuceririlor științei spre binele 
omului.

Receptiv la tot ce se întîmpla pe are
na internațională, arată autorul, Paul 
Langevin a urmărit îndeaproape, cu un 
sentiment de caldă afecțiune, lupta co
muniștilor și a antifasciștilor din Romima 
și a militat pentru eliberarea din închi
sori și lagăre a deținuților politici 'omîni. 
In scrisoarea trimisă la 14 februarie 1936 
lui Henri Mineur, autorul broșurii „Eroii. 
Romîniei antifasciste", publicată ca pre
față, marele savant scria printre altele : 
„...ne simțim dureros impresionați de si
tuația celor care în Romînia suferă și 
sînt amenințați să sufere și mai müll 
pentru că au îndrăznit să spună ceea ce 
tofi oamenii liberi gîndesc despre peri
colele îngemănate ale fascismului șl răz
boiului... 4 apăra și a salva pe prietenii 
noștri romîni este felul cel mai potrivit în 
care putem să ne manifestăm dragostea 
pentru fara lor și încrederea în viito
rul ei".

Pentru atitudinea sa patriotică, dîrză, 
împotriva cotropitorilor fasciști, care în 
1940 invadaseră Franța, Paul Langevin a 
fost arestat de Gestapo și silii să trăias
că peste trei ani în condițiile domiciliu
lui forțai După eliberarea Franței și-a 
închina' 'oa.ă energi. luptei pentru a- 
pararea păcii.

Apariția acestei lucrări — evocare a 
figurii unui mare savant militant — este 
binevenită, ea prezentînd interes pentru 
cititorii de toate vîrslele.

Gheorghe ZAMFIR

19,40 — Emisiunea de știință: Oameni în 
adîneuri (IV), de lng. Mihail Lefterescu. 
20,00 — Transmisiune de Ia Teatrul pen
tru copii șl tineret: „Chirlța în provin
cie“. de Vasile Alecsandrl. In pauză — 
Șah. In încheiere — Buletin de știri șl 
buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
ieri In țară: vremea s-a încălzit ușor. 

Cerul a fost variabil mal mult noros în 
Jumătatea de sud a țării, unde cu totul 
izolat a plouat. Vîntul a suflat slab, nu
mai local potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse între 
22 grade la Hîrșova și Tecuci șl 14 grade 
la Cîmpulung Muscel. In București: 
vremea s-a încălzit ușor Cerul a fost va
riabil. mal mult noros în cursul dimi
neții Vîntul a suflat slab. Temperatura 
aerului la ora 14 a înregistrat 21 grade. 
,I1'ț*mpul probabil pentru zilele de 
zo-21-22 mal In țară: vreme în general 
frumoasă și călduroasă Cerul va fi va
riabil tn cursul după-amiezelor vor că
dea averse izolate, mai frecvente în ju
mătatea de nord-vest a tării Vînt slab. 
Temperatura în creștere ușoară Mini
mele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
iar maximele între 18—28 grade. In 
București : vreme călduroasă, cu cerul 
variabil, vînt slab, Temperatul a în creș
tere.
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ECHIPELE DE DETUBARE
LA LUCRU

REACTIVARE NEAȘTEPTATĂ

parlamentare 
ilustrează o 

cercurile cele

în adună- 
franceze. Indîrjirea 
aspirație crescindă 
mai dinamice ale 

Intr-adevăr, se ob- 
că atitudinea guver

de unii membri ai ,,: 
care au crezut că este

ei știu la ce adîncime a 
Și asta, mai ales în son- 
care documentația s-a 

mai corespunde realității, 
metode. de cercetare,

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
® PE URMELE UNOR VECHI SONDE ® SUTE DE TONE 
DE METAL RECUPERAT ©

Pe tamburul granicului a început să se 
înfășoare cablul. Coloana metalică lune
că pe gura puțului în sus. Sondorii o 
deșurubează din încheietura mufei cu 
mișcări repezi, profesionale, o trag apoi, 
pe platforma de la picioarele sondei. Și 
din nou tamburul granicului începe să se 
învîrfească. Stiva, de fevi de pe platfor
mă crește mereu...’.

Instalațiile sondelor în producție, de 
injecție sau de gaze, trebuie mutate — 
după un timp — dintr-un loc în altul. 
Turla, motoarele, pompele, celelalte uti
laje aflate la suprafață pot fi demontate 
și transportate relativ ușor. Altceva e 
însă cu coloanele, care se află îngropate 
uneori la peste o mie de metri. Pămîn
tul și mai ales noroiul de sondă , le tln 
imobilizate în adine, prinse de niște ven
tuze uriașe. La unele sonde coloanele 
sînt scoase la puțin timp după ce au . 
fost forate ; la cele mai multe însă,- după 
zeci de ani, cînd păcura și noroiul de 
sondă s-au pietrificat.

Extragerea ö fac echipele de detubare. 
Alte echipe, aparținînd aceleiași între
prinderi de recuperări a materialelor, 
lucrează la dezgroparea conductelor. 
Fiecare sondă-e legată prin conducte — 
adevărate cordoane ombilicale — de re
zervoarele de depozitare a țițeiului și de 
cele cu apă sau noroi preparat cu chi
micale. La mutarea sondelor sînt scoase 
și conductele. Aceste lucrări le face o 
singură întreprindere, cu sediul în Băicoi, 
dar care are ramificații în toate schelele 
petroliere din țară. Se extrag zeci de 
mii de metri de țevi : coloane, tubinguri, 
conducte. Tot în cadrul întreprinderii, țe
vile sînt triate după calibru și uzură, apoi 
recondiționate. De aici, iau din nou dru
mul schelelor petroliere și al altor între
prinderi industriale. Anumite sortimente 
sînt livrate agriculturii, pentru. lucrări de 
irigație și lucrări de canalizare, la adă
posturile pentru animale din G.A.C. și 
G.A.S.

înainte de a se apuca de lucru, sondo
rul șef și sondorii mai virstnici ciocănesc 
capătul de coloană ieșit în afară, ascultă 
îndelung, iar ciocănesc ; după felul vi-

brafiilor țevii, 
fost cimentată, 
dele vechi, la 
pierdut sau nu 
Sînt și alte
mai moderne, cum ar fi controlul inferior 
cu aparatură electronică, întinderea co
loanelor cu ajutorul vinciurilor hidraulice 
etc. Cunoașterea adîncimii la care a fost 
prinsă coloana hotărăște de obicei canti
tatea de țeavă ce poate fi recuperată.

Deși li se spune tot sondori, ca și ce
lor de la foraj, cei din echipele de detu- 
bări se deosebesc mult de aceștia. Mai 
înfîi, nu sînt înconjurați de atîtea motoare 
și. agregate puternice și nu au nici 
pe departe aerul că s-ar lua de piept cu' 
rocile și straturile geologice. Mai mult ca 
oriunde, aici e valabilă zicala : măsoară 
de zece ori-și taie o dată. Sondorii șefi 
Gheorghe lonifă, Ion Ene, tehnicianul ion 
Marin, sondorii Octavian Popa, Ion 
Chiru, Ion Chioturoiu și mulți alții cu
nosc bine acest adevăr. Fiecare sondă 
greu de detubat —- și totuși a'etubată — 
e o partidă cîștigată în disputa cu no
roiul de sondă pietrificat și cu rugina, cu 
surpările de pămînt.

Nu de mult, in schelă Cîmpina, o son
dă considerată inactivă urma să fie detu- 
bată. Tot instrumentîndu-se la puf, 
au fost destupate vinele de țiței 
care, cu timpul, se înfundaseră (de
sigur, o scăpare din vedere ă serviciului 
geologic din schelă și a echipelor de pro
ducție !). Sonda a început să se „mani
feste", ceea ce însemna că mai putea 
produce încă mult timp. Cei de la detu
bare s-au transformat pe loc în sondori 
activi, luind toate măsurile care se im
pun in asemenea situații.

In ultimul timp, au fost mecanizate o 
serie de operații care cer eforturi fizice 
mari, a fost îmbunătățit procesul de re- 

, condiționare a țevilor extrase. Toate a- 
cesfe modernizări sînt subordonate ace
luiași scop : recuperarea a cit mai multe 
țevi, chiar și acolo unde altă dată acest 
lucru nu era posibil, și readucerea lor 
în circuitul industrial.

