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Azi sosește la București, la invita
ția președintelui Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Republicii Arabe

Yemen, mareșalul Abdullah al-Sallalj 
însoțit de înalte oficialități yemo 
nite.
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Desfășurînd o 
largă activitate 
pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate 
de partid și guvern 
privind 
continuă 
ducției 
organele 
consiliile 
ceava se 
întărirea 
lor colective, de realizarea în toate 
unitățile a unor producții la nivelul 
celor fruntașe. Pentru aceasta, de o 
mare însemnătate este sprijinul pu
ternic material și tehnic acordat de 
stat. In anii 1962—1963 gospodăriilor 
colective din regiune le-au fost a- 
cordate credite pe termen lung în 
valoare de 154 milioane lei. De ase
menea, li s-au repartizat însem
nate cantități de semințe de porumb 
dublu hibrid, de grîu, floarea-soa- 
relui, cartofi și de alte culturi din 
soiuri superioare. Stațiunile de ma
șini și tractoare, 12 la număr, dispu- 
nînd de peste 2 500 tractoare — cu 
1 200 mai mult decît în 1961 — de 1 274 
semănători de porumb, 985 combine 
de recoltat păioase și alte mașini a- 
gricole execută, an de an, un volum 
tot mai mare de lucrări în toate 
unitățile. în cele 230 gospodării a- 
gricole colective din regiune lucrea
ză astăzi 279 ingineri agronomi șl 
zootehniști, 85 medici veterinari și 
un mare număr de tehnicieni cu 
pregătire medie. Ajutorul acordat de 
stat, munca harnică a colectiviștilor, 
îndrumarea mai concretă, mai ope
rativă din partea consiliilor agricole 

' au făcut ca în anii 1962—1963, cu 
toate condițiile climatice nefavora
bile. să se obțină la majoritatea cul
turilor recolte mai mari decît în 
anii precedenți.

Este știut faptul că succesele în 
activitatea economică a gospodării
lor colective depind în măsură ho- 
tărîtoare de activitatea oamenilor, a 
cadrelor de conducere din aceste 
unități — președinți, brigadieri, șefi 
de echipă, de cunoștințele de spe
cialitate pe care aceștia le posedă, 
de priceperea de a organiza munca 
și de a mobiliza pe colectiviști la 
înfăptuirea sarcinilor dintr-un sec
tor sau altul.

Ținînd seama de toate acestea, co
mitetul regional și comitetele raio
nale de partid, consiliul agricol re
gional și consiliile agricole raionale 
au îndrumat organizațiile de partid, 
masele de colectiviști ca în condu
cerile gospodăriilor să aleagă în a- 
ceste munci de răspundere pe cei 
mai harnici și destoinici colectiviști, 
cu pricepere și autoritate. Pot fi date 
numeroase exemple de gospodării 
colective în care, datorită bunei 
orientări a colectiviștilor în alege
rea consiliului de conducere, a pre
ședintelui, gospodăriile s-au dezvol
tat an de an, sporind averea obșteas
că și veniturile colectiviștilor. Prin
tre acestea se află gospodăriile co
lective din Ripiceni, raionul Săveni, 
președinte — Mircea Călin ; din So- 
crujeni, raionul Botoșani, președinte 
— loan Deliu ; din Calafindești, ra
ionul Rădăuți, președinte — Con
stantin Alexei, și i multe altele.

Tot atît de important este ca pre
ședinții și celelalte cadre de condu-

Ing- 
secretar 
P. M. R.

creșterea
a pro- 
agricole, 
și organizațiile de partid, 
agricole din regiunea Su- 
ocupă cu perseverență de 
și dezvoltarea gospodării-

Constantin IFTODl
al Comitetului regional 
Suceava, președintele 

Consiliului agricol regional

cere din gospodă
riile colective să-și 
dezvolte continuu 
cunoștințele agro
zootehnice și eco
nomice, să-și per
fecționeze meto
dele de muncă cu 

a extinde metodele

La rafinăiia Brazi a intrat în func
țiune o instalație de cocsare, a doua 
de acest fel din țară. Ea este exe
cutată după un proiect romînesc și 
este dotată cu utilaj modern, fabricat 
în țară, avînd un înalt nivel de me-

oamenii. Pentru
bune de lucru din gospodăriile 
fruntașe, consiliile agricole organi
zează în aceste gospodării schim
buri de experiență, la care partici
pă președinți, membri ai consiliilor 
de conducere din unitățile mai pu
țin dezvoltate. în unitățile în care 
cadrele de conducere nu au încă 
suficiente cunoștințe de organiza
re și conducere a treburilor unei 
mari gospodării colective au fost 
trimiși președinți mai vechi, cu 
experiență, care să împărtășească 
din experiența muncii lor. Astfel, 
tov. Petre Cărămidaru, președintele 
gospodăriei colective din satul Sîrbi, 
raionul Săveni, a ajutat consiliile de 
conducere din satele Miorcani și 
Borzești în privința organizării mun
cii, a planificării ; tov. Mihai Bîrli- 
ga, președintele G.A.C. Roma, raio
nul Botoșani, a sprijinit în aceeași 
direcție consiliul de conducere al 
gospodăriei 
răni etc.

Rezultate 
generalizarea 
în îmbunătățirea pregătirii cadrelor 
de conducere din gospodăriile colec
tive dau consfătuirile de 5—10 zile 
organizate la Casa agronomului. 
Aici se adună pe profesiuni și pe 
grupe de raioane președinți de gos
podării colective, brigadieri, ingi
neri agronomi, mecanizatori din 
S.M.T. etc. Cu acest prilej se țin 
conferințe de către specialiști din 
producție și din stațiunile experi
mentale, iar fruntașii împărtășesc 
din experiența lor. După acestea se 
organizează discuții și seminarii.

De un real folos s-a dovedit In
struirea practică pe perioade de 10 
și chiar 30 de zile în gospodăriile de 
stat a colectiviștilor care lucrează în 
sectoarele zootehnic și pomicol. Nu
mai în raionul Dorohoi au fost or
ganizate astfel de instruiri la G.A.S. 
Progrésül și G.A.S. Ionășerii'cu co
lectiviști din 18 gospodării colective.

între acțiunile întreprinse în re
giune pentru ridicarea calificării ca
drelor cu munci de răspundere din 
gospodăriile colective, o mare în
semnătate au cursurile de 5 luni, 
care în anii 1962 și 1963 au fost ur
mate de 117 președinți și brigadieri 
de cîmp, 153 brigadieri zootehniști 
și 425 contabili. Anul acesta aseme
nea cursuri sînt urmate de un nu
măr de aproape 400 cadre de con
ducere din gospodăriile colective. 
Au fost însă și unele cazuri cînd 
consiliile de conducere ale gospo
dăriilor colective, organizațiile de 
partid din gospodării nu s-au orien
tat bine și au trimis la școlarizare 
colectiviști care nu au dovedit cali
tăți de conducători, aptitudini orga
nizatorice. Pentru ca asemenea lu
cruri să nu se mai petreacă în 
viitor, consiliul agricol regional se 
ocupă acum cu grijă ca toți cei care

pentru copii

colective din Cuco-

bune în răspîndlrea și 
experienței înaintate,

(Continuare în pag. Il-a)

Sezonul tuns tic
© CIRCUITUL UNOR REGIUNI © LOCURI PENTRU STAȚIUNI 
BALNE0-CL1MATERICE MAI PUȚIN CUNOSCUTE © FILIALE 
NOI ALE O.N.T. „CARPATI"

începe sezonul turistic de vară. Peisa
jele pitorești, de la neteda cîmpie și pînă 
la culmile munților înalți, Dunărea, cu 
bălțile ei, exotismul Deltei, vestigiile an
tichității grecești și romane din Dobro- 
gea, și îndeosebi I" 
sale — Mamaia, 
castelele feudale 
exercită atracția, 
prezintă pentru turiști marile construcții 
ale socialismului — hidrocentrala de la 
Bicaz și construcția celei de pe Argeș, 
etățile chimiei de la Borzești, Roznov,
vineșfi, Victoria și cîte altele.
Numărul celor care participă la diferite 

forme de turism crește rapid. Numai în 
1963 prin O.N.T. s-au organizat diferite 
acțiuni turistice pentru circa 1 200 000 
participanți. Pentru actualul sezon turistic 
O.N.T. „Carpafi" s-a pregătit din timp, o- 
ferind și cîteva noutăți.

Trenurile sau autocarele O.N.T.-ului îi 
vor duce pe cei ce îndrăgesc drumeția 
nu numai pe traseele cunoscutelor excursii 
de sfîrșit de săptămînă, ci și pe cîteva 
trasee mai noi. Astfel, se va organiza 
turul unor regiuni ale țării, care va cu
prinde : Ardealul, Banatul, Oltenia. In 
programul călătoriilor din nordul Mol
dovei figurează vizitarea Bicazului, a o- 
rașelor Suceava, Piatra Neamț, lași și a 
unor monumente istorice și de artă. Va 
crește numărul deplasărilor turistice în 
zona marilor orașe. în această vară se 
organizează vizitarea în lanț a cabane
lor din Bucegi, legate prin drumuri ușor 
accesibile. Cei ce vor petrece 5—10 zile 
în munți vor face popas la cel puțin 5 
cabane. Asemenea excursii vor fi extinse 
în masivul Retezat și în Munții Apu
seni. In preajma marii sărbători a aniver
sării eliberării patriei va fi organizat tu
rul orașului București pentru cunoașterea 
locurilor legate de lupta celor care au 
pregătit și înfăptuit insurecția armată de

litoralul cu perlele 
Eforie, Mangalia — 

din Transilvania, își 
Un interes deosebit

la 23 August 1944, precum și vizitarea 
Muzeului de la Doftana. Mai pot fi amin
tite plecările de sfîrșit de săptămînă pe 
litoral, cu cazarea la Mamaia, unde s-a 
amenajat un nou teren de camping cu 
2 000 de locuri, ca și cele spre Delta 
Dunării. Motonavele „Oltenița“ și „Car- 
paji“ îi vor purta pe cei ce iubesc tu
rismul pe valurile Dunării.

O vacanjă plăcută și instructivă vor pe-

Librăriile din Capitală se pregătesc 
în vederea „Decadei cadourilor pen
tru copii", care se va desfășura între 
23 mai—1 iunie. Astfel, la „Librăria 
copiilor" și „Librăria Mihai Emines- 
cu" se amenajează bazare, iar la alte 
18 librării, vitrine speciale, în care 
vor fi expuse cărți, jocuri și jucării 
etc. Cu această ocazie se va pune în 
circulație șl un bogat sortiment de 
cadouri ambalate în pungi de polie
tilenă, în care se vor afla multe cărți 
recent apărute pentru copii.
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canlzare șl automatizare. Capacita
tea sa de prelucrare este cu 60 la 
sută mai mare decît prima instala
ție de acest iei aflată la Onești. Gu
dronul, produs rezidual provenit de 
la instalația de distilare atmosferi
că șl In vid, se prelucrează și se 
transformă aici în benzină, motorină, 
gaze lichefiate șl cocs. După cal
culele specialiștilor, In mai puțin 
de doi ani, prin producția sa, insta
lația de cocsare va acoperi inves
tițiile făcute. Cocsul de petrol — 
produs finit al instalației — este fo
losit pentru electrozi în industria a- 

a
o 

u- 
în

luminiului. Tot la rafinăria Brazi 
fost dată recent în exploatare 
Instalație de tratare electrică a 
țelului, înainte ca acesta să intre
procesul de prelucrare. Cu ajutorul 
el se înlătură conținutul de apă și 
sare din țițeiul sosit din schele șl se 
evită în acest fel coroziunile insta
lațiilor de prelucrare, prelungindu-se 
durata lor de funcționare.

(Agerpres)

In Lunca Dunării se desfășoară 
un volum mare de lucrări pentru 
redarea de noi terenuri agriculturii. 
In primăvara aceasta a fost însă- 
mînțată cu porumb, peste prevederi, 
o suprafață de circa 15 000 ha. Se 
lucrează la construirea a 15 stații de 
pompare și noduri hidrotehnice cum 
sînt cele de la Botul Dunăricii, Mo- 
delu, Dichiseni, Hîrșova și Mahîru, 
precum și în terenurile îndiguite a- 
nul trecut. A fost defrișată o su
prafață de peste 1 500 ha păduri de 
sălcii. In urma măsurilor luate de 
extindere a mecanizării prin folo
sirea autogrederelor, buldozerelor și

într-un număr de 11 safe 
București s-a aprins lumina 
alte 4 sate s-a terminat 

urmînd

De curînd, 
din regiunea 
electrică. în 
montarea rețelelor electrice, 
să fie date în folosință. înfr-un sta
diu avansat se află lucrările de e- 
lectrificare și în satele Păuleasa, Găuri- 
ciu, Vînători, raionul Zimnicea, Tudor Vla- 
dimirescu, din raionul Fetești și altele. 
Peste puțină vreme vor fi complet elec
trificate primele trei raioane : Fetești, Ol
tenița și Zimnicea. Pînă la sfîrșiful anu
lui, în regiune se vor executa lucrări de 
electrificare a 120 de sate. Acestea se 
vor adăuga la cela 535 de localități ru
rale de pe cuprinsul regiunii în care 
există lumină electrică. De menționat că 
în 1944 în cuprinsul regiunii București e- 
rau electrificate doar 41 de localități ru
rale. Tot în acest an se vor executa lu
crări de electrificare în 120 de gospodă
rii colective. în acest scop se fac racorduri 
la rețelele de înaltă tensiune, se instalea
ză posturi de transformare, rețele de joa
să tensiune. Au fost electrificate pînă în 
prezent 16 gospodării colective din cele 
planificate pentru acest an.

îndiguit a ajuns 
Lucrările de de
se execută com- 
la începutul lu-

a altor utilaje de înaltă productivi
tate, construite în marea lor majo
ritate în țară, indicele de mecani
zare la lucrările de 
la peste 99 la sută, 
frișare a pădurilor 
plet mecanizat. De
crărilor de scoatere de sub inunda
ție a terenurilor din Lunca Dună
rii au fost construite aici diguri 
cu o lungime de 305 km. Numai a- 
nul trecut au fost îndiguite aproape 
97 000 ha, depășindu-se sarcina pla
nificată cu peste 8 600 ha.

(Agerpres)

La Palatul pionierilor din Capita
lă a avut loc ieri festivitatea de în
chidere a olimpiadelor de matema
tică, fizică și chimie, organizate de 
Societatea de științe matematice, 
Societatea de științe fizice și chimi
ce, cu sprijinul Ministerului învăță- 
mîntului și al C.C. al U.T.M. Cu a- 
ceastă ocazie au fost înmînate pre
miile cîștigătorilor celor trei olim-

piade la care au participat 65 000 de 
elevi. Un număr de 8 elevi selecțio
nați dintre cîștigătorii olimpiadei de 
matematică vor reprezenta țara 
noastră la cea de-a 6-a olimpiadă 
internațională de matematică, care 
va avea loc în luna iulie la Mos
cova.

Prezentarea scrisorilor

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit marți la amiază, la 
Consiliul de Stat, pe domnul Joost 
Bernard Haverkorn van Rijsewijk,

trece studenții din toate centrele univer
sitare, care vor participa la excursiile or
ganizate pe numeroase itinerare pentru 
ei, în colaborare cu organizafiile U.T.M. 
și U.A.S.R.

Sezonul turistic 1964 mai rezervă cî
teva noufăfi și pentru cei ce-și petrec 
concediul de odihnă prin O.N.T. în sta
țiuni. Astfel, se pot objine locuri și în 
localifăji balneoclimaterice mai pufin 
cunoscute : Moneasa, Geoagiu, Stîna de 
Vale, Borșa, Băljătești, Săcelu, Ocnele 
Mari, Ocnija și Malnaș. Se va acorda o 
atenfie mai mare organizării excursiilor 
pentru oamenii muncii aflaji la odihnă, în 
colaborare cu cluburile și casele de cul-

de
in

și-a

acreditare

Președintele Ab
dullah al-Sallal 
s-a născut la Sa
naa, capitala Re
publicii Arabe Ye
men, în anul 1917. 
Și-a făcut studiile 
în Yemen și a ab
solvit Academia 
militară din Irak. 
Devenind ofițer, 
după terminarea 
studiilor, s-a re
întors în țară un
de a ocupat dife
rite posturi de 
conducere în ca
drul armatei ye- 
menite. In acest 
timp s-a alăturat 
forțelor antimo
narhice, colabo- 
rînd cu grupul de 
ofițeri care mili
tau pentru înlătu
rarea vechilor o- 
rînduieli feudale.

