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Constructorii și montorii de pe 
șantierul fabricii de amendamente 
oalcaroase de la Chiștag, din regiu
nea Crișana, execută ultimele fini
sări exterioare. Ei au terminat con
struirea halelor de concasare și de 
măcinare cu 20 și respectiv cu 35 de 
zile mai devreme decît prevedea 
graficul. Folosind cofrajele glisante, 
ei au reușit să economisească însem
nate cantități de material lemnos și 
au terminat cu 6 luni mai devreme 
ridicarea celor 5 silozuri de mare ca
pacitate. La construirea halelor s-au 
folosit, de asemenea, elemente pre
fabricate, care au scurtat mult timpul 
de execuție.

în hala de măcinare, montarea 
morilor cu bile și a uscătorilor, ca 
și cele două linii tehnologice de la 
secția concasoare au fost terminate 
cu mult înainte de termen.

în prezent se fac ultimele pregă
tiri pentru începerea rodajului meca
nic al utilajelor din secțiile princi
pale ale noii fabrici orădene.

înainte de termen

De pagina I

Studiul activiștilor de partid
Realizarea sarcinilor de mare com

plexitate ale organizațiilor de par
tid depinde într-o măsură hotărî- 
toare de nivelul de pregătire profe
sională, politico-ideologică și de cul
tură generală a comuniștilor care 
lucrează în organele și în aparatul 
de partid. Plenara C.C. al P.M.R. 
din 14—15 aprilie a subliniat înda
torirea organelor de partid de a se 
ocupa în continuare de perfecționa
rea neîncetată a pregătirii cadrelor. 
Faptul că cei mai mulți activiști 
care lucrează în cadrul organizației 
regionale Cluj au absolvit în anii 
trecuți diferite școli de partid, că 
a crescut nivelul lor de pregătire 
politico-ideologică a pus în fața co
mitetului regional problema organi
zării unor forme de studiu care să 
le permită aprofundarea teoriei 
marxist-leniniste, a politicii partidu
lui nostru. Multiple posibilități oferă 
în acest sens studiul individual, la 
care sînt înscriși majoritatea activiș
tilor.

In programul studiului individual

ÎNSĂMlNȚĂRII PORUMBULUI
data de 3 mai 1965

ItGINDA 

□ZZI

BRĂSOV

figurează teme de actualitate refe
ritoare la dezvoltarea economiei na
ționale, la rolul economic al statului 
socialist, la întărirea unității siste
mului mondial socialist și a mișcării 
comuniste mondiale etc.; de aseme
nea, probleme ale vieții interne de 
partid, ca organizarea și controlul 
executării hotărîrilor, perfecționa
rea continuă a stilului de muncă al 
aparatului de partid. N-ar fi sufi
cient însă dacă studiul s-ar limita 
la probleme generale. Pentru cu
noașterea temeinică a politicii parti
dului nostru, o deosebită importan
ță capătă acel studiu care este ast
fel orientat încît să corespundă 
preocupărilor și problemelor speci
fice diferitelor domenii de activi
tate în care muncesc activiștii. Co
mitetul regional a ținut seama de 
aceasta în alcătuirea tematicilor stu
diului
de activiști aparținînd comisiei 
economice a comitetului regional 
aprofundează probleme ale gos
podăririi întreprinderilor socialiste. 
Activiștii care muncesc în dome
niul agriculturii studiază proble
me ale economiei și organizării pro
ducției în cooperativele agricole de 
producție ; o parte a activiștilor din 
sistemul propagandei, culturii și 
științei se perfecționează în dome
niul teoriei marxist-leniniste a cu
noașterii etc.

Studiul se desfășoară pe baza u- 
nei bibliografii largi, cuprinzînd 
opere ale clasicilor marxîsm-leninis- 
mului, documente ale partidului 
nostru, manuale, articole din re
vistele teoretice și de specialitate. 
Lunar au loc dezbateri, conduse de 
secretari sau alți membri ai birou
rilor regional, raionale sau orășe
nești. Activiștii Comitetului raional 
Dej, de exemplu, au realizat o dez
batere vie, deosebit de instructivă, 
pe tema „Dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii". Ei au 
discutat această problemă în lumina 
documentelor de partid, subliniind 
însemnătatea ce o are dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a agricul
turii pentru întreaga noastră econo
mie națională. Apoi s-au referit la 
situația din cooperativele agricole

individual. Astfel, un grup 
activiști ■ aparținînd

de producție din raion și au ana
lizat metodele muncii politice folo
site de organizațiile de bază din a- 
ceste unități pentru sporirea pro
ducției cerealiere și animaliere, tră- 
gînd învățăminte pentru propria lor 
activitate.

Un rol deosebit de important în 
pregătirea politico-ideologică a ac
tiviștilor îl au instruirile lunare, Ia 
care participă toți activiștii, indife
rent dacă sînt sau nu cuprinși în 
învățămîntul1 de partid. Imoadrul a- 
cestor instruiri noi acordăm o mare 
atenție înarmării activiștilor cu cu
noașterea temeinică a hotărîrilor 
conducerii de - partid și de stat, a 
hotărîrilor organelor locale. A fost 
organizată studierea aprofundată 
a unor documente de mare însem
nătate, ca, de pildă, Declarația C.C. 
al P.M.R. din aprilie 1964, lucră
rile sesiunii Marii Adunări Națio
nale din decembrie 1964, hotărîrile 
recentei plenare a C.C. al P.M.R.

Instructajele pe care le fac se
cretarii comitetelor regional, raio
nale și orășenești, cuprinzînd o ana
liză asupra modului cum s-a desfă
șurat munca politică în diferitele 
domenii de activitate și indicînd sar
cinile ce stau în fața activiștilor, le 
dau acestora o orientare clară în 
munca viitoare.

Cerințele lărgirii orizontului de 
cultură generală al activiștilor, ale 
informării lor asupra a tot ceea ce 
e nou în tehnică, știință etc., își 
găsesc, în parte, rezolvarea prin 
conferințele ținute de specialiști în 
cadrul pregătirilor lunare. Astfel, 
tov. Victor Tătaru, director al sta
țiunii de cercetări agricole din Tur
da, a vorbit în fața activiștilor co
mitetului regional de partid despre 
principalele măsuri ce trebuie luate 
pentru obținerea de producții mari 
de porumb în cultură neirigată, iar 
conf. univ. loan Drăgan despre pro
gresul tehnic și 
tarea economiei

termocentralelor Lu- 
în aceste zile se des

fășoară o muncă susținută în vederea 
punerii în funcțiune a noilor agrega
te energetice înainte de termen. Lu
crările de construcție și montaj la 
grupul nr. 5 de la termocentrala Lu
duș sînt avansate față de grafic. A în
ceput montajul turbinei de 200 MW. 
Lucrările de construcție sînt avansate 
și la turnurile de răcire a apei. La 
rîndul lor, constructorii de pe șan
tierul termocentralei de la Fîntînele 
au terminat cu 15 zile mai devreme 
turnarea fundației cazanului de la 
grupul de 100 MW. Au început, de 
asemenea, și lucrările de construcție 
la camera de comandă, la stația de 
tratare a apei și la cele două tur
nuri hiperbolice de răcire.

Pe șantierele 
duș și Fîntînele

Orașe mici au existat dintotdeauna. 
Erau tîrguri cu negustori și meseriași, 
sau orășele cu cîte-o fabrică de 
postav ori de cărămizi, erau așezări 
liniștite din care arareori răzbătea 
cîte-o știre la cronica faptului divers. 
Evenimente de pagina I ? De unde ? 
Pe cine interesa ce se petrece la Sla
tina, ce noutăți oferea cititorului Bîr- 
ladul, ce curiozitate putea stîrni viața 
din Piatra Neamț ? Se părea că mo
notonia și urîtul domnesc peste ase
menea așezări cu o statornicie de eră 
geologică.

Orașe mici există și azi. Dar... 
Chiar acum două zile un tri
mis special comunica din orașul 
Victoria (cel mai vechi oraș 
tînăr I) succese noi, de ultimă oră, 
ale operatorilor de la combinatul chi
mic. Reportaj de pagina I. Micile o- 
rașe au pătruns în pagina l a ziare
lor, în această filă cotidiană din cro
nica țării, pentru că în ele se în- 
timplă ceva esențial, pentru că tră
iesc în ritmul dinamic al construcției 
socialiste.

lată cîteva însemnări surprinse în 
ultimele luni :

Slatina. Dimensiunile marelui com
binat de aluminiu sînt impresionante, 
mai ales dacă te gîndești că n-au 
trecut nici doi ani de la începerea 
lucrărilor. Orașul e mic, dar din pa
tru locuitori unul e constructor. Sla
tina devine un oraș industrial, o a- 
șezare cu blocuri și magazine etc.

Turnu Măgurele. Pe cîmpurile din 
preajma orășelului, năpădite pînă nu 
de mult de buruieni, și-a înălțat co
loanele unul din cele mai mari com
binate chimice din țară. Vechiul oră
șel va fi în curînd un important și 
modern port dunărean.

Tg. Jiu. Care e farmecul, în ce con
stă personalitatea orașului ? In apele 
Jiului și în operele lui Brîncuși ? în 
urmă cu cîțiva ani, desigur. Dar a- 
cum ? După ce ai parcurs cîteva hale 
ale modernului combinat de indus

trializare a lemnului (comenzi automa
te, tablouri cu semnale electronice, 
muncitori-supraveghetori), după ce ai 
privit turnurile și enormele instalații 
ale fabricii de ciment de pe malul 
drept al Jiului îți dai seama că perso
nalitatea orașului a căpătat noi tră
sături. Operele lui Brîncuși nu mai 
sin* singure.

Brad. Ziarul hunedorean „Drumul 
Socialismului*' așează sus, pe trei co
loane, o cronică însoțită de două foto
grafii : „Tinerețe, melodii" — specta
colul ansamblului Casei raionale de 
cultură din Brad.

Am avut prilejul să vizităm acest 
mic oraș al minerilor. Transcriem din 
carnet : In ultimii ani — 1 462 apar
tamente noi. In această primăvară — 
111 000 ore de muncă gospodărească 
pentru înfrumusețarea orașului (orașul 
nu are decît vreo 13 mii de locuitori). 
Se plantează panseluțe, trandafiri, 
miozofis — 300 000 în prima etapă.

Minerii Apusenilor, minerii „Țării 
de piatră" trec printre blocuri cu 
cascheta pe cap, 
mînă, iau 
intră la 
„Perla".

„Artiștii 
Deva — 
ari> din operete, care 
adevărate cascade 
Exact I l-am văzut în 
la București, în finala 
cursului artiștilor amatori.

Orașe mici au existat și există și 
azi. Dispare însă spiritul lor de 
altă dată, orizontul lor mărginit, viața 
lor anonimă, înecată în plictiseală, în 
întunericul ulițelor.

Aici au apărut turnurile unei 
fabrici, dincolo, linia modernă a u- 
nui cartier nou, peste tot te așteaptă 
o casă de cultură, te atrage un spec
tacol.

Micile orașe trăiesc tot mai des 
evenimente de pagina I.

un aperitiv 
magazinul

minerii 
printre blocuri 

cu lămpașul în 
la bufetul nou, 
„Corina”, la

brădeni — 
au întregit

scrie ziarul din 
spectacolul cu 

au adus în sală 
de aplauze"... 
urmă cu un an 
pe fără a con

Paul DIACONESCU

trolul său în dezvol- 
nationale.

lon BEU 
secretar al 
de partid

Comitetului regional 
Cluj

(Continuare în pag. V-a>

cu S. U. A.

Cambodgia a rupt 
relațiile diplomatice

Șeful sfatului cambodgian, Norodom 
Sianuk, a anunjat că la 3 mai Cam- 
bodgia a rupt relațiile diplomatice cu 
Statele Unite. Sînt menținute, însă, re
lațiile consulare, astfel încît legăturile 
turistice și comerciale dintre cele 
două țări să nu fie întrerupte. Sianuk 
a precizat că în cazul în care Statele 
Unite vor deveni mai agresive față de 
țara sa, Cambodgia va întrerupe și 
relațiile consulare, dar dacă ele vor 
respecta integritatea teritorială, neu
tralitatea și independența Cambodgiei 
atunci relațiile diplomatice cu S.U.A. 
vor fi restabilite.

ci discuție Înaintea începerii lucrărilor de fntre|inere la unul din furnalele 
Hunedoarei

După cum transmite agenția 
Associated Press, în cartierele din 
Santo Domingo, ocupate de insur
genți, continuă să se tragă focuri 
sporadice de armă împotriva pa
trulelor americane intervenționis- 
te. Capitala țării este complet 
ruptă de exterior, comunicațiile 
telefonice, telegrafice și radiofo
nice fiind suspendate din cauza 
lipsei curentului electric.

Producția de mase plastice
și nevoile economiei și consumului

• în anii șesenalului s-au construit unități moderne, instalații noi e In 
prezent se produc 1400 de sortimente e Asimilarea de noi produse 
decurge într-un ritm lent e Fenomene de îmbătrînire a polimerilor și 
deficiențe de calitate a produselor e O profilare mai judicioasă a uni
tăților producătoare e Paralelism în fabricație o Sarcini noi în sec
toarele de matrițerie

I-------------------------------------------- -- .................—.................-.....— ■ ------------------ - — —-— ■■■“——————

plas-In ultimii ani, materialele 
tice și rășinile sintetice au că
pătat, în tara noastră, utilizări tot 
mai latgi. Prin eforturile comune 
ale chimiștilor din fabricile pro
ducătoare de polimeri și din uni
tățile prelucrătoare, ale specia
liștilor din institutele de cercetări 
și de proiectări, din întreprinde
rile beneficiare s-au introdus în 
fabricație sute de noi articole și 
piese din mase plastice. Spre a 
cunoaște rezultatele obținute și 
posibilitățile existente pentru ex
tinderea utilizării 
se în economie, 
ziarului 
bire cu 
LEANU, 
dustriei

V-am ruga să vă referiți la pro
gresele înregistrate în ultimul 
timp în domeniul producției și 
folosirii 
nomie.

acestor produ- 
un redactor al 

avut o convoi- 
ing. ION DE-

nostru a 
tovarășul 
adjunct al ministrului in- 
petrolului și chimiei.

maselor plastice în eco-

Utilizarea materialelor plastice a 
căpătat o dezvoltare deosebită în anii 
șesenalului. cînd s-au construit in
stalații noi pentru producerea poli- 
clorurii de vinii, stirenului, polisti- 
renului, polietilenei. Concomitent, 
s-au pus în funcțiune unități mo
derne pentru prelucrarea polimeri
lor. Sprijinindu-se pe o puternică 
industrie petrochimică, dispunînd de 
o bază largă de materii prime, pro
ducția de mase plastice și de rășini 
sintetice a atins anul trecut aproape 
50 000 de tone. Prin intrarea în func
țiune a noi fabrici și instalații, între 
care fabrica de polietilenă de la 
Combinatul petrochimic Ploiești, cu 
o capacitate de 24 000 tone pe an, 
nivelul producției va crește mult în 
1965.

Materialele plastice oferă posibili
tăți largi de utilizare datorită pro
prietăților lor specifice : rezistență 

mecanică ridicată la acțiunile coro
sive și abrazive, ușurință de prelu
crare în diferite forme, . capacitate 
de izolare electrică, termică și foni
că, greutate redusă. In prezent, în
treprinderile ministerului nostru 
realizează peste 1 400 de sortimente 
de produse din mase plastice. Dacă 
la început fabricația a fost orienta
tă îndeosebi spre bunuri de consum, 
în ultimii ani a crescut într-o pro
porție însemnată producția de piese 
din polimeri pentru industrie și con
strucții.