Șantierele navale Oltenița. Se lucrează la montarea scheletului unei sec
ții de la un remorcher de 2 200 C.P.

Ieri a avut loc în Capitală plenara Consiliului așezămintelor culturale din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. în cadrul ședinței a fost analizată activitatea științifică a Bibliotecii Centrale de Stat. Raportul a fost prezentat de tov. Angela Popescu-Brediceni, director al acestei instituții. Numeroși participant la plenară au apreciat mun-

ca depusă de B.C.Ș. pînă în prezent și au făcut sugestii privind îmbunătățirea activității de documentare și informare desfășurată de biblioteci, în încheierea consfătuirii, care a adoptat un plan de măsuri, a luat cuvîntul tov. Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.
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112 parcul cu surprize«

zute cu manșă veritabilă, cu ajuto
rul căreia urcă și coboară vertigi
nos. „Trenul fantomă" oferă o cursă 
surpriză printr-un labirint întune
cat'.- Serf ac plimbări cu sçufere ghi- 

-dâte automat.' : „Ciocnirile": sînt un 
prilej de amuzament, datorită unei

CIADUL SE PRONUNȚĂ PENTRU 
RETRAGEREA TRUPELOR STRĂINE

Revista „La Tribune des Nations co
mentează hofărirea Adunării Naționale 
din Ciad prin care se cere Franței să-și 
retragă trupele din această tînără repu
blică africană.

Adoptînd, cu aclamații, o rezoluție 
prezentată de Paul Djibrine, deputat al 
Mayo-Kebbi, primar al orașului Bongor, 
în care se cerea retragerea, în ter
men de trei luni, a trupelor franceze 
staționate pe teritoriul său, Adunarea Na
țională din Ciad a dovedit că o pagină 
a relațiilor dintre Fort-Lamy și Paris a

fost întoarsă. Conducătorii politici știu 
cită importanță acordă statul major fran
cez bazelor situate pe teritoriul Ciadului 
și rolul de placă turnantă pe care, ele îl 
au într-o anumită strategie. Numai ob
servatorii francezi care urmăresc cu un 
ochi distrat evoluția evenimentelor s-au 
putut declara surprinși. Intr-adevăr, tine
rii conducători pe care președintele 
Tombalbaye a fost nevoit să-i asocieze 
ia conducerea treburilor sînt, în ansam
blu, ostili prezenței forțelor străine. Ei 
sînt mai puțin preocupați de „aranja
mente“ decît cei mai în vîrstă care și-au 
făcut prima educație politică 
rile 
lor 
în 
politicii africane, 
servă la Fort-Lamy

nului Tombalkiaye nu este unică în Afri
ca neagră de limbă franceză. Aproape 
pretutindeni sînt’ denunțate unele inter
venții, unele amestecuri în treburile in
terne ale statelor. Prezența „activă” a 
trupelor franceze în Gabon a declanșat o 
serie de reacții care se vor traduce, în 
cele din urmă, prin plecarea tuturor tru
pelor străine staționate în Africa.

In cazul Ciadului, guvernul s-a ciocnit 
(Serviciilor ’speciale” 

bine să mizeze 
pe nord împotriva sudului și'să exacer
beze tensiunea latentă dintre regiun1 cu 
religii diferite. In timp ce toate efortu
rile guvernului tind să făurească unitatea 
națională, acești ucenici vrăjitori visează 
să modifice frontierele Ciadului, sa creeze 
dificultăți echipei Tombalbaye pentru a o 
determina să adopte o poziție mai su
plă. Rezultatele n-au întîrziat să se arate. 
Deputatul Djibrine și cei- 23 colegi ai 
săi, prezentînd rezoluția lor, sînt siguri 
că exprimă sentimentul general și că nici 
o voce din Ciad nu se va ridica împo
triva guvernului care va reuși să deter
mine plecarea militarilor străini.

REVENDICĂRILE ȚĂRĂNIMII
BRAZILIENE

de peste hotare

, De curînd, în fața Halelor centrale
I ‘ lt)or din Capitală s-a deschis par

cul de distracții „Luna parc inter
național“, ..originar din Italia. Aici, 
vizitatorii)-pp^-a(șiișțg.,-lla curse: neobiș
nuite de Mașini: și moțpeiclăt?- Pro
tagoniștii — Mario Aldo, Rocchi Și 
Enio, bizuiridu-se pe f orța centrifugă
— se întrec în tururi circulară, pe "instalații speciale care le amortizea- 
un perete vertical, demonstrînd ză. Ochirea unei ținte declanșează 
multă îndemînare și curaj. în parc automat obiectivul aparatului de fo- 
există avioane și elicoptere, prevă- tografiat, surprinzînd pe ochitor.

Pe lîngă diferite instituții de învățămînt superior de peste hotare funcționează în prezent circa 80 de lectorate de limba și literatura romînă. în unele universități din străinătate studiul limbii și literaturii romîne are tradiții vechi. Anul trecut ș-au împlinit o sută de ani de la înființarea primului curs de limba și literatura romînă la universitatea din-Torino (Italia). în: acest an, un .alt lectorat de limba și literatura romînă — cel de la Viena — împlinește șase decenii. Recent au luat ființă noi lectorate de limba și literatura romînă pe lîngă universitățile din Chicago (S.U.A.), Montpellier și Lyon (Franța), Pisa (Italia).

(Urmare din pag. I-a) patriotice, de a respecta riguros ter-’ menele de predare la cheie a noilor locuințe, în condiții ireproșabile, de a da fiecărui colț de oraș ieșit de sub schele chipul cel mai atrăgător, stînd sub seninul valorificării supe- Nebănuite surse de inspirație, tărî- rioare a lemnului în puternice combinate) ies cu hotărîre din anonimatul locurilor „unde nu se întîmpla nimic“ sau, în orice caz, prea puțin.Sînt, în sfîrșit, mezinii printre orașe, nou născuții Onești — unde saltul făcut se măsoară de la opaiț la neon și cinemascop — Uricani, Victoria, Lucăcești, Bicaz. s seră drept de cetățenie pe hartă pentru simplul motiv că poate cuprinde un cătun luminișuri de pădure, sau tede ca în palmă...Scoase din anonimatulUrbanistic pe care-și punea pecetea t .jinomia capitalistă, orașele noastre1 au căpătat în ultimele două decenii trăsăturile unei vieți ce le integrează pe toate într-o familie de eforturi armonioase, • ascendente. Soarta, perspectivele cîte unui oraș erau fixate de interesele stăpînilor vițelului de aur (amintiți-vă, bunăoară, de „moartea" Vulcan-ului, o- dată cu închiderea minei), de strategii electorale (cîte o căruță de piatră și un car de promisiuni). Așa am moștenit noi peste cincizeci la sut" din locuințele orășenești fără luz s(

combinate chimice), Slatina (combinat de aluminiu), Blaj, Gherla, îndepărtatul Sighet (ultimele trei

Nu avu-harta nu de oieri, locuri ne-și haosul

nă electrică și aproape trei . ri din localitățile urbane, lipsite de canalizare.Elogiul verticalei îl aduc cifrele care exprimă dinamismul operei de construcție, reunind, într-un elan comun, energiile tuturor' orașelor, între anii 1960—1964, peste 800 000 de oameni beneficiază de locuințe noi, dintre care mai mult de 200 000 urmînd să se mute în cele circa 54 000 de apartamente ce vor fi predate la cheie pînă la sfîrșitul acestui an. Iar dacă adăugăm și numărul celor ce vor căpăta locuințe noi în 1965, cifra astfel obținută echivalează aproximativ pe cea a locuitorilor BucureștiuluL Așadar, șese- nalul înscrie pe harta . noastră un neobișnuit oraș, de mărimea Capitalei, răspîndit însă de-a lungul și de-a latul țării.Fără precedent nu e numai cit se construiește și cum (de la noua concepție urbanistică pînă la cea mai modernă tehnică folosită), ci, și spiritul, socialist, al acestei opere. Nu se construiește cu două măsuri, ca odinioară, una în centru și alta la periferie, cu confort ■ în: fundul curții. Semnificativă, în acest sens, este întrecerea care se poartă între constructorii de orașe în aria confortului, esteticului și economicului. ■ Ș , mindrie ■ legitimă, pe temeiuri