Ca urmare a 
activității sale an
timonarhice, în 
1948 Abdullah al- 
Sallal a fost ares
tat și ținut in în
chisoare timp de 
7 ani.

In perioada ur
mătoare Abdullah 
al-Sallal a deve
nit comandant al
armatei yemenite. Avînd această ca
litate, a continuat activitatea sa opo
ziționistă, pregătind și conducînd 
direct acțiunea de înlăturare a re
gimului monarhic, în urma căreia, 
la 26 septembrie 1962, a fost procla
mată Republica Arabă Yemen.

După instaurarea Republicii, Ab
dullah al-Sallal a fost numit pre
ședinte al Consiliului Revoluționar, 
președinte al Consiliului de Miniș
tri și comandant suprem al armatei 
republicane. Din noiembrie 1962 a 
devenit președinte al Republicii 
Arabe Yemen.

Din înalta funcție pe care o de- 
ține, președintele Abdullah al-Sallal 
activează neobosit pentru dezvolta
rea economică, socială și culturală a 
Yemenului, promovînd o politică de 
neutralitate, neparticipare la blocuri 
militare, lichidare a rămășițelor co
lonialismului și de menținere și 
consolidare a păcii pe baza princi
piilor coexistenței pașnice.

Poporul romîn urează înalților 
oaspeți yemeniți bun sosit în țara 
noastră.

Pe harta regiunii
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

Pe, harta regiunii Brașov sînt în
scrise 10 (orașe noi. Cronologic, cel 
mai „vechi“ este orașul Victoria, 
care a și împlinit un deceniu de 
existență, iar cel mai tînăr Copșa 
Mică, a cărui construcție (se află în 
plină desfășurare. Alături de aces
tea, pe harta administrativă a regiu
nii figurează azi, cu rang de orașe, 
fostele localități rurale : Rîșnov,

Codlea, ’Cisnădie, .Săcele, Zărnești, 
Rupea, Agnita și Covasna.

Victoria, Copșa Mică, Codlea și 
Rîșnov au fost supranumite orașe 
ale chimiștilor, Cisnădie — orașul 
textiliștilor, Săcele — orașul electro
tehnicii, Zărnești — orașul hîrtiei. 
în ansamblu, toate aceste centre noi 
de producție au contribuit la îmbo
gățirea gamei de produse industria
le a regiunii Brașov. '

• în căutarea unei comori
și jumătate petrecuți la cote amețitoare 
ar fi din sticlă

• ÄI șaptelea plămîn @ Trei ani 
Dacă pămîntul 

• Printre „locatarii“ unei adrese din subteran

(Agerpres)

R. P. Romînă
prezentat scrisorile de a- 
în calitate de trimis ex-

care 
creditare 
traordinar și ministru plenipotențiar 
al Olandei la București. (In pag. 
III-a : cuvîntările rostite).

tură. Cei de pe litoral vor face plimbări 
cu vaporul. Au fost deschise noi filiale la 
Lupeni, Moinești, Dej, Medgidia și în alte 
localități.

Din numeroșii turiști străini care 
ne-au vizitat fara mulji vor poposi în 
curînd din nou pe meleagurile noastre. 
Primii au și sosit la Mamaia. Ei vin atrași 
de frumusejile turistice ale țării, de 
ospitalitatea binecunoscută a romî- 
nului. Turiștii din aproape toate jă- 
rile continentului nostru, din S.U.A., 
Canada, Mexic, Argentina, Brazilia, din 
Orientul apropiat și mijlociu sau chiar 
din îndepărtata Japonie vor vizita stațiu
nile din munji, vor veni la vînătoare sau 
pe litoral.

O dezvoltare importantă va cunoaște 
în acest an și turismul automobilistic.

Gheorghe PETRESCU
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Pe cărările munților Foto A. Stoenescu

üMK

1

Ne aflăm între Mureș și Jiu, între mun
ții Poiana Rusca și Apuseni. E trecut de 
miezul nopjii. Timpul, ca un fluviu, își ur
mează nestingherit cursul. Ce se întîmplă 
în această noapte pe meleagurile hune- 
dorene ?

...Lipsesc spectatorii. Și totuși în sala de 
spectacole „Arta" din Deva cortina se ri
dică. Se repetă prologul unui nou spec
tacol de revistă. Un unchiaș și-a chemat 
la căpăfîiul patului nepoții. Simte povara 
anilor. Are unchiașul o comoară. Nepoții, 
o textieră de revistă și un compozitor, 
sînt cei ce urmează s-o moștenească. Se 
stinge însă lumina din ochii unchiașului 
mai înainte ca el să le fi putut spune în 
care anume loc dintre Mureș și Jiu, din
tre Poiana Rusca și Apuseni, își are co
moara. Moștenitorii pornesc în căutarea 
ei. Vor reuși oare să o descopere ?

...Ora 1,30. Un semnal și șticarul loan 
Vîscan se apropie de orificiul de evacua
re a oțelului de la cuptorul 3. Fixează 
țeava de oxigen în știe. Mișcări calme, 
cumpătate. O presiune de cîteva atmos
fere și șficul este perforat. Pe orificiu 
năvălește oțelul. E parcă o parte din stră
lucirea și căldura soarelui. Curge pe rine 
ca un șuvoi de foc. Se îndreaptă spre 
oală. S-a luminat întreaga hală a oțelă- 
riei. Zorii șarjei 82 024 au seînfeiat pînă 
la ora 1,45. Un sfert de oră a măsurat 
viața rîului de metal. Atît a durat eva
cuarea șarjei. Pentru a-i consfinți iden
titatea au semnat în buletinul șarjei și în 
cel al analizelor calității inginerul șef de 
schimb Alexandru Oprinescu, maistrul 
Cornel Rațiu și întreaga echipă de to- 
pitori. Bună șarjă. Oțel de calitate care 
se încadrează în sortimentul programat. 
O cifră a fost subliniată în raportul de 
elaborare cu două linii apăsate : 7,500 
tone. Este plusul de oțel peste producția 
planificată. O cantitate neînsemnată, ar 
spune unii. Ei au în vedere faptul că de 
la începutul anului și pînă la acea oră 
colectivul noii oțelăriî Martin a produs 
peste prevederile de plan 31 895 tone de 
oțel. Dar, mă rog, nu din asemenea 
contribuții modeste, adunate șarjă cu 
șarjă, zi după zi, s-au alcătuit cantităjile 
care se scriu acum cu cinci cifre ?

N-au trecut decît 20 de minute. Ora 
2,05. Oțelul plămădit de astă dată în 
cuptorul 5 aduce din nou strălucirea zi
lei în hală. Maistrul Octavian Imbrea, 
prim-topitorul Constantin Brînzei, toți o- 
țelarii de pe platformă salutau noul ră
sărit de soare : șarja cu numărul 82 025. 
N-aveau de unde să știe ofelarii de la 
cuptoarele 3 și 5 ca și ceilalți că ivitul 
zorilor la gurile cuptoarelor era salutat 
și de oameni aflaji în apropiere, la înăl
țime.

Prin șase coșuri, prin șase plămîni 
înalți respiră cuptoarele noii ofelării. La 
ultima cotă de la al 7-lea coș al oțe- 
ISriei, cel mai tînăr dintre toate, se aflau 
pe platforme zidarii, betoniștii, dulgherii, 
mecanicii brigăzii complexe conduse de 
Ioan Buch. S-au oprit într-un popas mai 
lung. La halda de zgură șiruiau firicele de 
lavă incandescentă. Cerul din preajma lor 
s-a aprins parcă. Aflîndu-te la această 
înălțime ai senzația că dacă te ridici pu
țin în vîrful picioarelor poți atinge cerul 
cu mina.

Instantaneu nocturn la Hunedoara Foto Gh. Vinfilă
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„Ascensiunea" s-a terminat. A fost 
turnat ultimul metru cub de beton în 
creștetul coșului. Lucrarea a început la 
26 martie a.c. Trebuia terminată la 30 
mai. Cu puține zile s-a subțiat calenda
rul. Ora 2 din această zi i-a găsit pe 
constructorii coșului pe muchia cea mai 
înaltă a tînărului vlăstar al Hunedoarei. 
Ioan Buch avea să-și facă în dimineața 
acelei zile o nouă socoteală, Celor trei 
ani și jumătate petrecuți numai la „co
tele" amețitoare ale Hunedoarei avea să 
le mai adauge zilele de la coșul 7. Ce
lor 13 coșuri ridicate de el și alți tova
răși de muncă la Hunedoara și 3 de la 
Reșița mai avea să le adauge unul.

Spornice sînt minutele, orele de mun
că la Hunedoara. Cu cît se apropie mai 
mult de ziua celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării țării, cu 
devin mai spornice, 
mai bogată.

...Am petrecut cu 
țimea celui de-al 7-lea coș al oțelăriei 
Martin constelația terestră de lumini — 
luminile mișcătoare de la cocserie, fur
nale, oțelăriile, blumingul Hunedoarei. 
Aveai senzația că în Cerna picură seîn- 
tei. La aproape 100 km de aceste locuri 
Jiul își purta tăcut apele spre porțile 
trecătorii Lainicilor. Pe valea lui lumi
nile sînt însă statornice.

La rădăcinile atîtor izvoare ale Jiului 
de cărbune, în adîncurile subpămîntene, 
de la Uricani, Lupeni, Vulcan, Pefrila sau 
Lonea, oamenii sînt prinși într-o încleș-

atîf orele, minutele 
cronica întrecerii

privirea de la tnăl-

fată bătălie. Dacă pămîntul ar fi din sti
clă, siluetele lor ar putea fi văzute pe 
toată lungimea rîului, constelația subpă- 
mînteană ar clipi pe această vale cu mii 
și zeci de mii de ochi luminoși — lăm
pile minerilor.

lată-ne în miez de noapte la Aninoasa. 
Colivia ne coboară spre adine. Par
curgem galerii întortocheate. Din cînd în 
cînd cîte un semnal ne vestește apro
pierea unui convoi de vagoneți cu căr
bune. A trecut. Se aude depărtîndu-se. 
Sîntem în căutarea unei adrese : abata
jul cameră nr. 1 din stratul 3, sectorul 
I. „Locatarii" de aici sînt minerii din 
brigada condusă de Aurel Cristea. Dacă 
ai privi în carnețelul de buzunar al șe
fului de brigadă, în carnețelul unde el 
își adună zi de zi plusul de cărbune 
extras peste plan, ai observa că de cî
teva zile acest plus a „înghețat" la 
800 de tone. Ce s-a întîmplat ? Răspun
sul ți-l dă oricare din mineri — Eugen 
Bognar, Enache Angheluță, Gheorghe 
Karli, Alexandru Dobrea.

Cu cîteva zile în urmă a apărut necesi
tatea redeschiderii în timpul cel mai 
scurt a unui suitor. De durata lucrărilor 
de aici depindea în mare 
fa planului 
sector.

Au .trecut 
sea noapte

de producție
măsură soar- 
a întregului

6 zile. Erau în 
de muncă la

cea de-a șa- 
străpungerea

Constantin MORARU

(Continuare în pag. III-a)
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Condifiite sini asemănătoare dar.aaa

® Pentru prestigiu! mărcii fabricii ® O slabă organizare și un STAS învechit
Ca oricare altă marfa, pentru a 

pătrunde în depozitele întreprinde
rilor comerciale, țesăturite dau mai 
întîi un examen sub lupa exigentă 
a merceologilor. Dacă sînt corespun
zătoare srib toate aspectele, druriiul 
spre rafturile màgàzihëlof te este 
dêsèhis.Daëâ fiu, ele fäe ëâte-rilôàfàâ 
spre fabrica pfbdüéàtbarë.

Am vizitat deunăzi două țesătorii: 
„Țesătui'â“-Îași Și „Büeegi‘‘-Püciöä- 
sä, fêgiriïiêà Ploiești; Sînt întreprin
deri éarë folosesc materie primă dc 
aceeași öälitate: șîfit înzestrate cam 
cri aeeteaȘi tißüfi dë ütiiâjë; disguii 
deopotrivă üë cadre éalificàtè: TÖ- 
tuși, produsele finite èàfë ies pe 
pöi'tile lof sîht dè triüïtë Öfi de ëàli- 
îâtê üifêïità.

Mrilți crimpăfătbin dih Iași sè iri- 
tèfèsêazâ de pfodüsëië fâbriêii „Țe- 
sätui'a“ ße câfë iè äßiteeiazä ca 
trainice și frümôâsë: Àsêfflèrteà pă- 
fèï’i 'sîht îridfêgtàfitë; Ifi âëëâSla îh- 
trêpi’ihdêfè exiȘtă o Bühâ rïri- 
düiàlâ. CôlëëtiVUl sôëÔlê|tè, ,'ëâ îffi- 
burtătățifeâ Calității țesătririlbF ëêtë 
una âihtrê ßfifflele sale îfiââtbfiri. 
Pentru ca marca fabricii să-Și păs- 
treze neștirbit prestigiul ße carë Și 
l-ä ëricèi-it, äü löst iüàfe Și. îh acest 
äh numeroase măsuri tehriieo-öfga- 
riizàtôfiëë. ÏHglfiêfii și tëhniëiêriii 
àu räsßündöri ßlteeise îfi ce pfiVește 
peffecționareâ coritlnüä â procesului 
tehnologic-.

E.idiëâfëà Calificării müriCitbfi- 
lôf stă ßefitiärieril îti âterițiâ con
ducerii țesătbftei iésèrié; Âiătui’i de 
curstirile de calificare Și de ridicare 
ä Cälineäi'ii, Ia care participă aproape 
toți muncitorii, la „Țesătură“ func
ționează și o secție-șboală. Gare este 
scopul acestei secții ? îh urma unei 
analize amănunțite făcute de con
trolorii tehnici, se stabilește perio
dic la care războaie s-au ivit defec
țiuni frecvente. Țesătoarele care lu- 
crêâzà la mașinile respective tfëc, 
pentru üfi timp, ßrin secția-școală. 
Aici, instructori-maiștri te arată 
cauzele defectelor semnalate și cum 
pot fi evitate. Muncitorii cu ex
periență se ocupă cu multă tra
gere de inimă de ridicâtea calificării 
tineretului, îh urma unor ședințe 
organizate de comitetul de partid, 
mulți dintre ei și-au asumat răs
punderea să ajute zilfii'C, lă locul de 
muncă, pe noii veniți în fabrică-.

îmbunătățirea calității produselor 
se leagă strîns de perfecționarea 
procesului tehnologic-. Specialiștii 
fabricii studiază problemele tehnice 
a căror rezolvare poate influența 
îmbunătățirea produsului finit. Un 
colectiv de ingineri de la sectorul 
finisaj se ocupă de perfecționarea 
mașinilor de egalizat, apretat și us
cat. Alt colectiv studiată; în cola
borare cu cadrele didactice de la ca
tedra de filatură a Institutului poli
tehnic, proiectarea unei mașini de 
destrămat bumbac direct din balo
turi. Pentru înlăturarea unor de
fecte s-au luat măsuri de înlocuire 
a periilor de cules scame, cu niște 
suflatoare-aspiratoaré; iar în secția 
finiääj, Unde se lucféaza cü pînză 
udă. s-aü îmbrăcat cu material plas
tic mașinile de spălat, căzile de al
bit, cărucioarele tràn'spôftôàfe.