Fabrica de mase plastice Bucu
rești de pildă, produce cantități 
importante de țevi pentru construc
ții și hidroameliorații, granule de 
policlorură de vinii pentru industria 
electrotehnică, 
ții electrice, 
pentru utilaje 
diversitate de 
taj electrotehnic, pentru industria 

tuburi pentru izola- 
piese din poliamide 
agricole, precum și o 
repere pentru apara-

constructoare de mașini etc. Fabri
ca de mase plastice de la Iași asi
gură necesarul de țevi din policlo
rură de vinii cu diametrul pînă la 
400 mm, de țevi din polietilenă pînă 
la 150 mm, dale și covoare din poli
clorură de vinii pentru pardoseli, 
sticle, canistre, butoaie pînă la 125 
litri din polietilenă, plăci din poli- 
stiren și policlorură de vinii. în pri
mul 
tria 
țevi 
lății 
folosirea cărora se economisesc pes
te 6 000 tone de metal.

trimestru din acest an, indus- 
chimică a livrat 1 150 tone de 
din mase plastice pentru insta- 
de apă și izolații electrice, prin

Cum apreciați calitatea produ
selor din materiale plastice și ră
șini sintetice ? Ce deficiențe mai 
sînt în acest domeniu ?

Progresele în acest domeniu sînt 
evidente. Totuși. extinderea utllî-

zării materialelor plastice este în
grădită de anumite „carențe*1 de ca
litate pe care acestea le prezintă : 
fenomenele de îmbătrînire ce apar 
la polimerii larg răspîndiți (polieti
lena, polipropilena, policlorura de 
vinii), intervalul redus de tempera
tură în care pot fi folosite. Soluțio
narea acestor probleme stă în aten
ția oamenilor de știință din institu
tele Academiei, a specialiștilor din 
institutele de cercetări ale ministe
rului și din laboratoarele uzinelor, a 
cadrelor didactice din învățămîntul 
superior. Studii laborioase au fost 
întreprinse pînă acum pentru sinte
tizarea polietilenei și prelucrarea 
ei. Fabricarea polietilenei de medie 
presiune, cu caracteristici superioa
re, se experimentează într-o insta
lație semiindustrială, iar în această 
privință a fost pus la punct un pro

cedeu original de sintetizare. Cer
cetările în domeniul combaterii pro
cesului de îmbătrînire a materiale
lor plastice continuă și în prezent.

Au fost cazuri cînd unele produ
se, între care sortimente din țevi de 
policlorură de vinii pentru construc
ții, realizate la Fabrica de mase 
plastice din București, nu au cores
puns cerințelor de calitate. Direcția 
generală de resort din minister a 
analizat această problemă și, îm
preună cu conducerea întreprinde
rii, a luat măsuri pentru eliminarea 
deficiențelor. Măsuri concrete s-au 
luat și la Fabrica de mase plastice 
din Iași. Aici, la întreaga producție 
de țevi din policlorură de vinii se 
efectuează obligatoriu probe de pre
siune înainte de a fi livrate.

(Continuare în pag. V-a)

Incidente 
în insula Mauriciu

mai multe localități din in- 
Mauriciu. protectorat brita- 
s-au înregistrat incidente

în 
sula 
nic, 
violente între membrii Partidului
muncii, partizani ai unei indepen
dențe imediate, și cei ai Parti
dului mauritian. adepți ai sub
ordonării față de Anglia. în ca
pitala insulei, Port Louis, per
soanele care au manifestat n-au 
putut fi împrăștiate decît prin in
tervenția poliției, care a operat 
numeroase arestări.

Negocieri îndelungate 
si dificile

Wyndham White, directorul 
general al G.A.T.T. (Acordul ge
neral pentru tarife și comerț), 
care se află la Washington pen
tru negocieri cu oficialitățile a- 
mericane, a declarat că, în lunile 
ce vor veni, negocierile „rundei 

ț Kennedy" în problemele agricole 
I vor fi „îndelungate și dificile".
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Timișoara

Cluj

10 ANI DE LA MOARTEA LUI GEORGE ENESCU

REPREZENTANT STRĂLUCIT AL GENIULUI CREATOR
AL POPORULUI ROMÂN

Comemorînd zece ani de la 
moartea lui George Enescu, sur
prindem nu numai depărtarea care 
ne separă de 4 mai 1955, dar și 
apropierea care s-a realizat în a- 
cest timp între muzica marelui 
maestru român și publicul larg 
contemporan.

Sînt încredinfat că opera lui 
George Enescu se apropie din ce 
în ce mai mult de inimile oameni
lor din toată lumea, pe măsură ce 
anii cresc în urma ei ; iar perso
nalitatea lui de interpret și compo
zitor se profilează din ce în ce 
mai clar în istoria muzicii și cul
turii universale ca reprezentant al 
geniului creator al poporului ro
mân.

4 mai 1955, Rue de Clichy, Pa
ris. Așa cum spunea Enescu : „Po
vestea începută acolo, departe, pe 
plaiurile moldovene se sfîrșește 
aici, în inima Parisului...’

La căpătîiul lui veghează dra
gostea unui popor întreg și recu
noștința tuturor oamenilor care 
l-au cunoscut și nu l-au uitat. 
Enescu și-a iubit (ara din tot su
fletul și cu toată pasiunea, la fel 
cum a iubit muzica. „Mă gîndesc 
tot timpul la fără — nota maes
trul — sînt cu tot sufletul, în fie
care clipă, alături de poporul nos
tru. După ce mă voi face bine, am 
o singură dorință — să vin în fără".

„Lumea trebuie să cunoască 
fara mea, așa cum e. Peste tot 
unde mă duc, eu nu uit că aceas
ta e prima mea datorie 1“

Toată viafe și în toate împreju
rările, Enescu a vibrat simplu și 
drept. „Micul băiat duios și încă- 
păfînat, oare văzuse lumina acolo, 
departe, pe șesurile României'... a 
pornit de timpuriu în lume, la 
muncă grea, impusă de o carieră 
prodigioasă, plină de bucurii dar 
șl de griji și de tensiune. „în lu
mea muzicii eu sînt cinci într-unul: 
compozitor, dirijor, violonist, pia
nist și profesor. Cel mai mult pre
țuiesc darul de a compune muzi
că și nici un muritor nu poate po
seda o fericire mai mare...'

E adevărat. Enescu a iubit com
poziția și a scris fără încetare, 
însă niciodată nu și-a părăsit cele
lalte îndeletniciri ale artei lui.

în anii grei ai primului și ce
lui de-al doilea război mondial, a 
fost în fără lîngă poporul său. A 
suferit cu el, s-a străduit alături 
de cei mulfi, a trăit împreună cu 
ei bucuria izbînzilor.

După 1944 desfășoară o activi
tate prodigioasă, întîi în fără, apoi 
în străinătate : în Uniunea Sovieti
că, America, Fnanfa, Anglia, Italia... 
Solul artei românești poartă pentru 
oamenii de pretutindeni frumuse
țea muzicii și le oferă bucuria de-a 
o asculta.

De astă-dafă coarda vibrează 
Intens, atingînd în amplitudine fre
nezia anilor de tinerefe. Activita
tea muzicală a lui George Enescu 
după 1944 angrenează un număr 
impresionant de interprefi, de or
chestre, de formafii muzicale, din 
toată lumea. în afară de pleiada 
întreagă a artiștilor români, cola
borează cu el în calitate de diri
jori, soliști, în formafii de cameră: 
David Oistrah, Lev Oborin, Anser- 
mef, Yehudi Menuhin, Daniil Șa- 
fran, Stokowski, Erica Morini,
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Arthur Rubinstein, Jacques Thi- 
baud, Alfred Cortot.,., iar în afară 
de orchestrele românești, dirijează 
orchestrele din Moscova, Canada, 
Statele Unite, Londra, Paris... Sus- 
fine concerte și recitaluri de vioa
ră, acompaniază la pian, cînlă 
muzică de cameră, fine cursuri 
de interpretare, participă la ju
rii, la festivități muzicale inter
naționale. Consecvent, înscrie 
în activitatea sa aefiuni și 
inițiative care întotdeauna au 
constituit dovezi ale grijii pen
tru muzica românească j pre

în el a aflat mijloace inepui
zabile de exprimare, din el și-a 
făurit un limbaj personal, de o 
putere de sinteză și de o uni
versalitate neîntrecute în istoria 
muzicii românești.

Asimilînd numeroase procedee 
ale tehnicii muzicale contempora
ne, artistul le valorifică în cadrul 
unei concepții originale, revenind 
cu consecvență la utilizarea into
nației populare. Din acest com
plex proces, asupra căruia cerce
tările de pînă acum și-au spus 
doar în mică măsură cuvîntul, au

zidează juriul pentru decerna
rea Premiului Enescu, dirijează 
concertul pentru aniversarea a 25 
de ani de la înfiinfarea Societății 
Compozitorilor, cu un program 
integral de lucrări românești, con
certează în folosul Sindicatului ar
tiștilor instrumentiști, pentru aju
torarea orașului lași, în folosul 
studenfilor, copiilor. Devine pre
ședinte de onoare al Filarmoni
cii din București, fnșmbru în Co
mitetul de onoare al Universită
ții, membru al Academiei Repu
blicii Populare Române. In străi
nătate obține marele premiu al 
discului, premiul Paganini.

Revine în creație la legătura 
directă cu folclorul. Pe lîngă 
Cvartetul numărul 2 cu pian, Sim
fonia de cameră și poemul „Vox 
maris”, pe care-l termină, com
pune „Uvertura de concert pe 
teme cu caracter popular româ
nesc".

„Folclorul nostru nu numai că 
este sublim, dar te face să în
țelegi fotul".

Enescu pleca de la tot ceea 
ce era viu și valoros în tezaurul 
artei popordtui nostru ; cunoștea 
ca nimeni altul ce izvor bogat de 
inspirație reprezenta folclorul ;

ieșit lucrări de o mare frumusețe șl 
profunzime — Sonata a lll-a „în 
caracter popular românesc" pen
tru pian și vioară, Suita pentru 
vioară și pian „Impresii din co
pilărie", Cvartetul nr. 2 cu pian, 
opera „Oedip", „Uvertura de con
cert". Enescu a lucrat la desăvîr- 
șirea operei „Oedip" nu mai pu
țin decît un sfert de veac. Acum, 
după ce opera și-a dezvăluit în 
bună măsură dimensiunile, totul 
ne îndreptățește să-l considerăm 
pe Enescu ca pe unul dintre des
chizătorii de drumuri, o persona
litate a cărei înrîurire asupra mu
zicii contemporane se resimte din 
ce în ce mai mult. Personalitatea 
lui George Enescu reprezintă pen
tru compozitorii români pilda 
unei vieți închinate artei,’ marilor 
idealuri umaniste. Opera lui con-

fine nenumărate sugestii despre 
sensurile pe care muzica poate 
să le urmeze în evoluția ei 
viitoare.

Stima de care se bucură nu
mele lui Enescu și opera lui în 
mijlocul poporului nOStru sînt fără 
margini.

La 4 mai 1955, Marea Adunare 
Națională a Republicii Populare 
Române și Consiliul de Miniștri 
hotărăsc cinstirea memoriei lui 
George Enescu. Se instituie Con
cursul și Festivalul internațional, se 
acordă burse de studii care-i poar
tă numele, se proiectează o sta
tuie, se înființează muzeul din 
București, casa memorials din 
Liveni, se acordă numele său sa
tului natal, Filarmonicii de Stat d'n 
București, se așează busturi la 
Conservatorul național și Opera 
Mare din Paris, se pun plăci co
memorative pe casele în care a lo
cuit la Viena, se cînfă în prime 
apdifii lucrările necunoscute, opera 
sa este tipărită în întregime și di
fuzată în țară și străinătate. Muzi
cologia studiază și adîncește pro
blemele legate de viața și opera 
lui George Enescu. Toate aceste 
aefiuni, urmărite cu perseverență 
în cel zece ani de la moartea sa, 
au contribuit din plin la răspîndi- 
rea și popularizarea operei și per
sonalității lui George Enescu.

Cele trei concursuri și festivaluri 
Internaționale care au avut loc în 
acest timp, au strîns în capitala 
României pe cei mai de seamă 
muzicieni ai timpului, transformînd 
Bucureștiul în centru muzical cu
noscut în toată lumea. Un număr 
mare de tineri interprefi valoroși 
au primit consacrarea în numele 
maestrului român.

Dragostea pe care o manifestă 
poporul nostru pentru George E- 
nescu, prețuirea pe care i-o acor
dă muzicienii de pretutindeni, in
teresul pe gare-l manifestă un pu
blic din ce în ce mai larg pentru 
muzica lui, așează pe George E- 
nescu în rîndul marilor personali
tăți ale muzicii contemporane.

România nouă, socialistă, dă o 
înaltă apreciere personalității ilus
trului fiu al poporului nostru și 
patrimoniului cultural lăsat de el. 
Enescu rămîne pentru noi exem
plu de strădanie pentru perma
nenta înnoire, de exigență, de 
conștrință profesională, de modes
tie, de răbdare, de înaltă demni
tate artistică și umană.

In contextul înfloririi muzicij ro
mânești de azi și al înălțării ei pe 
plan internațional, prezența lui 
George Enescu în fruntea compo
zitorilor noștri constituie un în
demn la mari realizări.

Cinstind memoria lui George E- 
nescu, cinstim muzica și cultura 
românească, manifestăm respect 
pentru tradițiile ei și încredere în 
viitorul ei.

Simpozion la Uniunea Compozitorilor
La Uniunea Compozitorilor 

a avut loc luni seara un sim
pozion închinat comemorării 
a 10 ani de la moartea lui 
George Enescu.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozi-

torilor din R. P. Română. Au 
fost prezentate apoi comuni
cările „Elemente stilistice 
ale limbajului enescian", de 
Romeo Chircoiașiu, și „George 
Enescu în viața muzicală con
temporană", de Viorel Cosma.