cîtă putere au ele de a forma sau deforma gustul, n-am mai întîlni stranii alăturări de batiste și cremă de ghete. Mirajul vitrineloi- de pe Calea Victoriei nu mai alimentează clasicul complex de inferioritate al vizitatorului ocazional și al pungii sale — mărfurile bune nemaifiind monopolul Capitalei — dar tocmai asta e menit să-i stimuleze pe creatorii bucureșteni din industria ușoară : adresîndu-se unui cumpărător din ce în ce mai avizat și cu mult mai exigent, produsele lor sînt chemate să întrunească însușiri „de expoziție“, adevărată rampă de lansare a..bunului gust, eleganței, liniei moderne.Orașe premiate pe țară în întrecerea pentru înfrumusețare și bună gospodărire (gîndiți-vă la faptul că acăastă performanță. aparține unor „cenușărese“ altădată : o Hîrșovă, un Tîrgu-Jiu !) — iată amprenta pe care o pun anii noștri asupra simțului cetățenesc activ, odinioară strivit sub indiferența nedisimulată a primăriei, anemică totdeauna la a- cest capitol din buget. Mîini harnice, printre foarte harnice numărîn- du-se cele ale unor deputați inimoși, au prefăcut bălți în ștranduri și șleauri cutreierate de ciulini în chilimuri florale. Prestigiul Cișmigiului îmboldește, la scara localității respective, inițiativa locală care plantează frumosul. Ca în toate zonele frumosului cotidian, inerția și spiritul îngust de tipul „las’ că se poate și fără asta” trebuie plivite.Atîtea orășele, unde prin cultură se înțelegeau cele cîteva rafturi din biblioteca școlii sau ,,cafiné-ul“ cu biliard, absorb ca un burete cărți, ziare, reviste ; fac coadă la cinematografe ; au forțe artistice proprii ; cenacluri și cercuri de artă plastică. Orășele și tîrguri — unde cine știe cînd, altădată, poposeau „artiști din București“ (adesea figuranți de la „Alhambra“, deveniți peste noapte, în provincie, „capete de afiș“) și unde faptul cultural avea periodicitatea solstițiilor și echinocțiilor — urmăresc acum, seară de seară, datorită zecilor de mii de televizoare, o stagiune permanentă, de. neimaginat înainte.

muri încă nedescoperite ale frumosului stau la îndemîna celor chemați să gînclească mai adine și mai nuanțat la specificul și tradițiile, la personalitatea arhitectonică a fiecărei localități.în toate sensurile și în toate zonele vieții, verticala prefacerilor socialiste anulează, printr-un proces treptat dar sigur, lipsa de înălțime a „provincialismului“. Hunedoara letargică de odinioară, unde numărul avocaților întrecea cu mult pe cel al medicilor și profesorilor luați la un loc, n-ar fi putut naște contingente masive de muncitori și tehnicieni stăpîni pe tainele meseriei, oameni cu un orizont spiritual în continuă îmbogățire ; gîndurile de sub fruntea hunedoreanului s-au declanșat și au urmat spirala firească în climatul de inițiativă, de perfecționare tehnică și de elan, propriu cetății de foc de pe Cerna. Galațiul, portul în care cotele vieții intelectuale încercau să le stabilească angrosiștii de măsline, și-a văzut îndeplinit un nesperat vis : oraș universitar. într-un alt colț al țării, în inima Văii Jiului, institutul de cărbune din Petroșeni atrage spre lumina lui mineri și fii de mineri, care n-ar fi putut altădată urca treapta unui institut de învățămînt superior.Gîndiți-vă, apoi, la șirul de tîr- guri moldovenești al căror clocot industrial, de la Oneștiul petrochimic la Romanul siderurgic, a dat vieții atîtor fii ai acestor ținutur’ alt conținut decît vieții generațiilor de plutași și „torcălăi“ dinaintea lor. Filarmonică la Bacău sau la Botoșăni, teatru la Piatra Neamț, casă de cultură la Roman, centru școlar profesional pentru viitorii pe- trochimiști la Onești. Tineri, care cine știe ce soartă ar fi avut, stăpî- nesc tehnică de cel mai înalt nivel și învață la seral. Iar asta se petrece nu în vreun mare oraș, ci în localități ca Blaj, Tîrgu-Jiu, Gherla sau, în viitorul cel mai apropiat, șl în nordul Maramureșului — la Sighet.Nu există colț de țară în carè să nu fi răsărit dreptunghiurile imense ale noilor vitrine — imense, adjectivul e la locul lui, dacă le raportăm la dughenele comerțului insa- sigur, o interconectare, lubru, făcut cu cotul la pînză și cu mîna în făină — care vin să preia treptat locul prăvălioarelor strîmte și întunecoase. Sînt expoziții ale bunului gust vitrinele acestea și, dacă toți lucrătorii din comerț ar simți

La 11 din aceste catedre predau lectori romîni, trimiși de Ministerul Invățămîntului. în curînd vor fi trimiși lectori din țară pentru a preda limba și literatura romînă și lă alte, universități de peste hotare.Spre a veni în ajutorul cadre-: lor didactice și al studenților străini, Ministerul învățămîntului înzestrează lectoratele de limba și literatura romînă cu cărți, reviste de specialitate, dicționare, discuri pe care sînt înregistrate, în interpretarea unor actori cunoscuți sau a autorilor, diferite opere literate, etc.De asemenea, profesorilor și studenților din străinătate li s-au trimis, la cerere, și alte cărți sau materiale care îi ajută în cunoașterea istoriei și culturii poporului nostru : albume cuprinzînd reproduceri ale marilor noștri pictori, studii din diferite domenii ale artei, lucrări documentare despre țara noastră, discuri de muzică ro- mînească ș.a. în fiecare an, numeroși profesori și studenți din străinătate sînt invitați să participe la cursurile de vară de limbă și literatură. istorie și artă a poporului ro- mîn, care au loc la Sinaia. Lingviști și alți oameni de cultură romîni sînt invitați să țină prelegeri și conferințe la diferite universități și institute de învățămînt superior de peste hotare.

află față în față cu imense terenuri fer
tile și necultivafe. In sfatul Sao Paulo, nu
mai 0,36 la sută dintre proprietățile cu 
peste 300 hectare sînt cultivate.

In aceste condiții, cum ar putea agri
cultura braziliană să învingă foamea ?

Există în Brazilia și o ■ altă problemă 
fundamentală, pusă de organizarea mun
cii agricole. Șomajul este în plină ascen
siune.

Putem schița 
actuale făcînd 
tradițional de 
noua „usina“, 
pitalismului în

Primul este 
timpurilor feudale, a 
rilor, castelanilor 
proprietate rurală constituie un indiciu de 
aristocrație în declin. Muncitorul, dacă are 
o familie capabilă să-l ajute în munca 
sa, este primit și instalat pe o mică par
celă pe care o va putea cultiva. El va 
datora atunci proprietarului cîteva zile de 
muncă pe săptămină, o parte din veni
tul său, unele corvezi. Arbitrariul total 
constituie o regulă. Aproape în toa
te cazurile, muncitorul rămîne în afara 
economiei monetare și nu mai depinde 
decît de seniorul , și stăpînul său de care 
nu-l apără nici un contract. Relațiile din
tre ei vor contribui să-l lege pe munci
tor și - mar.-fe.rm .-de , exploatare, chiar și

, pe viață■ dacă mai. face pe deasupra și 
unele datorii. Astfel s-au putut constitui 
în Brazilia mici ' comunități în care rela-

într-un articol semnat de Georges 
Ferne, revista franceză „Croissance des 
jeunes nations" analizează situația țărăni
mii din Brazilia.

Experții au repetat responsabililor bra
zilieni următorul lucru : condițiile de trai 
ale maselor rurale sînt printre cele mai 
înapoiate de pe întreaga planetă. Nimic 
n-a fost întreprins care să fi avut vreodată 
vreo șansă de eficacitate. Și noii stăpîni 
ai Braziliei au închis gura Casandrei *), 
suspendîndu-i lui Josué de Castro, auto
rul faimoasei „Geopoliiici a foamei“, pri
vilegiul drepturilor sale civile.

