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CASA DE CULTURA
și programul ei

Afișe răspîndite în centrele de 
raion te invită aproape zilnic la ma
nifestările caselor raionale de cul
tură. Multe din aceste instituții des
fășoară o intensă activitate, pe baza 
unor programe bogate din care poți 
alege după preferință, de la simpo
zioane și conferințe pînă la specta
cole și seri distractive.

In aprilie, casa raională de cultu
ră din Sînnicolaul Mare a oferit nu
merosului ei public jurnalul vorbit 
„Viitorul luminos al patriei noastre“, 
informări politice, o seară literară 
consacrată lui V. I. Lenin, expuneri 
de știință popularizată, programe ar
tistice. Unele manifestări s-au refe
rit la probleme actuale ale dezvol
tării intensive și multilaterale a gos
podăriilor colective. întocmindu-și 
programul de activitate după speci
ficul raionului, casa de cultură s-a 
orientat, totodată, și spre satisfa
cerea unei game largi de preocupări 
ale cit mai multor categorii de cetă
țeni. Merită amintite serile culturale 
a căror tematică — „Pe noi ne-a cres
cut partidul“, „Comportarea în so
cietate și în viața personală“, „Ati
tudinea față de muncă“, „Dragostea 
de patrie“ — se adresează mai ales 
tineretului» Pentru femei s-a pre
zentat o expunere despre igiena lo
cuinței ; altădată a avut loc o dis
cuție pe teme culinare.

Se bucură de o mare afluență de 
public manifestările bine organizate 
prin care case de cultură, cum sînt 
cele din Zimnicea, Caracal, Călărași, 
prezintă într-un mod interesant re
alizările poporului nostru în con
strucția socialismului, ajută la cu
noașterea vieții politice interne și 
internaționale.

Prețuirea pe care publicul larg o 
arată celor mai active case de cul
tură își are temeiul în programele 
lor bogate în conținut, în formele de 
prezentare interesante, în varietatea 
manifestărilor pe care le organi
zează. Mai există însă case raionale 
de cultură care nu aduc o contribu
ție activă la îmbogățirea vieții cul
turale a localităților în care își au 
sediul. Zile de-a rîndul casele de 
cultură din Titu și Balș nu oferă 
aproape nimic în afara unor jocuri 
de club. Cît de mult ar putea fi îm
bogățite cu manifestări utile progra
mele casei de cultură din Satu Mare, 
de pildă, dacă atît comisia raională 
de răspîndire a cunoștințelor cultu- 
ral-științifice, cît și cea orășenească, 
ar programa periodic simpozioane și 
conferințe expuse de oamenii cei 
mai competenți din localitate, dacă 
ar atrage mai des în această direcție 
specialiști de la centrul de regiune, 
din Cluj sau din Capitală. Progra
mele unor case de cultură — Roșiori 
de Vede, Turnu Severin — cuprind 
puține acțiuni de informare politică.

Nu trebuie neglijată nici activita
tea formațiilor artistice. La casele 
de cultură din regiunile Oltenia, Ba
nat, București, Argeș, Hunedoara, 
Maramureș s-au dezvoltat mai ales 
corurile și echipele de teatru. Dar 
prea puține case de cultură au bri
găzi artistice de agitație. Ar putea fi 
create, cu artiști amatori, orchestre 
de muzică populară, ușoară și semi- 
simfonică. Stîrnesc interes și cercu

ECONOMIA NOASTRĂ SOCIALISTĂ 
In plin avInt
Despre Breviarul statistic al R, P. Romîne —1964

Breviarul statistic al R. P. Ro
mîne — 1964, apărut recent, ilus
trează convingător, prin graiul lapi
dar al cifrelor, marile realizări ob
ținute de poporul nostru muncitor în 
dezvoltarea economică a țării, pe 
calea desăvîrșirii construcției so
cialiste. Adăugind la șirul acestor 
realizări rezultatele din anul 1963, 
breviarul oglindește faptul că și 
anul trecut — la fel ca în anii pre
cedent — întreaga economie s-a 
dezvoltat armonios, echilibrat, pe o 
linie mereu ascendentă și în ritmuri 
înalte de creștere în toate ramurile.

Cuprinzînd serii de date, în ma
joritatea cazurilor începînd cu anul 
1950, breviarul reflectă realitatea că 
fiecare an al construcției socialiste a 
însemnat o nouă treaptă în creșterea 
neîntreruptă a potențialului econo
mic al țării, a forțelor de producție 
și în ridicarea nivelului de trai al 
poporului. „în anul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării — a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Conferința organizației de partid 
a orașului București — Romînia so
cialistă se înfățișează ca o țară în 
continuu progres, cu o economie 
complexă și o cultură înfloritoare, 
puse pe de-a întregul în slujba 
creșterii bunăstării celor ce mun
cesc“.

★
Rezultatele obținute de țara noas

tră în toate domeniile construcției 
socialiste sînt indisolubil legate de 
aplicarea în mod consecvent de că
tre partidul nostru a politicii leni
niste d* industrializare socialistă, ca 
singura cale pentru făurirea și dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, pentru creșterea ne
contenită a forțelor de producție ale 
țării și valorificarea superioară a re
surselor ei naturale, pentru crește

rile artistice și tehnice. Dacă la Ca
racal există 9 cercuri, în toată regiu
nea Galați, unde sînt 7 case de cul
tură, funcționează doar 11 cercuri. 
La casele de cultură din întreaga 
țară ar putea fi extinse cercurile de 
culegători de folclor, artă populară, 
foto, radio, filatelie și altele, care o- 
feră,, mai ales tinerilor, modali
tăți interesante și plăcute de pe
trecere a timpului liber. Spațiile 
de care dispun casele de cultură 
permit să se organizeze cu succes a- 
semenea manifestări. Păcat însă că 
în unele locuri (la Zalău, Sfîntu 
Gheorghe, Deta) o parte din încă
peri sînt folosite în alte scopuri, în 
detrimentul activității culturale.

O latură esențială a muncii ca
selor raionale de cultură o constituie 
îndrumarea metodică, continuă și 
competentă, a căminelor culturale 
de la sate. Aceasta înseamnă, în pri
mul rînd, experimentarea și genera
lizarea unor noi genuri de mani
festări, extinderea celor mai adec
vate forme de desfășurare a muncii 
culturale în rîndul colectiviștilor, po
trivit cerințelor actuale ale satului, 
în loc să dea căminelor culturale un 
sprijin concret, unii activiști ai ca
selor de cultură se îndeletnicesc cu 
expedierea unor scrisori „metodice“. 
O piedică în îndeplinirea îndatori
rilor legate de munca metodiștilor 
o constituie și faptul că unele sfa
turi populare le încredințează sar
cini ce nu au legătură directă cu 
misiunea lor principală — și, firește, 
aceasta nu poate decît să dăuneze 
bunei desfășurări a activității cul
tural-educative.

îndrumate și sprijinite de comite
tele de cultură și artă, de organele 
de partid locale, casele raionale de 
cultură au largi posibilități de a 
contribui la educarea maselor de 
oameni ai muncii, de a le satisface 
necesitățile culturale. Se impune ca 
aceste posibilități să fie folosite din 
plin.

La Casa de cultură din raionul 30 Decembrie. A fost afișat noul program sâptâmînal
Foto : A. Cartojan

rea nivelului de trai al maselor 
largi și ridicarea țării noastre la ni
velul țărilor celor mai dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Creșterea potențialului economic 
al țării se concretizează în mod sin
tetic în sporirea continuă a ve
nitului național. In perioada 1950— 
1963, venitul național al țării a cres
cut de 3,3 ori. Deosebit de semnifi
cativă apare această creștere dacă 
facem o comparație cu perioada an
tebelică : între 1929—1938, venitul 
național al Romîniei burghezo-mo- 

1950 1955 1959 1962 1963

Producția globală in
dustrială 100 202 293 447 503

Productivitatea muncii în 
industrie pe un salariat 100 160 213 270 292

Volumul investițiilor 100 238 326 604 654

Venitul național 100 192 242 308 330

șierești a crescut numai cu 9,6 la 
sută. O creștere atît de rapidă a ve
nitului național în ultimii 13 ani — 
în medie cu 10 la sută pe an — este 
rezultatul schimbărilor importante 
intervenite în structura și proporții
le economiei naționale, esențială 
fiind sporirea permanentă a rolului 
industriei.

Devenită ramură conducătoare a 
economiei, industria noastră socia
listă s-a dezvoltat în ritm rapid și 
și-a mărit necontenit aportul la spo
rirea venitului național, imprimînd

Noi tipuri de motoare 
electrice

La Uzinele de mașini electrice din 
București a început producția de se
rie a două motoare noi. Unul din 
acestea — un tip de motoi' asincron 
trifazat cu rotorul în scurtcircuit 
pentru ascensoare — înlocuiește mo
torul cu rotorul bobinat folosit pînă 
acum. Noul motor are două viteze, 
una pentru pornire și mers, iar cea
laltă pentru frînare și oprire lentă 
cu precizie. El are un cuplu mare de 
pornire și asigură ascensoarelor un 
mers liniștit, fără zgomot. Alt mo
tor intrat în fabricație de serie la 
Uzinele de mașini electrice din Ca
pitală este destinat pompelor sub
mersibile pentru irigații. El are o 
putere de 7,5 kW și este special con
struit pentru a funcționa sub apă, 
la mare adîncime.

(Agerpres) 
A

In patru porturi
O dată cu noile obiective industriale, 

în vechile orașe dunărene Tr. Mă
gurele, Călărași, Giurgiu și Olte
nița au început să se înalțe blocuri 
de locuințe moderne, diferite con
strucții social-culturale. în acest an, 
în orașul Tr. Măgurele se construiesc 
noi blocuri de locuințe pentru munci
torii, tehnicienii și inginerii combinatu
lui de îngrășăminte chimice. Primele 
trei blocuri cu parter și patru etaje din 
ansamblul ce se ridică în centrul ora
șului au fost date în folosință acum 
cîteva luni; în prezent se lucrează de 
zor la terminarea celorlalte blocuri cu 
aproape 400 de apartamente. în apro
pierea blocurilor se va amenaja o pia
ță, iar lingă gară se va construi și un 
complex comercial. La Giurgiu se apro
pie de finisaj patru blocuri cu 80 de 
apartamente, ridicate alături de cele 
date în folosință pînă acum în centrul

un caracter dinamic creșterii forțe
lor de producție, dezvoltării tuturor 
ramurilor economiei naționale. Ci
frele breviarului arată că produc
ția globală industrială realizată în 
1963 este de 5 ori mai mare față de 
1950 și de 7,4 ori mai mare decît în 
1938. în perioada 1950-1963, produc
ția mijloacelor de producție a cres
cut de 6,2 ori, iar producția bunuri
lor de consum de 3,7 ori. în 1963. 
ponderea industriei în venitul na
țional a fost de 48,1 la sută, față de 
30,8 la sută în 1938.

Din datele cuprinse în breviar se 
desprinde cu putere că sarcinile sta
bilite în Directivele Congresului al 
III-lea al partidului cu privire la 
creșterea producției industriale se 
îndeplinesc cu succes. Este demn de 
remarcat faptul că în primii patru 
ani ai șesenalului (1960-1963) ritmul 
mediu anual de creștere a produc
ției globale industriale a fost de 15 
la sută, ritm superior celui realizat 
în perioada 1951-1959 (12,8 la sută) 
și celui prevăzut pentru întregul șe- 
senal (13 la sută). Bilanțul activită

în ziarul de azi

• Specialiștii își spun părerea :
Masele plastice înlocuitori al 
metalelor (pag. 2-a).

• Eva Szabo — Stațiunile balnea
re In avanpremieră (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).

• Vasile Oros : „Operația Mar- 
quetalla" (pag. 4-a).

împăduririle 
de primăvară

Din datele primite de la Ministerul E- 
conomiei Forestiere reiese că a fost în
deplinit planul împăduririlor de primăva
ră. Pînă acum a fost plantată o suprafafă 
de 52 000 ha, realizîndu-se 80 la sută din 
planul anual de împăduriri. O mare par
te din suprafajä, silvicultorii au plan- 
taf-o cu arbori din specii de mare 
valoare economică cum sint : molidul, la- 
ricele, duglasul, pinul. De-a lungul aproa
pe a 800 km de drumuri din diferite re
giuni au fost sädifi plopi negri hibrizi 
care, pe lîngă faptul că dau o înfățișare 
mai plăcută împrejurimilor, au și o mare 
valoare economică. De asemenea, în lun
cile rîurilor s-au plantat peste 230 ha cu 
răchită. In regiunile Argeș, Bacău, Mu- 
reș-Aufonomă Maghiară, Brașov și în spe
cial Suceava, unde timpul nefavorabil nu 
a permis terminarea împăduririlor la mari 
altitudini, este necesară luarea de măsuri 
pentru tertninarea lucrărilor în următoa
rele zile.

dunărene
orașului. Pe lîngă acestea, vor mai fi 
construite încă 186 de apartamente, din 
care 140 vor fi gata la sfîrșitul anului. 
Recent, a fost dată în folosință o poli
clinică modernă, iar în prezent se des
fășoară lucrările de construcție a unei 
școli cu 24 săli de clasă care va fi ter
minată înainte de începerea anului 
școlar. Noi blocuri de locuințe se con
struiesc și într-un alt oraș de pe malul 
Dunării — Oltenița. De curînd a în
ceput construirea unui ansamblu de 7 
blocuri (parter plus patru etaje) însu- 
mînd 216 apartamente. La Călărași au 
fost date în folosință în acest an trei 
blocuri cu 135 de apartamente. Un alt 
bloc cu 72 de apartamente și magazine 
la parter este în curs de finisaj. In 
acest oraș vor mai fi începute și alte 
blocuri de locuințe, urmînd ca 165 de 
apartamente să fie date în folosință 
pînă la sfîrșitul anului.

ții din primele luni ale anului 1964 
ilustrează de asemenea acest lucru. 
Planul pe primul trimestru a fost 
îndeplinit în proporție de 103 la 
sută, realizîndu-se o producție glo
bală industrială cu peste 16 la sută 
mai mare decît în trimestrul I al 
anului trecut.

Cele mai ridicate ritmuri anuale 
de creștere a producției în perioada 
1951-1963 s-au înregistrat în ramu
rile care condiționează în mod hotă- 
rîtor crearea și dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului și 
introducerea tehnicii moderne în 
toate ramurile economiei : construc
țiile de mașini (21 la sută), chimia 
(22 la sută), energia electrică și ter
mică (16 la sută) etc. Aceasta de
monstrează consecvența cu care 
partidul nostru aplică indicația le
ninistă cu privire la dezvoltarea cu 
precădere a industriei grele, cu ra
mura sa principală — industria con
structoare de mașini.