(Agerpres)
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TEATRE
Teatrul de operă și balet : Cavaleria rusticană £ 

Paiațe (orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Oameni și șoareci (orele 
19,30), (sala Studio) : O femeie cu bani (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii (spectacol amînat din 
data de 28.IV — orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera 
de trei parale (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Intrigă și iubire (orele 19,30). Teatrul ,,C. 
I. Nottara" (sala Magheru) : Colombe (orele 19,30), 
(sala Studio) : Omul care s-a transformat în cîine 
(orele 20). Teatrul „Ion Creangă" (Str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24) : Harap Alb (orele 16). Teatrul „Țăndă
rică" (sala din Calea Victoriei nr. 50) : Katia și croco
dilul (orele 15 și orele 17), (sala din str. Academiei nr. 
18) : Ocheșel și Bălăioara (orele 16). Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 59) : O carte despre frumusețe (orele 20). Circul 
de stat : Aii Baba și cei 40 de acrobațl (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : 

Sala Palatului R. F. Române (seria de bilete 1413 — 
orele 16; seria 1414 — orele 20). Neamul Șolmăreștilor
— cinemascop (ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21),
București (9,30; 12,30; 17; 20,15), Grădina „Progresul" 
(Str. Ion Vldu nr. 5 — orele 19,30). Casa Rlcordi : Re
publica (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15), Capitol (8,30; 
11; 13,30; 16; 18,45; 21), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20), grădina „Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 20). Rachetele nu trebuie să decoleze — 
cinemascop : Luceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Profesiunea
doamnei Waren : Carpațl (10; 12; 14; 16). Joe Llmonadă
— cinemascop : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
grădina „Festival" (Pasajul Eforie — orele 19,45), 
Arenele Libertății (Str 11 Iunie — orele 20), Modern 
(9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45; 21). Sentința : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Gaudeamus igitur : Centrai 
(10,30; 12,30; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30), Flacăra (10; 14,30; 
16,30; 18,30; 20.30). Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (10; 13,15; 16,45; 20,15). Legea și forța : 
Union (14,15; 16,30; 18,45; 21). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Ucigașii de femei : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Floreasca (16,30; ’«•’0; 
20,30). Valurile deasupra noastră — Dinosaur v 
Praga fără ochelari — Comandantul regimentului — 
Colțul prieteniei : Timpuri Noi (10—15,45 în continuare; 
17,30; 19,15; 21). Logodnicele văduve : Glulești (10; 12,30; 
15; 17.30; 20), Dacia (9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 21), Tomis 
(10: 12; 14; 16,30; 18,30; 20.30, la grădină — orele 19,45). 
Comoara din Vadul Vechi : Cultural (15,30; 18; 20,30). 
Animalele : înfrățirea între popoare (10,30; 15,45; 18; 
20,15), Volga (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Doi băieți 
ca plinea caldă : Excelsior (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). Vieți uscate : Buzești (15,30; 17,45; 20,15). Hatarl 
(ambele serii) : Grădina „Buzești" (Str. Buzești nr. 9- 
11 — orele 19,30). Unde ești acum Maxim 7 — cinema
scop : Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Fata în doliu : Grivița 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 14,30; 16,30: 
18,30; 20,30). Cu bicicleta spre Lună : Bucegl (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Sedusă șl abandonată : Grădina ,,Bu- 
cegi" (Bd. 1 Mai nr. 57 — orele 20). Vremea păgînilor : 
Unirea (16; 18,15: 20,30). Soții în oraș : Vitan (16; 18.15; 
20.30, la grădină orele 19,45), Coientina (16; 18,15; 20,30). 
Scaramouche — cinemascop ; Miorița (10: 12; 14; 16; 
18.15; 20,30), Flamura (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Djura — 
cinemascop : Munca (15,30; 18; 20,30). Umbrelele din 
Cherbourg : Grădina „Unirea" (Bd. 1 Mai nr. 143 — 
orele 20). Spărgătorul — cinemascop : Popular (16; 
18,15; 20,30). Regina cintecelor : Arta (16; 18,15; 20,30; 
la grădină — orele 20) Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii) : Moșilor (16; 19,30; la grădină — 
orele 20). O stea cade din cer — cinemascop : Aurora 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Rahova (15; 17; 19; la 
grădină — orele 20,30) Mă iubește, nu mă iubește 7 : 
Cosmos (15.30; 18; 20,30). Străinul — cinemascop 
(ambele serii) ; viitorul (15,30; 19). Titanic vals : Pro
gresul (15,30; 18; 20,15). Armata codobaturilor : Lira 
(15,30; 17,45; 20). încurcătură blestemată : Grădina 
„Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 196 — orele 20.30). 
Parisul vesel : Drumul Sării (16; 18,15; 20,30). Nevasta 
nr. 13 : Ferentari (10; 13,45; 16; 18,30: 21). Mofturi 1900: 
Cotrocenl (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la televiziune. 

Fire și fibre sintetice de Ing. Sandor Ervin. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,20 — Pentru cei mici : Năzdră
văniile vulpii — „Vulpoiul la moară". 20,00 — Emi
siune de tțatru. „Dracul uitat" de Jan Drda, în româ
nește de Jan Grosu. Interpretează colectivul teatrului 
,,Barbu Delavrancea". Regia artistică : Dinu Cernescu; 
scenografia : Olga Mutln. In pauză : poșta televiziunii. 
In încheiere ; buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea

Ieri în țară : Vremea a devenit ușor instabilă și s-a 
răcit mai ales în jumătatea de est. Cerul a fost varia
bil, mai mult noros. Au căzut ploi locale și sub formă 
de averse mai frecvente în Ardeal, Moldova și Mun
tenia. în regiunea de munte a nins. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul nordic. 
Temperatura aerului la orele 14 oscila între 3 grade 
la Cîmpulung Moldovenesc și 21 grade la Bănești. 
In București : Vremea a fost ușor instabilă, cu cerul 
mai mult noros. A plouat temporar în cursul după- 
amiezii. Temperatura maximă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 mai. In 
țară : Vremea se încălzește treptat. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Va ploua local. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2—12 grade iar maxi
mele între 14—24 grade. în București : Vremea se în
călzește treptat. Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea ploi temporare mai ales sub formă de 
averse.

A 20-a aniversare a victoriei asupra Germaniei hitieriste

CONTRIBUIIA ECONOMICA A ROMÂNIEI LA IIĂ/IKIIIIL ANTIHITLERIST
După 23 August 1944, țara noa

stră s-a angajat cu întregul ei po
tențial militar și economic în 
războiul antihitlerist.

însuflețite de un puternic avînt 
revoluționar, masele populare, în 
frunte cu partidul comunist, de
veniseră forța hotărîtoare care 
determina mersul evenimentelor 
în țară. Oamenii muncii își ma
nifestau în uriașe mitinguri și 
demonstrații voința de a instau
ra puterea populară, luau cu asalt 
primăriile și prefecturile, înlăturau 
din conducerea acestora elementele 
reacționare. în ciuda manevrelor 
reacțiunii, poporul nostru, însufle
țit de țelurile nobile ale războiu
lui antihitlerist, a răspuns cu în
flăcărare chemării partidului co
munist „Totul pentru front, totul 
pentru victorie I". Muncitorii, ță
ranii, meseriașii, intelectualii și-au 
mobilizat toate puterile, au accep
tat cu bărbăție grele privațiuni 
pentru a crea resursele necesare 
frontului.

Lupta pentru înfăptuirea trans
formărilor democratice, pentru 
cucerirea puterii de către oamenii 
muncii s-a desfășurat în indisolu
bilă legătură cu participarea ac
tivă a țării, alături de armatele 
sovietice, la războiul pentru 
înfrîngerea Germaniei hitieriste. 
De desfășurarea luptelor pe front 
era strîns legată realizarea nă
zuințelor vitale ale poporului nos
tru : eliberarea întregului teri
toriu al țării de sub ocupa
ția fascistă, consolidarea inde
pendenței naționale, dezvoltarea 
cuceririlor, obținute de masele 
populare prin insurecția armată.

Muncitori și tehnicieni din toate 
ramurile industriei, în frunte cu

comuniștii, au răspuns cu eroism 
și abnegație chemării partidului 
de a intensifica efortul de război.

Partidul comunist a arătat ma
selor populare că refacerea trans
porturilor constituia veriga prin
cipală în ansamblul de măsuri ne
cesitate de mărirea efortului de 
război și refacerea economică a 
țării. Continuînd eroicele lor tra
diții revoluționare, ceferiștii au 
reparat și pus în funcțiune linii 
de cale ferată, au asigurat trans
portul de trupe, muniții, armament, 
în condiții deosebit de grele, mun
citorii ceferiști au reușit, pînă la 
sfîrșitul lunii iunie 1945, să resta
bilească 3/4 din liniile curente de 
cale ferată distruse ; liniile nou 
construite și cele lărgite sau modi
ficate însumau aproape 300 km. 
Datorită eforturilor depuse de 
personalul căilor ferate s-a putut 
folosi pentru nevoile frontului a- 
proape întregul parc de locomoti
ve și vagoane ; aproximativ 80 la 
sută din capacitatea de lucru a a- 
telierelor căilor ferate a fost uti
lizată pentru repararea și amena
jarea locomotivelor și vagoanelor 
destinate transporturilor de război.

De mare însemnătate pentru 
sprijinirea războiului antihitlerist 
au fost eforturile patriotice ale 
muncitorilor petroliști. în frig și 
ploaie, fără echipament de pro
tecție, ei au ridicat din ruine și 
repus în funcțiune instalațiile și 
rafinăriile distruse. Lună de lună 
a sporit producția de țiței, care la 
sfîrșitul lunii mai 1945 era de peste 
trei ori mai mare decît cea din sep
tembrie 1944. Astfel, industria pe
trolieră, a putut furniza frontului 
cantitățile necesare de benzină, 
ulei, petrol, motorină și altele.

însuflețiți de un fierbinte patrio
tism, minerii au asigurat cărbunele 
necesar pentru transporturi și in
dustrie. Siderurgiștii au aprovi
zionat industria metalurgică pre
lucrătoare cu cantități impor
tante de fontă, oțel și laminate. 
Muncitorii de la „Reșița", „Astra"- 
Brașov, „Concordia" Ploiești, „Cu- 
gir", „Voina" București, „Mărgi- 
neanca", „Regia metalurgică" Bră
ila și alte uzine au fabricat 
puști, tunuri, proiectile, cartu
șe și diferite alte materiale. Mun
citorii uzinelor Reșița, „Astra" 
Brașov, „Concordia" Ploiești au 
produs, în perioada septembrie 
1944—aprilie 1945, aproape 200 de 
tunuri antitanc, iar în mai 1945 a- 
veau pregătite pentru a fi expe
diate pe front încă 60 tunuri anti
tanc, ceea ce reprezenta un efort 
însemnat, ținînd seama de capaci
tatea de producție scăzută de 
atunci a acestor uzine. La sfîrșitul 
lunii martie 1945, muncitorii de la 
fabrica „Voina" București spori
seră producția de cartușe de 6 ori 
față de cea realizată în octom
brie 1944.

în însuflețită acțiune patrioti
că pentru sprijinirea frontului 
antihitlerist o contribuție impor
tantă au adus și oamenii muncii din 
industria ușoară. Pentru ostașii de 
pe front, muncitorii din industria 
încălțămintei și pielăriei au livrat 
670 000 perechi încălțăminte și can
tități însemnate de cojoace, șube, 
căciuli. Textiliștii au produs 6,5 mi
lioane metri țesături, 133 000 de 
mantale, bluze, vestoane și altele. 
Muncitorii din industria alimentară 
au trimis pe front 45 000 tone ali
mente și subzistențe.

în condiții deosebit de grele,

țărănimea a făcut față cu abnega
ție sarcinilor ce-i reveneau în a- 
provizionarea frontului și popu
lației cu produse alimentare și 
unor ramuri industriale cu mate
rii prime, a dat din rîndurile ei 
sute de mii de combatanți. în 
același timp, cu tot numărul re
dus de brațe de muncă, unelte și 
animale de tracțiune, ea a reali
zat însămînțările din toamna anu
lui 1944 și primăvara anului 1945 
în proporție de peste 95 la sută și 
a asigurat strîngerea la timp a re
coltei, aprovizionînd frontul cu 
peste 220 000 tone produse agro- 
alimentare și peste 142 000 tone fu
raje, precum și cu un număr în
semnat de cai. Pe lîngă aceasta, 
țărănimea a sprijinit frontul anti
hitlerist prin numeroase transpor
turi, reparări de drumuri și po
duri, prin diverse alte acțiuni pa
triotice.

Sub lozinca „Totul pentru front, 
totul pentru victorie", sindicatele, 
„Apărarea patriotică" și alte orga
nizații de masă au mobilizat sute 
de mii de muncitori, țărani, inte
lectuali, mici meseriași, funcționari, 
gospodine, studenți și elevi la ac
țiuni patriotice în sprijinul fron
tului ; au fost colectate și trimise 
pe front numeroase pachete cu ali
mente, obiecte de îmbrăcăminte, 
medicamente ș.a., a fost organizată 
ajutorarea spitalelor.

Sprijinirea războiului împotriva 
Germaniei naziste a constituit 
o cauză vitală a întregului popor 
român Conduse și organizate de 
Partidul Comunist din România, 
masele populare au susținut cu 
hotărîre și dîrzenie efortul țării 
în războiul antihitlerist, au făcut

sacrificii care s-au ridicat la înăl
țimea faptelor de vitejie săvîrșite 
de luptătorii de pe front.

Armamentul, muniția, subzisten
tele, carburanții și lubrefianții, 
mijloacele de transport și alte ma
teriale cu care poporul nostru a 
susținut nevoile frontului antihitle
rist, de la . începutul războiu
lui și pînă la demobilizarea 
armatei (vara anului 1945), plus 
pagubele suferite de economia 
țării în urma distrugerilor de fon
duri de producție și a jafurilor 
săvîrșite de trupele fasciste în re
tragere, se ridică la valoarea de 
peste 106 429 000 000 lei (valuta 
1938) In total efortul economic și 
financiar al României în războiul 
antihitlerist se ridică la aproxima
tiv de 4 ori totalul cheltuielilor >u- 
getare ale statului român în arttil 
financiar 1937—1938, echivalînd cu 
peste 1 miliard de dolari la cursul 
anului 1938. Efortul României în 
sprijinirea frontului apare și mai 
evident dacă ținem seama de fap
tul că, din cauza jafului hitlerist și 
a distrugerilor de război, în anul 
1944—1945 venitul național repre
zenta doar 50 la sută față de cel 
din 1938.

Este meritul istoric al partidu
lui comunist, organizatorul și 
conducătorul glorioasei insurecții 
armate, de a fi mobilizat toate for
țele patriotice ale țării, întregul 
popor, în lupta pentru sprijinirea 
frontului antihitlerist, astfel îneît 
prin contribuția sa la înfrîngerea 
Germaniei hitieriste să înscrie 
una din paginile glorioase din isto
ria României.

Colonel Vnsile ANESCU 
Lt. colonel llie PETRE
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In ultimele zile semănatul a 
continuat intens în toate regiu
nile țării. Folosind timpul bun de 
lucru, utilizînd mai bine mașinile 
și atelajele, numeroase unități a- 
gricole au terminat însămînțările 
de primăvară, îndreptîndu-și acum 
atenția către aplicarea măsurilor 
de îngrijire a culturilor. Din evi
dența cu privire la desfășurarea 
lucrărilor agricole de primăvară 
reiese că pînă la 3 mai semăna
tul sfeclei de zahăr și al florii- 
soarelui este aproape terminat. 
Au mai rămas de însămînțat unele 
suprafețe cu sfeclă de zahăr în 
regiunile lași și Suceava, iar cu 
floarea-soarelui în regiunile Ba
nat, Crișana, lași și Suceava. Plan
tatul cartofilor se desfășoară bine 
în regiunea Brașov, iar sub po
sibilități în regiunile Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și Suceava.

Cooperativele agricole de pro
ducție din regiunile București și 
Dob?ogea, gospodăriile de stat 
din regiunea Ploiești au terminat 
semănatul porumbului. Această 
lucrare se apropie de sfîrșit și în 
cooperativele agricole din regiu
nile Galați și Ploiești.

Cu toate că în ultima vreme 
timpul s-a îmbunătățit, ritmul de 
însămînțare a porumbului nu s-a 
desfășurat corespunzător forțelor 
existente, îndeosebi în regiunile 
Banat, Oltenia, Crișana. In aces
te regiuni nici în gospodăriile a- 
gricole de stat nu sînt utilizate 
cu întreaga capacitate mijloacele 
mecanizate, din care cauză nu 
se realizează viteza zilnică pre
văzută.