Rezultatele n-au. întîfziat să se 
facă simțite. în lunile care au tre
cut din acest an s-aU produs 10 ÖÖÖ 
kg de fire și 60 000 m p țesături pes
te plan. Față de trimëstrül I al a- 
nülui trecut, pfôCehtüi de Cüßöärie, 
capete și fîșii a fost redus cu 2 la 
sută. Produsele sînt tot mai apre
ciate de beneficiari. Anul aces
ta. fabricii „ȚesătUfa“ i-a fost 
decefnată distincția de „întreprin
dere fruntașă pe fariiură“; Colecti
vul dè aici este hOtărît să puhă în 
valoare noi rezerve interne; să lu
creze din ce în cé mai bine.

Condiții asemănătoare pentru des
fășurarea producției are și țesătoria 
„Bucegi“ din Pucioasa. Totuși, chiar 
din prima lună a ànulüi i-a fost res
pinsă de către béhëficiàri o câhtităte 
neobișnuit de mare dé pînză. Ce ar 
fi trébüit să facă un ÖÜfi gösßbdar 
într-o àstfêl de situație ? Dë bdhă 
seamă, să eäüte imediat cauzele care 
âti driȘ là féfuzùfiiê amintite Și să 
là; fără a mâi zăbovi, măsurile 6ti- 
vëhite. ‘TOyârășii dih COhducefëà îh- 
tfëprindèi’ii ne asigUră că așâ ari și 
făcut; Dacă au précédât àstfël; 
dê èé îh luna fêbrüâfie, cä și 
în martie, cantitatea de pînză ëü de
fecte îh loc să 
lié vorba de 
dë uri riiöd 
cație propriu

scadă, a Crescut ? Să 
greutăți dbiëctiVê. 
ànumë dë fâpri- 

. . . îhtf’epfindëfii ;,Bu-
cëgil‘ ? Nicidecum. Aiëi țesăturile Se 
produC Că îh oricare altă fabriëa Și- 
fiiilâfă. Mbhținerbă pföceritülüi fidi- 
căt dê iriăffuri câte, fespitise, fac 
riâvetâ între fabrică și beiiéfiëiafii 
diri țâră) Së datorește îh ihâfë parte 
Unor deficiențe rhai vechi în dôrrië- 
fiiüi organizării prbductiëi'; ele äu 
fost sëtnfiàiàté îri mai niulte rîhduri 
de presă, de organele locale diri Pu
cioasa Și Țîfgoviște. îhtré Celé mai 
dàühâtôàfë sè nüfhärä lipsa CÖhtfö- 
lülüi de càlitaté pe fàzé. AcéàSta 
îilles'riește trecefea üribf țesătiiri 
Slabe Spre rampa dè expediçiè: De 
àici — chelțUieli mari pentru trans
portai mäffürilof fefüzäte dé berie- 
ficiâfi; 0Șși efectele negativë âlë 
SiStêriiUÏüi dë contfbl humai la ,,ca- 
pëtele de iiriië“ sînt evidente, 61 eStë 
menținut.

La „Bucégi“, materia primă ëu 
café se lucrează esté de bună cali
tate. E deci fifësc cä și pîriza prô- 
dUSă diri eà să corespundă Cefihțe- 
lör. Uri rrioțiv pehtrü carë mäffüfÜe 
sîht rëfüzâte de beneficiari esté Și 
mödül riêglijerit în carë elé sînt de
pozitate. Lotüfi întregi sîht aȘezăte 
pë jbs, rëzêfnaté de pereți riiürdàri, 
dë t-ëvi ruginite.

Péritfu ö prodUcțte de buflă cali
tate este riëcêsàf fiu ndmai Uri cdri- 
tfoi âmănUrițit, pè fiëcare fază de 

ci, mai aies; ridicarea necon- 
a calificării celor carë mî-

lucru 
tenită 
nuiesc mașinile. Afirmația unor to
varăși din conducerea fabricii, po
trivit căreia Cursurile de calificare 
și de ridicare a Calificării sînt foarte 
bine organizate, că prin aceste școli 
au trecut toți muncitorii surprinde ; 
vizitînd secțiile de fabricație ale

țesătoriei „Bücegi“, n-am reușit să 
aflăm nici măcar la ce , dată a,, avut 
loc ultima expunere tehnică făcută 
de specialiști în făța muncitorilor. 
Să presupunem, totuși, că fiecare 
dintre lucrătorii întreprinderii, ar fi 
tfëcüî cîndvă jăfihtf-S șSSălă de câ- 
lificare. E oare suficient ? în unitate 
sosesc mereu noi utilaje, noi loturi de 
materie primă, de materiale cu ca- 
ràëtëfistiëi tëtihibe deôsëbitë. Tai- 
nèlë acestora trebuie cühôscüte cît 
mai amănunțit. De aici și necesita
tea permanentizării cursurilor de 
calificare.

Iriginêfii unëi în.trëpriridêri äü de 
spüs uh cuvîrit hotărîlor în organiza
rea judicioasă a procesului de pro
ducție, în păstrarea prestigiului de 
care se bucură marca fabricii respec
tive. Öf, din âëëst punct de vëdërë, 
lä PücidâSâ ilibrufilê hü stäü ïihêà 
biné Și din eäüzä cölaböfärii aê- 
fecțiioașfe a, cadfelot tehnice din 
secții. Sprijinul de càrë are hëVble 
fabfiea .din partea direcției generate 
de specialitate din Ministerul indus
triei Ușoare Vă trebui să së îndrep
te, nèîndôiôs, și sptë âceastă pf&bie- 
mă, de linip îhdëlühgat rieSOluțid- 
nată.

GOnducerea fabricii, âr rhai tfebui 
șă țină seama de încă un factor; de
loc lipsit de importanță: caracteris
ticile iüärfürilör tfëbüië Șă ébfës- 
pundă gustului și prêferiiitelât ac
tuale. CUi i-ar, trece prin minte să 
fabrice, în 1964, un autoriiobil mo
del 1Ö26? în acest sector së înlîm- 
plă lin făpt ciudat : STÄS-H1 cate 
reglementează caractériëtiëilë tehni
ce ale unor țesături aflate în pro
ducție là ,,Bu,cegi“, e. elaborat în 
1949 ! Uri STÀS învechit, care s-âr 
cuveni să fie fevizült.

Două îiitrepriridëri süfôri. Ütilâjë, 
materie primă — âsëmânàtôafë. To
tuși; produsele lbr finite sînt atît de 
diferite. Tovarășa Maria Gîlmeanu. 
secretara comitetului de partid dë 
la „Bucegi“, ne-a relatat că atît co
mitetul de partid, cît și conducerea 
tehnică a țesătoriei intențiorihază să 
ia măsurile cete mai potrivite pentru 
a curüiä Ürôdücërëà urior ffiărfUH de 
âlâbă Calitâtë. îritite altëlë, se vbr 
iriiția noi cursüH dë fidicafë ä cäli- 
ficării; ö èërië de mașini Vdr fi sis
tematizate.

Cu cît mai repede, cu atît mai 
bine.

SCRISORI

INFORMAȚII
DIN ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

e sau „foarte biné£3

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — 
Organizația de bază din cadrul 
grüpüiiii dë șantiere nr. 1 — Baia 
Màfë §ë îngïijesiê 6à fflünca pôlili- 
6â sä ëontiüBliië là iffîbiiflâtâțif6a 
calității lucrărilor. La propunerea 
biroului organizației, conducerea 
șantierului § repartizat la contrplriJ 
tehnic de căliiate meseriași pirite2 
puți. Controlul calității începe de la 
materialele aduse pe șantier; In 
scopul verificării lor minuțioase a 
fost créai un laborator spécial; dô- 
iât cri apârâtiiră modernă Și înca
drat cri bdihefii câlificâți.

îriibrihăiățifhâ tălitâții lucfăriidi 
ä fä’cüt bb'ièëiÜl fhài rriüitöf àhàllàë 
în adüriätite organizației de bază 
sàü îh ședințe dé biroü j së urmăreș
te îndeaproape îndeplinirea măsuri
lor organizatorice și politice stabiii-

te. Pozitiv este faptul că la munca 
politică au fost atrași oameni bine 
pregătiți : muncitori fftitila^i, ingi- 
nëri. tehhiéiêiii; rriai.jtfi; Aceșlia or- 
gânizează coriVÖrbifi, sefiü ärlifcole 
la gazeta de perete. Agitația vizua
lă este axată pe specificul locului 
de muncă. La blocurile în construc
ție și în ibciirile cele mai frecven
tate au fost instälätS häribufi, lo
zinci mobilizatoare prin, care se 
popularizează metodele folosite de 
brigăzi și eëhipë, rëalizarile obți
nute. Êèzüitàtêle muncii organizato
rice și hbiiticë sîht o'glindite în suc- 
cësëtë dObîndite de cbrislruCtOri. Dfc 
là îriëëputül àriüiüi și pîtiă acrim ei 
au dat în folosință oamenilor mun
cii aproape 400.de apartafhente. La 
receplție, hiàjôrîlàtëà diritrë àëêstêâ 
au obținut calificativul „bine“ sau 
„foarte bine'1:

secția croit s-a format un colectiv 
din ctoitori fruntăși, ingineri și teh- 
riiciërii; care a studiai posibilită
țile de introducërfe a hdi tipare. Pë 
bază propüherilöf și a expërimëri- 
tăriiof făciite, dë fcurînd s-atl intro
dus tipare noi la croitul fețelor de 
Bdcâfi&i. Rezultatele âcêstêi iriăăufi 
n-au întîfziat. în cursul itinii âpr'iite 
toți muncitorii s-au îneadrat în nor
mele de consum specific, reali- 
zînd în același timp o économie de 
15 4Ö8 dm păfrați piêîë.

O dată cu reducerea consumurilor 
specifice, organizația de bază urmă-

rește și realizarea unor produse de 
calitate cît mai bună. In întreprin
dere se desfășoară o susținută ac
țiune de ridicare a calificării mun
citorilor. Anul acesta au fost înfiin
țate 3 cercuri de ridicare a Califi
cării, la carë participă 120 de mun
citori. Organizația dë bază se inte
resează și sprijină îndeaproape buna 
desfășurare a cursurilor. Toate a- 
cesle fnăsuri äu Contribiiit ca în 
primele 4 ÎUfil ale âniiltii la încăl
țăminte să nu se înregistreze nici un 
refuz.

Ü ® r o ș u n ș i
TG. ftiUREȘ (cofësp; „Scînteii“). — 

È>ëhtfu à gëfiêrâltëâ fe'xpbriență îfia- 
intată obținută de unele gospodării 
colective din itegiune în sporirea 
producției vegetale și animale, bi-

pliante
de prbdtieții mari la sfecla de za
hăr'1 redă ririêlé dih mëtodelé agro
tehnice folosite de colectiviști și re
zultatele obținute. O altă broșură 
împărtășește experiența gospodăriei

Folosirea jisdidoasă a pămsnuhs
Undi- , plàhîàiii Țăztețe, deșfiiiițâ- 
rêà,, dtüffiüfildr dê . ßfisos: Lä gßs- 
pödäfiü ËBlëëliva IzV6i;ü $Ü fd§l 
püsë îri vàlbàrë. 21 , hà, ia gös- 
Öödäfiä cdiëëtiVâ ;iViață nduă“- 
Leu 19 hectare ele. Aceste tërênüfi 
au fost sërhaiiàtë îri primăvară, cri 
porumb Și planté füräjefe. îh îtitrëg 
faiöriül ș-ari i'fedàt ëifëüitüiüi agri- 
cöl; de là încêpütül ariülüi și pînă 
în prezent, pesté 600 ha terenuri, 
âepășihdU-§e cü ffilîit prëvédefiie 
iriițiaie.

Organizațiile de partid și consilii
le de conducere din gospodăriile co
lective së preocupă îh continuare dè 
descoperirea și punerea în valoare 
a unor noi terenuri nefolosite său 
folosite nëëébriômic.

GRAIGVA (eöresü. (iSëîritëii“). — 
In activitatea lor; organizațiile de 
partid ale, gospodăriilor colective din 
räiöhül Sfàibvà mobilizează ße co
lectiviști la folosirea cri grijă a pă- 
Hlîhtului. Din pi’ithële luni ate a- 
cestui an, colective, alcătuite .din 
președinții gospodăriilor, brigadieri 
și diferiți specialiști aii cërcëtâl mo
dul dë folöSlhfä â păffiîritulrii. Pfe 
Baza eoristatărilor făcute s-au întoc
mit plàiiüfi cOnerètë dë rëdàfë a 
ürior tërèriüri îh circuitul agricol. Là 
acțiunile întreprinse àri luat 
mii de colectiviști, îndeosebi 
tul. Là gospodăria colectivă 
vicioru s-au redat circuitului
col 25 ha, provèriite din defrișarea

tèfëhüi'i

parte 
tinere- 
Buco- 
agri-

A a v . .

h sprijinul reducerii consumurilor 
specifice

SUCEAVA (corésp. „Scînteii“). — 
Organizația de bază de la Fabrica 
de încălțăminte „StrăduințaGheorghe GRAURE 

Manole CÖRCACI

Defectele nit scapă ochitiiui atent. (Rampa de control tehnic al produselor — la Fâbrica „Țesătura"-iași)

Ițcani se prêocupâ, printre altele, §1 
de reducerea consumurilor specifice 
dé iriaterii prime și materiale. La
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■
ATENȚIE LA LIVRAREA 
COMENZILOR

Tov. Gh. Niculescu, tehnician C.T.C. 
la întreprinderea economică raională 
„8 Mai" dih Tulcea, ne-a semnalat că 
produsele trimise de Combinatul dë 
industrializarea lemnului Coriiănești rill 
corespund calității prevăzute în co
mandă, iar cantitatea prirriită este mâi 
mica decit cea înscrisă pe foaia dë în
soțire a transportului.

Serviciul de desfacere al C.I.L, Co- 
mănești răspunde că, într-adevăt, fa
brica de plăci fibro-lemnoase dih ca
drul combinatului n-a (mut seamă de 
men|iunile din dispoziția de livrare, 
céêa ce a dus la refuzarea comenzii 
de către beneficiar. Au fost livrate ime
diat produsele necesare întreprinderii 
„8 Mai" și s-au luat măsuri ca pe vii
tor astfel de deficiente să nu se mai 
repete.

sesizat tov. Mihuș Bulin, socotitor.......... ............ ____ r la 
G.A.C. dih èoftiliriâ Dësâ; râiôMil Ca
lafat.

Comisia pentru coordonarea planu
lui și problemele economice din Con
siliul Superior al Agriculturii rie răs
punde că âü fost üriële cazuri cîhd ti
părirea iteprimaleiOr s-a ëfëttüâl cu 
întîrziëre. In prezent, s-a lichidat majo
ritatea réstâfijêlôf alFI plähü! dë livrare 
a acestora.

Direcjia industrială din Ministerul 
Transporturilor și Teletomunicajiilôr né 
fäspühde că défecfëlë produse îri cadrul 
fermenülui dé çjaranjie äü fost remedia
te. în vederêa îmbunătățirii calității re
parațiilor executate de I.R,A. 4 lași, sé 
va analiza activitatea întreprinderii.

nisfërul Comerțului Inferior ne infor
mează că ähül acesta se vor îmbutëlià 
și dêsfafcë cantități mai mări de ape Mi
nerale de mâsă și mëditirialë în' sfitle 
de 1/2 litru. Au fost luate și măsuri pen
tru ă se asigură livrarea ăpeldf mine
rale în ordinea termenului de garantie.

SE ÉLECTRIF1CÀ COMUNA
MAGÄZ1M UNIVERSAL

AUTOBUZELE VOR CIRCULA
DUPĂ GRAFIC

LUCRĂRI GOSPODĂREȘTI
Döi corespondenți, irig. Gh. Giurgiu 

și tehnicianul T. Suciu, dih Cîmpia Tur- 
zii, raionul Turda, he-au trimis Ö scri
soare îh éàré arătau Unele aspecte ne
gative îh gespodărirea cartierului în 
care locuiesc.

Sfatul popular al regiunii Cluj rie-a 
informat asupra măsurilor luate după 
cercetarea sesizării. Intre altele, va fi 
definitivat proiectul privind canalizarea 
lä blocurile de locuințe dih piafâ Mi
hai VitèàZU-ËSi, iar apoi va fi tofltrac- 
tafă executarea lucrărilor ; după termi
narea lucrărilor de canalizare va fi a- 
menajat și terenul cuprins între pîrîul 
Racoșa și blocurile dih piafâ Mihai 
teazu-Est.