Desigur, factorii naturali nu contribuie 
întotdeauna să tacă soluțiile mai lesni
cioase. Dar efectele ignoranței, ale sub- 
alimentației, chiar ale denutriției, se fac 
din ce în ce mai simțite. Asistăm de mai 
mulți ani ta o necruțătoare reducere a 
randamentelor' agricole. Și se consideră 
că Brazilia Va avea 150 milioane de lo
cuitori în anul 2 000 I

Aici, ca și în alte părți ale Américii 
Latine, revendicarea unanimă a popu
lației este reforma agrară, pămîntul să 
fie dat celui care îl muncește. Intr-adevăr, 
există un anumit'număr de factori struc- I'J.e pefsohăte dintre patron și șalariații 
turali care au dus la actuala stare de 
lucruri.

Marea proprietate 
tată este o regulă în Brazilia. La Sao 
Paulo, de exémplu, se constată ca 5(3 ta 
sută dintre proprietari posedă 57,8 ta 
sută din pămîntul aftat în circuit agricol. 
Pe de altă parte, vidul creat de marile 
proprietăți este confirmat de slăbirea 
densității’ lor demografice. Se constată 
prezența a patru persoane pe kilometru 
pătrat pe exploatările de peste 3 000 
hectare, față de 64 locuitori pe kilome
tru pătrat pe parcelele de trei pînă ta 
nouă hectare.

In ceea ce privește statisticile gene
rale referitoare, ta ansamblul Braziliei, ele 
ne permit să. precizăm că exploatările de 
peste 200 de hectare reprezentau 9 la 
sută din .numărul .exploatărilor, dar con
trolau 75 la sută din suprafața folosită 
a țării. Asemenea date confirmă pe larg 
caracterul arhaic al -împărțirii pămînturi- 
lor pe ansamblul teritoriului. Țăranii care 
posedă parcele insuficiente pentru satis
facerea necesităților familiilor lor se

*) Aluzie la legenda după care ideile 
unor oameni clarvăzători nu întîlnesc 
înțelegere.

cu ușurinfă evoluțiile 
o comparație între un tip 
exploatare, „engelho", și 

creată de pătrunderea ca- 
economia rurală.
o rămăși{ă anacronică a 

timpurilor senio- 
și șerbilor. Marea

săi păstrau o importanță considerabilă; 
Muncitorul era astfel total izolat de ma- 

insuficient explöa-■ ' rii® /urente sociale, tot așa după cum 
’ stăpînul său ignora progresul tehnic. Con

dițiile de muncă dev.eneau dramatice, 
. mergînd adesea pînă. la o adevărată 
sclavie, care putea fi desființată de azi 
pe mîine de voința unică a sfăpînului și 
numai de el.

Paralel se constituie o pătură a popu
lației care n-are șansa să dispună de un 
petec de pămînt și de o slujbă fixă. In 
cel mai bun dintre cazuri nu le rămîne 
acestora decît. perspectiva unui șomaj, 
sezonier care își cere jertfa sa de morți 
Or, pătrunderea capitalismului 1a sate 
tinde să generalizeze această condiție.

Prosperitatea unei anumite clase ur
bane, extraordinara dezvoltare a orașelor 
au sfîrșit prin a se resimți ta sate, venind 
să substituie fostului sistem feudal rigo- 
riile capitalismului.

Procesul a început cu plantațiile de 
trestie de zahăr pe care se părea că este 
rentabil să se construiască rafinării. O e- 
voluție începuse, ea urma să ducă ra
pid aceste exploatări în alte mîini și să 
freacă sub controlul unor societăți ano
nime create de circumstanță și ale căror

scopuri filantropice pot fi puse la îndoială. 
Metode de gestiune eficace n-au întîrziaf 
să fie introduse și să determine expulza
rea foștilor muncitori care își cultivau 
parcelele de pămînt de pe plantații. O 
mînă de lucru salariată ș.i anonimă lua 
locul foștilor dijmașî sau coldni. De a- 
tunci mișcarea s-a generalizat, afît în ceea 
ce privește producția de cafea, cît și în 
ceea ce privește creșterea vitelor.

Intr-adevăr, pînă acum muncitorii agri
coli fuseseră izolați, închistați înfr-o rețea 
de tradi{ii Și de sentimente moștenite de 
la structuri seculare. Ei erau, de- aseme
nea, dezbinați profund. Or, dintr-o dată, 
condițiile de muncă și de angajare mo- 
difieîndu-se, problemele apărînd în toata 
claritatea lor, o unitate profundă a. miș
cării maselor rurale putea în sfîrșit să se 
manifeste. A fost nevoie doar oe cif'va 
ani pentru ca mișcarea revendrai vă să 
se contureze în toată amploarea sa.

Totul a început în nord-estul țării, unde, 
condițiile de muncă sînt poate mai rele 
decît în alte părți, dar unde îndeosebi 
o densitate demografică foarte ridicată 
permitea mai ușor o coeziune. Primele 
tulburări au apărut acolo, ca 
regiuni, cînd s-a trecut la 
foștilor coloni pentru a face 
metode de folosire a mîinii 
pentru creșterea animalelor.

Valul revendicativ al revoltei țărănești 
crește și cuprinde chiar sudul Braziliei, 
statul Minas Gerais, care trece drept cei 
mai conservator din țară țăranii ocupă 
aici pămînful și au ciocniri cu forța ar
mată. Strigătul se: .intensifică, acoperă 
treptat întreaga țară ; Reforma agrară I

Conducătorii politici răspund : Coloni
zare I Intr-adevăr, unii oameni de stat bra
zilieni susțin că o adevărată resfabilizare 
a situației agricole din țară nq poate fi 
asigurată decît prin cuce.ri.r.ea pămînturi- 
lor din vest, f>ămînturi încă" neexploatate 
și uneori neexplorate. Aceste pămînfuri 
ocupă încă cea mai mare parte a țării.

Desigur, „infernul verde“ va fi înfr-o 
bună zi ocupat. Totuși, alte experiențe 
ne-au arătat că asemenea încercări pot 
fi costisitoare și în cele din urmă neren- 

, tabile. înainte de a valorifica păminfurile 
virgine, este mai înțelept și mai puțin 
costisitor să fie dezvoltate la maximum 
posibilitățile deja obținute.

Căderea^ președintelui Goulart a dove
dit că apărătorii stafu-quo-ului nu se 
dau în lături de la nimic pentru a îm
piedica orice încercare de democratizare 
economică sau politică. Și aceasta, bine
înțeles, în numele democrației. Dar a- 
cest sfafu-quo este pentru- majoritatea 
brazilienilor o închisoare. Și închisorile, 
care se umplu cu oameni, nu vor putea 
să împied'ce societatea braziliană să-și 
continue evoluția. Represiunea nu duce 
niciodată la scopurile scontate. Și 
exemplul lui Batista ar trebui să ie dea 
de gîndit celor mai frenetici admiratori 
ai lui Carlos Lacerda (guvernatorul reac
ționar al statului Sao Paulo — n.r.) Dar 
nu se tem ei oare prea mult să gîndească?

și în alte 
expulzarea 
loc noilor 
de lucru

DE PESTE HOTARE

ln cîteva rînduric. Dumitrescu a ciștigat etapa IX-a

★Pe toate aceste căi, și pe multe altele, în locul imensei prăpăstii care separa luminile Capitalei de cele a- bia pîlpîind prin alte părți, se săyîr- șește, printr-un proces treptat dar în fluxuri reciproce, între localitățile mai mici și capitalele regiunilor, între puternica și generoasa sursă de energii și de experiență — cum ar putea fi numit Bucureștiul — și restul țării.

Cicliștii ro
mîni continuă șă 
se numere prin
tre protagoniștii 
„Cursei Păcii“. 
Ieri, caravana 
sportivă a par
curs etapa a 9-a: 
Oberhof — Aue 
(213 km), consi
derată ca cea 
mai dificilă, da
torită profilului 
său muntos. Con

firmând revenirea de formă și repu
tația sa de „cățărător“, Constantin 
Dumitrescu s-a comportat admira
bil, reușind să sosească primul la 
Aue. Aceasta este cea de-a treia 
victorie de etapă repurtată pînă 
acum de rutierii noștri în actuala 
ediție a „Cursei Păcii“.