CU HĂRNICIE
SPIRIT ORGANIZATORIC
$1 OPERATIVITATE

Raid-anchetă organi
zat de ziarul „Scînteia" 
în zilele de 2 și 3 mai 
în regiunile Bacău, Hu
nedoara, Maramureș și 
Iași

SEMĂNATUL PORUMBULUI POATE FI ACCELERAT!
monstrează că, în mijlociu, 
stau zilnic 20 de tractoare de
fecte. Unele dintre ele nu lu
crează de săptămîni de zile 
din lipsa unor piese. Iată, a- 
șadar, unde duc lipsa de răs
pundere pentru efectuarea u- 
nor reparații de bună calitate 
și neglijența în exploatare a 
mașinilor.

Una dintre problemele cele 
mai importante, căreia consi
liile agricole trebuie să-i a- 
corde toată atenția, este diri
jarea cu competență a mași
nilor din unitățile în care s-a 
terminat semănatul în cele în 
care lucrarea a întîrziat. Tov. 
Toma Gargală spunea la în
ceput că această acțiune se des
fășoară bine. Iată care este 
situația în raionul Roman. La 
unele cooperative de produc
ție există mai multe tractoare 
decît sînt necesare. De a- 
proape o săptămînă, la Se
cueni, de pildă, stau nefolo

site două tractoare. De față 
cu inginerul Ovidiu Beloiu și 
cu doi brigadieri din coope
rativa de producție, șeful bri
găzii de tractoare Nicolae Bu- 
duroi a declarat că a infor
mat în mai multe rînduri con
ducerea S.M.T. și a cerut in
sistent să le transfere la o altă 
unitate. O jumătate de ceas 
mai înainte trecuse pe la 
această brigadă și tov. 
Boris Ceapalis, directorul 
S.M.T.-ului, dar n-a luat 
nici o măsură pentru ca 
tractoarele să fie trimise a- 
colo unde era nevoie de ele.

Este necesar ca organele 
raionale de partid și de stat 
să ia măsuri urgente ca toa
te tractoarele și mașinile să 
fie folosite cu întreaga lor ca
pacitate, pentru ca semănatul 
porumbului să se facă la 
timp și în condiții agroteh
nice corespunzătoare.

manda semănătorii. Tracto
ristul a plecat în căutarea 
lui". Era aproape de prînz. Se 
pierduseră patru ceasuri bune 
de lucru dintr-o măruntă ne
glijență. Dacă furtunul se gă
sea la brigadă sau ar fi fost 
adus cu atelierul auto, defec
țiunea putea fi remediată re
pede.

Și încă un exemplu asemă
nător : la cooperativa din Ro
mos sînt repartizate 5 trac
toare. Ritmul de lucru este 
slab. Intr-o singură zi cele 5 
tractoare nu au efectuat de
cît 5 ha arătură, 13 ha discuit 
și 8 ha semănat. Lipsuri în or
ganizarea lucrului se constată 
și la cooperativele agricole. 
Balomir, Aurel Vlaicu, Mărti- 
nești și altele. Mai există încă 
la cooperativele din raion și 
chiar la consiliul agricol pă
rerea greșită că în primele zile

de semănat ritmul trebuie să 
fie mai redus pînă se ...obiș
nuiesc mecanizatorii și coope
ratorii ou semănatul, ca și 
cînd această importantă lu
crare se face pentru prima 
dată în această primăvară.

Experiența de pînă acum 
a dovedit că intensificarea lu
crărilor la însămînțatul po
rumbului depinde în cea mai 
mare parte de gradul de folo
sire a mașinilor, de . organiza
rea chibzuită a muncii. Toc
mai de aceea se cere din par
tea consiliilor de conducere 
și a specialiștilor din coopera
tivele agricole, din partea or
ganelor locale de partid și de 
stat o preocupare sporită pen
tru modul în care se organi
zează munca în campanie. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cît regiunea Hunedoara este 
rămasă în urmă la semănat.

La cooperativa agricolă Căuaș-Maramureș, 
președintele și agronomul se ocupă, în toiul se
mănatului, cu scriptologia.

La S.M.T. Roman stau zilnic, în medie, 20 de 
tractoare.

Situația văzută la consiliul 
agricol regional...

în legătură cu desfășurarea 
lucrărilor agricole de primă
vară și in special semănatul 
porumbului, corespondentul 
nostru pentru regiunea Bacău 
a adresat cîteva întrebări to
varășului inginer Toma Gar- 
gală, vicepreședinte al consi
liului agricol regional.

— Care este stadiul însă- 
mînțării porumbului ?

— Pînă la data de 3 mai, 
cooperativele agricole de pro
ducție din regiunea Bacău au 
însămînțat cu porumb 57 000 
hectare, adică 54 la sută din 
suprafața prevăzută. Avansa
te sînt unitățile agricole din 
raioanele Piatra Neamț și Ad- 
jud. Multe cooperative agri
cole de producție din aceste 
raioane practic au terminat 
semănatul. în ultimele zile 
ritmul a crescut simțitor. Cu 
toate că a plouat prin multe 
locuri din regiune, în zilele de 
30 aprilie — 3 mai au fost 
semănate mai mult de 20 000 
hectare cu porumb. Trebuie 
arătat însă că în unele ra
ioane ca Moinești și Tîrgu 
Neamț lucrările au rămas în 
urmă.

— Ce s-a făcut pentru re
distribuirea mașinilor și trac
toarelor în unitățile rămase în 
urmă ?

— Consiliul agricol a luat 
măsuri ca imediat ce în unele 
unități se termină semănatul, 
mașinile și tractoarele să fie 
trimise în cooperative de pro
ducție care mai au de semă
nat suprafețe mari. Așa s-a 
întîmplat în raioanele Adjud, 
Bacău și Tîrgu Ocna.

Am format pe lîngă fiecare 
S.M.T. cîte un colectiv însăr
cinat să ia măsuri pentru re
medierea operativă a defi
ciențelor semnalate. Alături 
de aceasta își aduc aportul 
specialiștii din cadrul consi
liilor agricole care stau în 
permanență pe teren. Sînt

însă și cazuri cînd se inter
vine cu întîrziere. Așa este, de 
exemplu, în raza S.M.T.-urilor 
din orașele Gh. Gheorghiu- 
Dej și Roman, unde se de
fectează adesea tractoarele. 
Din această cauză raioa
nele Moinești și Roman de
servite de aceste S.M.T.-uri 
au rămas în urmă cu semă
natul.

★
Pentru a vedea care este 

situația pe teren, am orga
nizat un raid prin raionul Ro
man. Ce se poate constata în 
unele unități, ca Stănița, Mol
doveni, Butnărești ? Munca 
este bine organizată, se 
seamănă din plin. Pe ogoare
le cooperativei agricole de 
producție din comuna Mol
doveni, de exemplu, se lu
crează zi și noapte. Tracto
riștii din brigăzile conduse de 
Emil Bîrjoveanu și Dumitru 
Prepeliță muncesc ziua la se
mănat, iar noaptea fac pregă
tirea terenului. Președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție, tovarășul' Ion Dîn- 
ceanu, împreună cu ingine
rul Bălan, cercetează într-una 
starea terenului și imediat ce 
constată că pe o parcelă so
lul s-a zvîntat indică meca
nizatorilor și cooperatorilor să 
înceapă lucrul. Așa se face că 
aici s-a pregătit patul germi
nativ și s-a semănat cu po
rumb mare parte din cele 900 
de hectare prevăzute. Membrii 
cooperativei agricole din Stă
nița, folosind și atelajele, au 
semănat mai mult de 200 de 
hectare cu porumb.

în ansamblu, cooperative
le de producție din raio
nul Roman însămînțaseră doar 
8170 de hectare cu porumb,. 
din cele 19 343 de hectare cît 
se prevăzuse pentru această 
cultură. Lucrarea a întîrziat 
îndeosebi în comunele Răchi- 
teni, Gherăești, Filipești, Ion 
Creangă, Inișcani și Gîdinți.

— Poartă matale, tov. director, tâblița asta!

Ritm inegal la insămințări = 
spirit inegal de organizare

...si la fata locului
J 3

Cauza principală a rămînerii 
în urmă o constituie nefolo- 
sirea din plin a mașinilor și 
tractoarelor. Zilele trecute, pe 
cîmp erau numeroase tractoa
re și semănători nefolosite. 
La Săbăoani, oamenii erau pe 
cîmp, la lucru. Se semăna po
rumb. La sediul brigăzii însă 
stăteau defecte trei tractoare 
și un polidisc. De asemenea, 
stăteau nefolosite 6 semănă
tori 2 SPC 2.

Tractoare și semănători care 
nu lucrau puteau fi văzute și 
la Gherăești, Tămășeni, But
nărești și Secueni. Toate a- 
cestea aparțin S.M.T.-ului Ro
man. O asemenea situație te 
îndeamnă să faci o vizită și 
la sediul stațiunii. Aci stăteau, 
pentru reparații, nici mai mult 
nici mai puțin decît 21 de 
tractoare. Dispecerul stațiunii, 
tov. Nicolae Stoica, înarmat 
cu graficul de producție, de-

Sebeșul in frunte și vecinul 
său, Orăștie, in coadă

In ultima săptămînă, în re
giunea Hunedoara semănatul 
porumbului s-a intensificat. 
Mașinile și tractoarele sînt fo
losite tot mai bine. Cele mai 
bune rezultate au fost obținu
te în raionul Sebeș, unde su
prafețele semănate cu porumb 
reprezintă peste 55 la sută din 
cele prevăzute. Numeroase 
cooperative agricole, printre 
care cele din Daia, Sebeș. 
Roșia, Tău, Ohaba, au ajuns 
la 60—80 la sută din suprafe
țele planificate.

Explicația ritmului bun 
de lucru în acest raion 
fruntaș pe regiune este sim
plă. Mașinile și tractoarele 
sînt folosite intens din zorii 
zilei și pînă seara tîrziu. Or
ganele locale de partid și 
specialiștii consiliului agricol 
raional sînt prezenți tot timpul 
în fiecare cooperativă, ajută 
practic la organizarea lucru
lui. Un singur exemplu. La 
Daia munca începe în zorii 
zilei și continuă, fără între
rupere, pînă se înoptează 
Mecanizatorii, conduși de 
Ilieș Tărîță, însămînțează zil
nic 60 ha. Munca se desfășoa
ră sub supravegherea ingine
rului Grigore Marian și a pre
ședintelui Iosif Paștiu. In ur 
mătoarele cîteva zile semăna
tul va fi terminat.

★
In vecinătatea Sebeșului se 

află raionul Orăștie. Rezulta
tele înregistrate aici la semă
natul porumbului sînt nesatis
făcătoare. Din totalul suprafe
țelor planificate pentru însă- 
mînțarea porumbului, numai 
60 la sută este pregătită, iar

procentul la semănat abia a- 
tinge 26,6 la sută. In unele coo
perative semănatul a început 
cu multă întîrziere, abia în 
preajma zilei de 1 Mai. La 
consiliul agricol rezultatele 
slabe din raion sînt puse 
numai pe seama terenu
lui moale, a temperaturii 
solului și a timpului ca
pricios. Dar colindînd tarla
lele unui mare număr de coo
perative agricole, se poate 
constata că principalele cauze 
constau în folosirea insuficien
tă a mașinilor și a timpului 
bun de lucru, în defecțiunile 
de organizare a muncii. Iată 
cîteva exemple. Intr una din 
zilele trecute, pe un timp foar
te frumos, la cooperativa a- 
gricolă din Tărtăria, tov. Ilie 
Chișerău, directorul S.M.T. O- 
răștie, regla o semănătoare. 
Cîțiva mecanizatori și două 
tractoare așteptau. Directorul 
S.M.T. ne-a spus: Astăzi în
cepem și noi semănatul, dar 
numai cu o mașină. Numai 
mîine o punem în funcție și 
pe cealaltă". Nu se putea oa
re ca semănătorile să fie re
glate în zilele din urmă cînd 
mecanizatorii au stat? Trebuia 
să se piardă ore prețioase în- 
tr-o zi atît de prielnică pentru 
lucru ?

Situații similare de nefolo- 
sire judicioasă a mașinilor, a 
timpului de lucru pot fi întîl- 
nite și în alte locuri. Pe o tarla 
a cooperativei din Băcăinți, 
abia se semănaseră 12 ha în 
două zile. O semănătoare era 
părăsită pe arătură. Inginerul 
agronom Cornel Albu s-a jus
tificat: „Tractorul s-a defectat. 
11 lipsește un furtun de la co

Corespondentul nostru pen- 
.tru regiunea Maramureș în
treabă pe toV. Vasile Marcu, 
vicepreședinte al consiliului a- 
gricol regional;

— Care este situația însă- 
mînțărilor în regiunea Mara
mureș ?

— Pînă în prezent, în coo
perativele agricole din regiu
ne s-au semănat 58,3 la sută 
din totalul suprafețelor pre
văzute, iar la porumb — 32,1 
la sută.

— Pe raioane, care este 
stadiul lucrărilor ?

— Mai avansate sînt raioa
nele Vișeu, Sighetul Marma- 
ției, Tg. Lăpuș, iar în celelal
te — Cărei, Oaș — suprafețele 
sînt mai mici.

— De ce există diferențe 
între raioane ?

— In raioanele Cărei și Satu 
Mare am avut cele mai mari 
precipitații. De la 9 aprilie a- 
proape zilnic a plouat. Avînd 
cea mai mare pondere la po
rumb, aceste raioane au rămas 
în urmă și, firește, au tras 
după ele întreaga regiune.

— Ce se face pentru grăbi
rea însămînțărilor 2
■— S-au luat măsuri ca din 

raioanele de deal, unde tere
nurile au fost mai zvintate (Vi- 
șeu, Sighetul Marmației, Lă
puș), tractoarele rămase dis
ponibile să fie trimise în ra
ioanele de șes. Același lucru 
s-a făcut și cu tractoarele care 
au terminat însămînțările îu 
celelalte unități de șes. Am 
fost ajutați de către Consiliul 
Superior al Agriculturii cu 100 
tractoare noi, peste dotația pri
mită la începutul anului. S-au 
mai primit 100 mecanizatori 
din regiunea București și 80 
de semănători SPC 6, care, în 
funcție de starea timpului, vor 
spori viteza zilnică la însămîn- 
țări cu circa 2 400 ha. Au fost 
luate și alte măsuri. Specialiș
tii de la consiliul agricol re
gional sînt repartizați pe 
raioane. După părerea mea, 
dacă timpul se va menține 
frumos, noi vom reuși să 
terminăm campania de însă- 
mînțări, cu forțele de care 
dispunem, în decurs de 6 zile.

★
Iată care este situația pe 

teren : așa cum s-a văzut din 
relatarea tov. Vasile Marcu, în 
regiunea Maramureș proble
ma principală care se ridică în 
legătură cu desfășurarea semă
natului este ritmul inegal de 
lucru între diferitele raioane. 
In unele cooperative agricole 
de producție, cum sînt Leor- 
dina, Șieu, Dragomirești, Săliș- 
tea, Hovrila, Mireșu-Mare, Ul- 
meni, Halmeu, s-au terminat 
de semănat toate suprafețele 
prevăzute pentru această pri
măvară. Și în alte locuri, unde 
munca a fost bine organizată, 
se lucrează cu intensitate. La 
Petrești, în raionul Cărei, de 
pildă, cu toate greutățile cau
zate de starea terenului, se în

sămînțează în medie cîte 80 
ha cu porumb pe zi. Folosind 
timpul prielnic, țăranii coope
ratori din Culciu Mic, Apa, ra
ionul Satu Mare, Săpînța, Cor- 
nești, raionul Sighet, Făurești, 
Cetățile, din raionul Lăpuș, și 
altele, au organizat temeinic 
munca mecanizatorilor, iar pe 
locurile unde nu s-a putut in
tra cu tractoarele au folosit 
atelajele ori au însămînțat pe 
parcele disparate, în funcție de 
umiditatea solului. Ca urmare, 
în aceste unități semănatul 
porumbului se apropie de sfîr
șit.