I.R.T.A. Piatra Neamf riii-și respectă 
obligafiile în ce privește asigurarea 
transportului la locul de muncă al mun
citorilor schelei de extracfie Modîrzău, 
raionul Moiheșfi — ne-a scris cores
pondentul Ivan Comănici.

Otganelé dë resort ale Mlfiisfefului 
Transporturilor și Telecötiiüfiicäjiilöf hé 
răsplind că celé SëSizàtê corëspùnd a- 
devărului și că S-ăU luât măsUfi pefilru 
a se asigura 
buzeior.

Lucrările de electrificare începute în 
comuna Sînpaul, raionul Odôrhéi; itäg- 
riează din cauză că tiu se asigUfă ftiaté- 
riâlelé necesare — në-éü scris mâi 
mulji colectiviști din această comună.

Sfatul popular al rëgiünii Mdreș-Au- 
toriorhă Maghiafă hë irifôtrttêâüâ că 
s-au luat măsuri pentru aprovizionarea 
cu materiâlelê solicitâtë, astfel ca lüerä- 
rilë de ëiëcfriîicârè să sé desfășoare îfi 
bune condiții.

APE MINERALE ÎN STICLE
DE 1/2 LITRU

Vi-

circulafia normală a âüto-

ÎN LOCAL MOÜ
localului nécàrêspUnzaiorDih cauza 

îh carë ë instalat atëliëfül de Vulcârii- 
zâré 
tala 
n-àü âsigüràfë cöndijii përitrü îridepli- 
niréa 
semnalat Într-o scrisoare sosită 
daefie.

Secfiunea de industrie locală 
tului popular regional Crișâna

al înfrëprihderii dë industrie lp- 
„Ptôgrésur'Sàlofiia, muncitorii

sarcinilor de producție, s-a 
re

a Sfa- 
a luat 

măsuri pentru mutarea acestei sécjii 
tr-un local nou, corespunzător.

îh-

IMPRIMATE
PENTRU GOSPODĂRIILE
COLECTIVE

CALIÎÂTEA LUCRĂRILOR

im-Ne IipSësc O série înlréâgâ dé 
primate necesare unei bune evidenje 
în gospodăria noastră colectivă — ne-a

Tehnicianul 6, Nuju, de la fabrica 
zahăr Sascut, ne-â scris despre slaba 
calitate a reparațiilor făcute unu: auto
camion al fabric-ii de către I.R.A, 4 
lași.

de

Âr fi bine ca în côthërf să se găseâscă 
apă minerală cît mai proaspătă și fii 
sticle rnai mici de 1 litru — rié-à scris 
citilSFUl Al. Nețjrea,

Ôifëcjiâ gêfiërâl^ dé rêsoft din Mi-

întl-o Scrisöäre SôSifà la redacție Së 
sërhhalâ ta Duniitrü Mitroi, $ëf dé de
pozit la fabrica dë chêréSfëa I.F. Stîl- 
péni; rêgiufiëâ Afgëç, SăVîrșășfe difërifê 
abuzuri, pontează oamenii după bUriul 
lüi plac, îi insultă și îi àmëniritâ. După 
cürri së vedé, Sffii ätuzäjii grave, cäre 
riécëSita'ü ö cêfcétârè sctüpülöäsä și Mă
suri de sancționare în cazul cînd se dö- 
vëdéau îFitêmêiâté.

Din răspunsul serviciului C.F.I., Direc
ția rëgiônala a ècôhomiei foréstlerè At

Mai multi locuitori din Smeeni, ra
ionul Buzău, ne-au scris că în comună 
sé vorbește de rriulf timp despre cons
truirea unui local nou pentru magazi
nul universal, dar ëxecufarëa acestei 
lUctări sé amină mërèU.

Uniüriéâ regională a cooperafiei de 
cotiJUm Pldieșfi rië irifetMëàüâ că îri 
prezent se întocmește proiectul dé exe
cuție al acestui magazin universal, după 
care T.R.G. Ploiești va încëpe execujia 
lucrărilor.

CU TREMOL 3198
în noul mers al trenurilor, valabil de 

la 31 mai, trenul 3198 de pe secjia de 
cifculafie Arad-lrieu a löst prevăzut să 
meargă pînă la Sînfana — ne infôrméà- 
ză Dirêcjia regională C.F.R. Tihiișoarâ. 
A fost rézôlVàtë astfel cerinjâ formulată 
dé mai ffiUlji locuitori ăi comunei Tifrio- 
va, raionul IftêU.-

geș, nu putem află Ihsă prea Multe iii 
legătură cü cêlé sêtizâte. Tovărășii ëâtê 
îl sëfhriëàzâ së rezUmă să splină, îritr-o 
singură frază; că „îh Urma verificării cei 
lof sêfHtîàlâfé ifl sëâiiafë äü feil lüëtè 
măsurile côrëspürizafôârë perilru abate
rile Și dëficiênjéië côtiétâlalë".- êârë 
sînf „abaterile și deficiențele" șefuiui 
de dépôzif îfî éâüza? Dar „Măsurile cö- 
reSpünzëtôàfê'’ ? Esté lifripëdê că Uri â2 
sêMëfiêâ răspUriS fiii pôâté fi sëéôtit 
sarisfăcătof,

^ăspunsuri care întârzie
Redacția d tHmiS Sesizări alë unoi' ëiiitori Și éôreSponâênfi Üöiilfl- 

tdfi Sfâtùiüi pöpilidr repiöiiäl Âfgë$, ëôftsiliullii töeäi aï sinâiê&têtdf 
Constanța. Iîeși termenul prevăzut peiitfü èercetUrêd și ‘fëzôlvârëü se
sizărilor a expirat-, redacția nu à primit făSpiinsiifi.

o parte din broșurile editate in scopul popu-Fotomontajul zeprezintă
larizăiii expeiîenjei înaintata a unităților agricole fruntașe din regiunea 

Mureș-Autonomă Maghiară

«feri»!! ie
ÄBM83

roul Comitetului regional de părtid 
Mürë$-Àutbhôfhâ Maghiară a ihi- 
țiăt editarea unui mare niimăr de 
broșuri; pliante, fotoexpoziții etc.; 
intr-un tiraj de pëstë 100 000 de 
exëtriplâte. Broșura ihtittilată : „Ex
periența G.A.C. Balda în obținerea

Cadrele de conducere
din gospodăriile colective
(Urmare din pag. I-a)

sînt trimiși la diferite școli ce pre
gătesc cadre de condücëre pentru 
gospodăriile colective să fie aleși 
dintre. oamenii capabili să-și 
însușească arta de a conduce trebu
rile gospodăriei colective, să asimi
leze bogate cuhoștințe necesare în
deplinirii cu succës a sarcinilor ce li 
se voi- îriCredințâ;

O problemă tot atît de importantă 
este și tacördareä uliui sprijin con
tinuu și multilateral colectiviștilor 
promovați în munci de răspundere. 
Au fost cazuri cînd în loc să 
se muncească cu răbdare și per
severență cu cadrele de conducere 
îh Vederea îmbunătățirii stilului lor 
dë mtihcă, s-a propus adunărilor 
generate schimbarea lor. Astfel, la 
goSpodăfiâ obiectivă diri Oheaga, 
raionul Botoșani, din 1962 pinii în 
prezent au fost schimbați trei pre
ședinți ; la G.A.Ö. Havifriă; raionul 
Dörbhöi, au fdst schimbați intr-uri 
ari și jumătate trei președinți. Este 
adevărat Că se mai găsbsc oameni 
cü munci de răspundere ëâre neso
cotesc interesele obștești ale gospo
dăriei colective', ale colectiViștilof. 
Bine au procedat colectiviștii din 
Iurești, raionul Botoșani, Vășeăuți, 
raionul Rădăuți, care au tras la răs
pundere și au schimbat președinții 
pëhtru fiêclfiëtê, favoritism și alte ä- 
semenea fapte. Pentru ca astfel de 
ltiêfüri să fiți sé mai repete, orgă-'

nizațiile de partid din G.A.C; șînt 
îndrumate să se ocupe mai îndea
proape de educarea colectiviștilor; a 
cadrélor dé conducere, ca acestea să 
fié pătrunse de Simțul răspunderii 
fâță dë âvuțiâ bbștească.

Comitetul régional dë părtid vă 
ține și pë viitot seahia nü hurriâi de 
nevoile actuale dë cadre, dar și dë 
necesitățile de perspectivă ale agri
culturii, care pë măsură ce së, dez
voltă cefe noi specialiști de înaltă 
calificare. Pentru a pfëgâti din timp 
asemenea cadre Cü studii sußeridatä 
și medii strips legate dë gospodăriile 
colective din rëgiüne, sè. vor iha 
măsuri ca mai întîi cei 1 396 elevi 
din școlile tehnice agricole din re
giune și cei .2 732 elevi din școlile 
profesionale de mecanici agricoli să 
se pregăteăstă în cele mai bune 
cOndiții. în aceiâși tirnp vbm mani
festă grijă deosebită é'à 6ëi triai bürii 
fil dè Colectiviști, dë iriuncitpri dih 
G.A.S. și S.M.Ț. să fie îndfumàti 
spre Școli proîësiôfiatê, spre institu
tele agtièblé ßöritfü că düßä tëfini- 
narea studiilor să se întoareă în sa
tele lor și să contribuie la ridicarea 
continuă a activității economice a 
uhitățiloT socialiste.

Organele și organizațiile de partid 
din regiunea Suceava sînt hotărîte 
să lupte pëhtru continua întărire a 
sectofrilui socialist ai agticültüfii, 
îmbtihătățiridu-și continuu mutică de 
pregătire a cadrelor de conducere 
din gospôdâfiilê Colective.

Viitorii horticultori la stadiu în sera Institutului agronomic din Capitală
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colective dih Tușriăd, care în èürsùl 
anului trecut à realizat dih cultura 
cartofilor un venit de 2 364 953 lei. 
Alte broșuri redau dih experiența 
gospodăriilor colective fruntașe în • 
creșterea animatelor șl în sphrireâ 
producției de lapte și carne.

TEATRE
TéàtrUl dë stat dè bpëretfi: PAGANINI

— (orele 19,30). Teatrul „1. L. Cär.agiale“ 
(Sală Comédia): MARIA STUART, 
(oi-êle 19); (Sala Studio): MOARTEA 
UNUI ARTIST - .(orele 19;30)., Teatrul 
„C. 1; .Notera". (Sgia din Bd. JWâgheru)i 
zizi și... formula Ei de . viată 4 
(orele 19,30); (Sala Stiidlö): BĂIEȚII VE
SELI — (ôi-ëlé 26), Tfcătrul „Luela Sturdza- 
Bulandfa“ (Sala din, Bd. Schțiu Măgu- 
reâhu hr. i): ORÊSTIA — (orélê 19,30); 
(Sala Studio, din Str. Alex. Sahla nr. 
76 A): JOCUL DE-A VACANȚA — ,(orele 
19,30). Teatrul de Comedie: RINOCERII
— (Orele 19,30).. Teatfiil Müncittifësc 
C.F.R.-Giulești: GAIȚELE — (orele 19,30). 
Téairul pentru coRii și tineret (Sala djn 
Str, C. Mille): ÜUŸ bLÂȘ — (orele,20); 
(Sala pentru cbpli; Uit) Str. Eréjriia Ori- 
goi-escu nr. ,24): DESCOPERIȚI-L-.PE ,,N"
— (orele 9,30). Teatrul. „ȚândăiȚcă“ (Sala 
din Str. Academiei):. NAZBÎȚTILE LVI 
ȚĂNDĂRICĂ —, (drële 16), ȘU Șt Mft: 
ȚERÎA MOARTĂ — (offele 20;30). Circul 
de stat: BERLINER ATRACTION — 
(orëlë 19,30).

CINEMATOGRAFE
cauze dtfeßte — ëlhëMââtèp: Sală Pa

latului R. P. Romînë (rulează la orele 
17|15 eu séria clé bllété ni;. 1 103 și la ôré- 
lë 20;15 cu seria dé bllété nr. 1 iOS), Pa
tna (9; ll;3(i; 14; 16,31)'; 19; 21.15J, Bucu'- 
rești (9; 11,15; 13,31); 10,30; 18,15; 21), Ex
celsior (io,15; il;45; 15,15; 17,L; 20,15), f'è- 
rUviar (9; ii;8(l; 14; i(i;ltO; 19; 21,90); Fla- 
müià (9;43; lïîj 15)'i5; iSflȘ; 20i'15). Ailo- 
llriipUn; Republică (10; 12; l-!;50; 10,45; 
19; 21,19). Oil Ulli cäfß iiù t'àlàla: Car- 
pați (18; 12; 14; 16),■ Grivița (1Ö;• 12; ii; 
16; 18,15; 26,19). feéàra pricțeinlo'r fiiiiiu- 
lui: Uarpaji (orele 19). Fafâ teaniâ Și 
repfdș: capitol (10; 12; 14; 14,15; 14,30;
20.45) ; AvèiitUriië iiriili tlnăr — cinfemâ-
sebp: Festival (9; 12; 15; 18; 21), Melodia 
(9; 12; 15, 18; 21), Modern (9; 12; 15; 18; 
21). Frații corsicani — cinemascop: Vic
toria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Ciu
lești (16; 12,15), Buzești (14; 16,15; 18,30; 
20;45), Lucealarul (15,15; 17,30; 20). Zile 
dé fior șl fis: Central (9,30; il,45; 14;
16;i5; i.8,30; 29,45), Ùplêhtihd (14,15; 16,30; 
18,45; 2i): lotö Haber: Lumina (dë la ore
le 16 la orelë 14 rulează in continuare; 
16; 18,15; 20,30). Vacanță la mare: Union 
(14,30; 10;30; 18,30; 24,30). Wdgfânî de 
liiiiie pentru copii: Doina (oreie 10). To
tul despre Eva: Döina (11,30; 14,30; 17,30; 
20,30), Viitorul (Î5; 17,45; 20,30). NÜ 
pleca: Giiilești (16; 18,15; 20,80). Moment 
periculds; Ciritetlil fierului; Cățelușul pe 
gnețar: Timpuri Noi (rulează de la orele 
10 la orele 21 in continuare). Anaconda: 
liiiiâțireâ între popdăre (10; 15,45; 18;
20,15), MiOf-iță (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Uri SUrîs iii plină vară: Cultural
(1Ș; 18,15; 20,30). A 12-a ridapté: Crxngași 
(16; 18,15; 20,30). Liturghia dé la miezul 
nopții — cinemascop: Bucegi (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20.30).
Germailie, steluțele tale!: Unirea (16; 
18,15; 20;3O),' Vităn (16; 18,15; 20,30). Ka- 
loiani Tömis (4,15; 11,30; 13,43; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (9,30; 11,45; 14; 1G.15; 18,30;
20.45) . NU se poate fără dragoste: Fla
căra (16; .18,15; 20,30), CÖsmos (1.6; i8; 20). 
Intre maluri — cinemascop: Munca (15; 
17; 19; 21)., Rude de singe: Popular (16; 
18; 20,30). Dezrădăcinații: Moșilor (15; 17; 
19; 21). Cavalerul Pdrddillàü — fclnéfi,',.'' 
scop: Volga (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,Ä 
Lovitură dë pedeapsă: Floreasca (1Ô; ■ 
18,15; 14,30). 1’ăxiUl morții: Progresul (i5; 
17; 19; 21). Dragoste luiigă dê-o Seară: 
Lira (15,30; 18; 20,30), Pacea (16; 18; 2Ô). 
Limuzina neagră — cinemascop: Drumul 
Sării (16; 16,15; 20,30). Secretul liii Mat
hias: Ferentari (16; 13,15; 20,30). Domni
șoara... Bafbă-Albastră: Cötröceni (16; 
18,15; 20,30).