Prioritatea acordată în procesul 
industrializării dezvoltării industriei 
grele a schimbat cantitativ și calita
tiv structura producției industriale, 
cu urmări favorabile pentru înzes
trarea tehnică a economiei, pentru 
valorificarea superioară a resurselor 
naturale ale țării, pentru comerțul 
exterior. în 1963, partea industriei 
producătoare de mijloace de produc
ție în totalul producției industriale 
a fost de 64,5 la sută, față de numai 
45,5 la sută în 1938. Ponderea indus
triei construcțiilor de mașini în 
producția globală industrială a a- 
juns în 1963 la 27 la sută față de 10 
la sută în 1938, iar a industriei chi
mice la 8,5 la sută față de 2,7 la 
sută. Țara noastră se apropie de 
structura proprie țărilor înaintate 
din punct de vedere industrial.

Crearea și dezvoltarea bazei teh
nico-materiale a socialismului pe 
calea industrializării a fost posibilă 
printr-o politică de investiții bine 
chibzuită. Potrivit cifrelor breviaru
lui, în anul 1963 volumul total al in-

loan RĂVAR
candidat în științe economice 
director general-adjunct al Di
recției Centrale de Statistică

(Continuare în pag. IlI-a)

VIZITA PIIESFDINTILUI REPUBLICII ARABE VIVIEN 
ABDULLAH AL-SALLAL

Convorbiri la Consiliul de Miniștri

La Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne au avut loc joi convorbiri 
între președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și președintele Re
publicii Arabe Yemen, Abdullah 
al-Sallal.

La convorbire au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu și Gogu Rădulescu, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Victor

Dejun oferit de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R. P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer, a oferit joi un dejun în 
cinstea președintelui Republicii Ara
be Yemen, Abdullah al-Sallal.

Au luat parte : Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Alexandru 
Bîrlădeanu și Gogu Rădulescu, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Victor 
Ionescu, ministrul comerțului exte
rior, Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Ioan Constant Manoliu, ministrul 
justiției, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale.

în toastul rostit, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Ion. Gheorghe Maurer, a spus :

Excelență,
Stimați oaspeți,
Dragi tovarăși,
îmi revine deosebita cinste ca, în 

numele Consiliului de Stat al Repu
blicii .Populare Romîne și al Consi
liului de Miniștri, să salut cu bucu
rie prezența în mijlocul nostru a 
Excelentei Sale președintele Repu
blicii Arabe Yemen, mareșalul 
Abdullah al-Sallal, și a celorlalți 
oaspeți yemeniți.

Permiteți-mi să subliniez senti
mentele de caldă simpatie cu care 
poporul nostru întîmpină . pe . înalții 
reprezentanți ai poporului yemenit 
prieten. Dumneavoastră, stimați 
oaspeți, veți simți, fără îndoială, în 
timpul vizitei prin țară, căldura a- 
cestor sentimente prietenești.

Ne bucurăm sincer de realizările 
obținute de Republica Arabă Yemen 
pe linia progresului economic și so
cial și vă dorim noi succese în pro
pășirea continuă a patriei dumnea
voastră libere.

Angajat în activitatea pașnică 
creatoare de construcție a socialis
mului, poporul romîn sprijină efor
turile îndreptate spre consolidarea 
independenței și dezvoltarea multi
laterală, depuse de poporul yemenit 
și alte popoare iubitoare de pace și 
libertate.

Vizita în Republica Populară Ro- 
mînă a Excelenței Voastre și a înal
telor personalități care vă însoțesc 
este o expresie a legăturilor de prie
tenie dintre popoarele noastre și o

LUCRĂRILE AGRICOLE
CU SPRIJINUL 
MECANIZATORILOR

GALAȚI (red. ziarului „Viață 
Nouă”). — întreținerea culturilor 
prășitoare constituie preocuparea 
principală a mecanizatorilor de la 
S.M.T. Cioara-Doicești. Ei au spri
jinit gospodăriile colective pe care 
le deservesc să execute la timpul 
optim și de bună calitate lucrările 
de întreținere recomandate de spe
cialiști. Pînă acum prașila mecanică 
la porumb s-a aplicat pe mai mult 
de 4 300 ha. Suprafețe mai mari au 
fost prășite la gospodăriile colective 
din însurăței, Cioara-Doicești, Gura 
Călmățui.

FIECARE ZI FOLOSITĂ
DIN PLIN

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — în 
gospodăriile colective din regiunea 
Cluj se desfășoară din plin lucrările 
de întreținere a culturilor. în raio
nul Turda, de pildă, s-au prășit pînă 
în prezent peste 2 300 ha cu porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, 
cartofi timpurii și alte culturi. Cele 

Ionescu, ministrul comerțului exte
rior, Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini, și Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului.

Din partea Republicii Arabe Ye
men au participat : general-maior 
Mohamed al-Rainy și Abdul Rah
man al-Eryani, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, general- 
maior Hadi Esa, adjunct al minis
trului apărării, Abdul Gani Motah- 

contribuție importantă la dezvolta
rea acestor legături.

Să ridicăm paharul în sănătatea 
distinsului nostru oaspete, Excelen
ța Sa mareșalul Abdullah al-Sallal, 
în sănătatea celorlalți oaspeți ye
meniți. pentru prietenia trainică 
dintre poporul romîn și poporul ye
menit, pentru pace în lumea în
treagă !

în răspunsul său, președintele Re
publicii Arabe Yemen, Abdullah al- 
Sallal. a spus ‘

Domnule președinte al Consiliului 
de Stat,

Domnule prim-ministru,
Domnilor membri ai guvernului 

romîn,
Dragi domni,
Sîntem fericiți să vizităm patria 

dumneavoastră minunată și să vă 
transmitem cu această ocazie cele 
mai calde mulțumiri pentru invita
ția de a vă vizita și pentru ajutorul 
pe care ni-1 dați.

Din prima clipă cînd am coborît 
la aeroport, am simțit solidaritatea 
și căldura cu care poporul romîn 
ne-a primit și sentimentele de stimă

Spectacol de gală la Teatrul de Operă și Balet
Seara, la Teatrul de Operă și Ba

let al R. P. Romîne, a avut loc un 
spectacol de gală prezentat cu pri
lejul vizitei. în R. P. Romînă a-pre
ședintelui Republicii Arabe Yemen, 
Abdullah al-Sallal.

Au luat parte Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu și Gogu 
Rădulescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Grigore Geamă
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere și

★

In cursul dimineții de joi, mare
șalul Abdullah al-Sallal, președin
tele Republicii Arabe Yemen, și per
soanele oficiale care îl însoțesc, îm
preună cu Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, au vizitat noi cartiere de lo
cuințe din Capitală și edificii social- 

mai mari suprafețe au fost-prășite 
de către colectiviștii din Luncani, 
Luna, Plăești și din alte părți. Gos
podăriile colective din Lunca Mu
reșului, Aiud II, Rădești, din raio
nul Aiud, au plivit grîul și au prășit 
zeci de hectare cu porumb, sfeclă 
de zahăr și alte culturi. Lucrările 
de îngrijire a culturilor au început 
și în alte raioane mai nordice, cum 
este Zalăul. Colectiviștii din Someș- 
Odorhei, de. pildă, au plivit o su
prafață de 865 ha cu grîu.

PREGĂTIRI PENTRU CAMPANIA 
DE VARĂ

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
— Paralel cu lucrările de întreținere 
a culturilor prășitoare, în stațiunile 
de mașini și tractoare din regiunea 
Dobrogea se repară și se revizuiesc 
mașinile agricole care vor fi folosite 
în campania de recoltare a păioase- 
lor. La S.M.T. Chirnogeni toate cele 
84 de combine și 11 prese de balo
tat paie au fost puse în stare de 
funcționare, iar la S.M.T. Castelu, 
Topraisar și altele, lucrările se apro
pie de sfîrșit. 

har, ministru de stat, Mohamed Gaid 
Saif, ministru de stat cu problemele 
președinției, colonel Abdullah al- 
Depy, consilier al președinției, Has
san Makki, consilier al președinte
lui Consiliului de Miniștri, Ahmed 
Fuad Abuliuni, consilier juridic, lo- 
cotenent-colonel Mojahed Hassan, 
director al Cabinetului președinte
lui, și Aly Abdullah al-Matari, se
cretar general al președinției repu
blicii.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

și respect pe care le are poporul ro
mîn față de noi, și la reîntoarcerea 
în țară vom transmite toate acestea 
poporului nostru.

Sîntem convinși și vrem să vă ex
primăm aprecierea noastră că aceas
tă vizită va contribui la întărirea 
legăturilor de prietenie dintre po
porul romîn și poporul yemenit și se 
vor deschide toate porțile pentru a- 
sigurarea dezvoltării prieteniei din
tre cele două popoare.

Permiteți-mi să vă mulțumesc 
pentru acest dejun dat în cinstea 
mea și în cinstea celorlalți membri 
ai delegației noastre.

Permiteți-mi să mulțumesc exce
lenței sale, președintele Consiliului 
de Stat, pentru dragostea și pentru 
solidaritatea de care dă dovadă ex
celența sa și ca reprezentant al pr 
porului romîn față de poporul nc\* 
tru și față de toate celelalte po
poare iubitoare de pace

Trăiască poporul romîn prieten !
Trăiască prietenia cu poporul ye

menit !
Dejunul a decurs într-o atmosferă 

călduroasă.

instituții centrale, oameni de știin
ță, artă și. cultură.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în -R. P. 
Romînă și alți membri ai corpuiui 
diplomatic.

înainte de începerea spectacolu
lui au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Arabe Yemen și 
Republicii Populare Romîne.

Programul a cuprins dansuri și 
cîntece populare romîne.ști, frag
mente din balete și arii din opere.

La sfîrșitul spectacolului, care s-a 
bucurat de succes, au fost oferite 
artiștilor flori din partea președin
telui Republicii Arabe Yemen. 
Abdullah al-Sallal.

★

culturale. Arhitectul șef al orașului 
București, -Horia ■ Maieu, a dat oas
peților explicații. Numeroși bucu- 
reșteni au salutat cu simpatie pe 
președintele Republicii Arabe Ye
men în timpul vizitei sale.

(Agerpres)

Iată una din fotografiile expuse la 
prima expoziție regională a cercu
rilor de fotoamatori deschisă în Pa
latul culturii din Ploiești. Expoziția 
este organizată de consiliul sindical 
regional. Ea cuprinde 270 de foto
grafii artistice realizate de munci
tori, ingineri și funcționari din în
treprinderile ploieștene. De la des
chidere și pînă în prezent expoziția 
a fost vizitată de numeroși oameni 

ai muncii.
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specialiștii îsispunDărerea Masele plastice
ai rrtëtwl.éljqr

• Termoplaste — materiale cu multiple întrebuințări • O mai larga 
popularizare a noilor produse e Legătura strînsă cu activitatea de cercetare

In continuarea discuției privi
toare la problemele valorificării 
superioare a metalului își spune 
astăzi părerea tov. Vasile Gheor- 
ghită, directorul Fabricii de 
mase plastice București.

Utilizarea maselor plastice este o 
cale importantă de economisire a 
materialelor metalice; acestea sînt 
mai ușoare, au o bună rezistență la 
coroziune, iar unele tipuri de mate
riale sintetice au și o rezistență me
canică foarte ridicată, incit pot fi 
folosite și la execuția unor organe 
de mașini. Avantajele folosirii ma
selor plastice în locul celor „clasice" 
în construcția de mașini ca și în con
strucția de locuințe sînt, în general, 
cunoscute: greutatea, manopera de 
prelucrare și prețul de cost sînt 
mult mai mici. De pildă, placa de 
semințe pentru mașinile agricole se 
confecționează din relon într-un 
timp de 33 ori mai mic decît cel ne
cesar realizării ei din fontă, iar pre
țul de cost scade la o cincime. Și, să 
nu uităm, masele plastice, avînd cu
lori vii, dau un aspect mai plăcut 
obiectelor.

Totuși folosirea maselor plastice 
în locul metalelor este încă abia la 
început. întreprinderea noastră pro
duce articole din termoplaste, ma
teriale apte să înlocuiască, într-o se
rie de cazuri, metalele. Folosirea lor 
ca înlocuitori se face însă destul de 
anevoios, deoarece proiectanții din 
industria construcțiilor de mașini 
nu au la îndemînă date suficiente 
cu privire la proprietățile acestor 
materiale. La alegerea materialelor 
plastice s-au scăpat uneori din ve
dere unele din caracteristicile lor 
tehnice și în felul acesta rezultatele 
n-au fost, firește, cele dorite. De

In secția de extrudare a Fabricii de mase plastice București ; se confecționează țevi din material plastic

PE VALEA OLTULUI

STAȚIUNILE BALNEARE ÎN AVANPREMIERĂ
• ULTIMA TOALETĂ © CĂLĂTORULUI NU-I STĂ BINE CU AȘTEPTATUL 
@ ASCENSOARE... DECORATIVE © GAZDELE AȘTEAPTĂ OASPEȚII

Valea Oltului oferă, pe toată întin
derea sa, priveliști pline de farmec. 
Stațiunile balneo-climaterice, locuri 
de recreere și odihnă, sînt vizitate de 
fapt, în tot timpul anului. Cu veni
rea primăverii, însă, începe perioada 
de vîrf. Ce s-a întreprins pentru ca 
oamenii muncii veniți aici să se 
simtă bine ?

In aceste zile, animației de pe stră
zile stațiunilor i se adaugă forfota 
constructorilor, grăbiți să termine 
lucrările de amenajare a vilelor și a 
unor unități comerciale, a unor noi 
instalații necesare tratamentului etc. 
Noul restaurant-terasă de pe artera 
principală din Călimănești va fi în 
curînd la dispoziția vizitatorilor. în
tr-un stadiu avansat se află șijucră- 
rile de extindere a capacității de 
deservire la cantina nr. 3, unde vor 
lua zilnic masa încă 400 de persoa
ne. Lucrează intens și specialiștii care 
montează agregatele frigorifice de la 
blocurile alimentare, cei care veri
fică funcționarea noului cazan ter
mic, montorii compresoarelor pen
tru pompele de iod de la băile Go
vora, muncitorii de la băile de sulf 
din Olănești.