Cu totul altfel stau lucrurile 
în raioanele Cărei și Oaș. Aici 
nu s-au însămînțat cu porumb 
decît suprafețe mici, aces
te raioane situîndu-se pe 
ultimul loc la aceste lucrări. 
La Gherța Mare, Tur, Tămă
șeni și în alte locuri din raio
nul Oaș, însămînțatul porum
bului a început cu întîrziere. 
Ploaia nu constituie aici o 
scuză. Alte unități înveci
nate sînt de acum depar
te. La cooperativa agricolă de 
producție Dorolț, raionul Satu 
Mare, inginerul agronom sus
ținea zilele trecute că tempe
ratura solului nu este suficient 
de constantă și de aceea nu 
poate începe însămînțarea po
rumbului. La un control efec
tuat pe teren, la fața locului, 
de către organele de speciali
tate, s-a constatat că tempe
ratura solului corespunde și 
însămînțările se pot face. Dar 
pînă atunci se pierduseră două 
zile. Sînt și cazuri în care ne
glijențele din toamna trecută 
se răsfrîng asupra lucrărilor 
actuale. La cooperativa agri
colă de producție Lazuri nu s-a 
dat suficientă atenție arături
lor de toamnă. Acum, în loc 
să se facă doar discuitul, tre
buie să se și are. Cum a mai 
și plouat și deci nu s-a putut 
intra cu tractoarele în cîmp, 
lucrările au întîrziat. Din 
cele 540 ha prevăzute a fi cul
tivate cu porumb, pînă la ora 
actuală s-au însămînțat ceva 
mai mult de 100 hectare. Este 
foarte puțin în comparație cu 
unitățile învecinate care sînt 
avansate.

în aceste zile, cînd zorul lu
crărilor este atît de mare, 
unele organe agricole și con
duceri de cooperative agrico
le de producție se ocupă de 
cu totul alte probleme. Zilele 
trecute, la Căuaș, președin
tele și inginerul agronom 
al cooperativei se ocupau 
aproape de o zi întreagă 
de repartizarea pășunilor, ca și 
cînd în zilele ploioase dinain
tea acestei date nu ar fi putut 
face o asemenea lucrare scrip- 
tologică.

Este necesar ca organele de 
partid, consiliile agricole raio
nale, consiliile de conducere 
să ia măsurile corespunzătoare 
pentru impulsionarea lucrări
lor.

De ce au lucrat numai 287 
de tractoare din 539 ?

în regiunea Iași, în ulti
mele zile s-a lucrat mai in
tens, iar ritmul însămînțărilor 
a sporit simțitor. Aceasta a 
făcut să se apropie de 
sfîrșit semănatul celor 53 000 
ha cu floarea-soarelui și 11 200 
ha cu sfeclă de zahăr. Po
rumbul s-a însămînțat în pro
porție de 40 la sută. în ra
ionul Huși s-au semănat peste 
70 la sută din suprafețele pre
văzute a fi cultivate cu po
rumb, la Bîrlad — 60 la sută, 
iar în gospodăriile de stat din 
trustul Bîrlad — 59 la sută. 
Unele unități agricole din a- 
ceste raioane, printre care 
G.A.S. Fălciu, cooperativele 
agricole de producție Bere- 
zeni, Șuletea, Vetrișoaia și al
tele au terminat însămînțatul 
porumbului.

în raioanele Iași, Pașcani și 
Hîrlău, semănatul porumbului 
se desfășoară în ritm nesa
tisfăcător, realizîndu-se nu
mai 20 la sută din suprafe
țele prevăzute. Să vedem 
cum stau lucrurile într-unul 
din raioanele rămase în urmă 
și anume în raionul Iași.

Aici, din cele 26 730 ha 
prevăzute a fi însămînțate cu 
porumb s-au realizat, pînă în 
seara zilei de 2 mai, numai 
4 215 ha. S-au însămînțat, ce-i 
drept, peste 1 000 ha numai în 
ziua de 2 mai, dar de ce au 
lucrat numai 287 de tractoare 
din 539 tractoare existente 
în raion ? Și doar numai 
14 au fost prinse în evi
dență ca defecte. In cele 
mai multe locuri răspunsul 
a fost același : terenul este 
moale. Dar din moment ce 
în ziua respectivă jumăta
te din tractoare au lucrat 
aproape în fiecare unitate a- 
gricolă, această motivare nu 
poate fi luată întru totul de 
bună. Dacă in unitățile în care 
s-a putut lucra se foloseau 
toate tractoarele existente, 
s-ar fi putut semăna suprafețe 
mult mai mari. Socotind numai 
după ritmul în care s-a lucrat 
în ziua amintită, înseamnă că 
slaba organizare a muncii a 
condus la întîrzierea semăna
tului a cel puțin 1 000 de hec
tare prin staționarea trac
toarelor și neieșirea la cîmp 
a tuturor atelajelor. Din a- 
ceastă situație se vede că în 
raionul Iași, consiliul agricol nu 
a urmărit buna repartizare și 
funcționare a tractoarelor. Așa 
se face că semănatul porum
bului a întîrziat mult în 
cooperativele agricole de 
producție Dobrovăț, Prisă- 
cani, Podu Iloaiei, Pocrea- 
ca și altele. în aceste u- 
nități, deși semănatul porum

bului se află abia la început, 
nu se observă suficient inte
res pentru a se recupera ră- 
mînerea în urmă. în ziua 
de 2 mai, la cooperati
va agricolă de producție 
Prisăcani au lucrat numai 16 
tractoare din cele 21 trimise 
de S.M.T. Răducăneni, iar din 
acestea cele mai multe au 
pregătit terenul și nu au fost 
repartizate și la semănat în 
terenul pregătit mai înainte.

în așteptare s-a stat și la 
brigada a 12-a de la S.M.T. 
Codăești, care deservește coo
perativa agricolă de producție 
Pocreaca. Aci, proba la două 
semănători 2 SPC 2 s-a făcut 
abia la 3 mai, zi în care se 
putea semăna din plin pentru 
că vremea era bună. Ion Chi- 
rilă, șeful de brigadă, ne-a 
arătat și o altă cauză a reali
zării unui ritm scăzut la se
mănat : tractoriștii nu sînt a- 
jutați suficient de inginerul 
agronom al cooperativei agri
cole de producție și nici de 
brigadierii de cîmp pentru a 
găsi porțiunile zvîntate, încît

Unii agronomi încear
că să determine din bi
rou care sînt tarlalele 
bune pentru însămînțat.

să lucreze cu spor. Din aceas
tă cauză, în ziua de 2 mai, cu 
cele 6 semănători s-au însă- 
mînțat doar 40 ha. Inginerul 
agronom I. Vlasov nu a avut 
ce comenta pentru că în ziua 
respectivă nu trecuse deloc 
pe la tractoriști, lăsîndu-i să 
se descurce singuri.

Timpul este înaintat. De 
aceea se cere o mai bună or
ganizare a muncii, folosirea 
tuturor forțelor mecanizate și 
a atelajelor pentru grăbirea 
ritmului semănatului în toate 
raioanele regiunii.
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• Cercetări cu participarea

ELE RAZELOR COSMICE

a 15 țări din 3 continente
A

• in lumea particulelor -

proiectile și ținte • Balo

nul - sondă interceptează

radiația cosmică • Scopul

lucrărilor: informații mai

multe despre structura

materiei

„Alo, Praga ? Vorbește Buoureștiul. 
Cercetați pătratul 4/27, cadranul 
VII. Dacă nu se observă nici o cioc
nire în sectorul dv. solicitați urmă
rire la Bristol"...

Nu, nu e motiv de îngrijorare, nu 
e vorba de ceva primejdios, ci de 
un episod din colaborarea științi
fică internațională. „Inculpatul", o 
minusculă particulă a radiației cos
mice, este urmărit cu înfrigurare de 
către fizicienii atomiști care „pîn- 
desc* momentul ciocnirii particulei 
căutate cu un nucleu atomic, explo
zia în miniatură ce se produce cu a- 
cest prilej. In ce scop și cu ce pro
cedee? Dorim energie nucleară mai 
multă și, în special, mai ieftină. Tre
buie deci găsite căi noi pentru eli
berarea și valorificarea energiei as
cunse în nucleele atomice. Aceasta 
însă presupune să cunoaștem mult 
mai multe amănunte despre parti
culele ce constituie nucleul — pro
tonii și neutronii.

De aici necesitatea studierii 
particulelor elementare, cărămizi in
fime ale materiei care nu pot fi vă
zute — cel puțin direct — la nici 
un microscop. Și totuși, fizicienii 
pot studia aceste particule, acțio- 
nînd asupra lor, sondîndu-le cu 
„proiectile". Din ciocnirile provocate 
ei pot sesiza fenomene noi, pot tra
ge concluzii asupra proprietăților 
fizice ale „țintei", ale proiectilului 
și chiar ale amîndurora.

De unde aceste proiectile ? Sînt 
și ele particule elementare. Pentru 
studiul oarecum superficial al struc
turii nucleelor ajung particule cu 
energii de cîteva milioane de elec- 
tron-volți. Acestea se obțin mai cu 
ușurință de la acceleratori de par-

E. FRIEDLANDER
membru corespondent al Academiei 

R. P. Române

ticule de tipul ciclotronului care 
îndeplinește oficiul de „tun”. Pen
tru studiul nucleonilor însă, adică 
al protonilor și neutronilor, sînt ne
cesare energii mai mari. Pînă la 30 
miliarde de electron-volți, fac față 
uriașii acceleratori instalați la mari 
centre științifice internaționale, ca 
Dubna sau CERN-Geneva. Dar la e- 
nergii de un miliard de miliarde e- 
lectron-volți ? A construi o instalație 
de accelerare pentru asemenea par
ticule ar implica, între altele, reali
zarea unui magnet cu diametrul cît 
orbita planetei Marte, ceea ce de
pășește, firește, posibilitățile noas
tre terestre.

Dar natura însăși ne oferă „pro
iectilele" subatomice de care avem 
nevoie. Ele sînt cuprinse în „radia
ția cosmică". Intr-adevăr, razele 
cosmice nu sînt altceva decît un 
flux neîntrerupt de nuclee atomice, 
în special de hidrogen, care ne 
parvin din spațiul cosmic, avînd 
energii de mișcare pînă la miliarde 
de miliarde de electron-volți. Cele 
mai multe dintre aceste proiectile 
izbesc nucleele atomilor din stratu
rile superioare ale atmosferei dînd 
naștere la particule secundare care 
suferă noi ciocniri. Astfel, uria
șa energie a particulei cosmice 
primare se fărîmițează treptat, 
așa încît pînă la suprafața Pămîn- 
tului ajung adeseori particule 
puțin interesante pentru cercetători. 
Particulele primare trebuie deci

„surprinse" înainte de a pătrunde 
în atmosferă.

Soluția problemei? „Fotografie
rea" lor la acea înălțime. In acest 
scop se trimit la acele înălțimi ba- 
loane-sondă cu blocuri de emulsie 
nucleară fotografică.

Instrumentul de observație este 
tocmai această emulsie fotografică, 
asemănătoare cu stratul sensibil a- 
plicat pe plăci sau filme fotografice. 
Pe acest strat își lasă „urma", sub 
forma unui șirag de grăunțe de ar
gint, orice particulă subatomică, a- 
flată în mișcare destul de rapidă 
și încărcată electric. Stratul foto
grafic „nuclear" se deosebește de 
cel obișnuit și prin grosimea lui, de 
30—50 de ori mai mare. In acest tel 
se pot observa traiectorii lungi ale 
unor particule ce se mișcă prin 
strat în diferite unghiuri.

Blocul de emulsii, strîns în chingi 
metalice, pentru a asigura perfecta 
aliniere a peliculelor, trebuie ridicat 
la altitudinile necesare. Pentru a- 
ceasta, el este introdus în nacela 
unui balon uriaș. In experiențele e- 
fectuate cu cîteva luni în urmă, vo
lumul balonului era de circa 400 000 
metri cubi, diametrul echivalînd cu 
înălțimea unui bloc de 30 de eta
je 1 Balonul a urcat rapid pînă la 30 
km altitudine, unde la comanda prin 
radio și-a oprit urcarea, continuînd 
să plutească în voia curenților at
mosferici. De obicei, aceste zboruri 
se efectuează deasupra mării. După 
8—10 ore, în care radiația cosmică 
„bombardează" din toate părțile pa
chetul de emulsie, nacela este pa
rașutată în mare. Un colorant intens 
înverzește apa pe o mare întindere 
în jurul nacelei, iar un mic post de 
radioemlsie automat permite repe

rarea regiunii căderii. Nacela cu 
prețioasa ei încărcătură este a- 
poi culeasă de o șalupă sau de un 
hidroavion. După developare, foi
le desprinse din bloc și lipite 
pe sticlă sînt împărțite între labo
ratoarele care au organizat zbo
rul. In continuare, luni de zile 
în șir, zeci de laboranți, special ca
lificați în acest scop, scrutează la 
microscop fiecare milimetru pătrat 
al plăcilor pentru a găsi în noianul 
de urme mărturii ale evenimentelor 
care interesează pe cercetători. O 
colaborare de acest gen a mobilizat, 
timp de circa 3 ani, zeci de fizicieni 
din 29 de institute științifice din 15 
țări din Asia, Europa și America. La 
două dintre aceste acțiuni științifice 
de mare amploare a luat parte și 
Laboratorul de raze cosmice al A- 
cademiei R. P. Române.

Să admitem acum că „urmărirea" 
a dat rezultatul dorit: particula ur
mărită a ciocnit nucleul unuia din 
atomii elementelor din compoziția 
stratului fotografic. Nucleul este fă
cut „țăndări", adică descompus în 
protonii și neutronii din care este al
cătuit. Drept urmare apar alte 
particule noi, mezonii (uneori zeci 
sau chiar sute). Mezonii părăsesc lo
cul ciocnirii sub forma unui fascicul 
îngust și se mișcă (cu viteze apro
piate de cea a luminii) prin blocul 
de emulsie. Dacă blocul este destul 
de mare, se pot observa ciocniri ale 
mezonilor cu alte nuclee, de genul 
celei produse de particula primară.

Studiul proceselor din care apar 
mezonii ne deschide calea spre 
înțelegerea — deocamdată incipien
tă și parțială — a structurii particu
lelor elementare, problema de bază 
a fizicii nucleare moderne. In ultimă 
instanță de aci se așteaptă răspun
suri la multe probleme ale forțelor 
nucleare, fără de care la ora actua
lă nu ne putem imagina o dezvolta
re calitativ superioară a tehnicii 
noastre nucleare.
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în cîteva rînduri
„Pila

cu flacără"

Transformarea directă a ener» 
giilor este o problemă care preo
cupă un număr mare de cerce
tători. Se urmărește îndeosebi 
obținerea de electricitate direct 
din căldură, fără fază interme- 

mai recurge la turbine. „Pila cu fla-diară, adică fără a . . „
cără", realizată la Saclay (Franța), deși nu furnizează deo
camdată decît doi volți, reprezintă o contribuție la rezol
varea problemei.