c

Cum e VREMEA
ieri în țară : Vremea a devenit insta

bilă; încëpînd din nordul țării. Céful à 
fost schimbător, mai mult noros. Au că
zut ploi intermitente și averse în Mol
dovă și, local, în Dobrogeâ, Muntenia și 
Transilvania. VîritUi a. sltflât potrivit 
pînă la tare în estul și sud-ëstul țării, 
predominînd din sectorul nordic. Tem- 
pei-atufâ aerului la ora , 14 eră cuprinsă 
îriirë 7 gradé là hidträ Neamț și 24 gra
de la Sînniéolau Maré șl Berzasea. In 
București : Vremea a fost frumoasă, dar 
a devenit instabilă îh cursul dupâ-amié- 
zéi; cîrid cêflil s-a îhnotirăt și a jjlouât 
suiț formă de averse. Vîntul a suflat 
slab, apbi cu intensificări pînă la tare 
diri sectorul nord-fesf. Tempëratura rha- 
xiîiiă ă atins 23 giâdë. Tiinpül pfôÈâbil 
pentru următoarele trei zile; In țară : 
Vreme schimbătoare,. cu cer temporar 
noros. Vdt cădea plôl lôëâlë; Mai frec
vente în sudul țării, vînt slab pînă la 
potrivit ; temperatură în creștere, mai 
ales îti pàrtéâ ä il-ä ä intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între 5 și 15 gra
de, iar maximele între 12 și 25 grade. 
In București : Vfetfie schimbătoare, Cu 
cer temporar noros. Vor cădea pipi de 
scliftă diirată, mai aies în ciirsül dtibă- 
amlezelor; vînt potrivit; Temperatura’ în 
creștere în a doua parte a intervalului.
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Decor nou la Piatra Neamț
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La 11 mai, la Alger au începui trata
tive guvernamentale frânco-algeriene cu 
priviră la èxtfàcfia petrolului din Sahara. 
Aceste tratative sînt pe larg comentate 
în presa occidentală. Sub titlul de mai 
sus, ziarul „Le Monde" publică un am
plu comentariu din care extragem :

Este pentru primă dată cînd së poate 
vorbi cu adevărat despre negocteri pe
troliere între Paris și Alger. Dacă primul 
memorandum algerian a fost doar o for
mulare desful de vagă a anumitor prefe
rințe — expresia unei „filozofii" încă im
precise, a politicii algeriene în domeniul 
hidrocarburilor — îri schimb noul me-
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Cuvîntârile ros&ite
tn cuvîiitul său, ministrul Olandei 

a spus că dorește să contribuie la o 
mai bună cunoaștere a Romîniei în 
țâra sa, fâctor important pëntru pre- 
țtiiitea reciprocă à popoarelor, pre
cum și la dezvoltarea relațiilor eco
nomice și culturale între cele două 
țări,

în acest domeniu — a arătat el în 
continuare — sînt posibilități destul 
de importante. Ministrul Olandei a 
subliniât că se va pütëà conta pe 
éfôrtürilé sale sincere pentru atin
gerea acestiii scop, sôlicitînd în 
acèastâ direcție sprijinul și colabo
rarea guvernului romîn.

Eu nu cunosc încă Romînia — a 
spus ministrul Olandei — dar găsesc 
regiunea pe care am traversat-o în 
mașină, vèhind la Buéùrefcti, de o 
frumusețe impresionantă și sper că 
voi cunoaște Romînia. Am remarcat 
deja că olandezii au vizitat țara dv. 
de secole, iar càpodopérele vechilor 
pictori olandezi și-au găsit loc în 

! muzee i alături de operele pictorilor 
romîni.

în încheiere, ministrul Olandei 
și-a exprimat satisfacția în legătură 
cu hotărîrea de a se restabili reșe
dința là București a Legației Olan
dei îh R. P. Romînă.

Răspunzînd, președintele Consi
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a urat bùn venit ministrului 
Olandei și a mulțumit pentru cu
vintele frumoase rostite dé acesta 
la adresa țării noastre.

Veți avea desigur posibilitatea în 
Cursul misiunii dv. — a arătat pre
ședintele Consiliului de Stat — să ne 
cunoașteți țara, realizările și preö-

cupările poporului nostru, aspira
țiile Sale spre pace și bună înțele
gere între toate popoarele. Expri- 
mînd aceste aspirații, guvernul ro- 
mîn este animat de dorința de a 
dezvolta relațiile economice și cul
turale dintre țările noastre, înteme
iate pe respect și avantaj reciproc, 
în acest spirit dorim să dezvoltăm 
multilăteral și cooperarea dintre Ro- 
mînia și Olandă.

împărtășim părerea dv. — a ară
tat președintele Consiliului de Stat 
— că există într-adevăr posibilități 
importante în acest domeniu și că, 
prin eforturi comune, ele pot fi 
transformate în 
derea oficiului 
riênt al Olandei 
cilitâ realizarea

în încheiere, 
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a urat ministrului Olandei o 
ședere plăcută în țara noastră și 1-ă 
asigurat că în activitatea sa, îndrep- 
tătă spre întărirea relațiilor de co- 
lâborare romîno-olandézê; vâ primi 
töt Sprijinul Consiliului dé Stat, ăl 
guvernului romîn și al său personal.

între președintele Consiliului de 
Stät, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
ministrul Olandei, Joost Bernard 
Haverkorn van Rijsewijk, a avut loc 
apoi o convorbire care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditate și la convorbire 
au ăsistăt Grigore Geamăhu, Secre
tarul Consiliului de Stat, și Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

comunei
realitate. Redeschi- 
diplomatic perma- 
la Bdcurești va fa- 
acëstui țel. 
președintele Consi-

(Agerpres)
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ȘTIRI CULTURALE
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, ieri în aüia Biblio
tecii centrale universitare din Capi
tală a avut loc o festivitate consa
crată împlinirii a 400 de ani de la 
nașterea lui Galileo Galilei, organi
zată de Comitetul național pèntru a- 
părarea păcii, Institutul romîn pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea și Comisia națională a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O. Au parti
cipat oameni de știință și cultură, 
precum și reprezentanți ai ambasa
dei Italiei la București. Despre viața 
și opera marelui om de știință al re
nașterii a vorbit prof. dr. Alexandru 
Bălăci, prorector al Universității 
București.

*
sala Dalles a avut loc 
susținut de soprana

Marți, în 
un recital
Jeannette Kouyoumdjian din Liban, 
acompaniată la pian de Marta Joja. 
In program au figiirat lucrări de 
Gluck, Pefgolesi, Caccirii, Mozart, 
Schubert, Debussy, Artitiühiän, Mir- 
zoiân étc.

Cartea prin poștă
Spre exploatările forestiere din 

cele mai îndepărtate masive pădu- 
roase ale țării, spre ocoalele silvi
ce și complexele de industrializare 
a lemnultii călătoresc anual mii de 
colete cu cărți. Ele sînt trimise de 
librăria „Cartea prin poștă“ din 
Capitală, și cuprind cele mai noi lu
crări de specialitate cerute de mun
citorii forestieri. In afara informă
rii bibliografice obișnuite, librăria 
organizează pentru ei acțiuni spe
ciale de popularizare a âăfților teh
nice apărute sau îh curs de apari
ție. In colaborare cu Editura Agro
silvică s-a tipărit un 'catalog care 
prezintă pe larg conținutul lucrări
lor de specialitate care apar în a- 
cest ah. Acest catalog a fost trimis 
atît celor pesté 1 000 dé lucrători fo
restieri, care întrețin o legătilră per
manentă cu librăria, cit și unită
ților forestiere. Së folosesc, dé ase
menea, cărți poștale speciale,
prezintă titlurile unor lucrări. Prin 
intermediul librăriei „Cartea 
poștă“, muncitorii forestieri ăflați 
în inima pădurilor ori în creierii 
munților primesc lă timp cărțile do
rite.

care

prin

(Urmare din pag. I-a)

suitorului. Măsurătorile arătau că s-a îna
intat în stratul de cărbune 39 de iftefri. 
Acesta era de fapt și căpătui drumului, 
sfîrșitul lucrării. Obișnuit, o asemenea lu
crare sé execută în trei săptămini. S-a 
cîșiigat firnp prețios. Ih dimineața acestei 
zile, pe hărțile topometrilor sectorului 
vot apăreâ două adrésë noi : abafâjele 
5 și 8, care vor fi püsé în curînd în ex
ploatare. Cu àserinerièà „chei" së des
chid zăgazurile cărbunelui. De rriîirie, in 
carnețelul șefului de brigadă vor începe 
să se adune din riöu la cele 800 tone de 
cărbune alfe și âlfe föne.

Dacă-ți apropii urechea de perefele de 
cărbune din abatajul lui Cristea auz1 
vorbind pămîntul. Din abataje mai apro
piate sau mâi îndepărtate, unde se află 
brigăzile conduse de loan David, Francise 
Sneider, Victor lane, Ștefan Biro și alții, 
țîșhesc spre galerii zeci și sute de tone 
de cărbune. Nimeni nu și-a pus în gînd, 
în această noapte, să însemne care din
tre ele este cea de-a 8 000-a tonă de căr- 
bürié extrasă dé là începutul äriului și 
pînă acum peste prevederile de plan. Și 
fot așa, în această noapte, nimeni nu s-a 
gîndit că de la Petroșeni a plecat spre 
Uzinele țării cel de-al 50-lea tren în
cărcat cu cărbune peste plan dat de 
minerii Văii Jiului în contul angajamen
tului luat pentru cinstirea lui 23 August.

...Iniaginați-vă una lîngă alta două șu
voaie, două rîUri : unul ' ' ’.'andescenf de 
oțel, altul negru, sclipitor ca diamantele, 
de cărbune. Simbolic, acesta ar putea fi 
fabloul nopții petrecute la Hunedoara și 
în Valea Jiului. O noapte anonimă, ca 
multe altele, ce-și înscrie numele doar 
Jpre dimineață, cînd graficele întrecerii 
iuferă de fiecare dafă schimbări.

Drumul nostru în acest schimb de 
noapte nu s-à închéiat. Șarjelor de oțel 
82 024 și 82 025 li se adaugă la Deva 
— am spurte — o nouă șarjă. In schimb 
de noapte se află și côléttivul, întregul 
colectiv, de la director, actori și pînă la 
ultimul dm', al TéatrUlui de stat de estra
dă. Se elaborează aici „Comorile revis
tei". .

...Pe străzile orașului nici țipenie de 
Om, Totul este cufundat în somn. In sala 
,-,Arfa” luminile se sting și se aprind, ta
blourile se repetă. Sînt de față cei ce 
semnează textul și regia revistei, précurn 
și compozitorul Nicôlàe Chirculescu. Cei 
doi nepoți moștenitori 
ChiaȘului — désprë càrè

■ : ÿS

h
A JilliililSf

CONSTRUCȚIi
LA PIATRA NEAMȚ

In dorința de ă informa despre 
construcțiile ce se ridică anul a- 
cesta la Piatra Neamț, corespon
dentul nostru voluntar Mihail 
Iordache, tehnician, s-a adresat 
inginerului loan Mereuță, șef ad
junct al șantierului I.S.C.M. Să- 
vinești-Piatra Neamț, și ing. Ale
xandru Tibulcă, șeful serviciului 
producție al șantierului 4 con
strucții, care i-au relatat cele ce 
urmează:

Și anul acesta în orașul Piatra 
Neamț construcțiile de locuințe sé 
desfășoară într-un ritm intens. De 
curînd au fost date în folosință 195 
apartamente, iar acum se finisează 
un bloc cu 108 ajiartâhiêhte. Sîrit a- 
vansatè lucrările la alte blo'turi. în 
prezent încep lucrările la noi Obiec
tive, printre care un bloc cu 108 a- 
partamerite, s-ati ierhlihat e^cavâții- 
le și sé pregătesc fundâțiild îfi vé- 
defeà încëperii glisării là âité 
blocuri.

în, ritm susținut sé execută lucră
rile la unitățite comêrciaîê, care vor 
deservi löcätafii hoiloi blotlliri. A 
fost terminat și dat îh fplosihță tin 
magazin cü àutôsérViré la parterul 
blocului F de pe str. Bicàzulüi, s-a 
terminat construcția magazinelor 
M6 și M9. Sînt avansâté lucrările 
la complexul comercial M3, care va 
fi tëHhinàt pînă la sfîrșitui àcéstüi 
semestru; së construiește o cântină- 
festauraht pé Bd. Gătii și uh res
taurant la „Peste Vale“. La acesta din 
urmă sé éxécutâ tëncüiéiilé interi
oare, instâlâțiiie dé ventilație, apă 
și încălziră céntràlâ. Réstaüràntül 
va avea o capacitate de 100 locuri,

iar în sèzonul de vară vor fi des- 
chisé două teràsë de 450 locuri. S-au 
început săpături pentru noiiî dispen
sar, iar pîhă lă sfîrșitul acestui sé- 
mestru va fi dat în folosință un ci
nematograf. în atenția constructori
lor se află și localul școlii unde vor 
învăța copiii din zona centrală a 
orașului. Școala va avea 24 ciase, 
laboratoare etc. Se lucrează intens 
pentru că în toamnă, la deschiderea 
cursurilor, copiii să învețe îh școală 
noiiă. O construcție dêosebitâ esté 
hotelul turistic cu o capacitate de 
240 .'paturi, restaurant, sală de re
cepție, care va fi una din cele mai 
frumoase clădiri ale orașului. Pe- 
rățli vör fi plafcați în marmură și 
tràvèrtin. Hotelul vă avea ihstalății 
dé àér coridiționat și încălzire cu 
aer căld. La ultimul nivel va fi ame
najată o terasă bar.

Creșterea populației orașului și 
crêârea unor noi obiective indus
triale ău impus luarea de fnăsuri 
pentru asigürâfea cu ăpă: potabilă și 
extihderea rețelei de distribuție. Din 
rîndurile celor care au muncit cu 
hărnicie în acest scop, s-au eviden-, 
țiat Alexandru Bogdan, bétonist, 
Mihai Ciucă, dulgher, Constantin 
Orghidan, Nicolae Luca, construc
tori, și alții.

O dată cu blocurile se execută 
drumurilé și locurile definitive" de 
parcâte. Acurn së lucrează la cdri- 
strucția magistralei din fața blocu
rilor tip C, care va lega palatul te
lefoanelor cu blocul turn, dînd o 
frumoasă perspectivă către muntele 
Petricica.

Explorări 
în inima munților

Echipele de speologi fac ultimele 
pregătiri înainte de a începe noua cam
panie de explorare a frumuseților din 
adîncuri. Anul acesta ei vor continua 
cercetările asupra peșterilor din bazi
nele Mollrului, Cernei, Bîrzavei, Bega, 
Garâșului — din Oltenia și Banat — 
din bazinul Sțreiului și Jiului superior, 
din regiunea Hunedoara, munții Pădu
rea Graiului, din Crișana și partea de 
Süd a Dobrogei. Se vor continua cer
cetările asupra cürsului de apă subte
rană de la peștera Topolnița, cunoscută 
ca fiind cëa mai mate din țară, aproape 
11 km. în bazinul Stfeiului, pe lîngă 
explorarea de noi peșteri; vor continua 
eforturile pentru înaintarea pe rîul sub
teran ăl monumentalei Șura Märe. Pen
tru a se pütea urmări legăturile rețelei 
hidrografice și depista originea apelor 
din cîteva peșteri cercetate se va utiliza 
metoda colorării ch fluOrésCëinà. Speo
logii vor căuta să descopere dacă există 
vreo legătură între peșterile Cioclovina 
și Cioclovină cu Apă, pritria véstità prin 
depozitele de fosforit, cea de-a doua 
prin frunlUsețeâ formățiuriilor stalagmi- 
ticë de pe parcursiil subteran ăl rîülui 
Luncani.

în sudul Dobrogei se va completa 
inventarierea peșterilor, vor fi făcute 
observații asupra faunei din peștera la
birint de la Limanu. Spre sfîrșitul aces
tei luni se va deschide șantierul de să
pături päleöritölogice din peșteră ,,La 
Adam“, Dobrogea. Noile săpături vor 
contribui la obținerea unor date asuprâ 
evoluției pàléôclimatulüi și a răspîndirii 
zoogeogtafice a diferitelor specii de 
mamiferé.

noul mé
morandum, care datează din aprilie, este 
cu mull mai precis.