Plutonul a rulat compact multă 
vreme. Prima tentativă de evadare 
a fost inițiată de belgianul Spruyt. 
Acesta a rulat de unul singur peste 
100 km, obținînd la un moment dat 
un avans de 5’. Cu 45 km înainte 
de Aue, belgianul Spruyt a fost 
prins. După 10 km Dohliakov din 
echipa U.R.S.S. a lansat un atac 
prin surprindere și s-a distanțat. în 
urma lui au plecat Mickein (R.D.G.) 
și Dumitrescu. Cei trei au rulat sus
ținut însă nu multă vreme, deoarece 
liderul clasamentului Smolii: (R. S. 
Cehoslovacă) și Appler (R.D.G.) au 
pedalat energic intrînd în grupul fu
garilor. Cu 4 km înainte de sosire, 
Mickein a încercat o evadare, fiind 
talonat de Spruyt și Dohliakov. Du
mitrescu s-a „plasat“ în roata lor și 
a atacat surprinzător, reușind să 
treacă linia de sosire cu un avans 
apreciabil. Moiceanu a sosit de ase
menea în plutonul fruntaș.

Clasamentul etapei : 1. C. Dumî-

în 6h05’58’’ ; 2. Mickein (R.D.G.) 
6h06’43”; 3. Spruyt (Belgia) 6h07’15”; 
4. Dohliakov (U.R.S.S.) 6h07’18” ; 5. 
Smolik (R. S. Cehoslovacă) 6h07’28”.

Clasamentul general individual : 
1. Smolik IR. S. Cehoslovacă) 
31h00’56” ; 2. Hoffman (R. D. Ger
mană) 31h08’27” ; 3. Wiedemann
(R. D. Germană) 31h08’37”. Locurile 
pe care le ocupă cicliștii noștri : 
10. Moiceanu 31hl2’51" ; 15. Dumi
trescu 31hl3’41; 20. Ziegler 31hl5’ir; 
24. Stoica 31hl6’32”; 29. Zanoni 
31hl8’51” ; 45. Ardeleanu 31h36’. Pe 
echipe conduce R. D. Germană ur
mată de echipa țării noastre și cea 
a R. P. Polone. Astăzi este zi de 
odihnă.

• Luni a părăsit Capitala plecind 
R. P. Ungară echipa selecționată olim
pică de fotbal a R. P. Romine care va 
întîlni miercuri la Kecskemet într-un 
meci amical echipa olimpică a R.P.Un- 
gare. Printre cei care au făcut deplasa
rea se numără : Suciu, Greavu, Nunwei- 
ller III, Ivan, V. Alexandru, Jenei, Năs- 
turescu, Constantin, I. Ionescu, FI. Voi- 
nea, Pavloviei, S. Avram, Sasu și alții.

• între 20 și 28 mai va avea loc la 
Riga un concurs internațional de tenis. 
La acest concurs țara noastră va fi re
prezentată de Ion Țiriac, Petre Mărmu- 
reanu și Ilie Năstase.

• Astăzi la Brașov se desfășoară meciul 
internațional de tenis între echipa de ti
neret a clubului sportiv Steagul roșu Bra
șov și formația secundă de tineret a 
Ungare.

Congresul Partidului 
Muncii din Elveția

întîlni miercuri la Kecskemet

R. P.
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GENEVA 18 (Agerpres). — între 16 și 18 mai, la Geneva a avut loc cel de-al VIII-lea Congres al Partidului Muncii din Elveția. Raportul la Congres a fost prezentat de Edgar Woog, secretar general al partidului. Congresul a adoptat o rezoluție privitoare la situația politică și sarcinile partidului, o rezoluție privitoare la problemele organizatorice și alte documente. Au fost, de asemenea, alese organele de conducere ale Partidului Muncii din Elveția. Edgar Woog a fost reales secretar general al partidului.
Congresul Uniunii 
Tineretului Democrat 
din CoreeaPHENIAN 18 (Agerpres). — DuptT cum informează Agenția Centrală Telegrafică Coreeană, între 12 și 16 mai s-au desfășurat la Phenian lucrările Congresului al V-lea al U- niunii Tineretului Democrat din Coreea. La Congres a rostit o cuvînta- re Kim Ir Sen, președintele C.C al Partidului Muncii din Coreea și președinte al Cabinetului de Miniștri. Congresul a adoptat statutul Uniunii Tineretului Muncitor Socialist din Coreea, noua denumire a organizației de tineret din R.P.D. Coreeană.
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Lansarea satelitului artificial

începerea tratativelor dintre delegațiile 
guvernamentale ale R. P. Romine și S. II. Â.WASHINGTON 18 (Agerpres). — Luni 18 mai au început la Washington tratativele dintre delegațiile guvernamentale ale Republicii Populare Romine și Statelor Unite ale Americii. în cadrul discuțiilor vor fi examinate, în primul rînd, probleme economice, precum și alte aspecte care privesc relațiile dintre cele două țări.La Departamentul de Stat, unde au loc negocierile, delegația romînă, condusă de Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a fost întîmpinată de W. Ave- rell Harriman, șeful delegației Statelor Unite ale Americii, precum și de membri ai delegației americane, în marele hol al clădirii, ca și în sala unde se desfășoară tratativele, au fost prezenți numeroși reprezentanți ai agențiilor de presă și ziarelor americane și străine, fotoreporteri și corespondenți ai televiziunii.La tratative participă din partea Republicii Populare Romîne Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, șeful dele

gației, Mihail Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihai Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, Petre Bălăceanu, ministrul R. P. Romîne în Statele Unite.Din partea Statelor Unite participă W. Averell Harriman, secretar de stat adjunct, William A. Crawford, ministrul Statelor Unite la București, Jack N. Behrman, adjunct al secretarului Departamentului Comerțului, Richard H. Davis, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru problemele europene, Philip H. Trezise, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru problemele economice, Eugene M. Brader- man, director în Departamentul Comerțului, Andreas F. Lowenfeld, consilier juridic adjunct în Departamentul de Stat, Harold C. Vede- ler, director în Departamentul de Stat, Williams S. Balderston, reprezentant al Băncii de import-export.Ambele delegații sînt însoțite de grupuri de consilieri și experți.
Minerii din Asturia continuă lupta grevistă
• Bazinul carbonifer din Asturia continuă să fie 
paralizat • Manifeste cheamă pe metalurgiștii 
basci la o grevă de solidaritateMADRID 18 (Agerpres). — Luni dimineața, minerii greviști din Asturia au refuzat să reia lucrul, deși autoritățile franchiste au anunțat redeschiderea minelor. în felul acesta, după cum transmite agenția France Presse, bazinul carbonifer din Asturia continuă să rămînă paralizat a- proape în întregime, iar producția de cărbuni este cu totul neînsemnată. Potrivit agenției, din surse guvernamentale S-a indicat că 23 000 din cei 35 000 dë mineri asturieni sînt în prezent în grevă, dar cifra reală este mult mâi mare. Situația continuă să rămînă neschimbată 'și în sectorul industriei metalurgice al
ATENA 100000 de 
la mitingul pentruATENA 18 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, la mitingul de la Atena, cu care a luat sfîrșit marea manifestație pentru pace a poporului grec — „Maratonul păcii'1 — au participat peste 100 000 de persoane. La miting au rostit cuvîntări o serie de personalități ale vieții publice din Grecia și de peste hotare. în numele Consiliului Mondial al Păcii a luat cuvîntul Isabelle Blum. Au

Asturiei, unde 7 000 de muncitori se află în grevă. Autoritățile au anunțat că aceștia au fost „suspendați“ pînă la sfîrșitul lunii.în orașul Bilbao, care săptămîna trecută a fost teatrul unor incidente între muncitorii greviști și poliție, s-a restabilit calmul. Potrivit a- genției France Presse, în restul Țării Bascilor, îndeosebi la San Sebastian, domnește însă agitație. Manifeste difuzate luni au chemat pe muncitorii metalurgiști basci să participe la o grevă de solidaritate cu minerii greviști din Asturia. în unele locuri a și încetat lucrul.
participași

pacevorbit, de asemenea, reprezentanți ai comitetelor pentru pace din R.F.G., Norvegia, Marea Britanie și din alte țări, care au chemat la intensificarea luptei pentru dezarmare generală și totală, pentru interzicerea armelor nucleare.Președintele Ciprului, Makarios, a adresat participanților la „Maratonul păcii“ un mesaj în care se pronunță pentru autodeterminarea Ciprului și dezarmare generală.
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