Funcționarea ei se bazează pe un principiu foarte simplu 
și ușor de explicat: dacă într-o flacără se plasează două 
piese metalice care se află la temperaturi diferite (una din
tre acestea fiind răcită printr-un circuit intern cu apă) se 
constată o diferență de potențial electric între cele două 
piese, care dă naștere unui curent electric.

Cu acest prilej s-a făcut o descoperire interesantă. Se 
știe că fiecărei temperaturi îi corespunde o anumită viteză 
a particulelor. Dar ceea ce măsoară termometrul nu este 
decît o medie a vitezei. Cînd spunem că o flacără are 
1 700°, aceasta nu exclude ca anumite particule să circule 
mai repede decît media și altele mai încet. La Saclay, în
tr-o flacără de 1 700° s-au descoperit temperaturi de circa 
7 000°!

Viruși

fantomă î

Revista „Atomes" publică o 
notă în care se spune că deși ni
meni nu a văzut și nu a identifi
cat vreodată „viruși fantomă", e- 
xistă foarte multe șanse ca ei să 
existe și să fie responsabili de 

drept misterioase. „Virușii clandestin;”maladii considerate .
ar fi aceia care s-ar afla la originea anumitor scleroze, ma
ladii musculare, paralizii cerebrale și reumatisme articulare 
acute. Savanți reputați cred în posibilitatea existenței aces
tor viruși. La originea convingerii lor se află faptul că mala
dii apropiate de cele enumerate mai sus sînt cauzate de 
viruși. Există însă multe șanse ca „virușii fantomă" să di
fere foarte mult de cei cunoscuți. Savanții presupun că 
„virușii fantomă" au nevoie de cîțiva ani pentru a declanșa 
o boală, că maladiile provocate de ei nu rezultă în mod 
necesar din infecții microbiene. Cînd maladia este decla
rată virusul nu se mai găsește, a dispărut sau s-a înoorporat 
în celulele din organism. Specialiștii consideră în fine că 
aceste specii de viruși pot infecta diferite organisme fără 
ca ele să se îmbolnăvească, descendenții fiind aceia care ’ 
fi atinși de boală. Oamenii de știință își propun să inji 
teze diferitelor animale țesuturi pe care le suspectează a 
contaminate de acești viruși fantomă. Dificultatea rezi 
în faptul că va trebui să se aștepte vreo zece ani ca să 
cunoască rezultatele. S-au și făcut unele cercetări p 
vitoare la o maladie care nu afectează decît pe locuitorii 
pe platourile înalte de Ia est de Noua Guinee, în Ocean 
Se presupune că boala s-ar datora tocmai unora dintre 
cești „viruși fantomă" pe oare cercetările medicale cai 
să-i depisteze.

O NOUĂ SURSĂ DE APĂ... OCEANUL

• 0 cerință majoră a lumii

moderne: mai multă apă

potabilă • Prin evaporare

sau înghețare, oceanele

devin dulci • Viitorul

rezervă noi posibilități

Omenirea are nevoie de tot mai multă apă dulce 
pentru băut, pentru cerințele industriei și ale agri
culturii. Rîurile și izvoarele nu sînt însă suficiente 
în toate părțile globului. O soluție ar fi transpor
tarea apei dulci la mari distanțe. S-a constatat însă 
că e mai economică desărarea apei de mare, întrucît 
necesită investiții mai mici. Iată de ce oamenii de 
știință își îndreaptă tot mai mult atenția spre de
salinizarea mărilor și oceanelor.

în Uniunea Sovietică, S.U.A., Grecia etc. au fost 
inițiate cercetări ample în acest sens. Apa de 
mare sau a unor izvoare sărate de mică adîncime 
pot deveni surse destul de ieftine de apă pentru 
agricultură și nevoile populației. Pentru aceasta 
există diferite metode și în primul rînd cele bazate 
pe folosirea energiei atomice. Unele procedee se 
bazează pe principiul evaporării. Au fost puse la 
punct evaporatoare care consumă circa 100 kg de 
aburi pentru fiecare metru cub de apă dulce obți
nut. Alte tipuri, deocamdată cu titlu experimental, 
cu comprimarea vaporilor sau cele cu reîncălzirea 
vaporilor, au atins performanțe îmbunătățite în pri
vința consumului de energie. Se apreciază că pentru 
instalații de mare capacitate se va putea ajunge la 
un consum de 40 kg de aburi pentru un metru cub 
de apă dulce. Ca surse energetice se preconizează 
folosirea energiei atomice sau a celei solare.

Un alt mijloc de separare a sării de apă îl con
stituie frigul. Dacă apa de mare este congelată,

gheața ce se formează nu conține decît apă pură, 
lipsită de sare, și care se poate separa. Pe acest 
principiu s-au realizat numeroase instalații experi
mentale. Căldura necesară topirii gheței este pre
luată de la o nouă cantitate de apă sărată, care 
este astfel congelată. Cercetătorii sovietici studiază 
posibilitatea valorificării frigului natural din anu
mite regiuni ale Uniunii Sovietice la desărarea re
zervelor de apă sărată subterană de mică adîncime.

S-au încercat și procedee de extracție cu ajuto
rul unor solvenți în care sărurile nu se dizolvă. 
După ce extracția a avut loc, solventul folosit se 
evaporă și se recuperează. Cheltuielile mari de ex
ploatare nu au permis însă pînă acum utilizarea a- 
cestui procedeu. Mai economică pare să fie filtrarea 
apei de mare sub presiune, prin niște tuburi po
roase din fibre de sticlă acoperite cu o membrană 
de acetat de celuloză, care permit trecerea molecu
lelor de apă dar nu și a sărurilor dizolvate.

Procurarea minunatului izvor de belșug care este 
apa dulce acolo unde el lipsește oferă azi prilejul 
unor pasionante cercetări. Eforturile reunite ale 
savanților din diferite țări angajați în această ac
tivitate științifică de mare anvergură vor determina 
oceanul, și aceasta nu într-un viitor îndepărtat, să 
cedeze încă odată în fața ingeniozității și perseve
renței omului.

Ing. Mircea LIVEANU
Pot ii realizate medicamente care să blocheze In celulele organismului efectul dăunător al radiațiilor 
Cercetări în acest domeniu se fac la Centrul de studii nucleare din Grenoble (Franța). Cu mijloace tehnic 
moderne, cercetătorii examinează acțiunea unor asemenea substanțe, marcate cu carbon radioactiv, asu

pra unui preparat biologic

SUPERTEMPERATURIL E Șl CHIMIA

• Chimie la temperaturi

mai mari decît a Soarelui
A

• In competiție cu fulgerul

• „Suflaiul" de plasma

in acțiune • Orieij corn-

binație chimică devine

posibilă

Cînd un chimist visează la un 
material plastic extraordinar sau la 
un îngrășămînt agricol nemaiîntîlnit, 
el vede apărîndu-i în fața ochilor 
molecule care cuprind atîția atomi 
de carbon, atîția de hidrogen, atîția 
de azot și așa mai departe. Dar de la 
reverie la realitate mai este drum 
lung. S-ar putea ca unii să creadă 
că tot ce are de făcut acest chimist 
este să amestece proporțiile respec
tive din elementele dorite. Dar 
lucrurile nu stau de loc așa. Com
binațiile sînt conduse de anumite 
legi ale afinității, de o sumede
nie de stricte reguli care nu permit 
fantezii. Totuși, știința modernă va 
izbuti — pare-se — în scurtă vre
me să înfăptuiască temperaturi mai 
ridicate decît cele ale aștrilor, iar 
atunci elementele se vor combina 
între ele, după cum le dictează do
rința și calculele chimistului !

Focul, temperatura ridicată, iată 
mijlocul oare-i ajută pe chimiști 
să realizeze multe din combinațiile 
de care au nevoie. Totuși, numeroase 
substanțe care astăzi se obțin prin 
procedee complicate, laborioase și 
întortocheate — s-ar putea căpăta 
direct, prin combinarea anumitor 
substanțe la temperaturi de ordinul 
a multor mii de grade. Astăzi, o dată 
cu punerea la punct a jeturilor de 
plasmă a devenit posibil să se lucre
ze chiar la temperaturi de 50 000° 
Celsius, cu cheltuieli relativ joase.

Fără a intra în detalii, trebuie 
să arătăm că unele corpuri se ho
tărăsc să reacționeze între ele 
doar la temperaturi foarte ridi
cate, pe cînd altele se mulțumesc 
cu temperaturi joase, deoarece căl

dura prea mare le răpește orice pof
tă de a se mai combina. De pildă, la 
reacția dintre oxigen și azot, formu
lele arată că ea este posibilă doar 
la temperaturi mai mari decît 
8640° C. Mai mari, așadar, decît tem
peratura de la suprafața Soarelui!

Poate omul să obțină astăzi ase
menea temperaturi ? Desigur. Pen
tru aceasta, el se servește de arcu
rile cu plasmă, mai colorat vorbind 
de „suflaiurile cu plasmă".

De altfel, în natură astfel de reac
ții la temperaturi înalte sînt foarte 
obișnuite. Nu vă vine să credeți ? 
Priviți cerul, într-o zi de furtună. 
Fulgere strălucitoare îl brăzdează, 
jucînd neastîmpărate între nori. Dar 
aceste fulgere nu sînt altceva decît 
uriașe descărcări electrice. La tem
peraturile mari provocate de ele, în 
aer se produc spontan combinații pe 
care chimiștii nu au reușit multă 
vreme să le imite în laborator: com
binarea oxigenului cu azotul, for
marea ozonului etc.

Să vedem foarte pe scurt cum 
funcționează un reactor chimic cu 
plasmă. Să ne amintim întîi că plas
ma se produce în prezența unui gaz 
dacă între doi electrozi se aplică o 
diferență de potențial suficient de 
mare. De fapt moleculele gazului, 
„spărgîndu-se“, formează un amestec 
de radicali, atomi, ioni și electroni. 
Tocmai acest amestec de diferite 
particule mai mult sau mai puțin 
ionizate a fost denumit plasmă.

Să ne imaginăm acum o ca
meră mică, cilindrică. In cen
trul camerei se află un electrod, 
în timp ce lateral se găsește un disc 
răcit cu apă, avînd în centru un mic

orificiu: electrodul inelar. înăuntrul 
camerei este introdus un gaz sau un 
amestec de gaze ce circulă cu o anu
mită viteză. Dacă, acum, între cei 
doi electrozi se aplică un curent con
tinuu, se formează un arc electric. 
Din orificiul electrodului inelar va 
ieși un jet de plasmă cu temperatură 
foarte ridicată; cu mult mai mare 
decît temperatura de la suprafața 
Soarelui !

Cînd asemenea aparate sînt folo
site pentru reacții chimice se pot 
întîmpla două lucruri — fie că ga
zul introdus este chiar cel al reacției, 
fie că nu. In cel din urmă caz, din
colo de electrodul perforat se mai 
găsește încă o cameră. în prima se 
introduce un gaz inert (azot sau 
heliu) care formează plasma, iar în 
a doua, unde ajunge jetul de plas
mă fierbinte, se introduc gazele ce 
trebuie să reacționeze. Oricum, la 
ieșirea camerei de reacție se află 
un dispozitiv pentru răcirea ames
tecului. Această răcire este foarte 
importantă : dacă ea nu se face des
tul de repede, substanțele care iau 
naștere datorită temperaturilor foar
te ridicate se pot descompune.

Firește, ceea ce am descris noi 
este un model destul de simplu de 
reactor cu plasmă. Există multe sis
teme, dar principiul este în general 
cam același.

Ce combinații se pot realiza în 
astfel de reactori chimici cu plasmă?

O sinteză foarte importantă pen
tru industria modernă (de exem
plu a maselor plastice) este 
cea a acetilenei, care a fost reu
șită cu ajutorul reactorilor cu plas
mă. Date fiind efectele promițătoare,

economicitatea acestei metode, aflată 
deocamdată încă în faza cercetări
lor, specialiștii consideră că i se pot 
prevedea largi posibilități de utili
zare în industrie.

S-au mai studiat multe alte reac
ții chimice, ca de exemplu prepara
rea azoturilor metalice, plecînd de 
la azot și pulberi metalice, prepara
rea de halogenuri, mai ales fluoruri. 
S-au încercat și reduceri de oxizi 
metalici, care ar putea deschide un 
nou drum metalurgiei multor ele
mente (magneziu, titan etc.).

Deocamdată se pare că „suflaiu
rile" cu plasmă nu au fost încă fo
losite industrial, dar motivul este că 
aceste metode sînt încă în prima 
lor tinerețe, dacă nu chiar în copi
lărie ! Promisiunile lor vor fi, cu 
siguranță, ținute.

Mai mult decît atîta — și aici ne 
apropiem de domeniul fantasticului: 
temperaturile foarte ridicate obținu
te fac posibilă (măcar teoretic) sin
teza oricărei molecule la care s-ar 
putea gîndi cineva, chiar dacă as
tăzi ea nu există ! La cîteva zeci de 
mii de grade, într-adevăr, nici n-are 
sens să vorbim despre molecule : 
există doar sfărîmături din acestea, 
mai mult sau mai puțin ionizate. 
Recombinarea lor în diferite forme 
va depinde în mare parte de con
dițiile în care se va face răcirea. 
De fapt, cea mai mare importanță 
în aplicarea în chimie a reactorilor 
cu plasmă este tocmai stăpînirea 
tehnicii de răcire a gazelor ieșite 
din reactoarele cu plasmă. Aici stă 
izvorul noii chimii a viitorului !

Leonid PETRESCU
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Grijile nu dău

nează inimii

Un grup de medici americani 
au constatat că, contrar opiniei în 
general admise, persoanele care au 
mari responsabilități, griji și ore 
neregulate de lucru, nu sînt su
puse într-o măsură mai mare pe

ricolului crizelor cardiace decît persoanele care duc o viată 
mai oalmă. în ceea ce privește maladiile arterelor coronare, 
ele par să se dezvolte în ordine inversă în raport cu acti
vitatea fizică. Persoanele care duc o viață fizică activă sînt 
mai rar afectate decît celelalte. Alți experți au ajuns la con
cluzia că îmbătrînirea nu pare a avea vreo legătură cu 
ăfecțiunile cardiace, că majoritatea defectelor congenitale 
ale inimii și ale vaselor mari pot fi, în prezent, corijate de 
chirurgie, că rolul fumului de țigară în maladiile inimii este 
discutabil, dar coronarita apare mai des la fumătorii inve- 
terați.

Izotopii 

și istoria

Pînă acum cîteva decenii se 
credea că în antichitate singurele 
popoare din Africa care au avut 
o civilizație remarcabilă au fost 
cele de pe țărmul african al 
Mării Mediterane, începînd cu

Egiptul. In ultimele decenii s-au descoperit însă urme ale 
unor culturi antice și în Sahara, în jungla africană, pe 
coasta vestică a acestui continent. Din cauza dificultăților 
de datare a obiectelor arheologice descoperite, unii specia
liști au afirmat că ele n-ar fi mai vechi de 2—30r,0 de ani, 
că ar fi doar resturi ale unor expediții egiptene sau libiene 
spre centrul Africii. Folosindu-se datarea cu ajutorul carbo
nului radioactiv, s-a stabilit că multe din aceste relicve 
au vechimi de 9—10 000 de ani.