Considerată din pühclül dé vedéré aț 
gerian, problema apare destul de simp,ă 
și se rezumă là două revendicări funda
mentale. în primul rînd, Algeria reia cu- 
vîritui dé ordine al țărilbr producătoare : 
,;Noi sîntem înșelați !” și cere, în con
secință; revizuirea și corijarea sistemului 
ăcfual de exploatare a petrolului, care 
lasă țării producătoare doar o parte mi
nimală din venit, in al doilea rînd — și 
în aceasta constau originalitatea și impor
tanța discuțiilor începute — Algeria schi
țează un plan al „participării la toate 
stadiile", adică cere participarea direc
tă a țării producătoare nu numai în ex
ploatarea, dar și la toate operațiile de 
valorificare industrială care urmează 
după producția propriu-zisă.

Prima parte a acestor negocieri rămîne 
în cadnil tufuri discuțiilor de genul a- 
cësfa, care s-aii desfășurat între țările 
producătoare și companiile petroliere, ca 
de exemplu, între guvernul irakian și 
,;lräk Petroleum Company", cu deosebi
rea că de data aceasta este vo.'ba de un 
dialog de la stat la stat.

De fapt, guvernul algerian pune pro
blemă în felul urrriăfor : teèa ce este îh 
joc nu sînt cofele pe care companiile pe
troliere consimt să le plătească jăr i pro
ducătoare, ci însăși prezența sau mai de
grabă modul de prezență al acestor 
compânii.

Algerienii amintesc „statutul de èkfta- 
teritorialifate” de care beneficiază com
paniile și afirmă că este vorba de o ade 
vărafă jitransfërzre de Suveranitate în 
profitul companiilor exploatatoare". Ori
care ar fi expresia folosită, scopul final 
este de à plirie în cauză statu-quo, âd:că 
actualul sistem de exploatare a petrolu-

lui. Naționalizarea 
fie amînată.

Deocamdată vom asista mai curînd la 
o „bătălie pentru control". Algerienii își 
propun de pe acum diferite mijloace 
pentru a limita „puterea cartelului". Ei 
vor cere participări îri stadiul va’orifică- 
rii, rafinării etc. și, în sfîrșit, cînd aceas
ta va deveni posibil, vor impune contro
lul în domenibi transporturilor.

Algerienii vor cere, de asemenea, în 
cursul negocierilor ca companiile petro
liere să nu facă excepție de la dispozi
țiile fiscale și vamalë, în special de la 
măsurile care limitează transferurile de 
fonduri. Algerienii vor cere ca toate 
tranzacțiile să se desfășoare pe teritoriul 
lor, iar nu în bănci sfră.ine. Fără îndoială, 
ei vbr evoca de asemenea necesitatea ca 
ritmul activității petroliere să coincidă cu 
imperativele dezvoltării economice a ță
rii.

Această analiză conchide în cele din 
urmă cu trei tipuri dé revendicări : intere- 
sarea la toate stadiile și, dacă este posi
bil, controlul, prelucrarea în țara produ
cătoare a petrolului brut și înserarea sec
torului petrolier în economia generală a 
țării; ceea ce implică un control al inves
tițiilor.

„Discuții aprinse în jurul petrolului din 
Sahara", astfel își intitulează comentariul 
ziarul vest-german „Frankfurter Rund
schau". Deși Algeria ă evitat pîhă îri pre
zent să etàtizëze iăcămlrifele de petrol 
și instalațiile — scrie acest ziar — to
tuși, de la un anumit timp ea a înlocuit 
revendicarea privind majorarea coféi-pSrfi 
din venitul realizat prin vînzare (în mo
mentul de față 50 la sută) prin revendi
carea „de a lua în propriile rriîirii avuțiile 
subterane naționale". Franța, a cărei de
legație este condusă de șeful secției e- 
conomice din ministerul afacerilor externe, 
Wormser, invocă anumite clauze juridice 
potrivit cărora Algeria s-a angäjäf să nu 
ia nici uh fel de măsliri îh defavoarea 
societăților franceze. Acest lücrü ri-a îm
piedicat tofuți Algeria să întemeieze în 
ianuarie anul acesta o societate proprie 
de transport și una petrolieră. In martie, 
un consorțiu format din Î7 societăți străi
ne — priritre care 5 ale statului francez și 
5 americane — riü a primit aprobarea 
pentru construcția unei noi conducte de 
petrol. Acum, Algeria intenționează să 
construiască, în regie proprie, ö conductă 
de petrol spre marë.

0 delegație de spedaiisd rommi m agmdWă

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Luni seara au sosit la Washington 
— pentru documentare în proble
mele producției agricole — Eugen 
Alexe și Nicolae Ștefan, vicepre
ședinți ai Consiliului Superior al A- 
griculturii, Angelo Miculescu, vice
președinte al Comitetului de Stât al 
Planificării, și Tfâiari Negfhțiu, con
silier. Pe aeroportul din Washing
ton delegația de specialiști romîni 
a fost întîmpinată Cannon C.

Hearne, director in 
Agriculturii al S.
McKissoh, director adjunct tri De
partamentul de Stat, D. Cuffey, di
rector adjunct tri Departàmëhtul 
Agriculturii, precum și de alți re
prezentanți ai Departätheritulüi de 
Stat și Departamentului Agriculturii. 
Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai legației R. P. Romine 
la Washington.O noapte

Roma

19. — Corespondentul
Giorgio Pastoré, träns-

Sala de sporturi Floreasca 
Capitală a găzduit întrecerile finăîe 
ale campionatelor universitare de 
gimnastică la cctre și-au disputat îri- 
tîietdtea aproape 200 de coricureriți. 
In concursul rezervat gimnaștiior de 
categoria a IlI-a titlurile de cam
pioane au revenit echipei feminine 
Arhitectura și echipei masculine Po
litehnica. Concursul individual com
pus la categoria a îî-d fete a fost do
minat de studentele de la I.M.F., care

s-au clasat de altfel pe primele trei 
locuri. Cu acest prilej studenta TțJă- 
dora Donat (anul V medicină) a îm
brăcat pentru a doua oară tricoul 
de campioană universitară. Lă bă
ieți, pe primul ioc ș-â clasat Șer- 
ban Popescu dé Id I.C.F. O compor
tare bună au avut și studentele Ele
na Iorga și Mariana Ilie de ià I.C.F., 
care au cucerit titlurile de campioa
ne la categoria I și, respectiv, 
maestre.

Departàrhèntul
U. A., Robert

de față cei ce 
revistei, précum 

..... .
ai comorii un- 
arh vorbit là îri- 

ceput «s cutreieră drumurile cuprinse în
tre Mureș și Jiu, între munții Poiana 
Ruscă și Apuserii. Dirijorul, actorii, corpuj 
de balet, toți interpreții aduc pe scenă 
tablouri cate prezintă imaginea muncii o- 
felarilor, minerilor, lată comorile desco
perite de revistă între Mureș și Jiu, în
tre mlinfii Poiana Ruscă și Apusetii.

’ ■ •.

Gs Dumitrescu în turul de onoare după cîștigarea etapei a IX-a 
a „Cursei Păcii" Telefoto AGERPRES

CARNET
AtlMX DE C0RESP0NDM

Corhifelul organizatoric al j. Ö. de la 
Tokio à dat publicității cîteva date pri
vind fiUfriărOl ziariștilor și deser'vifèa 
àcëstorâ în timpul marii competiții. Olim
piada de vară va fi urmărită de aproxi
mativ 1 700 de corespondenți, reprezen- 
tînd diferite agenții de presă, ziaré, pos
turi de radio și televiziune. Cifra, con
stituind un „tecörd“ àl tuturor Olimpia
delor, se bazează pe numărul de cereri 
primite pînă acum de organizatori. Cele 
mai mari agenții de presă, ziare și re
viste din 74 de țări ale lumii vor fi re
prezentate la Tokio de peste 1 ÖOÖ de 
colaboratori ai lor. 71 de stații de ra
dio și 42 de televiziune ău cerut rezer
varea unüi riiirfiăr dé 500 dë locuri pen
tru trimișii acestora,

Numărul atît de mare al ziariștilor de 
peste hotare pune probleme suplimen
tare organizatorilor Jocurilor, în primul 
rînd în privința cazării. Casa presei, care 
se construiește în prezent, va avea o ca
pacitate de numai 1 ÖÖÖ dé locuri. Va fi 
nevoie să se construiască noi clădiri în 
apropiere, deoarece toate instituțiile 
principale de deservire a corespondenți
lor, ca de exemplu poșta, sînt situate la 
Casa presei.

PESTE 3 500000 DE CERERI 
DE SÏLÉÏÉ

Ih’ferësül Stîrriit fh Japonia de marea 
tnfrécêre este itrieris : cele 60 500 de bi
lete de intrare au fost déjà vîndufe pen
tru 10 octombrie, ziua inaugurării Jocu
rilor, și pentru ziua încheierii lôr. Cere
rea a fost însă de 60 de ori mai mare : 
3 545 144 de solicitanți ! Din spirit de e- 
chifafe, biletele au fost Vîndute prin tra
gere la sorți la un fel de loterie. Fericiți! 
cîștigători le vor primi în luna iulie.

în capitala Japoniei sînt în curs de con
strucție 10 000 de obiective pentru de
servirea vizitatorilor și participanților la 
Jocuri. O publicitate uriașă amintește 
côrifinüu dé irripörtänfül ëvéniment. Sim
bolul Olimpiadei — celé cinci cercuri îm
pletite — figurează pe cravate și pălării, 

În cîteva r î
Echipele olimpice de fotbal ale R, P. 

Romîne și R. P. Ungare se îritîlnesc as
tăzi îri orâȘul Kécskemét, Îritîlriireă consti
tuie un bun prilej de verificare péhtru ë- 
chipa noastră, care va jiica la 31 mai là 
Sofia cu R. P. Btiigăria riiëciul retur pen
tru preliminariile türnëiilüi olimpic. îri în- 
tîlnirea de astăzi vom alinia următoarea 
formație probabilă : Suciu—GeôfgëSâti, 
Nunweiller III, C. Dan, Ivan—Jenei, 
Kdszka=Năsturescu, Constantin, I. Iones- 
cu, Sasu,

OLIMPIC
pe broșuri și prospecte, pe costume și 
chimonouri... O firmă a lansat lozinca : 
„Să-i îrifîmpinăifi cu toții pé olimpici în 
chimonouri".

Firma care produce insignele olimpice 
speră să vîndă 10 milioane de bucăți, în 
valoare de un miliard yeni. Recent, dea
supra muntelui Fujyama s-au înălțat spre 
cer 5 uriașe cercuri de fum de diferite 
culori. Era o repetiție pentru ziua inau
gurării Jocurilor,

Peritru municipalitatea capitalei Japo
niei, transporturile vor reprezenta proble
ma nr. 1. Peste 10 milioane de locuitori, 
străzi înguste și întortocheate, aproape 
un miliori de automobile — iată toi atîtea 
probleme de rezolvat. în plus, potrivit 
celor mai modeste evaluări, în timpul 
Olimpiadei, la Tokio vor sosi zilnic în
tre 430 000 și 550 000 dé turiști. Oaspeții 
sfrăirii vor verii de pe aeroportul interna
țional și din portul HarUmi. Pentru ca a- 
ceșfia să poată ajunge cîf mai repede la 
hotêluri și pe stàdiôàrië, S-a început con
struirea a două teleterice care Vôr trece 
la nivelul acoperișurilor clădirilor de înăl
țime medie. S-a hofărît, de äsemenea, să 
sé prelungéàsàâ două din celé patru linii 
de rhètrô.

ȘI-AU ANUNȚAT PARTICIPAREA 
8400 DE SPORTIVI

O altă problemă importantă 
ganizarea difuzării rezultatelor 
fiilor. După calcule preliminare, 
vor participa peste 8 400 de 
Programul Jocurilor prevede ■ 
competiții, care se 
numeroase terenuri, deci înregistrarea și 
comunicarea rezultatelor vör ridica des
tule problème. De àcëéa, a fost impor
tată o mașină electronică de calcul. îna
inte dé deschiderea Jocurilor „creierul” 
acesteia va primi 75 000 dé instrucțiuni 
pé baza cărora mașină va prelucra da
tele comunicate telefonie de pé cèle 32 
terenuri de sport, Uride se vor desfășura 
întîlnirilé, și lé va transmite radiotelevi- 
ziUriii, Mașină electronică este iristălătă 
îri löcälul Nihön Séinerikâri (Sală tiriére- 
tülui japonez),

n d ü f i
Echipele sélèctiôriâté dé vêléi (firiêrét) 

aie Cübéi și-au încheiat türrietil în țara 
noastră, évoluîrid iëfi pé térëniirilè Știință 
din Capitală îri coiripahia echipelor (tirié- 
rét) àlê țării riôâstrê. Iii ariibéle jocrifi vic
toria a revenit gazdelor ; la thascriliri sco
rul a fost de 3—0 (15—10 ; 15—7 ; 15—4), 
iar la feminin de 3—1 (13—15 ; 15—5 ; 
15-5 s 15—7),

ROMA
A gérpres, 
mite : Liirii seara a ăvht loc lă „Tea
trul Eliseö“ din Roma un spéctaëol 
de gală dat de soliștii corpului de 
balet al Teatrului de Operă și Balet 
din București, care și-au încheiat 
turneiil în italia. La spectacol au 
fost prezenți președintele Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, Aldo Moro, 
numeroase personalități politice și 
culturale italiene, membri ai parla
mentului. Au fost, de asemenea, de 
față membri ai corpului diplomatic, 
precum și însărcinatul cu afaceri 
ad-intérim al Republicii Populare 
Romîne la Roma, Valerian Stan. Cei 
prezenți la spectacol au apreciat în 
mod deosebit pe artiștii romîni, feli- 
citîndu-i călduros pentru înaltul ni
vel artistic dovedit.

Radiodifuziunea italiană a consa
crat o cronică spectacolului de gală 
prezentat de balerinii romîni, iar te
leviziunea a înserat în jurnalul de 
actualități frâgrilente dé băiet iritér-

pretate de artiștii romîni. Grupul de 
balerini romîni a prézeritat în Italia 
23 de spectacole-conceft la Torino, 
Florența, Bologna, Milano și Roma. 
Peste tot a foSt primit dé public cu 
multă simpatie. Ziare ca „Avvériire 
d’Italia“ din Bologna, „La Stampa“ 
din Torino, „II Giorno“ și „II Cor- 
riere della Sera“ din Milano, „II Res- 
to del Carlino“ din Florența, „II 
Tempo“, „II Messaggero“ și „II Paese 
Séta“ din Romă, précum și alte 
ziare cunoscute au relevat succesul 
deosebit pe care l-au avut balerinii 
romîni la toate spéctacoleîé prezén- 
tàte.

însărcinatul cu afacéri ad-intéfim 
al Republicii Populare Romîne la 
Roma, Valerian Stări, a oferit luni 
un cocteil în cinstea soliștilor cor
pului dé balét al operéi bucureșterie. 
Au participat personalități culturale 
și soliști ai Teatrului de Operă din 
capitala italiană, membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Roma.

l!B ■
i este or- 

competi-
I la Jocuri
> sportivi.
4 000 de 

vor desfășura pe

(Agerpres)

VEZUVIUL PE PUNCTUL DE A SE 
TREZI I

Ușoare mișcări seismice au fost în
registrate pe pantele Vezuviului. 
„Fenomeiiul, se spune într-un co- 
muhicât oficial semnat de experții de 
la observatorul instalat pe pantele 
vulcanului, este analog celui observat 
în profunzimile craterului vezuvian 
între 1910 și 1913, și care a precedat 
reluarea activității din iulie 1913".