Călătorii sînt așteptați în gara Că
limănești de autobuzul I.G.O., la so
sirea fiecărui tren, pînă seara tîrziu. 
Dar vilegiaturiștii pentru Olănești 
coboară în gara Rm. Vîlcea; cei pen
tru Govora, în gara cu același nume. 
Călătoria spre stațiuni se face mai 
departe cu autobuzele I.R.T.A. Ele 
sosesc și pleacă la ore fixe, nu 
totdeauna corelate cu orele de sosire 
a trenurilor. Iată ce ne relatează co
respondentul nostru Gh. Bîrzu, care 
și-a petrecut concediul la Govora : 
„Una din plecările autobuzului din 
gară este fixată la ora 19,25, cu 4 
minute mai devreme decît sosirea 
trenului cu nr. 2 034. Următorul au
tobuz pleacă după un ceas și zece 
minute, timp în care mai sosește un 
tren. Astfel, se adună călătorii de la 
două trenuri, pentru un singur auto
buz. Unii nu reușesc să urce și rămîn 
în gară pînă a doua zi, deoarece 
noaptea autobuzele nu circulă“. 

aici, unii constructori au tras con
cluzia pripită că masele plastice nu 
pot fi larg utilizate ca înlocuitori ai 
metalului. Ceea ce este cu totul gre
șit. Ce-i drept, nici noi, cei care 
producem piese din aceste materia
le, n-am făcut tot ce trebuia pen
tru buna lor cunoaștere de către 
proiectanți. Cred că în viitor ar pu
tea fi prezentate și popularizate mai 
sistematic. Sînt convins că editarea 
unei reviste de specialitate va veni 
și în ajutorul proiectanților și 
al constructorilor de mașini, o- 
rientîndu-i în privința caracteris
ticilor tehnice ale maselor plastice, 
ale avantajelor lor economice, de- 
terminîndu-i să le folosească tot mai 
mult în locul metalelor, care vor 
putea fi utilizate în alte scopuri.

Producția pieselor din mase plas
tice — care se folosesc pe scară lar
gă în industria electrotehnică, în 
producția de mașini agricole, la in
stalațiile blocurilor de locuințe, fri
gidere, aspiratoare de praf etc. — 
va trebui să crească corespunzător 
cu necesitățile industriei și ale lu
crărilor de construcții. Judecind 
după situația din întreprinderea 
noastră, consider că fabricile de 
mase plastice au la îndemînă sufi
ciente resurse de sporire a capacită
ților lor de producție. Mă refer, de 
pildă, la faptul că se mai lucrează 
cu matrițe avînd o capacitate mai 
mică decît cea nominală a mașinilor. 
La noi în întreprindere aceste ma
trițe vor fi înlocuite treptat pînă la 
sfîrșitul anului, obținîndu-se în felul 
acesta o creștere substanțială a ca
pacităților de producție. Ca urmare, 
vom putea produce noi repere, care 
să înlocuiască pe cele executate din 
aliaje metalice. Cred că așa ar

în felul acesta, pentru o simplă că
lătorie de o jumătate de oră cu au
tobuzul I.R.T.A., poți pierde ceasuri 
întregi. Le-o fi stînd călătorilor bine 
cu drumul, dar nu și cu așteptarea. 
Or, prima impresie asupra modului 
cum e organizată deservirea celor 
veniți la băi omul și-o face de la 
gară. Nu trebuie uitat că mulți vizi
tatori sînt suferinzi, vin pentru tra
tament. Li se poate oare impune o 
așteptare obositoare ?

E adevărat, I.R.T.A. nu este subor
donată întreprinderilor economice 
balneare. Dar oare acest lucru o scu
tește de obligația de a ține seama, 
în organizarea activității sale, în pri
mul rînd, de nevoile și cerințele de 
transport ale stațiunilor de odihnă, 
mai ales acum în plin sezon balnear? 
Este necesar ca Sfatul popular regio
nal Argeș să acorde o mai mare a- 
tenție acestui sector al deservirii și 
să stabilească itinerariile autobuze
lor în funcție și de sugestiile și ce
rințele vilegiaturiștilor.

Popas la biroul 
de primire

Cît de primitoare să fie birourile 
de primire, oamenii, obosiți de 
drum, nu vor să zăbovească prea 
mult prin holurile lor. Operativitatea 
în repartizarea camerelor nu lipsește 
cînd cei veniți nu sînt prea nume
roși. Personalul este atent, plin de 
solicitudine, dă explicațiile cerute. 
Cetățenii mai în vîrstă pot apela și 
la însoțitori care îi ajută la trans
portul bagajelor. Dar cînd sosesc 
grupuri mai mari, birourile de pri
mire sînt parcă luate prin surprin
dere : personalul nu mai face față, 
cei sosiți așteaptă mult pînă se re
zolvă formalitățile.

în dimineața zilei de 7 mai, după 
o călătorie de o noapte întreagă, 
plus așteptarea autobuzului, noii so
siți au mai petrecut 2-3 ore la biroul 
de primire din Olănești pînă s-a sta
bilit unde vor fi găzduiți. Grupuri 
mșri de vilegiaturiști sînt așteptate 
să vină și pe viitor. Este evident că 

trebui să procedeze și tovarășii din 
alte întreprinderi similare.

Aș vrea să arăt că unii benefi
ciari, deși manifestă interes pentru 
masele plastice, se orientează numai 
spre folosirea lor la execuția unor 
piese mici. Este însă evident că pie
sele mărunte cer matrițe pretențioa
se și scumpe, dar nu înlocuiesc can
tități mari de metal. Utilajele noas
tre sînt ocupate cu producția unoi 
astfel de piese, deși ele ar putea 
realiza piese cu un volum mai mare. 
De aceea cred că problema trebuie 
privită și sub prisma asigurării în
locuirii unei cantități cît mai mari 
de metal.

După cum se știe, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini are sarcina să asimileze și 
să producă o serie de utilaje 
pentru producția pieselor din mase 
plastice. O bună parte din lucrări 
sînt executate, dar nu s-a trecut 
încă la omologarea acestor utilaje. 
Urgentarea omologărilor și darea în 
exploatare a acestor mașini de 
mare utilitate va asigura o în
semnată creștere a capacității de 
producție a pieselor din mase plas
tice, va permite înlocuirea unor noi 
cantități de metal.

Mulți proiectanți și constructori de 
mașini, cînd se referă la problema

ECOURI

0 propunere pentru Ministerul învățămintului
Articolul publicat în ziarul „Scîn- 

teia“, semnat de conf. univ. P. Mi- 
rescu și intitulat „Posibilități largi 
de extindere a metodelor matemati- 

nu 11 se poate cere să-și piardă o 
jumătate de zi din concediu așteptînd 
repartizarea în camere. Părerea 
noastră este că studierea experienței 
bune din alte stațiuni, atît în ce pri
vește simplificarea formalităților cît 
și în ce privește organizarea servi
ciilor de primire, ar putea da rezul
tate și aici.

în toate cele patru stațiuni e vă
dită preocuparea de a oferi vizitato
rilor camere confortabile, curate, 
bine mobilate. în plin sezon — cum 
e și firesc — se valorifică fiecare 
colțișor, fiecare spațiu din vilele mai 
vechi sau noi. Am adăuga că ar fi 

In stațiunea Călimănești

înlocuitorilor de metal, nu de puține 
ori afirmă că s-ar cuveni o mai 
mare atenție pentru calitatea mase
lor plastice. Ce preocupări există în 
prezent în privința îmbunătățirii ca
lității maselor plastice? Baza de cer
cetări a I.C.E.C.H.I.M. desfășoară o 
activitate susținută în acest sens. 
Totuși, după părerea mea, ea ar pu
tea obține rezultate mai bune dacă 
și-ar desfășura activitatea pe lîngă 
o fabrică de mase plastice. Spun a- 
ceasta întrucît în privința calității 
produselor unii beneficiari ne fac o 
serie de cereri a căror rezolvare nu 
poate fi concepută fără cercetări a- 
mănunțite. S-ar putea rezolva ast
fel mai operativ multe asemenea 
probleme.

Cred că și sortimentul de materii 
prime este destul de restrîns și con
sider că- Uzinele din Săvinești ne-ar 
putea ajuta mai mult în acest do
meniu. Există multe cereri de piese 
din relon. Sortimentul care ne .este 
furnizat nu-i suficient din punct de 
vedere cantitativ; nu mai vorbim de 
faptul că aspectul și calitatea lui 
mai pot fi îmbunătățite. Practic a- 
vem nevoie de un relon care, acțio- 
nînd în diferite medii, să nu-și mo
difice dimensiunile, să nu absoarbă 
umiditatea.

Cercetătorii ar trebui să se ocupe 
mai susținut și de problemele tra
tamentelor aplicate pieselor din re
lon, ale amestecului relonului cu 
praf de sticlă, cu pulberi metalice, 
grafit. Rezultatele practice ale a- 
cestor cercetări ar duce la înlocui
rea mai avantajoasă a noi și însem
nate cantități de materiale metalice 
cu mase plastice.

ce în economie“ ridică unele pro
bleme care interesează în mod deo
sebit pe economiștii din cadrul insti
tuțiilor centrale și din întreprinderi, 
în activitatea noastră de planificare 
și de analiză economică se simte tot 
mai mult necesitatea folosirii meto
delor matematice moderne pentru 
găsirea soluțiilor optime în stabi
lirea planurilor de producție și în 
folosirea rațională a resurselor ma
teriale și bănești.

Considerăm că transpunerea în 
viață a propunerilor cuprinse în ar
ticolul amintit mai sus ar duce la 
creșterea calitativă a muncii depuse 
de economiștii din instituțiile cen
trale și din marile întreprinderi. Ni 
se pare justă propunerea din articol 
privitoare la organizarea unor 
cursuri post universitare pentru eco
nomiști din aparatul de stat și ma
rile întreprinderi, cursuri care să 
pună accentul pe însușirea matema
ticii superioare și a tehnologiei de 
ramură. Aceasta ar da posibilitate 
ca, în activitatea de conducere și a- 
naliză economică, munca economiș
tilor să capete un conținut mai bo
gat, să devină mai competentă. Con
siderăm că ar fi binevenit în etapa 
actuală dacă Ministerul învățămîn- 
tului ar lua în studiu această pro
blemă.

Un grup de economiști 
din Ministerul 
Industriei Alimentare

de dorit să se manifeste același inte
res și atenție pentru confortul și 
estetica încăperilor, fie că sînt la 
parter, fie la ultimul etaj. Nimic din 
ce poate face viața agreabilă vilegia- 
turiștilor nu poate fi trecut cu vede
rea. La vila „Oltul“ din Călimă- 
neștl, ascensorul zace suspendat în
tre etaje, după cît se spune, din tim
puri „imemorabile”. Acum este păs
trat probabil pentru efectul său de
corativ. Intrînd în hol, poți vedea 
oameni suferinzi oprindu-se în fața 
scărilor și măsurînd din ochi ascen
siunea pe care o au de făcut. Sînt 
neglijențe care creează o proastă 
impresie despre spiritul gospodăresc 
al conducătorilor stațiunii.

Condițiile de tratament
Clima subalplnă, aerul ionizat, nu

meroasele izvoare minerale fac fai
ma stațiunilor de pe Valea Oltului. 
De la cetățenii care își petrec con-

în apropiere de Caracal, un foto
reporter al ziarului nostru a întîlnit 
acest copac neobișnuit care consti
tuie o adevărată curiozitate a naturii 

(Foto : A. Cartojan)

Concurs 
pentru struguri 
de masă

Consiliul Superior al Agriculturii 
organizează în acest an un concurs 
republican pentru struguri de masă. 
Concursul are ca scop stimularea 
extinderii în noile plantații a celor 
mai bune soiuri de struguri de masă 
produse în podgoriile țării noastre, 
popularizarea și generalizarea meto
delor folosite de unitățile fruntașe 
pentru obținerea de producții mari 
și calitativ superioare. Se urmăreș
te, de asemenea, stabilirea unor cri
terii unitare de apreciere a diferite
lor soiuri de struguri de masă. La 
acest concurs, primul de acest fel 
organizat în țara noastră, pot parti
cipa gospodării agricole de stat și 
gospodării colective, institute de în- 
vățămînt și stațiuni agricole expe
rimentale. Notarea și clasificarea 
probelor de struguri de masă pre
zentate la acest concurs se vor face 
de către o comisie de degustare for
mată din cei mai buni specialiști, 
care vor aprecia aspectul exterior, 
gustul și aroma probelor respective. 
Unitățile producătoare de struguri 
de masă, ale căror probe vor fi a- 
preciate de comisie ca superioare din 
punct de vedere calitativ, vor primi 
diplome, premii și medalii.

(Agerpres)

cediul la Govora, Călimănești, Căclu- 
lata și Olănești am auzit aprecieri 
bune cu privire la tratamentul me
dical. Ei sînt înconjurați cu grijă de 
medici și personalul sanitar, orele 
de tratamente sînt respectate, băile, 
împachetările cu nămol, ședințele de 
electroteraple au fost programate 
cu pricepere și grijă ca să le rămînă 
celor veniți la cură și timp suficient 
de odihnă.

Unii vizitatori ne-au semnalat însă 
și deficiențe datorate insuficientei 
atenții a unor lucrători din stațiuni 
pentru condițiile de tratament. Mun
citoarea Maria Dovleac, din Bucu
rești, era nemulțumită de felul cum 
s-a asigurat curățenia în unele ca
bine ale băilor de sulf de la Căli
mănești ; minerul Ștefan Nistor de la 
Vulcan, în tratament la sanatoriul de 
boli profesionale din Căciulata, nu 
reușea să se odihnească din cauza 
gălăgiei permanente din sanatoriu. 
Este de datoria colectivelor de oa
meni ai muncii și a conducerilor sta
țiunilor să dezvolte respectul și grija 
pentru odihna celor veniți la tra
tament.

Și regimul alimentar joacă un mare 
rol în tratamentul medical. Nu e 
deloc ușor să pregătești de 3 ori pe 
zi cîte 12 meniuri pentru sute și mii 
de oameni. Mîncarea suficientă și 
gustoasă, după cum ne-au asigu
rat mai toți vilegiaturiștii cu care am 
stat de vorbă, este preparată sub su
pravegherea dieteticienilor. Cîteva 
sugestii de la cetățeni : ar trebui să 
existe o mai mare varietate în pre
gătirea meselor, ceea ce s-ar putea 
obține prin includerea în mai mare 
măsură a legumelor în meniuri. Sa
latele ar fi și ele bine venite dacă 
și-ar face apariția mai des pe me
sele cantinelor și pensiunilor.

...Iată cîteva impresii dintr-o scurtă 
călătorie de-a lungul Văii Oltului. 
Acordînd acestor localități atenția 
cuvenită, ținîndu-se permanent la 
curent cu modul cum se desfășoară 
deservirea celor veniți la odihnă și 
tratament, gospodarii regiunii și sta
țiunilor se străduiesc să asigure un 
concediu cît mai plăcut oamenilor 
muncii.