Sub nisipurile Saharei s-au descoperit schelete de pești, 
hipopotami, crocodili și ape subterane, care dovedesc că 
în trecut acest ținut era înfloritor. In munții Tassili s-au 
descoperit imagini multicolore pictate pe stînci în roșu, 
verde, galben, azuriu, reprezentînd scene diverse și neaștep
tate mărturii ale unei culturi dezvoltate. Vechimea lor este 
de 9000 de ani. Din aceeași perioadă datează și multe c. 
tre scheletele umane descoperite în aceleași regiuni. L® 
izvoarele Nigerului s-au găsit ruinele unor temple, precum 
și adevărate opere de artă : statuete, podoabe etc. Multe 
dintre statuete au o stranie și încă inexplicabilă asemănare 
cu cele întîlnite în Mexic.

Datările corecte făcute în prezent cu ajutorul radiocro- 
nologiei permit să se afirme că abia astăzi se pun bazele 
științifice ale preistoriei și istoriei Africii.
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Ieri a fost inaugurată în Capitală

Expoziția industrială 
a Austriei

în București, în pavilionul din 
Parcul Herăstrău, s-a inaugurat 
luni dimineața Expoziția industrială 
a Austriei.

La festivitate au luat parte Mihai 
Dalea, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior, Mihai 
Suder, ministrul economiei fores
tiere, Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Vic
tor Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț a R. P. Române, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față ing. dr. Karl 
Schleinzer, ministrul agriculturii și 
silviculturii al Austriei, și persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe 
oaspete în vizita sa în țara noastră, 
precum și dr. Johann Manz, amba
sadorul Austriei la București, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
R. P. Română și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cei prezenți au fost salutați de 
ing. Paul Forster, vicepreședintele 
Camerei federale pentru comerț și 
industrie a Austriei, care în cuvîn- 
tul rostit a relevat că relațiile eco
nomice româno-austriece se spriji
nă pe baza sănătoasă a progresului 
economiilor ambelor țări. Mulțu
mind pentru sprijinul acordat de o- 
ficialitățile române la organizarea 
expoziției, oaspetele și-a exprimat 
speranța că această expoziție, pe 
care a caracterizat-o ca pe o mani
festare a colaborării prietenești din
tre cele două țări, va aduce o con
tribuție deosebită la lărgirea rela
țiilor economice româno-austriece.

A luat apoi cuvîntul ministrul a- 
griculturii și silviculturii al Austri
ei. Expoziția — a spus el — este 
una din cele mai mari manifestări 
de acest gen pe care Austria a or- 
ganizat-o în ultimii ani într-o țară 
socialistă. Ea este o dovadă conclu
dentă a progresului din ce în ce mai 
mare al relațiilor economice dintre 
cele două țări. Această dezvoltare 
îmbucurătoare se datorează și cola
borării prietenești, fapt care își gă
sește expresia în numeroase contac
te personale și în vizite reciproce de 
delegații guvernamentale austriece 
și române. Schimbul de mărfuri re
prezintă astăzi, fără îndoială, unul 
din factorii principali pe care se ba
zează relațiile dintre două popoare, 
în cazul nostru adăugîndu-se și le
găturile tradiționale. în afară de 
valoarea lor comercială, relațiile 
economice mai au și o altă funcțiu
ne importantă ; ele duc în mod fi
resc la adîncirea contactelor dintre 
oameni și, prin aceasta, la un schimb 
de idei și de experiență, prețios pen
tru ambele părți.

în încheiere, oaspetele a spus: 
Bilanțul îmbucurător pe care îl 
putem face astăzi urmează să fie 
pentru noi un nou stimulent în con
tinuarea acestui drum, care s-a do
vedit atît de rodnic-Multe alte do
menii oferă posibilități de extindere

a acestor legături, desigur în inte
resul celor două popoare ale noas
tre. Mă gîndesc, de exemplu, la po
sibilitățile care există în privința 
colaborării tehnice, a circulației pe 
Dunăre, a schimbului economic, 
cultural și sportiv, a turismului și, 
bineînțeles, a schimbului de mărfuri 
între țările noastre. Sper că expo
natele, care sînt o oglindă a hăr
niciei și priceperii tehnice a munci
torilor și inginerilor austrieci, vor 
crea o imagine interesantă pentru 
dv., se vor bucura de un succes 
deosebit.

A răspuns apoi ministrul econo
miei forestiere a R. P. Române, care 
a spus printre altele : împărtășesc, 
alături de dv., satisfacția prilejuită 
de reîntîlnirea cu industria austria
că în cadrul celei de-a treia expo
ziții de acest gen pe care Austria o 
organizează la București. Permite- 
ți-mi să apreciez această manifestare 
ca o expresie a bunelor și tradițio
nalelor relații economice dintre țările 
noastre, ca o acțiune importantă 
pentru mai buna cunoaștere a posi
bilităților economiei austriece. Ex
pozițiile industriale austriece, orga
nizate în ultimii ani în țara noastră, 
ea și frecventele participări ale în
treprinderilor românești de comerț 
exterior la o serie de tîrguri inter
naționale care au loc anual în Aus
tria fac parte din măsurile și iniția
tivele guvernelor ambelor țări în
dreptate spre continua dezvoltare a 
relațiilor și colaborării dintre Româ
nia și Austria.

Faptul că în anul 1964 volumul 
schimburilor noastre comerciale cu 
Austria a depășit de peste patru ori 
nivelul anului 1959, ca și dinamica 
progresivă a acestor schimburi în
dreptățesc afirmarea că, urmînd ca
lea unei cît mai bune cunoașteri și 
valorificări a posibilităților recipro
ce ale industriei, s-au obținut încă 
de pe acum rezultate remarcabile. 
Pe această cale, rezultatele vor fi, 
fără îndoială, de la un an la altul, 
tot mai numeroase.

Subliniind dezvoltarea multilate
rală și echilibrată a economiei ro
mânești, vorbitorul a relevat că rea
lizările obținute de industria româ
nească aduc o contribuție deosebită 
la dezvoltarea și diversificarea co
laborării economice cu Austria. Sîn- 
tem siguri — a subliniat în încheiere 
vorbitorul — că această expoziție va 
prilejui o cunoaștere îndeaproape a 
produselor austriece, precum și con
tacte folositoare, contribuind astfel 
la promovarea mai departe a re
lațiilor economice dintre România și 
Austria.

Asistența a vizitat apoi expoziția, 
unde 142 de firme austriece prezintă 
produse din diferite ramuri indus
triale.

Expoziția va rămîne deschisă pînă 
la 13 mai. .............

(Agerpres)

INFORMAȚII

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Române, Gheor- 
ghe Apostol, a primit luni după- 
amiază pe Sidi Mohammed Ould 
Abderrahman, ministrul economiei 
rurale și cooperației al Republicii 
Islamice Mauritania, însoțit de cola
boratorii săi, care se află în vizită 
în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, a luat parte 
Mihail Petri, ministrul comerțului 
exterior.

Suder, ministrul economiei fores
tiere. La aceste întrevederi, el a fost 
însoțit de colaboratorii săi, precum 
și de dr. Johann Manz, ambasado
rul Austriei la București.

Tot luni, oaspeții austrieci au vi
zitat Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la Fun- 
dulea.

Seara, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii a oferit, în 
cinstea oaspetelui și a specialiștilor 
care îl însoțesc, o masă care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

La sosire, ambasadorul a fost sa
lutat de Dionisie Ionescu, ambasa
dor, directorul Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

★

Șl

VIZITELE MINISTRULUI 
AGRICULTURII 

SILVICULTURII AL AUSTRIEI

Mihai Dalea, președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, a 
primit luni pe ing. dr. Karl Schlein
zer, ministrul agriculturii și silvi
culturii al Austriei. în aceeași zi, 
oaspetele a fost primit de Mihai

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
EXTRAORDINAR 

ȘI PLENIPOTENȚIAR 
AL MARII BRITANII 

IN R. P. ROMANĂ

Les-La 2 mai a sosit la București 
lie Charles Glass, C.M.G., noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Marii Britanii în R. P. Ro
mână.

La 30 aprilie, Petre Bălăceanu, 
ambasadorul R. P. Române la Was
hington, a transmis Secretarului De
partamentului de Stat al S.U.A. o 
scrisoare prin care notifică guver
nului S.U.A. — depozitar al Conven
ției privind aviația civilă internațio
nală, încheiată la Chicago la 7 de
cembrie 1944 — că R. P. Română a 
aderat la această Convenție.

Convenția prevede crearea Orga
nizației aviației civile internaționale 
(O.A.C.I.) — instituție specializată a 
O.N.U., care are ca principal scop 
facilitarea colaborării statelor în 
domeniul aviației civile internațio
nale și îmbunătățirea securității în 
navigația aeriană.

(Agerpres)

STUDIUL
ACTIVIȘTILOR
DE PARTID

(Urmare din pag. I-a)

Vești din R. D. Germană
Zilele acestea
în două mari uzine

In 
celei 
berării, oamenii muncii din R. D. 
Germană obțin noi realizări în 
producție. La combinatul „Sch- 
warze Pumpe" — cea mai mare 
întreprindere de prelucrare a lig
nitului — se desfășoară în ritm 
intens construcția a două mari 
rezervoare de gaze, înalte de cîte 
84 de metri și cu diametrul de 
cîte 53 metri, precum și a primei 
baterii de cocsificare, marcînd 
astfel o nouă etapă în dezvolta
rea combinatului. Temelia primei 
linii de baterii a fost, în linii 
mari, terminată. După intrarea 
ei în funcțiune va fi construită o 
a doua baterie.

La terminarea lor, fiecare 
aceste baterii de cocsificare 
prelucra pe oră circa 240 
brichete fin granulate, din
vor rezulta 100 tone cocs, ars la 
temperaturi înalte, și 71 000 m c 
gaze brute pe oră, precum și im
portante cantități de uleiuri și 
alte produse auxiliare.

Știrile primite anunță că în
treprinderea „Fleutron" din 
Greiz produce în serie insta
lații frigorifice pentru verifi
carea comportării la diferite 
temperaturi a unor aparate și 
materiale. Noua instalație pre
zintă deosebit interes pentru chi- 
miști și constructori, deoarece 
arată modul de comportare a 
materialelor plastice, cauciucu
lui, chimicalelor, produselor ali
mentare și aparatelor la tempe
raturi de la minus 25 grade Cel
sius pînă la plus 90 grade.

aceste zile, în întimpinarea 
de a 20-a aniversări a eli-

tea de vest a orașului, este sus
pendat pe fluviu, neavînd pe o 
distanță de 130 m piloni de sus
ținere. Acest pod a fost realizat 
într-un timp record. In 1964 au 
fost montate două schele de oțel 
a cite 1 200 tone, în citeva săp- 
tămîni ele fiind transportate pe 
role pînă la mijlocul fluviului, 
unde s-a executat sudarea lor.

Un alt pod de oțel va înlocui, 
în curînd, vechea construcție din 
lemn de la Witemberg, pe care se 
face în prezent traversarea Elbei.

Lac de acumulare

din 
vor 

tone 
care

Lista de cîștiguri

C. E. C.

în autoturisme

tragerea pentru trim. I 1965

Nr. crt

Nr. de par
ticipare la 
tragere

Numărul 
libretului

cîștigător

Cîte un autoturism 
FIAT 1300

1 39 321 710-113-477
2 116 674 760-206-315
3 46 330 715-204-37

125 086 759-1-5 035
5 1 50 940 1 732-1-632

Cîte un autoturism
FIAT 1 100 D FAMILIAL

8 29 615 723-102-303
7 56 642 708-1-726
8 70 398 741-1-336
9 112 662 738-103-1 967

10 27 048 724-141-11

j

Cîte un autoturism
FIAT 850

11 1 112 998 738-103-2 374
12 i 13 026 728-1-533
13 96 634 762-210-226
14 42 323 715-1-2 651
15 72 208 754-205-117
16 62 439 719-201-1 211
17 51 319 732-1-1 283
18 14 172 733-201-765
19 9 254 701-135-362
20 19 254 752-227-19
îl 29 254 742-1-473
22 39 254 710-113-383
23 49 254 758-1-151
24 59 254 738-205-40
25 69 254 741-212-271
26 79 254 717-1-2 760
27 89 254 736-212-1 894
28 99 254 764-203-750
29 109 254 761-208-1 046
30 119 254 737-113-284
31 129 254 759-1-10 554
32 139 254 763-1-274
33 50 243 706-102-53

Cîte un autoturism
WARTBURG STANDARD

34 2 638 735-1-1 060
35 12 638 752-205-55
36 22 638 709-1-4 717
37 32 6.38 743-1-2 572
38 42 638 715-1-3 108
39 52 638 711-102-57
40 62 63i 719-218-19
41 72 63' 731-272-11
42 82 631 736-210-44
43 92 63 747-1-538
44 102 63: 731-103-3 552
45 112 63: 738-103-1 943
46 122 63t i 759-1-737
47 132 638 I 762-207-695
48 99 761-203-729

Nr crt

Nr. de parti
cipare la 
tragere

Numărul 
libretului

cîștigător

Cîte un autoturism 
FIAT 600

49 5 845 734-201-64
50 15 845 752-1-31
51 25 845 724-104-684
52 35 845 711-1-148
53 45 845 715-1-7 254
54 55 845 711-107-69
55 65 845 717-170-90
56 75 845 750-211-565
57 85 845 736-1-2 899
58 95 845 762-201-1 584
59 105 845 731-111-1005
60 115 845 760-1-4 308
61 125 845 759-1-6 226
62 135 845 766-201-424
63 65 164 704-1-207

Cîte un autoturism
TRABANT COMEI

64 6 110 703-414-9
65 16 110 752-1-568
66 26 110 724-104-1 042
67 36 110 711-203-138
68 46 110 715-1-7 534
69 56 110 753-1-237
70 66 110 727-1-169
71 76 110 750-212-32
72 86 110 736-1-3 246
73 96 110 762-201-1 906
74 106 110 731-112-5
75 116 110 760-1-4 603
76 126 110 759-1-6 622
77 136 110 766-201-775
78 124 553 759-1-4 264
79 4 556 723-201-144
80 14 556 733-201-1 210
81 24 556 709-211-149
82 34 556 743-208-381
83 44 556 715-1-5 736
84 54 556 716-1-1934
85 64 556 719-203-1 123
86 74 556 750-1-2 551
87 84 556 736-1-856
88 94 556 762-1-2 029
89 104 556 731-106-2 941
90 114 556 760-1-2 538
91 124 556 759-1-4 272
92 134 556 766-1-2 480
93 133 336 766-1-323

Cîte un autoturism
TRABANT LIMUZINA tip 601

94 2 805 735-1-1 281
95 12 805 728-1-220
96 22 805 709-1-4 914
97 32 805 743-1-2 779
98 42 805 715-1-3 335
99 52 805 711-102-356

100 62 805 719-222-73
101 72 805 750-201-189
102 82 805 736-251-142
103 92 805 747-1-732
104 102 805 731-106-175
105 112 805 738-103-2 1571
106 122 805 759-1-1 107
107 132 805 762-207-927
108 79 238 717-1-2 744
109 1 511 713-1-569
110 11511 702-1-3 013
111 21 511 709-1-3 374
112 31 511 743-1-1 108
113 1 41 511 715-1-1 383
114 51 511 732-1-1 559
115 61 511 719-207-124
116 71 511 724-223-4?
117 81 511 710-1-702
118 91 511 712-1-102
119 101 511 731-103-2 19
120 111 511 738-103-209
121 121 511 765-1-792
122 131 511 764-202-600
123 2 334 735-1-548

O bună școală politică și ideolo
gică este însăși practica, activitatea 
nemijlocită pentru aplicarea politicii 
partidului.