Știrea a stîrriit, la Neâpole, Uri en
tuziasm general. Eă lasă să se prevadă 
într-âdevăr că faimosul fum alb, glorie 
și profit al turismului napolitan, va 
reîncepe cțirîhd să plutească deasu
pra golfului fermecat. El dispăruse din 
thartie 1944, spre marea disperare a 
linei populații câte interpretează o- 
dihnirea vulcanului ca un semn de 
prost augur, iar trezirile sale ca un 
semn bun. Ultima reluare a activită
ții Vezüvlulüi, care nu durase decît 
Unsprezece zile, provocase, totuși, 
moartea a douăzeci și șase dé persoa
ne, precum și imense pagube în re
giunea înconjurătoare.

Tot timpul călătoriei ei și-au procu
rat apa de băut cu ajutorul unei in
stalații de electrodiaiiză. Curentul e- 
lectrie necesar funcționării instalației 
a fost obținut cu un generator ma
nual. Instalația reduce procentajul de 
sare al apëi marine dë la 3 la sută la 
numai O.Ofl la sută, transformind-o in
tr-o apă perfect potabilă.

Cum marea majoritate a naufragia- 
ților pier din. cauza lipsei de apă, ss 
studiază problema dotării tuturor băr
cilor de salvare cu asemenea insta
lații.

POPULAȚIA CANADEI

Potrivit datelor ultimului récerisâ- 
mînt, populația Cahacléi esté în pré
térit de 19 180 000 de locțiitori.

NOI METODE PENTRU 
PROCURAREA APEI DE BĂUT 

DIN APA MĂRII

Trei medici olandezi au străbătut 
Atlanticul pé un vas Ou pînze, pornind 
de la Madeira și ajungînd la Curaçao.

CARGOEOT IN FLĂCĂRI

Garzilé dé coastă americane au â- 
riurițăt marți că incendiul declarat pe 
bordul cargobotului norvegian „Sâri- 
dänger“ cöritinüä dé péste 24 ore și 
ar putea să dürezë încă două sau trei 
zile. După cum s-a mâi arilințat, ca 
urmare a acestui incendiu întregul 
echipaj precum și 11 pasageri au pă
răsit bordul navei. Avioane și nave 
continuă să cerceteze oceanul îri cău
tarea a zece persoane càrë sînt date 
dispărute, restul fiind salvate.
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încheierea Conferinței de la Londra

RHODESIA DE NORD 
IȘI VA PROCLAMA 
INDEPENDENTA ANUL ACESTA

LONDRA 19 (Agerpres). — Confe
rința de la Londra în legătură cu 
acordarea independenței Rhodesiei 
de nord s-a încheiat la 19 mai cu 
succes. Potrivit acordului la care s-a 
ajuns în cadrul acestei conferințe, 
Rhodesia de nord va fi proclamată 
stat independent la 24 octombrie 
a.c. Agențiile de presă africane scot 
în evidență faptul că Rhodesia de 
nord este primul protectorat brita
nic care va deveni independent fără 
tradiționala perioadă de tranziție în 
care să fie condusă de un guverna
tor general britanic. Rhodesia de 
nord va purta denumirea de Repu
blica Zambia.

Printr-un acord semnat la 19 
mai de către reprezentanții Barot- 
selandului, ai guvernului englez 
și ai Rhodesiei de nord, s-a stabilit 
crearea statului autonom al Barot- 
selandului care va rămîne în conti
nuare în interiorul Rhodesiei de 
nord. Acordul va intra în vigoare în 
momentul în care Rhodesia de nord 
își va proclama independența.

Miting popular 
la Zanzibar

LaZANZIBAR 19 (Agerpres). — 
Zanzibar a avut loc un mare miting 
popular, la care a luat cuvîntul 
Abeid Karume, prim-vicepreședinte 
al Republicii Unite Tanganica și 
Zanzibar. El a cerut populației să 
lupte împotriva discriminării rasiale, 
chemîndu-i pe africanii și arabii din 
Zanzibar „să trăiască și să munceas
că în pace, ca un singur popor, pen
tru construcția țării“. El a subliniat 
că guvernul va asigura protecția tu
turor celor care vor să fie liberi și 
să muncească pentru dezvoltarea ță
rii. Pămînturile și clădirile, a spus 
Karume, au fost confiscate, deoare
ce guvernele anterioare le-au smuls 
adevăraților proprietari și le-au dat 
altora. O comisie de anchetă urmea
ză să fie creată pentru a stabili pe 
adevărații proprietari ai acestor bu
nuri.

Tratativele dintre delegațiile guvernamentale 
ale R. P. Romîne și Statelor Unite

SESIUNEA CONSILIULUI LIGII ARABE

WASHINGTON 19 (Agerpres). — delegațiile guvernamentale ale Re- 
Marți au continuat la Departamentul publici! Populare Romine și Statelor 
de Stat al S.U.A. tratativele dintre Unite ale Americli.

■

9

— LaBRUXELLES 19 (Agerpres). 
Bruxelles s-a deschis o reuniu
ne de trei zile a miniștrilor agri
culturii ai țărilor membre ale Pie
ței comune, în cadrul căreia vor fi 
examinate propunerile privind sta
bilirea unor prețuri unice la produ
sele agricole în țările membre ale 
C.E.E. Potrivit agenției Reuter, ofi
cialitățile Pieței comune nu se aș
teaptă la adoptarea unei hotărîri fi
nale în cadrul acestei reuniuni, de
oarece Consiliul Ministerial al C.E.E. 
urmează să se întrunească abia la 
2 sau 3 iunie și există îndoieli că o 
hotărîre finală va fi luată pînă la 
începutul lunii iunie. In cadrul reu
niunii, miniștrii agriculturii urmează 
să examineze numai una sau două 
schimbări majore față de prima va
riantă a „planului Mansholt“, pro
punere care preconizează aplicarea 
unor prețuri unice la produsele a- 
gricole de la 1 iulie a.c. Singurul 
element nou pe care comisia Pieței 
comune îl acceptă, scrie agenția 
Reuter referindu-se la această reu
niune, este cererea vest-germană ca 
pentru 1964—1965 limitele minime 
și maxime ale prețurilor la produ
sele agricole în cadrul celor „șase“ 
să fie stabilite 
anul trecut.

la nivelul celor de

★
(Agerpres). — DupăROMA 19

cum relatează corespondentul la 
Roma al publicației economice fran
ceze Agefi, citînd cercuri ministe
riale competente, „guvernul italian 
nu va reduce prețul grîului pînă la 
recolta din 1966—1967 în ciuda re
comandărilor făcute de Comisia Pie
ței comune“. Aceasta este concluzia

conversațiilor pe care le-a avut 
Sicco Mansholt, vicepreședinte al 
Comisiei Pieței comune, cu ministrul 
italian al trezoreriei, Colombo, și cu 
ministrul agriculturii, Aggradi, în 
legătură cu proiectul de stabilire a 
unui preț unic la cereale în cadrul 
Pieței comune. Prin acțiunea sa, Ita
lia s-a raliat hotărîrii Germaniei 
occidentale care, după cum se știe, 
s-a pronunțat și mai categoric îm
potriva unui preț unic propus de 
Comisia Pieței comune.

★
Problema aplicării prețului unic la ce

reale în' cadrul Piefei comune formează 
obiectul unui comentariu în ziarul vest- 
german ,,Frankfurter Allgemeine". „Prezen- 
tînd noi propuneri în problema prefului 
comun la cereale — scrie ziarul — Co
misia C.E.E. a tras, în sfîrșit, consecințe 
practice din factorii politici. Pentru prima 
oară, ea a renunțat, înfr-o propunere 
proprie, la stabilirea unui pref comun la 
cereale în 1964 și a amînat această hofă- 
rîre pentru anul 1966. Propunerea, care e 
alcătuită din 4 proiecte, formînd însă un 
tot întreg, prevede o eșalonare în timp 
cu fotul nouă : pînă la 1 februarie 1965 
trebuie prezentată o formă nouă, prelu
crată în amănunt, a normelor piefei ce
realelor ; pînă la 1 iulie 1965, prețurile 
la cereale pentru 1966/1967, în prezent 
stabilite, să fie încă o dată revizuite și 
în caz de nevoie modificate, iar apoi sta
bilite definitiv ; pînă la aceeași dată, tre
buie prezentate Consiliului ministerial pro
puneri privind reglementarea. transportu
rilor de cereale. La 1 septembrie 1965 
trebuie să-i fie prezentat Consiliului mi
nisterial un inventar al tuturor subvenții
lor acordate agriculturii, la 1 iulie 1966 
trebuie să fie aplicate măsurile stabilite 
pe scară națională. Prima etapă a apli
cării planului pe întreaga comunitate ur
mează să înceapă la 1 ianuarie 1966, a 
doua — la 1 ianuarie 1970“.

Obiectivele sindicatelor din Mali
BAMAKO 19 (Agerpres). — In re

zoluția sesiunii extraordinare a U- 
niunii naționale a oamenilor mun
cii din Mali, care a discutat măsu
rile luate de guvern în vederea în
tăririi independenței economice a 
țării, se arată că sindicatele vor mi
lita întotdeauna pentru întărirea in-

dependenței economice șî pentru 
construirea în țară a unei societăți 
din care să fie lichidată exploatarea 
omului de către om. In rezoluție se 
spune că succesele economice obți
nute pînă în prezent de republică 
sînt o dovadă a superiorității căii 
necapitaliste de dezvoltare.

LAOS

• înțelegere între reprezentantul special al șecre- 
tarului general al O. N. U. și autoritățile cipriote 
® Tratative ale guvernului cipriot cu Anglia și Belgia

NICOSIA 19 (Agerpres). — Repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U. în Cipru, Galo Piaza, 
a anunțat că a ajuns la o înțelegere 
cu autoritățile cipriote ca o parte din 
ostatecii ciprioți turci luați la Fa
magusta să fie puși în libertate, iar 
cei ce au încălcat legile să fie urmă
riți pe cale legală. El a declarat că 
președintele Makarios și reprezen
tanții ciprioților turci au consimțit, 
la cererea reprezentanților O.N.U., să 
procedeze la o retragere a unităților 
respective cu 100 de metri de la „li
nia verde“. Galo Piaza a arătat că 
forța O.N.U. acționează cu tot mai 
multă fermitate și o dată cu com
pletarea rîndurilor ei va fi capabilă 
să ia măsuri pentru respectarea în
țelegerilor. La Nicosia s-a anunțat 
că mediatorul O.N.U., S. Tuomioja, 
va pleca la începutul lunii iunie la 
Atena și la Ankara, dar el nu va 
participa la întrunirea de la 4 iu
nie a Consiliului de Securitate con
sacrată problemei cipriote. „Anunța
rea vizitei domnului Tuomioja la A- 
tena și Ankara — transmite France 
Presse — îngăduie să se tragă con
cluzia că diplomatul finlandez a ela
borat liniile mari ale unei soluții pe 
care intenționează să o propună și 
că va ține seama de punctul de ve
dere care 
prioți“.

insulă pentru a se familiariza cu unele 
probleme privind organizarea gărzi
lor naționale. Aceeași agenție preci
zează, citînd surse bine informate, 
că guvernul cipriot duce o serie de 
tratative cu reprezentanții guverne
lor Marii Britanii și Belgiei pentru 
achiziționarea de armament ușor ne
cesar înarmării gărzilor naționale. 
La Nicosia, un purtător de cuvînt 
al forței O.N.U. în Cipru a făcut cu
noscut luni seara că alți 10 ciprioți 
turci au fost arestați de autoritățile 
cipriote grecești. Comandantul for
ței O.N.U. în Cipru, generalul Gya- 
ni, a cerut ministrului afacerilor ex
terne al Ciprului, Kyprianu, să ia 
măsurile necesare pentru eliberarea 
ciprioților turci.

★
IZMIR 19 (Agerpres). — Amiralul 

britanic John Graham Hamilton, 
comandantul șef al forțelor N.A.T.O. 
din Mediterana, a sosit la Izmir. El 
a declarat, referindu-se la problema 
cipriotă : „Este necesar să se gă
sească în mod rapid o soluție aces
tei probleme, deoarece ea interesea
ză toate țările membre ale alianței 
atlantice“. Problema cipriotă a pro
vocat o creștere 
Grecia și Turcia,
bre ale N.A.T.O., ceea ce constituie 
un fapt dezolant“.

CAIRO 19 (Agerpres). — La Cairo 
s-a deschis luni sesiunea Consiliului 
Ligii Arabe la care participă repre
zentanții permanenți ai statelor 
membre. Sesiunea a fost convocată 
pentru discutarea problemelor le
gate de situația din Arabia de sud. 
S-a anunțat că reprezentanța de 
la Cairo a Partidului socialist popu
lar din Aden a primit o telegramă 
în care se arată că autoritățile din 
Aden au dezlănțuit o campanie de 
arestări în rîndul conducătorilor sin
dicali de la baza militară din Aden.

In cadrul unei ședințe extraordi-

Complot la Asuncion

a fost exprimat de ci-

★
Partidului progresist alC.C. al

oamenilor muncii din Cipru a adre
sat un apel ciprioților turci. Timp 
de veacuri, se subliniază în apel, 
ciprioții greci și turci au trăit în 
înțelegere ca frații. In prezent însă 
ei sînt instigați unii împotriva alto
ra. Locul ciprioților turci este ală
turi de cei greci în lupta pentru 
unitate, libertate, independență.

★

Agenția cipriotă de informații 
„Cyprus News Agency“ anunță că ge
neralul G. Karayannis, care a fost nu
mit recent comandant suprem al găr
zii naționale a Ciprului, a vizitat zile
le acestea o serie de localități din

a tensiunii între 
„două țări mem-

ASUNCION 19 (Agerpres). — Mi
nisterul de Interne al Paraguayului 
a anunțat că au fost arestate 10 per
soane, printre care colonelul în re
tragere Alberto Meyer și alți doi 
ofițeri în retragere, sub acuzația de 
complot pentru răsturnarea guver
nului Paraguayan. După cum trans
mite agenția Associated Press, cei 
arestați, caracterizați de autorități 
drept „liberali, adversari ai pre
ședintelui Stroessner“, au pătruns în 
Paraguay venind din Argentina, 
unde trăiau în exil. Ei au luat le
gătura cu diferite cadre ofițerești 
paraguayene, în vederea răsturnării 
regimului lui Stroessner. Agenția 
subliniază că în momentul de față 
în Argentina se află aproximativ 
150 000 de paraguayeni care trăiesc în 
exil, întrucît se opun politicii 
ședintelui Stroessner.

Consiliul de Securitate dezbate plingerea 
Cambodgiei împotriva Vietnamului de sud

pre-

Greve ale metalurgiștilor spanioli
MADRID 19 (Agerpres). — Gre

va minerilor din Asturia, care afec
tează de aproape o lună Spania^ con
tinuă, semnalîndu-se noi âcțiuni 
de solidaritate cu minerii greviști. 
Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, începînd de luni alți 2 000 
de muncitori de la întreprinderea 
i,Nueva Montana Quijano“ (pro
vincia Santander) au declarat

grevă. Muncitorii metalurgiști cer 
reînnoirea contractului colectiv și, 
în semn de solidaritate cu mi
nerii, sprijină cererea acestora 
de îmbunătățire a condițiilor de 
salarizare. Agenția France Pres
se relevă că se așteaptă ca și 
minerii din bazinul carbonifer Te- 
ruel, din centrul țării, să se solida
rizeze cu greviștii din Asturia.

REPUBLICA DOMINICANA

ÎNLOCUIREA UNOR MINIȘTRI NEUTRALIȘTI
externe Quinim Folseria. Acest por
tofoliu fusese atribuit provizoriu 
primului ministru. După cum s-a 
mai anunțat, prințul ■ Sufanuvong, 
vicepremier în guvernul de coaliție 
națională și președintele C.C. al par
tidului Neo Lao Haksai, s-a pro
nunțat în repetate rînduri împotriva 
oricăror modificări în guvernul de 
coaliție.