Deocamdată, ca să zicem așa, sta
țiunile sînt în avanpremieră. Se fac 
ultimele retușări. Stagiunea se anun
ță animată ca și în alți ani. Pînă 
atunci, gazdele își așteaptă oaspeții.

Eva SZABO

Pe ecranele

cinematografelor

„Cauze 
d ï & p t

La prima vedere, filmul acesta are 
unele trăsături aparținînd genului polițist. 
Ca în orice film polițist care se res
pectă, crima din „Cauze drepte“ e mai 
mult sau mai puțin perfectă, anchetatorul 
e abil sau foarte abil, bănuiala frece de 
la un învinuit la altul, procesul din final 
e senzațional ca și verdictul, iar poanta 
din ultimele secunde e o adevărată lo
vitură de teatru. Ca în orice film polițist 
care se respectă, subiectul — prin ne
prevăzut și răsturnări de situații pline de 
interes — e urmărit de spectatori cu su
fletul la gură. Dar „Cauze drepte" este 
mai mult decît pur și simplu un film po
lițist care se respectă. Este un film foarte 
bun, spumos, de o înaltă ținută artistică, 
care se impune și pentru că adeziunea sa 
la ö acută problematică socială nu e de
loc disimulată, franchețea realizatorului 
Christian laques fiind de apreciat.

„Există totuși o dreptate !" exclamă au
torul prin gura personajului preferat, ju
decătorul de instrucție Gaudet. Dar după 
o clipă de reflecție, se îndoiește și a- 
daugă : „Poate...". Precauție bine intuită, 
fiindcă Gaudet se va convinge pînă la 
sfîrșit că nu există nici o dreptate în jus
tiția pe care o slujește, cu zel, de mulți ani, 
avînd iluzia că apără adevărul. Cazul pe 
care-l anchetează îl face să descopere că 
lumea în care trăiește este nedreaptă. O 
declară cu amărăciune, e prea slab să se 
revolte și părăsește tribunalul dezgustat, 
dezamăgit, aruncînd în urmă doar o pri
vire încărcată de tristețe. E tot ce mai 
poate face. A pipăit crima cu degetele, 
i-a văzut pe criminali cu ochii, monstruoși, 
abominabili, o nevinovată e condamnată 
în fața sa și el nu poate face nimic. Are 
dovezile în mînă, dar nu poate demon
stra nimic. E inteligent și capabil, as în 
profesia sa de anchetator, dar toate în
sușirile nu valorează nimic, pentru că el 
nu servește o „cauză dreaptă". Ce fel 
de cauză și a cui dreptate ? A celui pu
ternic, a celui cu bani, cu foarte mulți 
bani, singurul criteriu care conferă auto
ritate și forță — crima, josnicia, lipsa, 
de conștiință, devenind în jocul de con
veniențe al justiției detalii neînsemnate. 
Bietul Gaudet și-a irosit viața și talentul, 
e i:n om mărunt, pierdut într-un oraș 
imens, agitat și opulent, un oraș indiferent 
cu cei slabi, cu cei care nu se adaptează 
la regulile junglei de asfalt. Personajul 
acesta pitoresc, plin de căldură și uma
nitate — interpretat de Bourvil cu o 
măiestrie care-l amintește pe marele Mircea MUREȘÂN

La Teatrul de stat din Brăila se reprezintă „Stînta Ioana" de Bernard 
Shaw. Iată o scenă din spectacol

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE. — Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne: FAUST — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: SĂRUTUL 
CIANITEI — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): MARIA 
STUART — (orele 19); (Sala Studio): O 
FEMEIE CU BANI — (orele 15,30), AVA
RUL — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not
tara“ (Sala din Bd. Magheru): ZIZI ȘI... 
FORMULA EI DE VIAȚA — (orele 19,30); 
(Sala Studio): BĂIEȚII VESELI — (orele
20) . Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra“ 
(Sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
CEZAR ȘI CLEOPATRA — (orele 19,30); 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahia nr. 76): 
COMEDIA ERORILOR — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie: ȘEFUL SECTORU
LUI SUFLETE — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești: N-AVEM 
CENTRU ÎNAINTAȘ — (orele 19,30). Tea
trul pentru copii și tineret (Sala din str. 
C. Mille): RUY BLAS — (orele 20); (Sala 
pentru copii, din str. Eremia Grigorescu 
nr. 24): NU PREA ALBA CA ZĂPADA 
ȘI MOTANUL DESCĂLȚAT - (orele 16). 
Teatrul satlric-muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy): REVISTA DE ALTĂDATĂ — 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică“ (Sala din 
str. Academiei): PUNGUȚA CU DOI 
BANI — (orele 16). Circul de stat: BER
LINER ATRACTION — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE. — Cauze drepte — 
cinemascop: Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15), București (9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21), Excelsior (10,15; 12,45; 15,15; 
17,45; 20,15), Flamura (9,45; 12; 15,45; 18,15;
20.45) , Feroviar (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30).  Anotimpuri: Republica (10; 12;
14,30; 16,45; 19; 21,15). Un om care nu 
există: Carpațl (10; 12; 14; 16), Grlvița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15). Fără teamă 
și reproș: Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Seara prietenilor filmului: Carpați 
(orele 19). Aventurile unul tînăr — ci
nemascop: Festival (9; 12; 15; 18; 21), Me
lodia (9; 12; 15; 18; 21), Modern (9; 12; 
15; 18; 21). Frații corsicani — cinema
scop: Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30 18,45;
21) , Giuleștl (10; 12,15), Buzeștl (14; 16,15;
18,30; 20,45), Luceafărul (15,15; 17,30; 20), 
Bucegl (la grădină — orele 20,15). Zile 
de fior și rîs: Central (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45). Foto Haber: Lumina 
(de la orele 10 la orele 14 rulează în con
tinuare; 16; 18,15; 20,30). Vacanță la mare: 
Union (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Program 
de filme pentru copii: Doina (orele 10). 
Totul despre Eva: Doina (11,30; 14,30:
17,30; 20,30), Viitorul (15; 17,45; 20,30). Nu 
pleca: Giuleștl (16; 18,15; 20,30). Moment 

Jouvet din „Quai des Orfèvres” — este 
singurul chip luminos din filmul lui Chris
tian Jaques. Celelalte personaje, toate sau 
aproape .toate, formează o galerie de ti
puri reprobabile, de la madame Cathe
rine Dupré, criminală feroce în candoarea 
ei, de la maestrul Cassidi, apărînd strălu
citor, la bară, asasinatul pentru a obține 
condamnarea unei nevinovate, pînă la 
sărmana infirmieră Gina Bianchi, victimă 
a mentalității și a moralei unei lumi în 
care visa să intre prin efracție.

Regizorul Christian Jaques, autor al Ur 
nor filme atît de diferite ca gen și ma
nieră ca : „Cine l-a ucis pe Moș Cră
ciun ?", „Fanfan la Tulipe" sau „Dacă toți 
tinerii din lume", e de data aceasta parcă 
mai clar în afirmarea poziției sale de ar
tist aflat față în față cu „înalta societate" 
— pe care o condamnă vehement, iritat 
poate, dezvăluind în lumina crudă a ecra
nului instituția însăși a justiției transfor
mată de burghezie în sport, teatru, arenă 
a vanităților și farselor, în „splendide" 
desfășurări de pledoarii sforăitoare, în 
sursă de materiale de senzație pentru 
pagina întîia a jurnalelor, în orice, numai 
for al adevărului nu I Bătrîn rutier al ci
nematografului, Christian Jaques face în a- 
cest film o adevărată demonstrație de 
artă și de cultură profesională. Adaptînd 
un roman de Henry Laborde, regizorul și 
colaboratorii săi au respectat toate ri- 
goriile scenariului, narînd lapidar, dar și 
analitic, acțiunea, fixînd personajele în 
memoria spectatorului prin detalii carac
teristice de comportare, plasîndu-le în 
ambianțe specifice, punîndu-le în mînă 
obiectul cel mai elocvent pentru diferen
țierea lor : Gaudet își adună mereu și
returile, are grijă de stilou, își face țigă
rile cu mîna, Cassidi, pe șosea, amăgește 
pe unul rămas în pană etc. Avînd un ro
mancier la îndemînă, regizorul a apelat 
totuși la un dialoghist, adică la acel spe
cialist, inexistent la noi, care știe să pla
seze un verb într-un loc al frazei foarte 
convenabil actorului, care știe să suprime 
un verb, înlocuibil printr-un gest eficace, 
care cunoaște actorii și modalitățile lor 
de exprimare firească. Dialogul, în afara 
însușirilor de frumusețe și expresivitate 
cinematografică, contribuie în mare mă
sură la calitatea interpretării. Ceea ce se 
poate demonstra cu acest film. Adevărat, 
garnitura de actori e strălucită : Bourvil, 
pe care l-am mai amintit, Pierre Bras
seur, în avocatul Cassidi, Marina Vlady, 
în madame Dupré, și Virna Lisi, în rolul 
infirmierei, Distribuția e o calitate a re
gizorului și o mare responsabilitate.

Filmul „Cauze drepte" merită cu pri
sosință să fie văzut, e un spectacol de 
calitate, ecranul lat este admirabil între
buințat. Spectatorul pleacă din sală de 
acord cu autorii.

periculos; Cîntecul fierului; Cățelușul pe 
ghețar: Timpuri Noi (rulează de la ore
le 10 la orele 21 în continuare). Ana
conda: înfrățirea între popoare (10; 15,45; 
18; 20,15), Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Cosmos (16; 18; 20). Un surîs 
în plină vară: Cultural (16; 18,15; 20,30), 
Adesgo (15; 17; 19; 21). A 12-a noapte: 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Liturghia de 
la miezul nopții — cinemascop: Bucegl 
(10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30), Arta (16; 18,15;
20.30) . Germanie, steluțele tale!: Unirea 
(16; 18,15; 20,30), Vitan (10; 18,15; 20,30). 
Kaloian: Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).  Nu se poate fără dragoste: Fla
căra (16; 18,15; 20,30). Intre maluri — 
cinemascop: Munca (15; 17; 19; 21). Hoțul 
din San Marengo: Popular (16; 18,15;
20.30) . Dezrădăcinații: Moșilor (15; 17; 19; 
21). Cavalerul Pardalllan — cinemascop: 
Volga (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Lo
vitură de pedeapsă: Floreasca (16; 18,15;
20,30).  Taxiul morții: Progresul (15; 17; 
19; 21). Dragoste lungă de-o scară: Lira 
(15,30; 18; 20,30), Pacea (16; 18; 20). Li
muzina neagră — cinemascop: Drumul 
Sării (16; 18,15; 20,30). Cele trei lumi ale 
lui Gulliver: Ferentari (16; 18,15; 20,30). 
Douăsprezece scaune: Cotroceni (16; 
18,15; 20,30). Totul rămîne oamenilor: Co- 
lentina (16; 18; 20). Bunica Sabella: Co- 
lentina (la grădină — orele 20,15).

TELEVIZIUNE. — Orele 18,30 — Uni
versitatea tehnică la televiziune: Recep
toare (I), de ing. Livlu Macoveanu. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Primele 
versuri. 19,30 — Filmul „In grădina zoo
logică". 19,40 — Retrospectiva „Al. Clucu- 
rencu". 20,00 — Emisiunea „Săptămîna”. 
21,00 — Filmul satiric „Liniște“. 21,15 — 
Pagini din opere șl balet. In încheiere — 
Buletin de știri șl buletin meteorologic.

Cum va ii VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 

și 25 mai. In țară : Vreme ușor instabilă 
cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse, mai frecven
te fiind în sudul țării, vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul nord-vest. Tempe
ratura staționară. Minimele vor fl cu
prinse între 2 și 12 grade, iar maximele 
între 12 și 22 grade, local mai ridicate. 
In București : Vreme schimbătoare cu 
cerul temporar noros. In cursul după a- 
miezelor averse de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura staționară.
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La Centrul metodologic 
de stomatologie

INFORMAȚII
ACORD INTRE R. P. ROMÎNĂ 

ȘI NORVEGIA PRIVITOR 
LA REGLEMENTAREA UNOR 

PROBLEME FINANCIARE
Un bărbat tînăr urmărea, din 

scaunul căptușit cu material plas
tic, mișcările medicului care schim
ba mereu instrumentele. Tînă- 
rului i se rupsese un dinte și se 
afla acum într-un cabinet al Cen
trului metodologic de stomatologie 
din Capitală, la urgențe. I se făcuse 
în prealabil radiografia rădăcinii 
dintelui pentru a se constata dacă 
este sănătoasă. Medicul lucra repe
de și cu îndemînare. Cu ajutorul 
unui pivot fixat în rădăcină a înlo
cuit dintele lipsă cu o substanță 
acrilică autopolimerizabilă pe care 
a modelat-o după forma celui vechi, 
în 30 de minute substanța s-a în
tărit. Dintele a fost înlocuit atît de 
repede incit tinărului pacient nici 
nu-i venea să creadă.

Unui alt pacient, om mai în vîrstă, 
i s-a aplicat o întreagă proteză den
tară chiar la prima ședință în nu
mai 2—3 ore. Medicul nu folosise 
procedeul obișnuit, conform căruia, 
după extragere, bolnavul urma să 
aștepte o perioadă de vreo două 
luni, pînă la vindecarea gingii
lor, pentru ca apoi să i se facă pro- 
tezarea. El a aplicat o metodă mo
dernă — protezareă imediată. S-a 
dovedit că, după extracția dinților, 
vindecarea țesuturilor se face în 
condiții mult mai bune la adăpostul 
protezei imediate.

Cunoscutele plăci protetice au în
ceput să fie înlocuite în anumite ca
zuri de proteze scheletate — niște 
„bare“ metalice foarte mici pe care 
se montează dinții artificiali. Metoda 
de tratament care a început să se fo
losească e nouă, modernă. Protezele 
scheletate prezintă avantaje : nu 
modifică gustul și nu dau senzația

neplăcută specifică plăcilor proteti
ce ; protejează paradonțiul (a- 
paratul de susținere a dinților), sînt 
mai comode, mai rezistente și mai 
igienice. în cadrul Centrului meto
dologic se acordă o atenție deosebită 
combaterii paradontitelor prin lu
crări protetice, intervenții chirurgi
cale, imobilizarea dinților și reim- 
plantarea.