IN PROBLEMA CIPRIOTA
Vie activitate diplomatică 
pentru reglementarea conflictelorNICOSIA 18 (Agerpres). — Situația în Cipru a redevenit calmă după incidentele petrecute la Famagusta săptămîna trecută, cînd doi ofițeri greci și un subofițer cipriot grec au fost uciși. La ordinele președintelui Makarios și ale generalului Gyani, docherii ciprioți greci și turci au reluat luni lucrul sub protecția militarilor irlandezi din forța O.N.U. Comandamentul forței O.N.U. a anunțat că alți 180 docheri turci și greci se vor prezenta la lucru marți dimineața. în felul acesta activitatea în portul Famagusta va intra în normal.între timp domnește o vie activitate diplomatică în vederea reglementării conflictelor dintre cele două comunități cipriote. Reprezentantul special al secretarului general

al O.N.U., Galo Piaza, a făcut o vizită în regiunea muntoasă Kyrenia (unde continuă să se semnaleze schimburi sporadice de focuri) pentru a examina situația. Mediatorul O.N.U. în problema Ciprului, Sakari Tuomioja, a făcut o vizită vicepreședintelui Republicii Cipru, Fazii Kuciuc. Anterior, el vizitase pe președintele Makarios.
★NEW YORK 18 (Agerpres). — La Națiunile Unite s-a anunțat că Galo Piaza, reprezentantul special în Cipru al secretarului general al O.N.U., se va înapoia joi la New York, venind de la Nicosia, pentru a prezenta un raport lui U Thant. Piaza va pleca din nou săptămîna viitoare în Cipru.

LA„°s. Cui vor fi atribuite 
funcțiile guvernamentale vacanteVIENTIANE 18 (Agerpres). — După cum relatează agenția U.P.I., primul ministru al Laosului, Suvan- na Fumma, a declarat că cele trei personalități care urmează a fi numite în funcțiile guvernamentale vacante și a căror desemnare este examinată în momentul de față vor fi neutraliste. Declarația primului ministru, spune agenția citată, constituie un indiciu că nici unul din generalii de dreapta, care au pus la cale lovitura de stat de la 19 aprilie, sau sprijinitorii lor, nu vor obține posturi guvernamentale.Prințul Sufanuvong, vicepremier

în guvernul de coaliție națională, a declarat că nu va recunoaște nici o modificare în guvernul de coaliție.
★WASHINGTON 18 (Agerpres). — în legătură cu evenimentele. din Laos, secretarul de stat Dean Rusk a convocat pe reprezentanții statelor membre ale pactului SEATO pentru a examina situația. în aceeași problemă, Dean Rusk a avut întrevederi cu ambasadorul U.R.S.S., precum și cu reprezentanții diplomatici ai Indiei, Canadei și Poloniei, cei trei membri ai comisiei internaționale de control în Laos.

„Cosmos-30“MOSCOVA 18 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, la 18 mai în Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial al Pă- mîntului, „Cosmos-30“. Pe bordul satelitului sînt instalate aparate științifice destinate continuării cercetării spațiului cosmic, potrivit programului anunțat de agenția TASS la 16 martie 1962.Satelitul a fost plasat pe o orbită avînd următorii parametri: perioada inițială de revoluție — 90,24 minute; distanța maximă de la suprafața Pămîntului (la apogeu) 383,1 kilometri; distanța minimă de la suprafața Pămîntului (la perigeu) — 206,6 kilometri; unghiul de înclinație al orbitei față de planul Ecuatorului — 64 grade și 56 minute. Apa- ratajul instalat la bordul satelitului funcționează normal.
Expoziție agricolă 
engleză la MoscovaMOSCOVA 18 (Agerpres). — La Moscova s-a deschis expoziția agricolă engleză. în cele cinci pavilioane rezervate expoziției, 72 de societăți britanice expun circa 700 de modele de mașini și unelte agricole, vite și păsări de diferite rase etc.

La Tîrgurile internaționale 
de la Budapesta și Casablanca

Vizitarea Oficiului 
de informații comerciale 

al R. P. Romîne 
de către tov. J. KadărBUDAPESTA 18 (Agerpres). — La Tîrgul internațional de la Budapesta, Oficiul de informații comerciale al R. P. Romîne la acest tîrg a fost vizitat de Jânos Kâdăr, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, însoțit de alți conducători de stat ai R. P. Ungare. Oaspeții au fost întîmpinați de Victor Ionescu, ministrul comerțului exterior și șeful delegației guvernamentale a R. P. Romîne la acest tîrg, și de ambasadorul R. P. Romîne la Budapesta, Mihail Roșianu.

★CASABLANCA 18 (Agerpres). — însărcinatul cu afaceri al R. P. Romîne la Rabat, Virgil Podrumaru, și Nicolae Vrabie, directorul Pavilionului romîn la Tîrgul internațional de la Casablanca, au oferit un dineu, la care au participat Abdallah Chofi, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe marocan, Mohammed Sadoun, președintele

Consiliului de administrație al Tîr- gului de la Casablanca, Yahia Charif Chef Chaouni, directorul minelor, și Ben Ibrahim, directorul industriei din Ministerul Economiei Naționale al Marocului, și alți reprezentanți ai cercurilor economice marocane. Dineul s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială și prietenească.Pavilionul R. P. Romîne la Tîrgul de la Casablanca continuă să fie în atenția presei și radiodifuziunii marocane. Au fost publicate articole și comentarii privind dezvoltarea economiei romîne, varietatea și calitatea exponatelor prezentate la acest pavilion, buna organizare a pavilionului romînesc.Un număr tot mai mare de oameni de afaceri se interesează de produsele romînești pentru export (țesături, tricotaje, camioane, trac-» toare etc.). Discuțiile purtate cu oficialitățile marocane au scos în evidență posibilitatea creșterii schimburilor economice între R. P- Romînă și Maroc, dorința reciprocă de dezvoltare a relațiilor de prietenie între cele două popoare.

NOTE

PERIPEȚIILE AURULUI KATANGHEZ
în portul Lourenço Marques din Mo- 

zambic a apărut recent un transport de 
890 cutii. Nimic neobișnuit în asta. Un 
singur amănunt a atras însă atenția : 
cutiile erau prea grele. Și într-adevăr 
nu era de mirare căci erau umplute 
cu... aur ; un milion de monede de 
aur care urmau să fie încărcate pe un 
vapor și transportate peste hotare 
pentru a fi topite. Agenția portu
gheză de presă A.N.I., care a trans
mis știrea, presupune că este vorba de 
banii dispăruți de la Banca Națională 
Katangheză, după ce bandele lui 
Chombe au fost risipite în ianuarie a- 
nul trecut. Ce e drept, nu există o in
dicație precisă cu privire la expeditor, 
dar se știe că Lourenço Marques este 
legat prin sistemul de căi ferate Ben- 
guela de Angola, Kalanga, Rhodesia 
de nord, Rhodesia de sud și Africa de 
sud.

Bătute din aurul cel- mai fin la ordi
nul lui Chombe, monedele în-cauză 
nu au fost puse in circulație. In semn 
de favoare specială, membrii guvernu
lui kafanghez, consilierii guvernului 
belgian, precum și funcționarii de la 
„Union Miniere" aveau voie, să cum
pere cite 10 bucăji de la Banca Na

țională Katangheză. Fiecare monedă 
valora 13 lire sterline, dar în realitate 
pe piața clandestină se schimba la 
valoarea de 30 de lire sterline. Așa
dar, încărcătura sosită la Lourenço 
Marques are o valoare de cel pufin 13 
milioane lire sterline. Se pare că ea ar 
fi fost trimisă cam prin decembrie 
1961 din Katanga în Rhodesia de nord. 
Un corespondent de presă relatează 
că a văzut un vagon de bancă, păzit 
cu strășnicie și supravegheat personal 
de guvernatorul belgian al băncii, tre- 
cind prin punctul de graniță Kasumba- 
lesa spre Rhodesia de nord. Cît des
pre guvernator, el a refuzat să indice 
dacă vagonul conținea tezaurul dispă
rut din Katanga, dar a confirmat, în 
cele din urmă, că se transporta valută. 
In același timp, funcționarii unei bănci 
din Ndola (Rhodesia de nord) au de
clarat că au primit un transport de 
monede de aur din. Elisabethville.