VIENTIANE 19 (Agerpres). — La 
Vientiane a fost dat publicității un 
comunicat guvernamental cu privire 
la numirea unor miniștri neutraliști 
în locul celor care în urma loviturii 
de stat a elementelor de dreapta 
s-au refugiat în străinătate. Potrivit 
comunicatului, ministrul sănătății, 
Khamsuk Keola, a fost înlocuit cu 
ambasadorul Laosului la Tokio, Ou- 
thong Souvannavong, iar secretarul 
de stat pentru problemele veterani
lor, Heuan Monkhovilay — cu gene
ralul Soukan Vilaysarn. Totodată, în 
comunicat se anunță că ministrul de 
interne Feng Fongsavan va cumula 
și funcția de ministru de externe ră
masă vacantă în urma asasinării la 
1 aprilie 1963 a fostului ministru de

★

TRADIȚII TRUJILLISTE
„Situație politică efervescentă", apre

ciază observatorii referindu-se la Republi
ca Dominicană. Această țară a devenit „o 
țară a arbitrariului, a arestărilor, a vio
lărilor de domiciliu și a asasinatelor po
litice" — scrie revista americană „Na
tion“ — caracterîzînd regimul instaurat 
în toamna anului trecut, cînd o juntă mi
litară l-a răsturnat pe președintele Bosch.

Din relatările presei s-a aflat despre 
recentele incidente grave care au avui 
loc la Santo Domingo, capitala Republi
cii Dominicane. Ele au început cu o grevă 
a șoferilor de taxiuri, în număr de 8 000, 
și a docherilor din port. Circa 800 de 
greviști au fost aresfaji. Tn ce privește 
cauzele grevei este semnificativ ce a de
clarat unul dintre conducătorii sindicatu
lui șoferilor : „Noi nu mai putem mînca, 
dacă prejurile la orez, fasole și banane 
cresc în fiecare săptămînă...". Statisticile 
arată că 40 la sută din populație și trei 
pătrimi din locuitorii capitalei sînt loviți 
de șomaj.

Treptat, grevele au luat un caracter po
litic, mii de demonstranți au protestai îm
potriva „dictaturii militare“, cerînd un 
regim constituțional. Tncercînd să „poto
lească“ demonstrațiile politice, poliția a 
atacat pe demonstranți cu gaze lacrimo
gene și a efectuat arestări masive. $i 
armata a fost mobilizată împotriva popu
lației, primind ordin să procedeze cu 
„energie extremă". Tulburările amenințau 
să cuprindă întreaga țară. Junta militară 
a folosit decretul din 1962 cu privire la 
„starea de urgență“ pe întreg teritoriul 
republicii. Un grup de 29 de persoane au 
și fost expulzate pe calea aerului în Por
tugalia, sosind la Lisabona cu cătușe la 
mîini, însoțite de polițiști dominicani. 
Printre alte măsuri, autoritățile domini
cane au închis posturile de radio „Radio 
Commercial“, „Radio Cristal“ și „R.P.Q”, 
ai căror conducători au fost acuzați de 
„activități subversive“, deoarece au di
fuzat știri despre recentele evenimente.

Ziaristul american Norman Hall relata

ce 
că 
ri
de

juntei, Emilio de Los Santos, el a fost în
locuit cu Donald Reid Cabrai, om de afa
ceri și fost ministru de externe. Acesta 
domină în prezent scena politică, după 
ce a ieșit învingător din criza din aprilie, 
cînd un alt membru al juntei a demisio
nat, de asemenea. Aceasta a fost o ma
nifestare a conflictului dintre cel demi
sionat și forjele armate, ai căror coman- 
danfi exercită o presiune permanentă a- 
supra puterii executive. Se semnalează o 
luptă acerbă pentru putere, în cadrul că
reia generalul Peguero, șeful poliției na
tionale, avînd în subordine 12 000 de oa
meni, încearcă să-și consolideze pozifia.

Membrii juntei intenționează să-și pre
lungească guvernarea provizorie pînă în 
1965, dată la care ar urma să aibă loc 
alegeri prezidențiale. După cum consi
deră observatorii politici, situația din Re
publica Dominicană se aseamănă tot mai

nu de mulf că, după preluarea puterii la 
25 septembrie 1963, junta militaro-civilă 
transformă țara într-un sfat polifist, care 
bate recorduri de cruzime și corupjie. 
Zeci de lideri politici cu vederi democra
tice au fost expulzaji, iar alte cîteva sute 
au fost aresfaji. Este caracteristic în 
privește teroarea ce domnește în fără 
bugetul pe anul în curs al poliției se 
dică la 35,7 milioane dolari, depășind 
două ori prevederile pe anul trecut.

Ziarul „Le Monde", într-un articol consa
crat recentelor evenimente din Republica 
Dominicană, sublinia.că „situația este neli
niștitoare", populația orășenească „mani- ; 
festîndu-și periodic nemulțumirea împo
triva măsurilor polițienești de represalii, 
a blocării salariilor, a creșterii șomajului".

Un alt aspect al situației prezente îl 
constituie dezacordurile din chiar rîndu- 
rile liderilor grupărilor politice care au 
ajuns la putere după răsturnarea lui Bosch. . mult cu rînduielile de pe vremea dicta- 
„Triumviratul" s-a remaniat pînă acum de furii trujilliste. 
două ori. După demisia președintelui E. MIRONESCU

In timpul recentelor tulburări de la Santo Domingo

BANGKOK 19 (Agerpres). — 
Consiliul permanent al blocului 
S.E.A.T.O. s-a întrunit marți dimi
neața la Bangkok într-o ședință ex
traordinară, pentru a face o analiză 
a situației care s-a creat în legătură 
cu Laosul. Au luat parte reprezen
tanții celor opt state membre, pre
cum și oficialități militare ale 
S.E.A.T.O. Deși nu a fost dat publi
cității nici un comunicat, din surse 
informate tailandeze s-a aflat că în 
centrul discuțiilor au stat probleme 
legate de situația militară din Laos.

Intîlnire... cu condiții
KUALA LUMPUR 19 (Agerpres). 

— Marți a început sesiunea parla
mentului Federației Malayeze. In 
discursul rostit la deschidere, regele 
a expus poziția Malayeziei în pro
blema relațiilor cu Indonezia. El a 
subliniat că primul ministru mala- 
yez este gata să participe la o întîl- 
nire tripartită la nivel înalt între 
Indonezia, Filipine și Federația Ma- 
layeză, punînd însă condiții preli
minare de ordin militar pe care ar 
trebui să le accepte Indonezia și a 
exprimat hotărîrea Malayeziei de a 
continua „disputa“ cu Indonezia, lă- 
sînd să se înțeleagă că nu va re
nunța la o asemenea politică decît 
atunci cînd Indonezia va accepta 
pretențiile Malayeziei.

Funeraliile
lui Otto Kuusinen

La 
lui

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
19 mai au avut loc funeraliile 
Otto V. Kuusinen, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S. In cursul 
dimineții, oamenii muncii din Mos
cova au venit la Sala Coloanelor din 
Casa Sindicatelor pentru a-și lua ul
timul rămas bun.

în Piața. Roșie a avut loc un mi
ting de doliu, după care urna cu 
cenușa lui Otto Kuusinen a fost așe
zată într-o nișă din zidul Kremli
nului.

nare, convocată din inițiativa guver
nului R.A.U., Consiliul Ligii țărilor 
arabe a adoptat hotărîri, printre care 
să acorde ajutor multilateral pentru 
eliberarea sudului Peninsulei Arabe 
de ocupație colonială. La propunerea 
Ligii, țările arabe vor organiza neîn- 
tîrziat tratative în care vor exami
na posibilitățile în vederea acordă
rii unui ajutor eficient mișcării de 
eliberare din sudul Peninsulei Ara
be. Țările membre ale Ligii au adre
sat un apel Angliei în care o chea
mă să lichideze bazele sale militare 
aflate în Peninsula Arabă.

La comandă prin radio

„Sonda-1" și-a corectat
mișcarea

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Marți s-a întrunit Consiliul de Secu
ritate pentru a lua în discuție plîn- 
gerea Cambodgiei împotriva încăl
cării frontierei sale din direcția 
Vietnamului de sud. înainte de a 
trece la dezbaterea fondului proble
mei, au avut loc discuții privind in
vitarea la ședința Consiliului de 
Securitate a unui reprezentant al 
Vietnamului de sud. Cu 9 voturi 
pentru și două contra, Consiliul de 
Securitate a hotărît să invite la dez
bateri un reprezentant al acestei 
țări. Reprezentantul Cambodgiei, 
Sonn Voeunsai, a calificat inciden
tele de la granița cu Vietnamul de 
sud drept „un act deiagresiune și o 
violare flagrantă a obligațiilor Car
tei O.N.U.“. El a cerut Consiliului de 
Securitate să recomande convocarea 
în cel mai scurt timp posibil a Con
ferinței de la Geneva asupra Indo- 
chinei. „Este indispensabilă întru-

nirea unei noi conferințe la Geneva 
pentru a preciza atribuțiile Comisiei 
internaționale de control și a-i da 
mijloacele necesare de asigurare a 
controlului generalizat de la fron
tiera Cambodgiei cu Vietnamul de 
sud“. Această conferință ar urma să 
consacre printr-un acord internațio
nal recunoașterea și garantarea neu
tralității și integrității teritoriale a 
Cambodgiei. Reprezentantul Statelor 
Unite, Charles Yost, a declarat că 
S.U.A. sînt dispuse să discute crea
rea unui organ de inspecție sub egi
da Națiunilor Unite, care să împie
dice repetarea acestor incidente. Re
prezentantul Uniunii Sovietice, Ni
kolai Fedorenko, a sprijinit declara
țiile reprezentantului Cambodgiei și 
a propus ca Consiliul de Securitate 
să condamne agresiunea împotriva 
Cambodgiei, cerînd totodată măsuri 
pentru apărarea independenței și in
tegrității teritoriale a Cambodgiei.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 14 mai, în cadrul 
programului stației automate „Son- 
da-1“, s-a procedat pentru a doua 
oară la astrocorecție, în timp ce 
stația se afla la o distanță de 13 mi
lioane kilometri de la Pămînt. Cu 
acest prilej, pe baza unei comenzi 
transmise prin radio de pe Pămînt, 
sistemul de astroorientare a adus 
stația în poziția stabilită, iar instala
ția propulsoare specială de coman
dă i-a comunicat o viteză suplimen
tară de ordinul a 50 metri pe se
cundă. Analiza rezultatelor obținute 
prin măsurători a arătat că siste
mele de astroorientare și corec
ție a mișcării au îndeplinit progra
mul de lucrări stabilit în condițiile 
spațiului cosmic și permit să se so
luționeze problemele legate de co
rectarea precisă a traiectoriei de miș
care a aparatelor cosmice automate. 
La 13 mai, ,ora 18 (ora Moscovei), 
stația „Sonda-1“ avea următoarele 
coordonate : ascensiunea dreaptă — 
5 ore 28 minute, declinația — mi
nus 2 grade 40 minute. Observațiile 
asupra stației automate și recep 
narea informațiilor de la aceasta 
continuă.

NOTE

AFACEREA FERRANTI

Soldați din trupele guvernamentale maltratează un partizan congolez 
la Leopoldville
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SCURTE ȘTIRI
ALGER. Consiliul Păcii din Algeria 

a adresat la 19 mai tuturor forțelor 
păcii din țările bazinului meditera
nean un apel, în care le cheamă la 
pregătirea Conferinței pentru crearea 
unei zone denuclearizate în Marea 
Mediterană. Conferința urmează să 
înceapă la 5 iulie.

BELGRAD. Iosip 
ședințele Republicii 
rative Iugoslavia, a 
Kambona, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Unite Tanganica și Zan
zibar, care se află într-o vizită oficială 
în Iugoslavia.

BEIRUT. Presa libaneză a anunțat 
încetarea din viață a lui Antoine 
Tabet, președintele Comitetului par
tizanilor păcii din Liban, membru al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, laureat al Premiului internațio
nal Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare“.

Broz Tito, pre- 
Socialiste Fede- 
primit pe Oscar

VIENA. Marți s-a deschis cea de-a 
11-a conferință internațională mo
netară la care participă reprezentanți 
a 120 de bănci din S.U.A. și Europa 
occidentală, precum și reprezentanți 
ai guvernelor din aceste țări. După 
cum transmite agenția U.P.I. confe
rința va discuta probleme legate de 
relațiile financiare și monetare inter
naționale.

PARIS. Sosit în capitala Franței, 
primul ministru danez Krag, va avea 
întrevederi cu primul ministru al 
Franței, Pompidou.

WASHINGTON. Chavan, ministrul 
apărării al Indiei, a sosit la Washing
ton. El va avea întrevederi cu minis
trul apărării al S.U.A., McNamara, și 
cu alte oficialități americane.

BUENOS AIRES. La chemarea 
Confederației Generale a Muncii din 
Argentina, luni a început aplicarea 
„planului de luptă“ împotriva creș
terii costului vieții și a șomajului. 
Muncitorii ocupă pe timp de 24 de 
ore diferite întreprinderi, prin 
Trupele federale și poliția din 
Aires au fost puse în stare de

rotație. 
Buenos 
alarmă.

MONTREAL. Agenția
Presse anunță că în orașul Montreal 
au avut loc manifestații organizate de 
o grupare separatistă care urmărește 
separarea provinciei Montreal, de

France

Zilele trecute, Camera Comunelor 
a respins cu 302 voturi contra 236 o 
moțiune de cenzură a deputaților la
buriști în „afacerea Ferranti".

Despre ce este vorba ? Un raport 
al comisiei parlamentare, însărcinată 
cu controlul cheltuielilor publice, a 
stabilit că firma Ferranti, o mare 
companie de armament specializată 
în electronică, a realizat beneficii de 
63 la sută de pe urma realizării con
tractului pentru construirea rachetei 
Bloodhound. Beneficiile societății Fer
ranti — a precizat ministrul aviației, 
Amery — n-ar fi trebuit să depășeas
că 450 000 de lire sterline. Or, potri
vit relatărilor presei, beneficiile v5»au 
ridicat la aproape 5 milioane de lire 
sterline.

Presa occidentală menționează că 
preturile au fost fixate foarte tîrziu, 
aproape după cinci ani de la înche
ierea contractului pentru livrarea ra
chetei. In acel moment, firma Ferranti 
executase două treimi din contract și 
era destul de bine informată asupra 
costului operațiilor și beneficiilor ce 
le va realiza. Se menționează, pe de 
altă parte, un alt fapt, In 1962, unul 
dintre cei doi directori ai companiei 
a deținut pentru cîteva luni postul de 
secretar parlamentar al Minpeî -ului 
Aviației, după care a demisionați din 
proprie inițiativă.

In cadrui dezbaterilor parlamentare, 
s-a cerut ca firma Ferranti să restituie 
suma de 3 750 000 de lire din profi
turile realizate. Dar compania a decla
rat că a și reinvestit milioane de lire 
în noi proiecte de rachete.

Afacerea Ferranti a adus multe ne
plăceri oficialităților. Unii deputafi 
conservatori s-au abținut de la vot, 
cînd a fost prezentată moțiunea labu
ristă de cenzură. Un nou raport oficial 
este așteptat pentru săptămînile care 
urmează.

limbă franceză, de restul Canadei. 
Poliția a ordonat manifestanților să se 
împrăștie dar aceștia au refuzat pro- 
vocînd dezordini. 85 de persoane au 
fost arestate. Montreal este centrul 
mișcării separatiste din Canada.

ANKARA. Marți, în întreaga Turcie 
a fost sărbătorită Ziua tinereții și a 
sportului, precum și aniversarea de
barcării lui Atatürk la Samsun (19 mai 
1919). La Ankara s-a organizat, o 
defilare tradițională pe stadionul ora
șului, în prezența președintelui Repu
blicii, generalul Cemal Gürsel, a pri
mului ministru, Ismet Inönü, și a 
membrilor guvernului.

DJAKARTA. Prin decret guverna
mental au fost confiscate plantațiile 
britanice de ceai și cauciuc din insula 
Java și sudul insulei Sumatra.

BAGDAD. Tribunalul militar a 
pronunțat sentința în procesul foștilor 
membri ai „gărzii naționale“ baasiste 
din localitatea Diwanieh, situată la 
sud de Bagdad. Un acuzat a fost 
condamnat la moarte, patru la mun
că silnică pe viață, iar șase la închi
soare pe termene între 3 și 15 ani.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Buourejti," Piața „Scînteii1’, Tel, 1760 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafio Casa- Scînteil

t

p