Imobilizarea dinților se face cu 
așa-zisele șine și gutiere, aparate 
susținătoare confecționate din răși
nă acrilică. Ele sînt fixate pe dinți 
timp de o lună pînă la trei luni, 
după caz. Dispozitivele de susținere 
se aplică de obicei în urma inter
vențiilor chirurgicale asupra para- 
donțiului bolnav și permit vindeca
rea acestuia în condiții optime. Ast
fel, dinți foarte bolnavi, care tre
buiau extrași, au fost salvați. La 
unii pacienți este necesară însă și 
reimplantarea: dintele bolnav este 
extras, tratat, din alveola lui sînt 
îndepărtate țesuturile bolnave, apoi 
el este introdus din nou în alveolă 
și imobilizat cu ajutorul șinelor de 
care am pomenit.

Activitatea Centrului metodolo
gic de stomatologie nu se rezumă 
numai la tratarea cazurilor grele și 
la aplicarea noilor tehnici de trata
ment dentar. Aici sînt instruiți și 
puși la curent cu metodele noi de 
tratament medicii stomatologi din 
Capitală, dentiștii, tehnicienii den
tari, surorile. în același timp, Cen
trul întreprinde o largă acțiune de 
dirijare și control a întregii activi
tăți stomatologice din Capitală.

La 21 mai 1964 s-a semnat la 
București Acordul între Republica 
Populară Romînă și Regatul Norve
giei privitor la reglementarea unor 
probleme financiare. Din partea R.P. 
Romîne acordul a fost semnat de Ni
colae Cristescu, director în Ministe
rul Finanțelor, iar din partea Nor
vegiei, de Dl. Thorvald Stoltenberg, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Norve
giei la București. La semnare au 
participat funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Finanțelor.

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
NAȚIONAL DE MEDICINĂ 

INTERNĂ

Joi au continuat în sala mică a 
Palatului R. P. Romîne lucrările 
Congresului național de medicină 
internă. In cadrul primului punct al 
ordinii de zi, privind ateroscleroza, 
numeroși delegați din țară și invitați 
de peste hotare au prezentat comu
nicări pe teme de specialitate. Au 
urmat discuții și concluzii în legă
tură cu primul punct al ordinii de 
zi. Lucrările continuă.

★

La 21 mai a.c. a plecat spre Ge
neva delegația R. P. Romîne la se
siunea a III-a a Subcomitetului teh- 
nico-științific al Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice. Delegația este con
dusă de acad. prof. Elie Carafoli.

(Agerpres)

SE PESTls HQT-B-KE

VESTI BIN IÄBILE SOCIALISTE
Autotren cu descărcare 
automată

La Uzina constructoare de mașini 
din M tisei a fost realizat prototipul 
unui puternic autotren cu descărca
re automată. El poate transporta 9 
tone de materiale de construcție sau 
de îngrășăminte minerale și este al
cătuit dintr-o autobasculantă și o 
remorcă, care la descărcare se în
clină în oricare din părți. La baza 
construcției stă autocamionul Zil- 
130 (realizat de curînd de Uzinele 
„Lihaciov“ din Moscova) care are 
caroseria metalică în formă ovală, 
ceea ce-i asigură un volum sporit de 
transport.

Aniversarea
Universității din Sofia

La 20 mai a avut loc la Sofia o a- 
dunare festivă cu prilejul împlinirii a 
75 de ani de la înființarea Universită
ții din Sofia. La adunare au participat 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de miniștri și alți conducă
tori de partid și de stat. G. Traikov, 
președintele Prezidiului Adunărit 
Populare, a salutat cadrele didac
tice și studenții și a înminat recto
rului Ordțnul „Gheorghi Dimitrov" 
care a fost decernat universității.

Dumitru MINCULESCU

Intr-unui din cabinetele Centrului metodologic al Capitalei, medicilor 
stomatologi li se demonstrează o metodă nouă de tratament

Foto : M. Cioo

ȘTIRI CULTURALE
Cu prilejul împlinirii a 400 de ani 

de la moartea lui Michelangelo 
Buonarroti, joi a avut loc în Capi
tală o seară culturală organizată de 
Institutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Despre viața 
și opera marelui artist italian a vor
bit prof. Alexandru Bălăci, prorec
tor al Universității București. A fost 
apoi prezentat un program de filme 
și diafilme consacrate vieții și ope
rei lui Michelangelo.

★

In holul cinematografului „Patria“ 
sînt expuse 50 de afișe de film 
privitoare la producții romînești 
și străine care au rulat pe ecranele 
noastre. Este o inițiativă a Direcției 
Rețelei cinematografice și difuzării 
filmelor prin care se urmărește să 
se afle părerile spectatorilor cu pri
vire la afișul de film. La dispoziția 
publicului au fost puse' buletirie în 
care vizitatorii își notează impresiile 
cu privire la cele mai reușite expo
nate. Pînă acum numeroși spectatori 
și-au exprimat părerile și sugestiile 
în legătură cu afișele prezentate.

Academia Republicii Populare Ro
mîne, Ministerul învățămîntului, 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Uniunea scriitorilor și Comi
sia Națională a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. anunță cu profund re
gret că în ziua de 21 mai 1964 a în
cetat din viață academicianul profe
sor Tudor Vianu.

Tudor Vianu s-a născut la Giur
giu, la 27 decembrie 1897, într-o fa
milie de intelec
tuali. După absol
virea facultății de 
litere și filozofie 
din București, stu
diază în Austria și 
Germania, trecînd 
în 1923 doctoratul 
în filozofie la Tü
bingen cu o teză 
asupra poeticei lui 
Schiller.

Conferențiar din 
1927, apoi profe
sor al Facultății 
de litere din Bucu
rești, Tudor Via
nu s-a ilustrat de 
timpuriu prin lu
crări valoroase în 
domeniul filozo
fiei, esteticii și cri
ticii literare : Poe
zia lui Eminescu, 
Imagini italiene,
Idealul clasic al omului, Studii de 
filozofie și estetică, Arta prozatori
lor romîni, Filozofie și poezie, Es
tetica.

Ani de-a rîndul, profesorul Tudor 
Vianu a format generații de tineri, 
fiind unul din reprezentanții strălu
ciți ai învățămîntului nostru uni
versitar.

Activitatea sa de critic și istoric 
literar, ca și cea de scriitor a îm
plinit personalitatea savantului și 
profesorului. Poet de o înaltă fac
tură clasică, traducător a numeroa
se capodopere ale literaturii univer
sale, critic literar veșnic atent să 
surprindă fenomenul literar în ac
tualitatea lui, conferențiar de o 
neuitată strălucire, Tudor Vianu a 
constituit una din marile prezențe 
ale culturii romînești din ultimele 
patru decenii.

După eliberarea patriei noastre, 
activitatea lui Tudor Vianu s-a ridi
cat pe o nouă treaptă, cu o nouă 
strălucire. Dintre numeroasele sale 
lucrări amintim : Probleme de stil 
și artă literară, Literatură universa
lă și literatură națională, Problemele 
metaforei și alte studii de stilistică, 
Ideile lui Stendhal, Studii de lite
ratură universală și comparată, Jur
nal, Dicționar de maxime, Versuri 
etc.

Tudor Vianu a desfășurat o acti
vitate multilaterală. Cărturarul s-a 
integrat fără preget în procesul de 
răspîndire în popor a marilor valori 
culturale naționale și universale. 
Director al Teatrului Național din 
București, director general al Biblio
tecii Academiei R. P. Romîne, direc
tor al Universității populare din Ca
pitală, membru în Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, ca și în co

legiile redacționa- 
le a numeroase e- 
dituri și reviste, 

- Tudor Vianu a 
desfășurat pretu- 

WERjl tindeni o imensă 
activitate de pro
movare și de va
lorificare a litera
turii și artelor.

Activitatea sa 
politică și obșteas
că nu a fost mai 
puțin însemnată. 
Membru al Comi
tetului Național 
pentru Apărarea 
Păcii, Tudor Via
nu a militat cu 
entuziasm pentru 
promovarea idei
lor păcii, umanis
mului și prieteniei 
între popoare. Din 
1958, Tudor Vianu

a jucat un rol însemnat și în marile 
foruri culturale internaționale. Se
cretar general al Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
apoi membru în Consiliul Executiv 
al U.N.E.S.C.O., Tudor Vianu a re
prezentat cu strălucire țara noastră 
în numeroase reuniuni internațio
nale, contribuind în mod activ la a- 
firmarea peste hotare a valorilor 
culturale romînești.

în anul 1962, academicianul Tu
dor Vianu a fost primit în rîndurile 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Pentru eminenta sa activitate 
în desfășurarea revoluției culturale, 
pentru meritele sale de savant, scrii
tor și cetățean, Tudor Vianu a fost 
distins cu Ordinul Muncii clasa I și 
cu titlul de Laureat al Premiului de 
Stat.

Prin dispariția lui Tudor Vianu, 
viața culturală și științifică din țara 
noastră suferă o foarte grea pierde
re. Contribuția lui se înscrie ca un 
capitol de o excepțională valoare în 
cultura patriei noastre. Moartea l-a 
surprins în plină forță creatoare. 
Ultimele pagini pe care Tudor Via
nu le-a scris sînt închinate lui Emi
nescu ; ele capătă azi o adîncă sem
nificație pentru memoria celui care 
și-a închinat toată viața valorificării 
geniului artistic al poporului nostru 
și a integrării Iui în tezaurul culturii 
mondiale.

PREZIDIUL ACADEMIEI R. P. ROMÎNE,
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI,
COMITETUL DE STAT PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ, 
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN R. P. ROMÎNĂ,
COMISIA NAȚIONALĂ A R. P. ROMÎNE PENTRU U.N.E.S.C.O.

Economia noastră socialistă
în plin
(Urmare din pag. I-a)

vestițiilor a fost de 37 miliarde lei, 
de 6,5 ori mai mare decît în 1950. 
Sînt două cifre care reflectă capaci
tatea crescîndă a economiei noastre 
de a îndrepta resurse tot mai mari 
pentru dezvoltarea susținută a for
țelor de producție. în perioada 
1950—1963, volumul total al investi
țiilor făcute în economia națională 
se ridică la peste 252 miliarde lei, 
din care aproape jumătate în anii 
șesenalului. Fondurile cele mai im
portante au fost alocate pentru dez
voltarea industriei (132 miliarde 
lei), agriculturii (40,2 miliarde lei) 
și transporturilor (22,6 miliarde lei). 
Peste o treime din fondurile de in
vestiții s-au cheltuit pentru înzes
trarea ramurilor economiei cu ma
șini, utilaje și instalații moderne.

Orientarea dezvoltării industriei 
pe baze tehnice moderne a fost în
soțită de creșterea gradului de con
centrare a producției în complexe 
industriale și întreprinderi mari, de 
adîncirea specializării întreprinde
rilor. Ca urmare a promovării largi 
a progresului tehnic, a modernizării 
și reutilării întreprinderilor, a ridi
cării calificării cadrelor etc., o par
te tot mai mare din sporul produc
ției industriale s-a realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
care în 1963 a fost de 2,9 ori mai 
mare decît în 1950.

Breviarul oglindește și modifică
rile importante intervenite în repar
tizarea teritorială a forțelor de pro
ducție și creșterea potențialului e- 
conomic al regiunilor, raioanelor și 
orașelor mai puțin dezvoltate.

Progresele mari în dezvoltarea 
continuă și multilaterală a econo
miei au influențat pozitiv schimbu
rile comerciale externe ale țării 
noastre. în structura comerțului ex
terior a scăzut considerabil ponde
rea exportului de produse agricole 
și materii prime și a crescut ponde
rea exportului de produse indus
triale, îndeosebi de mașini și utilaje, 
de produse chimice. Volumul total al 
comerțului exterior a sporit ’ntre 
anii 1950—1963 de peste 4,2 ori.

Dezvoltarea industriei socialiste a
asigurat condițiile pentru crea
rea bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii noastre, pentru îna
intarea treptată, continuă pe mă
sura convingerii țărănimii, pe dru
mul agriculturii socialiste — în 
anul 1962 încheindu-se colectivi
zarea agriculturii. Este clar pentru 
priclne că organizarea marii produc-

a ¥ î n t
ții mecanizate în agricultură, tre
cerea de la agricultura extensivă la 
cea intensivă n-ar fi fost cu putință 
fără industrializarea socialistă, fără 
dezvoltarea unei producții proprii 
de tractoare și mașini agricole, de 
îngrășăminte chimice.

La sfîrșitul anului 1963 agricultu
ra dispunea de 65 000 tractoare fizi
ce, 61 600 de semănători mecanice, 
32 100 combine pentru păioase, pre
cum și alte numeroase mașini care 
contribuie la ridicarea gradului de 
mecanizare a lucrărilor agricole. 
Suprafața arabilă ce revine pe un 
tractor fizic a fost anul trecut de 
152 ha, față de 2493 ha în 1938. 
Numai în perioada 1960—1963 agri
cultura a fost dotată cu peste 43 000 
de tractoare, peste 49 000 semănători 
mecanice și peste 50 000 pluguri de 
tractor. In anul 1963 s-au folosit a- 
proape de două ori mai multe în
grășăminte chimice decît în 1959.

Crearea și lărgirea bazei tehnice- 
materiale a agriculturii socialiste — 
condiție hotărîtoare pentru dezvolta
rea ei intensivă și multilaterală — a- 
plicarea măsurilor cerute de agro
tehnica înaintată, în condițiile extin
derii relațiilor de producție socialis
te, au asigurat sporirea producției a- 
gricole vegetale și animale. Față 
de media anilor 1934—1938, pro
ducția de cereale a fost superioară în 
anii 1951—1955 cu 216 600 tone, în pe
rioada 1956—1960 cu aproape 
1 170 000 tone, iar în anii 1961—1962 
cu 2 130 000 tone. In 1963, deși con
dițiile climaterice au fost nefavora
bile în multe regiuni ale țării, s-a 
realizat o producție de cereale de 
aproape 10,4 milioane tone, cu 
700 000 tone mai mult decît în anul 
precedent. In măsură însemnată a 
crescut și producția animală.

★
Rezultatele obținute în dezvol

tarea economică a țării, în creșterea 
permanentă a venitului național au 
creat o bază trainică pentru spo
rirea sistematică a nivelului de trai 
material și cultural al populației. 
Măsurile luate pe linia creșterii sa
lariului mediu, a scăderii impozitu
lui pe salarii și reducerii sistemati
ce a prețurilor la bunurile de larg 
consum au făcut ca, pe total sala- 
riați, salariul real să crească în pe- 

'rioada 1950—1963 de peste două ori 
Au crescut an de an și veniturile ță
rănimii.