Se pare că aceasta este calea par
cursă de monedele de aur de cînd au 
părăsit fișetele Băncii Nationale Ka- 
fangheze și pînă cînd au ajuns, sub 
formă de cutii de conserve, la Lou
renço Marques,

N. SOCEC

PE PĂMÎNTUL NOULUI YEMEN
Eram de cîteva zile în Yemen. Vi

zitasem orașele Sanaa, Taiz și 
portul Hodeida, urmărisem munca 
felahilor pe colinele munților Dje
bel. Pretutindeni oamenii lucrau 
cu hărnicie, vorbeau de greutățile 
pe care le mai întîmpină, dar și mai 
mult despre perspectivele tinerei 
lor republici.- Cit timp am stat prin
tre yemeniți am constatat că aceasta 
este cea mai semnificativă trăsătură 
a Yemenului de astăzi: preocuparea 
și interesul viu al oamenilor pentru 
viitorul patriei lor.

Pentru a înțelege semnificația a- 
cestui fapt, să ne amintim ce „impe
riu al întunericului“ era Yemenul 
pinq. la proclamarea republicii. In 
secolul atomului, pe străzile orașelor 
se puteau vedea încă execuții publi
ce, oameni ferecați în lanțuri și bă
tuți cu bice, sclavi urmîndu-și triști 
și abătuți stăpînii. Sclavajul exista 
acolo în mod oficial. Unele familii 
de nobili aveau zeci, chiar sute de 
sclavi. Bogățiile țării, vistieria, chiar 
și oamenii erau un bun personal al 
regelui, care era și imam (șef reli
gios). Bunul său plac era lege. Viața, 
soarta yemeniților depindeau, ade
sea, de un simplu gest al imamu
lui. Cei condamnați la moarte erau 
executați prin tăierea capului cu sa
bia. Tatăl unui prieten yemenit, la 
care fusesem invitat, mi-a povestit 
următorul episod, la care el însuși 
asistase :

— In fața imamului Ahmed au 
fost aduși niște hoți împreună cu 
țăranii care-i prinseseră și martorii 
acestora. După ce i-a ascultat și pe 
unii și pe alții, iar martorii au con
firmat faptul, imamul a poruncit ca 
toți să fie decapitați — și hoții, și 
țăranii, și martorii. Cineva din sui
tă i-a spus însă că țăranii și mar
torii n-au nici o vină.

— Dacă sufletele lor sînt curate —■ a spus atunci imamul — Alah va 
avea grijă de ei...

— Prin asemenea procedee se ur
mărea intimidarea continuă, de fapt 
îngrozirea populației. Oamenii erau 
disperați și ajunseseră să nu mai

creadă în viitor — îmi spunea prie
tenul meu, Ali Hussein. De aceea, 
aproape un milion de yemeniți și-au 
părăsit țara în ultimii 20 de ani. 
A venit însă revoluția din 26 sep
tembrie 1962 și ne-a deschis calea 
spre viitor.

Pentru poporul yemenit republi
ca întruchipează năzuința spre li
bertate, independență și un trai mai 
bun. Președintele Abdullah al-Sallal, 
a declarat: „Revoluția noastră a fost

indiferent de sex, rasă sau religie. 
Au urmat apoi alte măsuri prevă- 
zînd asistența medicală gratuită în 
toate spitalele și desființarea impo
zitelor pentru ocrotirea sănătății. 
Acestea au fost printre primele acte 
ale guvernului republican.

In perioada cînd am fost în Yemen, 
tinăra republică se afla în condiții 
deosebit de grele, trebuind să res
pingă atacurile sistematice ale reac- 
țiunii din interior și exterior. Dar,

Vedere din Sanaa, capitala Yemenului

înfăptuită pentru a pune capăt umi
lințelor, sclavajului, sărăciei și boli
lor din țara noastră, pentru a crea 
un sistem social de binefacerile că
ruia să se poată bucura toate pătu
rile populației".

Este lesne de înțeles ce a însem
nat pentru Yemen proclamarea pri
mei constituții din istoria țării, care 
prevede desființarea sclavajului și 
drepturi egale pentru toți cetățenii,

chiar și în vremurile acelea, mulți 
interlocutori mi-au vorbit de preo
cupările guvernului pentru proble
mele vitale ale construcției interne, 
ale dezvoltării economice, creșterii 
nivelului de trai. Prospecțiunile efec
tuate au dus la descoperirea unor 
însemnate rezerve de petrol, mine
reuri de fier, cupru și sulf, cărbune și sare. In țară se construiesc pri

mele întreprinderi industriale mai 
moderne — cîteva uzine electri
ce, o fabrică de ciment, una de za
hăr, o tăbăcărie, o țesătorie și o 
torcătorie. Se construiesc școli, spi
tale, cinematografe și teatre, inima
ginabile sub vechiul regim.

Mi s-a povestit că, la cîteva luni 
după revoluție, un grup de șefi 
de triburi s-a prezentat la președin
tele Sallal și i-a înmînat un sac cu 
bani, reprezentînd suma cu care ei 
fuseseră plătiți ca să comploteze îm
potriva republicii. Președintele a 
destinat banii construirii școlilor. In 
fiecare din cele 7 provincii ale țării 
se vor crea cîte o școală pedagogică 
și o școală medie tehnică. Republica 
are nevoie de specialiști pentru în
făptuirea planurilor sale de dezvol
tare economică. La cîteva luni după 
răsturnarea monarhiei s-a inaugurat 
primul institut de agronomie. De 
altfel, guvernul Republicii Arabe 
Yemen acordă o mare atenție 
dezvoltării agriculturii. A fost 
creat Comitetul superior al pla
nificării agriculturii, menit să 
controleze planurile elaborate pen
tru construirea de baraje și ca
nale de irigație, pentru extinderea 
suprafețelor însămânțate. Pe pămîn- 
turile confiscate de la imam și ca
marila sa se creează ferme agricole și zootehnice model, centre veterina
re. La Tihama, zonă de șes, unde sînt 
condiții bune pentru cultivarea bum
bacului, se efectuează lucrări de am
ploare pentru valorificarea întregii 
regiuni. De asemenea, se extind 
plantațiile de cafea de Mocca, renu
mită în lumea întreagă.

O altă problemă care preocupă 
guvernul R. A. Yemen este a- 
ceea a finanțelor. Imamul și oa
menii săi au transportat în străină
tate tot aurul, toate obiectele de va
loare și talerii de argint. Vistieria 
statului era goală. încetul cu înce
tul s-a pus ordine și în acest dome
niu. Pentru prima dată în istoria 
Yemenului a fost creată o bancă na
țională, s-a emis o valută națională 
— rialul.

Tînăra republică a început lupta 
împotriva sărăciei, analfabetismului, 
bolilor și înapoierii pe care le-a 
moștenit de la regimul imamilor.

De aceea poporul yemenit, pentru 
întîia oară în lunga sa istorie, pri
vește viitorul'cu încredere.

Nicolae PLOPEANU
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CORESPONDENȚĂ DIN STOCKHOLM

„Mamaia“ în Scandinavia

Vitrina biroului de turism suedez din Stockholm prezentind imagini ale 
litoralului de la Mamaia

In fața biroului de turism „Nor- 
disk“, o femeie și trei copii fac 
plajă. Nisipul este fin, soarele pu
ternic, aerul pur ca briza mării. Co
piii se zbenguie cu jucăriile îmbie
toare, iar femeia — tolănită într-un 
fotoliu confortabil de răchită împle
tită— a deschis parasolarul, pentru 
a mai potoli arșița dimineții însori
te. în jurul scenei vii se desfășoară 
panorama fermecătoare a plajei, 
hotelurilor și scuarurilor invadate de 
flori ale Mamaiei. Este un spectacol 
captivant pentru oamenii Nordului.