Creșterea veniturilor oameniloi 
muncii s-a concretizat în primul 
rind în sporirea volumului de măr
furi desfăcute prin comerțul so
cialist, care în 1963 a fost de peste 
4 ori mai mare decît în 1950. O 
creștere substanțială se Înregistrea

ză în ultimii ani la desfacerea măr
furilor de folosință îndelungată : 
mobilă, aparate de radio, televizoa
re, frigidere, mașini de spălat și de 
cusut, biciclete etc.

Din cifrele breviarului se desprind 
rezultatele obținute și într-un alt 
domeniu important al ridicării nive
lului de trai: construcțiile de lo
cuințe. Numai în ultimii patru ani 
s-au construit din fondurile statului 
în orașele și centrele muncitorești 
ale țării aproape 162 000 de aparta
mente — la care se adaugă cele 
peste 348 000 de locuințe construite 
în mediul rural, ca urmare a posibi
lităților sporite de care dispune ță
rănimea colectivistă.

Nivelul de trai este determinat nu 
numai de veniturile bănești ale 
populației, ci și de importantele 
mijloace puse la dispoziție de 
către stat, gratuit sau cu plată re
dusă, pentru nevoile social-cultura- 
le. In perioada 1950—1963 cheltuie
lile statului pentru învățămînt, cul
tură, ocrotirea sănătății, asigurări 
sociale de stat, alocații pentru copii 
etc. au crescut de 5,4 ori. în anul 
1963 aceste cheltuieli au fost de 
aproape 19 miliarde lei, respec
tiv 24 la sută din totalul cheltuieli
lor bugetare, ceea ce înseamnă 1005 
lei pe un locuitor, față de 665 lei în 
1959.

S-a lărgit continuu baza materială 
a învățămîntului, culturii, ocrotirii 
sănătății. Prin construirea de noi 
școli s-au creat condiții ca în anul 
școlar 1961/1962 să se înfăptuiască 
generalizarea învățămîntului de 7 
ani și să se treacă la învățămîntul 
general obligatoriu de 8 ani. In anul 
școlar 1963—1964, numărul elevilor 
din școlile de cultură generală a 
fost de aproape două ori mai mare, 
iar al studenților de 4,2 ori mai mare 
decît în 1938; în 1963 revenea un 
medic la 699 locuitori, față de un 
medic la 1895 de locuitori în 1938. 
Instituțiile culturale au cunoscut o 
mare dezvoltare, asigurîndu-se o pu
ternică bază pentru procesul de cul
turalizare a maselor.

★

Realizările obținute de poporul 
nostru, în anii construcției socialis
te, oglindite în Breviarul statistic ai 
R.P.R.-1964, evidențiază cu o mare 
forță justețea politicii partidului 
nostru, caracterul ei profund realist, 
științific. Succesele pe care oamenii 
muncii le-au dobîndit în primii pa
tru ani ai șesenalului și în anul în 
curs, în îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al III-lea al par
tidului, constituie un prilej de în
dreptățită mîndrie și. totodată, un 
îndemn de a munci cu toată rîvna 
pentru progresul neîntrerupt al ță
rii pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste.

•Ar

Pentru organizarea funeraliilor 
academicianului Tudor Vianu s-a 
constituit o comisie formată din : 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședintele 
Academiei R. P. Romîne, acad. Mihai 
Beniuc, președintele Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă, profesor Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în
vățămintului, acad. Mihail Ralea, 
președintele Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
acad. Al. Rosetti, decanul Facultății 
de limbă și literatură romînă, acad. 
George Călinescu, directorul Institu
tului de istorie literară și folclor, 
acad. George Oprescu, directorul- 
Institutului de istoria artei, acad. Gh.

★

Mihoc, rectorul Universității Bucu
rești) Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Pompiiiu Maco- 
vei, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

★

Corpul defunctului se află depus 
în sala de marmură a Casei Scînteii. 
Accesul publicului este permis vi
neri 22 mai între orele 10—13 și 
16—19 și sîmbătă 23 mai între orele 
10—13. Mitingul de doliu va avea 
loc sîmbătă ora 13, în sala de mar
mură a Casei Scînteii. înhumarea se 
va face la cimitirul Bellu, ora 15.

Omagierea memoriei acad. Tudor Vianu la U.N.E.S.C.O.
PARIS 21 (Agerpres). — în legă

tură cu încetarea din viață a acad. 
Tudor Vianu, membru în Consiliul 
Executiv al U.N.E.S.C.O., lucrările 
Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O. 
au fost suspendate în semn de doliu 
în ziua de 21 mai. Președintele Con
siliului Executiv, Rodolfo Baron 
Castro, și directorul general al 
U.N.E.S.C.O., René Maheu, după ce 
au subliniat calitățile și activitatea 
îndelungată a marelui om de știință 
și umanist Tudor Vianu, au trans
mis supleantului reprezentantului

R. P. Romîne la U.N.E.S.C.O., Vasile 
Vlad, profundul lor regret și con
doleanțe guvernului romîn și fami
liei defunctului.

La propunerea lui Rodolfo Baron 
Castro, Consiliul Executiv a păstrat 
un moment de reculegere în memo
ria acad. Tudor Vianu.

Rînd pe rînd, membrii Consiliului 
Executiv și delegații prezenți în sală 
au transmis delegaților romîni con
doleanțe și profundul lor regret pen
tru pierderea ilustrului lor coleg, 
acad. Tudor Vianu.

La combinatul de celuloză și carton din Astrahan (Uniunea Sovietică) 
instalații automate transformă stuful în carton

Mașini 
pentru agricultură

în R. P. D. Coreeană sporește nu
mărul de mașini agricole folosite. 
Anul trecut, pe ogoarele țării au 
lucrat peste 4 000 tractoare și auto
camioane noi, precum și un mare 
număr de alte mașini agricole. 
Pentru anul în curs se preconizea
ză ' ca-industria nord-coreeană să 
completeze parcul de mașini agri
cole cu numeroase noi tractoare, au
tocamioane, mașini agriçole cu trac
țiune animală, precum și cu motoare 
termice și motoare electrice nece
sare irigațiilor.

Magistrala 
Adriaticii

în R.S.F. Iugoslavia rețeaua dru
murilor asfaltate șe dezvoltă conti
nuu. Cea mai importantă dintre șo
selele care sînt amenajate în pre
zent este magistrala Adriaticii, care 
va șerpui. de-a ..lungul întregului 
țărm iugoslav. Anul acesta se vor 
amenaja 370 km din această șosea 
care va fi terminată în mai 1965. Ea 
va fi legată de principalele șosele 
din țară.

Prezențe romînești în străinătate
BRUXELLES 21 (Agerpres). — 

După turneul întreprins cu succes 
la Paris și Haga, ansamblul „Rap
sodia Romînă“ a sosit la Bruxelles 
unde urmează să prezinte o serie de 
spectacole. în seara zilei de 20 mai, 
pe scena Teatrului de operă, în fața 
unui numeros public, „Rapsodia Ro
mînă“ a prezentat primul său spec
tacol la Bruxelles. Au asistat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni politici și nume
roase personalități ale vieții cultu
rale și artistice. Au fost de față șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Bruxelles și membri ai corpului 
diplomatic.

DJAKARTA 21 (Agerpres). — La 
Djakarta a avut loc deschiderea unei 
expoziții de fotografii consacrată

realizărilor poporului nostru pe tă- 
rîmul construcțiilor industriale, de 
locuințe, social-culturale.

în cuvîntul de deschidere, dr. A- 
mir Sutarga, directorul Muzeului 
Central din Djakarta, a subliniat 
importanța expoziției ca mijloc de 
cunoaștere a realizărilor poporului 
romîn în anii de după eliberare. An
drei Goicea, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P.R. la Djakarta, a 
vorbit despre succesele dobîndite de 
țara noastră în domeniile industriei, 
agriculturii, construcțiilor de locuin
țe în cursul celor 20 de ani de la 
eliberarea țării noastre. El și-a ex
primat speranța că această expoziție 
va contribui la întărirea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele romîn și 
indonezian.

Spartachiada 
republicană

In întreaga țară, tinerii sportivi de la 
orașe și sate participă la întrecerile pri
mei etape a marii competifii de masă 
„Spartachiada republicană“, organizată 
în cinstea celei de-a XX-a aniversări a e- 
liberării patriei.

Pînă la 15 mai, în cele 16 regiuni ale 
țării au fost înregistrați peste 3 milioa
ne de concurenji. De o participare masi
vă s-au bucurat concursurile Spartachiadei 
în orașul și regiunea București, în regiu
nile Brașov, Ploiești, Argeș și altele. In 
antrenarea sportivilor la aceste competifii 
s-au evidenfiat regiunile Brașov, Suceava, 
Argeș, Crișana și București.

Competițiile spartachiadei au scos tn 
evidenfă răspîndirea tot mai largă a ra
murilor sportive de bază cum sînt atletis
mul și gimnastica. In regiunea Dobrogea, 
la întrecerile de atletism au luat parte 
21 000 de sportivi, iar la gimnastică a- 
proape 12 000. Cu ocazia desfășurării 
spartachiadei, tinerii din orașe și safe au 
amenajat, prin muncă voluntară, noi baze 
sportive, piste de atletism, sectoare pen
tru aruncări și sărituri, terenuri de fotbal, 
handbal, volei. Concursurile spartachiadei 
sînt însofite pretutindeni de o bogată ac
tivitate cultural-sportivă. In regiunea Ba
cău s-au organizat peste 60 de duminici 
cultural-sportive și o ștafetă în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării.

(Agerpres)

A 11-a etapă a „Cursei Păcii"
De la Karlovy Vary la Liberec, 

pe o distanță, de 218 km și pe un 
traseu cu multe urcușuri, s-a dispu
tat joi cea de-a 11-a etapă a compe
tiției cicliste „Cursa Păcii" Varșovia- 
Berlin-Praga. Ca și în etapa prece
dentă, a fost frig și a plouat torențial. 
Pe șoseaua lunecoasă, fruntașii cla
samentului au pedalat oarecum cu 
prudență și s-au supravegheat reci
proc. Un singur concurent a făcut 
notă discordantă : belgianul Spruyt, 
care, de la km 140, a luat cursa pe 
cont propriu, sosind la Liberec cu 
2’33" înaintea grupului fruntaș.

Echipa de fotbal (tineret) a țării noas
tre va susține duminică o nouă întîlnire 
internațională. Tinerii fotbaliști vor întîl- 
ni de la ora 17,15 pe stadionul Republi
cii valoroasa echipă de tineret a R. P. 
Ungare. Din lotul selecționabililor fac 
' parte, printre alții, Andrei, Lupescu, 
Dinu, Codreanu, Adam, Stoicescu, Petes- 
cu și Frățilă.

★

Tînărul tenisman romîn Ilie Năstase a 
debutat cu o frumoasă victorie în turneul 
internațional din Riga, la care participă 
jucători din R. D. Germană, R. P. Unga
ră, R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă și 
U.R.S.S. în primul tur al probei de sim
plu, Năstase l-a învins cu 0-6 ; 6-4 ; 6-2 ; 
7-5 pe cunoscutul jucător sovietio

Clasamentul etapei : I. Spruyt 
(Belgia) a parcurs 218 km în 5h 
47'40” (medie orară 37,600 km) ; 2. 
Zielinski (R.P.P.) 5h 50’13” ; 3. Smo
lite și în același timp cu Zielinski 
grosul plutonului, care cuprindea și 
pe cei șase cicliști romîni. în clasa
mentul general individual dintre 
cicliștii romîni Moiceanu se află pe 
locul 12, iar C. Dumitrescu pe locul 
17. Pe echipe, reprezentativa noastră 
se menține pe locul 2, după cea a 
R. D. Germane.

Astăzi, etapa a 12-a, Liberec — 
Pardubice (189 km).

ndur i
Moser. Ceilalți doi jucători romîni parti
cipant! la turneu Ion Tiriac și Petre Măr- 
mureanu au obținut la rîndul lor viotorii 
în primul tur. Țiriac a dispus cu 6-2 ;
6- 1 ; 6-4 de Varga (R. P. Ungară) iar
Mărmureanu l-a eliminat cu 7-5 ; 6-3 ;
7— 3 pe polonezul Nowicki.

4r

Sîmbătă și duminică, velodromul Dina
mo dm Capitală va găzdui meciul inter
național de ciclism pe pistă dintre repre
zentativele orașelor București și Sofia. 
Programul meciului cuprinde următoarele 
probe : viteză, 1 000 m cu start de pe 
loc, cursa italiană, urmărire pe echipe, 
cursă cu adițiune de puncte. In prima zi, 
întrecerile încep la ora 16,30, iar dumi
nică de la ora 9.

Fază din ultimul meci demonstrativ 
susținut de echipa proiesionlstă de 
baschet a S.U.A. în compania selec
ționatei Capitalei. Scor ilnal : 130-77 

in favoarea echipei S.U.A.



SClMTEIA Nr. 6264Pag. 4

Tratativele intre delegațiile
guvernamentale ale R.P. Romîne și S.U.A.

mîne. Au participat, în afară de 
membrii celor două delegații, vice
președintele Băncii de export-im
port, Walter Sauer, reprezentanți ai 
Departamentului comerțului și De
partamentului finanțelor.

La 21 mai au continuat la Depar
tamentul de Stat tratativele dintre 
delegațiile guvernamentale ale R. P. 
Romîne și Statelor Unite.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Corespondență specială :

La 20 mai, Averell Harriman, sub
secretar de stat al S.U.A., șeful dele
gației guvernamentale americane, a 
oferit în salonul „Jefferson“ al De
partamentului de Stat un prînz 
în cinstea delegației guvernamen
tale romîne, condusă de Gheor
ghe Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro-

CONFERINȚA 0. N. U. PENTRU COMERȚ 
Șl DEZVOLTARE

GENEVA. (De la trimisul nostru).— 
Comisia nr. 3 pentru ameliorarea co" 
merțului invizibil al țărilor în curs de 
dezvoltare și finanțarea comerțului 
internațional a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva a adoptat joi mai multe 
recomandări. Una dintre acestea, la 
care R. P. Romînă este coautoare 
împreună cu Etiopia, Indonezia, Pa
kistan, R.A.U. și Iugoslavia, reco
mandă, printre altele, transmiterea 
de cunoștințe tehnice țărilor în curs 
de dezvoltare prin măsuri destina
te să ușureze vînzarea în condiții 
favorabile de licențe, de documen
tații tehnice și de noi cunoștințe 
tehnice în general.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor la acest punct, reprezentan
tul R. P. Romîne, Iacob Ionașcu, a 
subliniat importanța transmiterii de 
cunoștințe tehnice și de procedee 
tehnologice pentru dezvoltarea eco
nomică a statelor în curs de dezvol
tare. Avînd aceleași preocupări în 
acest domeniu, a spus vorbitorul, 
Romînia înțelege dificultățile pe 
care Ie întîmpină țările în curs de 
dezvoltare în introducerea de pro
cedee tehnologice noi, în asimilarea 
de noi produse ca și în valorificarea 
resurselor naturale de care dispun.

Fără a se declara împotriva aces
tei recomandări, reprezentanți ai u- 
nor țări industrializate occidentale 
au încercat să aducă amendamente 
la unele paragrafe. Trecîndu-se la 
vot, propunerea a fost adoptată cu 
83 voturi, nici unul împotrivă și pa
tru abțineri.

In aceeași ședință a fost supusă la 
vot propunerea R. P. Romîne referi
toare la livrările de echipament in
dustrial pe credit rambursabile prin 
cote părți din producția obținută.

Se știe că această propunere a fost 
prezentată și în Comisia a 2-a pen
tru comerțul cu produse manufac
turate și semifinite. Această reco
mandare a R. P. Romîne este în a- 
celași timp prima hotărîre de fond 
adoptată de conferință.

Textul recomandării supus votu
lui în Comisia a 3-a conține două 
paragrafe suplimentare care se re
feră la necesitatea ca echipamentul 
livrat în aceste condiții să corespun
dă nivelului tehnic al echipamentu
lui similar din comerțul internațio
nal, iar reexportul produselor de 
rambursare să nu se facă decît cu 
acordul părților interesate. Amen
damentele prevăd, de asemenea, că 
prețul echipamentului livrat ca și al 
produselor de rambursare să aibă 
același nivel cu cel existent pe piața 
mondială. Mai mulți delegați, printre 
care cei din Etiopia, Afganistan, 
Sierra Leone, care au luat cuvîntul 
la acest punct al dezbaterilor, au 
subliniat importanța propunerii ro
mîne pentru progresul țărilor în 
curs de dezvoltare. Propunerea a 
fost adoptată cu 58 voturi, nici unul 
împotrivă și 25 abțineri.

O a treia recomandare supusă vo
tului s-a referit la adoptarea măsu
rilor destinate să sporească încasă
rile provenite din turism ale țărilor 
în curs de dezvoltare. Propunerea 
cere îndeosebi țărilor industrializate 
să favorizeze, prin toate mijloacele, 
dezvoltarea turismului în țările în 
curs de dezvoltare (ajutor tehnic și 
financiar, eliminarea obstacolelor ca 
restricțiile monetare și de vamă etc). 
Această recomandare supusă discu
țiilor într-un text unic care unifică 
cinci propuneri referitoare la turism 
a fost sprijinită de delegatul R. P. 
Romîne. Propunerea a fost adoptată 
cu 82 voturi, nici unul împotrivă și 
7 abțineri.

Manifestații studențești in capitala Venezuelei
CARACAS 21 (Agerpres).— O 

nouă acțiune studențească a avut loc 
la Caracas în semn de protest împo
triva recentei atacări de către poli
tie a unei demonstrații pașnice a 
studenților și elevilor de la școlile 
medii din capitala Venezuelei. Pe 
străzile centrale ale Caracasului stu
denții au organizat o nouă mani
festație. Participanții purtau lozinci 
de protest împotriva abuzului po
lițienesc din țară. Din nou ma
nifestantă au fost atacați de po-

liție, care a rănit numeroase per
soane. în ciuda amenințărilor gu
vernului, Congresul național al 
studenților a hotărît să organi
zeze la Caracas o grevă a elevilor 
de la școlile medii și a studenților 
de la universitate. Ca răspuns la 
această hotărîre, directorul general 
al Ministerului Educației, Lorenzo 
Monroy, a amenințat că va închide 
toate școlile în actualul an de învă- 
țămînt, dacă elevii vor participa la 
această grevă.

Vizita lui N. S. Hrușciov în R.A.U.
CAIRO 21 (Agerpres). —în conti

nuarea vizitei sale în R.A.U., la 20 
mai, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, s-a întîlnit cu conducăto
rii sindicatelor din Republica A- 
rabă Unită. în cadrul întîlnirii au 
rostit cuvîntări Gamal Abdel Nasser 
și N. S. Hrușciov. în aceeași zi, șe
ful guvernului sovietic l-a primit pe 
mareșalul Abdel Salam Aref, pre
ședintele Republicii Irak, aflat la 
Cairo cu care a avut o convorbire 
în probleme interesînd ambele 
părți. El a avut, de asemenea, o con-

vorbire cu Ahmed 
zentantul Palestinei
Arabe. In cursul aceleiași zile, pre
mierul sovietic a primit un grup de 
femei deputate în Adunarea Națio
nală a R.A.U., iar seara a partici
pat la dineul oferit de ambasadorul 
Republicii Irak, Sukri Saleh Zafi, 
cu prilejul vizitei în R.A.U. a lui 
Abdel Salam Aref. La dineu au luat 
parte, de asemenea, președintele 
Nasser și alte personalități din 
R.A.U. Joi, N. S. Hrușciov împreună 
cu Gamal Abdel Nasser au vizitat 
orașul Alexandria.

în Adunarea Națională Franceză

Sukeiri, repre- 
în Liga Țărilor

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 18 
mai a intrat în vigoare acordul cu 
privire la decontările multilaterale 
în ruble transferabile și la organiza
rea Băncii internaționale de colabo
rare economică. Reprezentanți ai

Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane, Mongoliei, Poloniei, Romîniei, 
Ungariei și U.R.S.S. au transmis se
cretariatului C.A.E.R. instrumentele 
de ratificare a acestui acord.

Acțiuni diplomatice în vederea
reglementarii problemei laoțiene

PRESA INTERNAȚIONALĂ
despre evenimente

Dezbateri in jurul proiectului 
de lege electorală

PARIS 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Miercuri după-amiază au început 
în Adunarea Națională Franceză 
discuțiile asupra proiectului guver
namental de modificare a legii e- 
lectorale pentru viitoarele alegeri 
municipale.

Potrivit acestui proiect, sistemul 
reprezentării proporționale aplicat 
pînă acum în localitățile cu peste 
120 000 de locuitori va fi suprimat. 
De acum înainte se va 
tru toate localitățile cu 
de locuitori sistemul cu 
ritară în două tururi

aplica pen- 
pește 30 000 
listă ma jo
de scrutin. 

După primul tur de scrutin va fi 
reținută din totalitatea listelor a- 
ceea care va obține majoritatea

Pohta R. S. A.
condamnată la 0. N

ab-

u
NEW YORK 21 (Agerpres). — In 

ședința din 20 mai a Comitetului 
O.N.U. pentru aplicarea Declarației 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale a 
fost depus un proiect de rezoluție 
care condamnă guvernul Republicii 
Sud-Africane pentru refuzul de 
colabora cu O.N.U. în vederea 
cordării independenței Africii 
sud-vest. Intenția guvernului sud-a- 
frican de a anexa teritoriul Africa 
de sud-vest, se arată în proiect, con
stituie o flagrantă încălcare a Cartei 
O.N.U., constituind un pericol pen
tru pacea și securitatea internațio
nală. Proiectul de rezoluție atrage, 
de asemenea, atenția Consiliului de 
Securitate asupra situației din A- 
frica de sud-vest și cere secretaru
lui general al O.N.U. să depună toa
te eforturile pentru ca Națiunile 
Unite să-și facă simțită influența în 
acest teritoriu și pentru a zădărnici 
intențiile anexioniste ale guvernu
lui Republicii Sud-Africane. Autorii 
proiectului de rezoluție sînt Chile. 
Coasta de Fildeș, India, Irakul, Iu
goslavia, Republica Malgașă, Repu
blica Mali, Sierra Leone, Siria, Tu
nisia, Uruguay, Republica Unită 
Tanganica și Zanzibar și Venezuela.

solută de voturi, celelalte liste sînt 
înlăturate, astfel îneît partidele care 
le-au prezentat și nu au obținut ma
joritate absolută nu vor mai putea 
avea nici un loc în consiliile muni
cipale.

Noua lege electorală interzice, de 
asemenea, fuzionarea listelor în pe
rioada dintre cele două tururi de 
scrutin. In felul acesta, partidele sînt 
lipsite de orice posibilitate de coa
liție pentru al doilea tur de scru
tin. Autorii proiectului de lege ur
măresc ca în felul acesta toate par
tidele de dreapta și de centru să se 
pună de acord cu Uniunea pentru 
noua republică (U.N.R.) încă 
primul tur de scrutin.

Deputății opoziției, printre 
François Mitterrand, din 
Uniunii democratice, Ballanger, de
putat comunist, Dejean, deputat so
cialist, și Clevel, deputat al Cen
trului democratic, au criticat noul 
proiect de lege. Președintele grupu
lui parlamentar socialist, Chandener- 
nagor, s-a pronunțat împotriva noii 
îțnpărțiri teritoriale a celor mai mari 
orașe franceze (Paris, Lyon și Mar
silia) după care cartierele munci
torești care sprijină de obicei parti
dele de stingă vor fi atașate la alte 
cartiere, unde partidele de dreapta 
au mai mulți sprijinitori.

de la

care 
partea

VIENTIANE 21 (Agerpres). — Po
trivit postului de radio „Vocea Lao- 
sului“, trupele neutraliste care se 
opun unirii cu forțele de dreapta, au 
alungat pe unii din comandanții lor. 
Ministerul Apărării din Vientiane a 
anunțat că unitățile neutraliste care 
s-au raliat trupelor de dreapta au 
fost nevoite să se retragă din Valea 
Ulcioarelor. într-un mesaj adresat 
prințului Suvanna Fumma, prințul 
Sufanuvong, președintele Comitetu
lui Central al partidului Neo Lao 
Haksat, declară că înlocuirea unor 
miniștri neutraliști în guvern este 
ilegală. în mesaj se cere pedepsirea 
organizatorilor loviturii de stat îm
potriva guvernului național de coali
ție și restabilirea situației normale 
la Vientiane pentru a se permite re
luarea activității guvernului. Prin
țul Suvanna Fumma a adresat o 
scrisoare copreședinților Conferinței 
de la Geneva pentru Laos în care 
propune inițierea la Vientiane a 
unor consultări între guvernele in
teresate in legătură cu situația din 
Laos.

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, anunță agenția 
TASS, a trimis o scrisoare prințului 
Suvanna Fumma ca răspuns la me
sajul său din 12 mai. în scrisoare se 
arată că U.R.S.S., ca unul din copre
ședinții și participanții acordurilor 
de la Geneva în problema Lăosului, 
va sprijini și în viitor eforturile pri
mului ministru Suvanna Fumma, în
dreptate spre reluarea tratativelor 
cu Neo Lao Haksat, pentru găsirea 
unor căi în vederea normalizării ac-

tivității guvernului de coaliție în in
teresele dezvoltării pașnice a Laosu- 
lui independent și neutru. U.R.S.S. 
— subliniază scrisoarea — s-a pro
nunțat întotdeauna și continuă să 
se pronunțe pentru respectarea 
strictă a acordurilor de la Geneva. 
Caracterizînd ultimele evenimente 
din Laos, Andrei Gromîko arată în 
scrisoare că oricare soluție care va 
ignora interesele uneia din forțele 
politice poate duce la sciziune și, 
în ultimă instanță, la reluarea răz
boiului civil.

★

LONDRA 21 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Reuter, guver
nul britanic a dat publicității o de
clarație oficială în care sprijină 
propunerea prințului Suvanna Fu
mma de a se organiza la Vientiane 
consultări între guvernele interesa
te cu privire la situația din Laos.

★
PARIS 21 (Agerpres). — Guver

nul francez, într-o scrisoare adresa
tă copreședinților Conferinței de la 
Geneva pentru Laos, propune con
vocarea neîntîrziată a unei noi con
ferințe internaționale pentru Laos 
cu participarea reprezentanților ță
rilor care au luat parte 
denta conferință, pentru 
atît situația militară, cit 
blul problemei laoțiene.

la prece- 
a examina 
și ansam-

0 MVA-EXPCmpE

„OPERAȚIA MARQUETALIA“
De cîtva timp, autoritățile colum

biene au inițiat o largă ofensivă îm
potriva mișcărilor țărănești din re
giunea Marquetalia, mobilizînd în a- 
cest scop însemnate contingente ar
mate (după unele surse, vreo 20 000 
de soldați). Generalul Reveiz Pizarro, 
unul dintre șefii militari, a cerut 
președintelui Leon Valencia să au
torizeze începerea unor acțiuni mi
litare imediate și folosirea tuturor 
mijloacelor care ar asigura succesul 
așa-numitei „operații Marquetalia“. 
Intr-adevăr, s-a aflat că se preco
nizează trimiterea unui corp expe- 
diționar, compus din batalioane spe
ciale, bine dotate cu tehnică de 
luptă și avînd sprijinul unităților 
de ayiație. De la început, acest plan 
a provocat împotrivire și indignare 
în rîndurile unor largi pături ale 
populației. O comisie de parlamen
tari și profesori universitari a vizi
tat Ministerul de Război în legătură 
cu operația .anunțată. Unul din 
membrii comisiei, profesorul Alvaro 
Pérez Vives, a calificat drept false 
afirmațiile oficiale potrivit cărora 
ar fi vorba de „reprimarea unor li
deri țărănești delicvenți“. In reali
tate, a spus el, se încearcă reduce
rea la tăcere a țăranilor care „au 
ridicat steagul luptei pentru reven
dicări sociale“. Nu e pentru prima 
oară cînd clasele guvernante colum
biene recurg la forța armată pentru 
a potoli nemulțumirile. Represiunile 
antipopulare din ultimele decenii au 
costat viața a aproape 300 000 de oa
meni. Oficiile de propagandă de la 
Bogota pretind că de șapte ani s-a 
pus capăt acestui curs politic o dată 
cu formarea „Frontului Național“, 
prezentat ca principala realizare în 
viața politică a țării. Este vorba de 
frontul celor două partide „tradițio
nale“ — conservator și liberal — 
care reprezintă burghezia și moșie- 
rimea. De fapt niciodată n-a existat 
vreo intenție reală de a abandona 
politica violenței antipopulare, ci 
numai schimbări tactice care s-o ca
mufleze.