Ideea biroului de turism suedez 
de a reconstitui Mamaia, miniatural, 
într-o vitrină, s-a dovedit ingeni
oasă. Stureplan este o piață centra
lă, în inima Stockholmului, așadar 
deosebit de animată. Eficiența pu
blicității făcute de „Nordisk" litora
lului romînesc își găsește expresie

în numărul impresionant al celor 
care solicită înscrieri pentru vacan
ța în Romînia. Este ceea ce am pu
tut remarca, de altfel, și în Finlanda. 
Expoziția O.N.T. din marea sală a 
Școlii superioare comerciale finlan
deze din Helsinki a stimulat apre
cieri elogioase în presă. Ziarul „Uusi 
Suomi“ a vorbit cu admirație despre 
hotelurile litoralului romînesc, iar 
„Päivän Sanomat" a remarcat că ele 
„oferă străinilor condiții optime". 
De altfel, arhitectul Sakari V. Ek- 
man, din personalul de conducere al 
marelui șantier naval „Chrichton 
Vulkan“-Turku, ne-aîntîmpinat, in- 
formîndu-ne că-și va petrece vacan
ța la Mamaia.

— Am fost la expoziția din Hel
sinki, a precizat interlocutorul nos
tru, am văzut filmul pe care l-ați 
prezentat, am luat prospecte și

m-am înscris împreună cu întreaga 
familie. Sînt informat că veți primi 
pe litoral, anul acesta, aproximativ 
o mie de finlandezi. Mă bucur mult.

La Nokia, în Finlanda, o expoziție 
de artă populară recent deschisă s-a 
bucurat de un frumos succes. Hoțul 
Teatrului Național din Helsinki Cu
noaște, de asemenea, o neobișnuită 
afluență de vizitatori. Aici se află 
expoziția românească de scenografie, 
deschisă sub auspiciile Centrului 
finlandez al Institutului Internațio
nal de Teatru (I.T.I.). Schițele lui 
Perahim, Șt. Norris, Liviu Ciulei, H. 
Brătășanu și Traian Cornescu sînt 
primite cu mult interes de specia
liști, spectatori și critici de artă. 
Prof. Orvi Kivimaa, directorul Tea
trului Național, care a participat e, 
colocviul l.T.I. organizat la Bucu
rești, a revenit cu excelente impre
sii despre țara noastră. El și-a ex
primat speranța în dezvoltarea rela
țiilor culturale dintre Finlanda și 
R. P. Romînă.

Despre arta romînească, despre 
geniul creator al poporului romîn 
mi-a vorbit cu multă căldură și di
rectorul secției export al cunoscutei 
fabrici de porțelan, „Bing & Groen- 
dahl“, din Copenhaga, A. Ritz.

— Romînia, a spus el, are o artă 
populară remarcabilă. Aveți foarte 
multe săli de expoziție. Am putea 
face un schimb de expoziții profita
bil pentru artiștii ambelor țări. Cu
nosc dansurile romînești. O echipă 
de dansuri poptilare ar cuceri publi
cul danez, după cum muzica dv. ar 
trebui să fie cunoscută la noi. Cre- 
deți-mă, ca meloman și admirator al 
ei, sînt convins că s-ar bucura de un 
mare prestigiu. Trebuie să ne cu
noaștem mai mult.

Asemenea opinii nu sînt izolate. In 
puține zile, am notat multe în car
netul meu de reporter. Este plăcut 
să le auzi, aici, departe de patrie și 
totuși atît de aproape.

Horia LIMANStockholm, mai 1964.
SCURTE ȘTIRI

VARȘOVIA. La 16 mai s-a deschis 
la Varșovia, la Palatul culturii și 
științei, cel de-al 9-lea Tîrg interna
țional de cărți. Aici sînt prezentate 
volume apărute în peste 2 000 de edi
turi din Europa, America, Asia și 
Orientul Apropiat, însumînd peste 
50 000 de titluri de cărți. La standul 
R. P. Romîne sînt prezentate circa 
500 de titluri de cărți. Majoritatea căr
ților prezentate sînt consacrate pro
blemelor de știință și tehnică.

STOCKHOLM. Luînd cuvîntul în 
Riksdag (Parlament), președintele 
Partidului Comunist din Suedia, K. H. 
Hermansson, a atras atenția asupra li
vrărilor de armament și echipament 
suedez în Portugalia și în Republica 
Sud-Africană și a cerut încetarea lor. 
Cererea lui K. H. Hermansson a fost 
sprijinită de o serie de deputați în 
Riksdag aparținînd altor partide.

MONTEVIDEO. Președintele Ca
merei deputaților a Congresului Na
țional din Uruguay, Luiz Gambar- 
della, s-a pronunțat pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor diplomatice și 
comerciale dintre Uruguay și Cuba. 
După cum relatează agenția Prensa 
Latina, Gambardella a condamnat, de 
asemenea, atacul recent săvîrșit de 
contrarevoluționarii cubani împotriva 
fabricii de zahăr din orașul Pilon.

CAIRO. Secretarul Comitetului pen
tru problemele anticoloniale al Or
ganizației unității africane, Ch. Sebas
tian, care întreprinde o vizită în mai 
multe țări africane, a anunțat că sta
tele independente din Africa vor săr
bători la 25 mai Ziua Africii.

BRUXELLES. Greva personalului 
navigant al companiei aeriene belgie
ne „Sabena“ a intrat luni în cea de-a 
șasea zi. După cum transmite agenția

France Presse, societatea a fost ne
voită să închirieze numeroase avioa
ne aparținînd altor companii pentru a 
putea face față traficului de pasageri.

CALCUTTA. Duminică, la Thim
phu, capitala Bhutanului, a fost 
executat generalul Bahadur Nam- 
gyal, fostul comandant adjunct al ar
matei bhutaneze. El a fost condam
nat la moarte fiind acuzat de asasina
rea primului ministru al Bhutanului, 
Jigme Dorji.

PRAGA. Organizația Internațională 
a Ziariștilor a anunțat că între 24 și 
30 mai va avea loc „Săptămîna de so
lidaritate cu poporul cuban“. Secreta
riatul general al O.I.Z. cheamă pe toți 
ziariștii democrați din lume să spri
jine cauza dreaptă a poporului cuban.

VARȘOVIA. La 17 mai, Wladislaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a avut o convorbire cu 
Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, secretar al Uniunii Populare 
Agrare Bulgare, care se află în R. P. 
Polonă într-o vizită neoficială, la in
vitația C.C. al Partidului țărănesc unit 
din Polonia.

LONDRA. După cum anunță zia
rul „The Observer“, William Kelly, 
ofițer de marină englez, și-a început 
serviciul Ia bordul contratorpilorului 
de escadră american „Biddle“. Această 
navă urmează să devină prototipul 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. — nave de război cu echi
paje formate din reprezentanți ai ță
rilor N.A.T.O.

ALGER. Președintele Republicii Al
geriene Democratice și Populare, Ah
med Ben Bella, s-a înapoiat duminică

la Alger venind din R.A.U., unde a 
participat la festivitățile ce au avut 
loc cu prilejul construirii primei părți 
a barajului de la Assuan. I

ANKARA. La 7 iunie în Turcia vor 
avea loc alegeri parțiale în Senat 
(Camera superioară a Parlamentului 
turc). Potrivit regulamentului privitor 
la alegerile în parlament, va fi reîn
noită o treime din componența mem
brilor Senatului. La 18 mai în Turcia 
a început campania electorală.

RANGOON. Guvernul birman a 
hotărît să retragă din circulație banc- 
notele de 50 și 100 kyat, care const1 
tuie peste 50 la sută din moneda L.
circulație în Birmania. Autoritățile 
birmaneze au anunțat că hotărîrea a 
fost luată pentru a se pune capăt 
tendințelor inflaționiste.

LIMA. Greva studenților din Peru 
a intrat într-a șasea zi. Guvernul a 
acceptat să satisfacă una dintre reven
dicările greviștilor și să restabilească 
pentru studenți tarifele reduse la 
transporturile în comun. Studenții 
continuă lupta pentru satisfacerea ce
lorlalte revendicări.

WASHINGTON. Primarul Berlinu
lui occidental, Willy Brandt, care se 
află în prezent într-o vizită în Statele 
Unite, a avut luni o întrevedere la 
Casa Albă cu președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson.

BEIRUT. Intre 18 și 22 mai are loc 
la Beirut seminarul consacrat studiului 
problemelor învățămîntului universitar 
în țările arabe. Iau parte delegați din 
toate țările membre ale Ligii Arabe.
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