Condițiile în care a luat naștere 
„frontul“ sînt revelatoare în privin
ța scopurilor urmărite. In urma unei 
largi mișcări populare, în mai 1957 
a fost răsturnat regimul de dicta
tură al generalului Rojas Pinilla. 
Poporul însă a fost privat de roa
dele luptei sale. De teamă ca lucru-

rile să nu meargă prea departe, 
o cîrdășie încheiată între căpeteniile 
armatei și marea burghezie a im
pus țării guvernarea de tranziție 
a unei junte militare (din mai 1957 
pînă în august 1958). Inițiatorii noii 
soluții au trebuit să țină seama de 
presiunea nemulțumirii maselor și 
de aceea au procedat la unele mă
suri de liberalizare : încetarea ope
rațiilor împotriva partizanilor, abro
garea decretelor adoptate în timpul 
dictaturii (printre care și cel ce in
terzicea partidul comunist) etc. Dar, 
pe de altă parte, se pregătea o lo
vitură cu bătaie lungă și anume o 
coaliție menită să monopolizeze pu
terea politică pe timp îndelungat,, 
în favoarea oligarhiei, excluzînd 
astfel participarea forțelor de stin
gă. Operația a fost înveșmîntată în 
straie îmbietoare. La 1 noiembrie 
1957 s-a organizat un „plebiscit", 
după care dreptul de a guverna țara 
a fost monopolizat, inițial pentru o 
perioadă de 12 ani, de partidele 
conservator și liberal, intrînd în vi
goare așa-zisul „sistem paritar“ care 
continuă și azi. Sistemul prevede 
împărțirea în mod egal a locurilor 
în guvern și în parlament între li
berali și conservatori. Ulterior, prin
tr-un amendament la constituție, 
s-a consfințit și alternarea obligato
rie a reprezentanților celor două 
partide în postul de președinte al 
țării.

Principalul „argument“ oficial în 
favoarea pactului este versiunea că 
acesta s-ar fi închegat în urma unei 
consultări cu alegătorii. Intr-adevăr, 
datele publicate după plebiscit au 
arătat că peste 4 000 000 de oameni 
au spus „da“. Aici însă trebuie re
ținute următoarele împrejurări. Mai 
întîi, prezența la putere a unei jun
te militare este prin sine .însăși un 
indiciu destul de elocvent asupra li
mitelor impuse libertății de expri
mare. Apoi, chiar și în condiții de 
guvernare „civilă“, istoria țărilor 
latino-americane nu este deloc să
racă în exemple de „minuni electo
rale", cînd, bunăoară, voturile obți
nute de cei aflați la cîrmă depășeau 
numărul cetățenilor înscriși în 
liste. La toate acestea se adaugă 
promisiunile demagogice privind 
„lichidarea pe viitor a posibilităților 
de instaurare a dictaturilor mili-

tare“, încetarea politicii bunului 
plac etc., care au influențat și ele, 
într-o anumită măsură, scrutinul.

Evoluția situației din Columbia o- 
feră suficiente temeiuri pentru a 
califica „sistemul paritar" drept o 
mare fraudă politică — expresie a 
unei orientări net antipopulare. 
Atît guvernul liberal al lui Lieras 
Camargo, cît și (din august 1962) 
actualul guvern conservator al lui 
Guillermo Leon Valencia n-au făcut 
decît să agraveze problemele acute 
ale țării. Economia columbiană 
continuă să fie mutilată de fenome
nul denumit monocultură. Exportul 
de cafea, principala bogăție a țării 
(Columbia este a doua mare produ
cătoare de cafea din lume după 
Brazilia) se află în întregime în 
mîinile companiilor străine, care pe 
deasupra dețin 80 la sută din ex
ploatările petroliere și alte ramuri 
ale economiei, realizînd anual un 
cîștig de peste 300 milioane de dolari. 
Imense întinderi de pămînt aparțin 
unui mic număr de latifundiari, care 
mențin încă multe practici feudale 
rămase de pe vremea dominației 
spaniole. Majoritatea țărănimii este 
lipsită de pămînt. Din 100 de co- 
lumbieni 52 nu știu să scrie și să 
citească. Șomajul a devenit o ade
vărată calamitate, ajungînd să cu
prindă aproape trei milioane de 
oameni (șomeri totali și parțiali) 
coincidență tristă cu cele circa trei 
milioane de pesos cheltuite zilnic 
pentru întreținerea aparatului mili- 
taro-polițienesc și altor servicii ne
productive.

Pe plan politic, domnia bunului plac 
continuă, schimbîndu-se, în răstim
puri, doar cei ce o practică. Sînt fo
losite unități militare pentru re
primarea mișcărilor populiste, pen
tru exterminarea conducătorilor 
sindicali și a fruntașilor politici de 
stînga. Ministrul muncii a declarat 
că „guvernul va trata pe toți con
ducătorii sindicali ca pe infractori 
de drept comun“.

Politicii oligarhiei „paritare“ re
prezentate de așa-zisul „Front Na
țional“ i se opune astăzi din ce în ce 
mai hotărît frontul forțelor populare, 
care militează pentru prefaceri ra
dicale în viața Columbiei pe linia 
progresului și democrației.

Vasile OROS

Demonstrație în capitala Tanganicâl Împotriva terorii rasiale din 
Republica Sud-Africană

■

O navă japoneză de o factură ne
obișnuită, „Sukura Maru“ („Cire-. 
șui“), străbate mări și oceane în 
drum spre Europa. După croazierele 
din ultimii ani în Asia de sud-est, 
America Latină, Oceania și Africa, 
la sfîrșitul lunii mai ea va face pri
ma sa escală europeană la Ge
nova. Este singurul vas din lume 
specializat ca navă-expoziție și are 
pe bordul său „Cel de-al V-lea tîrg 
flotant al industriei japoneze". Timp 
de două luni vasul va vizita 11 por
turi europene.
Vasul, construit fără coș, este auto

matizat în întregime și înzestrat cu 
un sistem de comandă de la distanță 
care permite dirijarea operațiilor de 
pe pasarelă. Pe cei 1 300 metri pă- 
trați de standuri amenajate pe 
„Sukura Maru“, 700 firme vor înfă
țișa publicului 20 000 de articole, 
produse-tip ale industriei japoneze. 
Gama exponatelor variază între 
produse ale industriei grele ca ma- 
șini-unelte, mașini textile, material 
electric etc. și diverse produse ale 
industriei chimice, ale industriei op
tice, textile, precum și numeroase 
instrumente de precizie.

După opinia ziarului francez „Les 
Echos“ vizitele navei constituie „pre
ludiul unei vaste ofensive comer
ciale a Japoniei pe bătrînul conti
nent. Operația face parte dintr-un 
program urmărind lărgirea schim
burilor și în special a exporturilor 
care constituie imperativul numărul 
unu al economiei japoneze“.

Tratativele dintre miniștrii agri
culturii ai Pieței comune în proble
ma fixării unor prețuri unice lo ce
reale. Corespondentul la Bruxelles 
al agenției UPI subliniază că „este 
pentru a treia oară cînd aceștia 
eșuează în încercarea lor de acrea 
o politică comună în problema pre
țurilor agrare". „Eșecul miniștrilor 
agriculturii în a ajunge la un acord 
în această problemă, scrie cores
pondentul agenției menționate, a- 
menință grupul comercial (Piața 
comună — n.r.) cu o nouă criză”.

Agenția reamintește că delegații 
vest-germani au continuat să s 
opună fixării unor prețuri unice la 
cereale. în acest sens, agenția ci
tează declarația ministrului vest- 
german al agriculturii, Werner 
Schwarz, care a precizat că „din 
motive politice, guvernului vest- 
german îi este imposibil să accep
te unificarea prețurilor cerealelor, 
deoarece această unificare ar a- 
duce serioase prejudicii țărănimii 
vest-germane". Tot ceea ce s-a pu
tut realiza la această sesiune a fost 
ca problema în suspensie să fie re
luată în discuție la 2 iunie de că
tre Consiliul miniștrilor afacerilor 
externe ai Pieței comune, deoarece 
ea are „serioase implicații politice".

Buletinul economic al agenției 
FRANCE PRESSE publică o declarație 
a președintelui Asociației țăranilor 
din R.F.G., Edmund Rehwinkel, în 
care se spune că „agricultorii vest- 
germani nu vor accepta niciodată 
o reducere a prețurilor agricole. Ei 
sînt ostili planului Mansholt (plan 
care prevede adoptarea unui preț 
unic la cereale în țările Pieței co
mune — N.R.) deoarece agricultura 
germană are prețurile de cost cele 
mai ridicate, trebuind să suporte o 
fiscalitate mai grea si tarife de 
transport mai ridicate decît agricul
torii din celelalte țări ale comunită
ții, iar compensațiile prevăzute prin 
planul Mansholt nu ar acoperi de
cît o treime din pierderile suferite în 
cazul aplicării acestui plan. A

Ziarul „LE MONDE" publică o știre 
din Bruxelles intitulată „Cei 6 nu au 
înlăturat dezacordul lor asupra uni
ficării prețurilor la cereale". în știre 
se arată că la reuniunea miniștri
lor agriculturii celor șase, începută 
marți la Bruxelles, „imoasul este 
total în ce privește unificarea pre
țurilor la cereale în Piața Comună. 
Cinci țări sînt decise să fixeze un 
preț european unic, care să fie apli-- 
cat în 1966, dar Germania refuză să 
se angajeze asupra acestui lucru", a 
declarat M. Sicco Mansholt 
tul ședinței de dimineață.

■A-
Mișcarea grevistă din 

Ziarul „NEW YORK TIMES" 
„pentru al treilea an consecutiv re
giunea minieră Asturia din nordul 
Spaniei continuă să fie afectată de 
grevă. Actualele greve au început 
cu patru săptămîni în urmă șii _pu- 
prind în prezent peste 40 000 de mi
neri". Ziarul consideră că minerii 
asturieni sînt într-o stare disperată 
și remarcă faptul că ei s-au ridicat 
la luptă în condițiile în care în Spa
nia grevele sînt interzise. Minerii 
n-au avut nici o altă cale de ales 
decît lupta — arată ziarul — în 
timp ce guvernul spaniol, în loc să 
satisfacă revendicările greviștilor, 
preferă să importe cărbune din 
străinătate.

la sfîrși-

Spania.
scrie câ

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK, Consiliul de tutelă al 

O.N.U. s-a întrunit la New York în 
a 31-a sesiune. Pe ordinea de zi fi
gurează examinarea situației din cele 
trei teritorii aflate încă sub tutela 
O.N.U.: Noua Guinee și insula 
Nauru, administrate de Australia, pre
cum și insulele din Pacific (Marshall, 
Mariane și Caroline) administrate de 
S.U.A.

BUDAPESTA. La invitația guver
nului canadian, o delegație guverna
mentală a Republicii Populare Unga
re, condusă de Peter Mod, prim-loc- 
țiitor al ministrului afacerilor externe 
al R.P.U., a plecat spre Ottawa, unde 
va duce tratative privitoare la regle
mentarea relațiilor ungaro-canadiene.

MOSCOVA. La Moscova s-a des
chis o Consfătuire internațională a 
pedologilor. Oameni de știință din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Iugo
slavia, Mongolia, Polonia, Romînia, 
U.R.S.S. și Ungaria vor discuta pro
blemele îmbunătățirii prin îngrășă
minte organice a solurilor, clasificarea 
acestora, sporirea fertilității.

ROMA. La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ita
lian, la 20 mai a sosit la Roma o de
legație a Partidului Comunist din Nor
vegia, condusă de Jorgen Vogt, se
cretar al C.C. al P. C. din Norvegia. 
Delegația va vizita Italia timp de opt 
zile și va avea convorbiri cu membri 
ai conducerii P. C. Italian privind 
probleme de interes comun.

AMSTERDAM. Chaerul 
țiitor al primului ministru 
a sosit în Olanda, într-o vizită de pa
tru zile. In declarația făcută la sosi
re, ministrul indonezian a arătat că în 
cursul vizitei va avea întrevederi cu 
oficialitățile guvernamentale olande
ze, pentru a continua discuțiile în
cepute luna trecută între ministrul de 
externe, Subandrio, și guvernul olan-

Saleh, loc- 
indonezian,

dez. în legătură cu reînnoirea colabo
rării între cele două țări.

NEW YORK. Primarul Berlinului 
occidental, Willy Brandt, și-a înche
iat vizita în S.U.A. El a vorbit in fața 
ziariștilor acreditați pe lingă O.N.U. 
După cum anunță agenția D.P.A., el 
s-a ocupat de problema germană și a 
Berlinului occidental.

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Timing, la invitația președin
telui Republicii Finlanda, dr. Urho 
Kekkonen, președintele R.S.F. Iugos
lavia, Iosip Broz Tito, va face o vizi
tă în Finlanda între 1—6 iunie.

ROMA.
de-a doua
180 000 de oameni ai muncii din in
dustriile textilă și de încălțăminte, de
clarată în semn de protest împotriva 
refuzului patronilor de a încheia noi 
contracte de muncă.

în Italia a început cea 
grevă națională a celor

PARIS. La Paris s-a anunțat oficial 
că în zilele de 3 și 4 iulie președin
tele Franței, de Gaulle, va face o vi
zită la Bonn. în cursul șederii sale în 
capitala R. F. Germane, președintele 
de Gaulle va avea o serie de între
vederi cu cancelarul R. F. Germane, 
Ludwig Erhard, pentru a discuta une
le probleme privind tratatul franco- 
vest-german.

VARȘOVIA. Agenția P.A.P anunță 
că la 20 mai a sosit la Varșovia o 
delegație a Academiei de Științe a 
S.U.A. Delegația va lua cunoștință de 
activitatea unor institute științifice de 
cercetare ale Academiei poloneze de 
Științe și va purta discuții în proble
ma stabilii ii colaborării științifice din
tre cele două academii.

SANTIAGO DE CHILE. Muncito
rii și funcționarii de la compania pe
trolieră națională din Gliile au obținut 
satisfacerea revendicărilor privitoare 
la majorarea salariilor. In fața iminen
ței unei greve generale a personalu
lui din această ramură, administrația 
acestei companii a fost nevoită să 
semneze, în cadrul tratativelor care 
au avut loc cu o delegație a munci
torilor, un nou contract colectiv care 
prevede majorarea salariilor.

NEW YORK. In fața coastei Cali
forniei, la 115 mile sud-vest de Point 
Arena, a fost dată în funcțiune prima 
stație seismologică pe fundul mării. 
Este vorba de un instrument legat 
de stația de coastă printr-un cablu 
prin care transmite automat indicații 
despre ondulațiile seismice de pe fun
dul Pacificului.

In senatul italian s-a pus în discuție necesitatea de a lua măsuri pen
tru a salva Veneția — oraș clădit pe lagune — de efectele distructive 
ale apei. Din datele prezentate în Senat a reieșit că orașul se scufundă 
cu zece centimetri la o sută de ani, dar s-a înregistrat tendința de creș
tere a ritmului de scufundare. Paralel are loc și o creștere a nivelu

lui mării. în fotografie : Vedere din Veneția
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