Atragerea într-o măsură tot mai 
mare a activiștilor la analizarea pro
blemelor esențiale ale muncii de 
partid din diferite sectoare, la ela
borarea materialelor care cuprind 
concluziile acestor analize le dezvol
tă capacitatea de a sesiza esențialul, 
de a interpreta just fenomenele vie
ții economice-sociale.

Un mare număr de activiști par
ticipă la munca de propagandă, ceea 
ce influențează pozitiv nu numai a- 
supra calității acestei munci, dar și 
asupra nivelului lor de pregătire. 
Astfel, în raioanele Turda, Aiud, 
Năsăud, Huedin, multe cercuri de 
bazele marxism-leninismului, is
toria P.M.R., probleme de bază ale 
politicii partidului, economia și or
ganizarea producției în cooperativele 
agricole de producție sînt conduse 
de activiști. Comitetul orășenesc de 
partid Cluj a încredințat mai mul
tor instructori sarcina de a-i pre
găti pe propagandiștii care conduc 
cercuri de studiere a Statutului 
P.M.R. A devenit o practică curentă 
ca activiștii de partid să țină expu
neri în adunările generale ale or
ganizațiilor de bază, în cadrul ciclu
rilor de conferințe organizate pen
tru diferite categorii de oameni ai 
muncii.

Perfecționînd continuu pregătirea 
activiștilor, vom asigura îndeplini
rea în tot mai bune condiții a sarci
nilor trasate de partid.

Producția de mase 
plastice și nevoile 
economiei și consumului

pen- 
acti- (Urmare din pag. I-a)

Cu privire la unele probleme ale 
vieții științifice și culturale au ținut 
expuneri oameni de știință, academi
cieni, profesori universitari. Acti
viștii comitetelor regional și orășe
nesc Cluj au ascultat expunerile fă
cute de acad. Constantin Daicoviciu, 
rectorul Universității Babeș-Bolyai, 
despre formarea limbii și poporului 
român, și a tov. prof. Victor Mercea, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Române, despre probleme ac
tuale ale fizicii atomice. Acad. Ti- 
beriu Popovici, directorul Institutu
lui de calcul al filialei Academiei 
R. P. Române din Cluj, a făcut o ex
punere despre unele probleme din 
domeniul ciberneticii, explicînd și 
modul de funcționare a mașinii de 
calcul Dacic I.

Folositoare au fost, de asemenea, 
vizitele organizate la secția de fizică 
atomică, a filialei Academiei la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
la șantierul de săpături arheologice 
Grădiște (Orăștie).

Ținînd seama de multiplele sar
cini pe care le au de îndeplinit ac
tiviștii, comitetul regional se preo
cupă de crearea condițiilor necesare 
pentru desfășurarea unui studiu sis
tematic. Pentru învățămîntul de 
partid ța și pentru instruire se re
zervă, de regulă, lunar, cîte opt- 
zece zile. Din acestea, două zile sînt 
destinate exclusiv pentru studiul 
bibliografiilor, al documentelor noi 
de partid, al unor publicații etc.

Desigur că cele două zile pe lună 
reprezintă numai un minim 
tru studiul organizat. Mulți
viști folosesc judicios timpul liber 
de care dispun în alte zile, pentru 
pregătirea lor. Au devenit trăsături 
caracteristice pentru cei mai mulți 
activiști pasiunea cu care citesc tot 
ceea ce e mai valoros în ideologie, 
în beletristică, interesul ce-1 mani
festă pentru a se ține la curent cu 
noutățile din frontul creației cultu
rale și științifice. Pentru a stimula 
lectura, unii secretari ai comitetului 
regional de partid, ai comitetelor 
raionale și orășenești obișnuiesc să 
discute cu activiștii despre ceea ce 
citesc, despre spectacole vizionate.

Trebuie spus însă că preocuparea 
pentru ridicarea pregătirii multila
terale a activiștilor nu este încă 
destul de susținută la toate comite
tele raionale și orășenești. Comite
tele raionale Dej, Turda și altele 
nu manifestă exigența necesară 
față de nivelul de pregătire al acti
viștilor. Multe comitete raionale de 
partid, ca cele de la Huedin, Bis
trița nu au întreprins nimic pen
tru a organiza studiul membrilor bi
rourilor comitetelor raionale și oră
șenești, mulțumindu-se cu faptul că 
mulți dintre aceștia conduc grupele 
de studiu individual ale activiștilor.

Pe de altă parte, mai sînt acti
viști de partid care trăiesc din ceea 
ce au învățat în diferitele școli prin 
care au trecut, citesc puțin. Or, 
efortul pentru a-și îmbogăți conti
nuu cunoștințele, a-și lărgi orizon
tul spiritual este absolut necesar 
pentru cei ce sînt chemați să înde
plinească munca de înaltă răspun
dere de activiști ai partidului. Atît 
din partea comitetului regional, cît 
și a comitetelor raionale și orășe
nești se cer o îndrumare mai aten
tă și un control mai sistematic asu
pra organizării și desfășurării stu
diului activiștilor. Așa cum se sub
liniază în Hotărîrea recentei plena
re a C.C. al partidului, va trebui să 
ajutăm cu grijă și răbdare cadrele, 
îndeosebi pe cele de curînd promo
vate în funcții de răspundere, pen
tru perfecționarea pregătirii lor po- 
litico-ideologice, a stilului și me
todelor lor de muncă.

Cu mai multă perseverență e ne
voie să fie aplicate măsuri de îmbu
nătățire a calității în producția dife
ritelor articole de uz gospodăresc 
din materiale plastice. Aruncînd o 
privire în rafturile magazinelor, 
oricine poate constata că s-a lărgit 
mult sortimentul bunurilor de con
sum din materiale plastice. Totuși, 
se impune ca în fiecare fabrică să 
se depună o muncă stăruitoare pen
tru proiectarea și asimilarea unor 
produse de calitate superioară, care 
să satisfacă exigențele crescînde ale 
cumpărătorilor.

— Cerințele actuale ale eco
nomiei naționale impun să se 
meargă cu pași mai repezi pe 
calea extinderii folosirii maselor 
plastice în industrie, construcții, 
agricultură, pentru bunuri de 
consum. Considerați că ritmul 
actual de asimilare a produselor 
noi din polimeri este satisfăcător ?

în fiecare dintre ultimii ani, în
treprinderile noastre au introdus în 
fabricația de serie 100—120 de pro
duse și articole noi din materiale 
plastice. Cerințele beneficiarilor sînt 
însă mult mai mari. Ele nu sînt sa
tisfăcute în întregime. Dintr-o ana
liză făcută recent de direcția gene
rală de resort din minister a reieșit 
că în unele unități — Fabrica de 
mase plastice din București, Combi
natul chimic Făgăraș — asimilarea 
de noi produse decurge într-un ritm 
lent, datorită organizării nesatisfă
cătoare a muncii în atelierele de 
confecționare a matrițelor, prelun
girii perioadei necesare experimen
tării seriei zero, formalităților gre
oaie legate de omologare, colaboră
rii uneori insuficiente cu institutele 
de cercetări de specialitate.

Pe baza studiului întreprins, care 
a fost analizat și aprobat de consi
liul tehnico-științific al ministerului, 
s-au prevăzut o serie de măsuri pen
tru profilarea mai judicioasă a uni
tăților prelucrătoare în producerea 
anumitor sortimente din materiale 
plastice. De exemplu, producția de

fitinguri va fi concentrată la Fabri
ca chimică din Orăștie, producția de 
corpuri suflate din polietilenă — la 
fabricile de mase plastice din Bucu
rești și Buzău, iar cea de țevi din 
policlorură de vinii — la fabricile 
din București și Iași. Profilarea pro
ducției va duce la evitarea parale
lismului existent în prezent în fa
bricația unor produse, la specializa
rea fiecărei unități pe un anumit 
sortiment de articole și piese. în fie
care dintre aceste unități se iau, în 
prezent, măsuri pentru amplasarea 
mai rațională a utilajelor, pe fluxul 
tehnologic, în vederea folosirii mai 
bune a suprafețelor de producție și 
capacității mașinilor.

Confecționarea matrițelor, în care 
se injectează sau se presează artico
lele din mase plastice, ca și experi
mentarea lor practică sînt operații 
de mare specialitate, care necesită 
utilaje moderne, muncitori și tehni
cieni cu o calificare înaltă. Minis
terul nostru va sprijini întreprinde
rile de prelucrare să-și dezvolte sec
toarele de matrițerie, prin dotarea 
lor cu mașini-unelte, perfecționate 
și cu instalații de cromare. Condu
cerile întreprinderilor au însă dato
ria să se ocupe mai mult de perfec
ționarea cunoștințelor profesionale 
ale muncitorilor din aceste sectoare, 
de îmbogățirea experienței lor prac
tice. Pentru a micșora și mai mult 
timpul necesar asimilării produselor 
noi, direcția generală de resort din 
minister studiază posibilitatea orga
nizării în fabricile mari a unor a- 
teliere speciale pentru experimen
tarea matrițelor și pentru realizarea 
seriei zero.

Ministerul nostru a intensificat 
în ultimul timp colaborarea cu Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, cu C.S.C.A.S. și cu alți bene
ficiari în vederea lărgirii sortimen
tului produselor de materiale plas
tice. Se impune totuși ca ministerele 
să cunoască mai bine cerințele în
treprinderilor beneficiare în ce pri
vește fabricarea unor repere din po
limeri, să le centralizeze pentru a 
solicita din vreme introducerea a- 
cestora în fabricație. Este o proble
mă căreia trebuie să i se acorde în
treaga atenție pentru a se lărgi con
tinuu sfera de utilizare a maselor 
plastice în diferite ramuri ale eco
nomiei.

Corespondență din Pari»

ȘTIRI CULTURALE

Spectacol festiv 
al studenților bucureșteni

Tradiționalul concurs artistic al 
studenților bucureșteni s-a închis 
luni seara cu un spectacol festiv 
care a avut loc la Teatrul de Operă 
și Balet din Capitală. Cu acest prilej, 
cele mai bune formații studențești 
de teatru, echipe de dansuri, tara
furi, orchestre, soliști vocali și ins
trumentiști, reprezentînd instituțiile 
de învățămînt superior din centrul 
universitar București, au susținut 
un reușit program artistic.

Turneul orchestrei
de cameră 
din Moscova

Luni dimineață a sosit în Capitală 
orchestra de cameră din Moscova con
dusă de Rudolf Barșai. Artiștii sovie

tici vor prezenta concerte, între 4 și 14 
mai, la București, Ploiești, Brașov, Si

biu și Tg. Mureș.
(Agerpres)

In apropierea localității Droda, 
raionul Oelsnitz, a început con
struirea a două batardouri desti
nate unui baraj cu un lac de 
acumulare de ÎS 000 000 de metri 
cubi apă pentru populație și in
dustrie. Aceasta este prima con
strucție a viitoarei rețele de le
gătură pentru alimentarea cu 
apă a întregii regiuni Vogtland 
și a unui teritoriu învecinat din 
Turingia.

Biblioteca de stat
din Berlin

Poduri peste Elba
La Magdeburg a fost dat în ex

ploatare un pod de oțel lung de 
260 m și lat de 30 m. Noul pod, 
care unește partea de est cu par-

In centrul orașului Berlin, în 
apropierea Universității Hum
boldt, se află clădirea Bibliotecii 
germane de stat. Această biblio
tecă dispune în prezent de un 
fond de 4 250 000 de volume. Nu
mai în anul 1964 biblioteca a 
achiziționat 87 de mii cărți. In 
același an biblioteca a fost soli
citată de peste 20 mii de cititori, 
de 830 de institute științifice, or
ganizații și întreprinderi.

Un serviciu special al biblio
tecii a executat în 1964 peste o 
jumătate de milion de fotocopii 
și microfilme, care sînt trimise 
întreprinderilor industriale, ma
rilor șantiere și instituțiilor de 
cercetări.

Cartier nou in vechiul Potsdam

..............

La Paris, s-a deschis cea de-a 
12-a stagiune a „Teatrului Națiu
nilor", care este cel mai impor
tant festival de teatru din Franța.

„Teatrul Națiunilor" s-a năs
cut în 1954 sub numele de Fes
tivalul internațional de artă dra
matică al orașului Paris. Numele 
de „Teatrul Națiunilor" l-a pri
mit în 1957. Apreciind că reali
zările dramatice trebuie cunoscu
te pe scară universală, „Tea
trul Națiunilor" înțelege astfel să 
facă o trecere în revistă a teatru
lui contemporan. Această acțiune 
se îndreaptă în trei direcții: cău
tarea de forme teatrale noi, con
sacrarea companiilor teatrale ce
lor mai renumite din lume și des
coperirea teatrelor cu tradiție 
populară. An de an a crescut nu
mărul teatrelor ce-și dau întîl- 
nire la această importantă ma
nifestare culturală internaționa
lă, precum și numărul spectato
rilor. La stagiunea de anul tre
cut au 
tatori.

Anul 
deschis 
Eschil, 
lui de
lui Karolos 
scenă va apărea pentru prima 
dată teatrul „Mossoviet" din 
Moscova, care va prezenta pie
sele „Drumuri" de Viktor Rozov, 
„Visul unchiului" după 
ski și „Mascarada" de 
tov. Repertoriul mai 
piesa „Lupoaica" de
interpretarea companiei italiene 
Zeffirelli, avind ca protagonistă 
pe Anna Magnani, precum și 
„Romeo și Julieta" de Shakes
peare, tot în regia lui Zeffirelli. 
Statele Unite vor fi prezente cu 
piesa „Amen Corner" de Janet 
Baldwin, rolul principal fiind 
interpretat de cunoscuta actriță. 
Claudia Mc Neill, precum și cu 
spectacole de balet ale Teatrului 
de dans Alvin Ailey.

Vor mai fi prezentate spec-

participat 60 000 de spec

acesta, stagiunea s-a 
cu tragedia „Perșii" de 
în interpretarea Teatru- 
artă din Atena, în regia 

Kun. Pe această

Dostoiev- 
Lermon- 
cuprinde 

Vega, în

teatre din Nor- 
Izrael, Ungaria, 
Argentina, Spa-

S-a deschis stagiunea 
la „Teatrul Națiunilor"

tacole ale unor 
vegia, Brazilia, 
Polonia, Mexic, 
nia, R.F.G. etc.

In total, la actuala stagiune vor 
fi prezentate 39 de spectacole de 
către 29 de companii teatrale, 
dintre cele mai renumite, din 24 
de țări.

România va fi prezentă din nou 
la această întîlnire internațională 
a teatrului. Teatrul de Comedie din 
București va juca aici, în a 
doua jumătate a lunii mai, trei 
piese: „Rinocerii" de Eugen Io
nescu, „Umbra" 
Șvarț și „Troilus 
Shakespeare.

Pe dl. A. M.
torul general al „Teatrului Națiu
nilor", l-am întîlnit cu puțin timp 
înainte de începerea spectacolu-

de Evgheni 
și Cresida" de

Julien, direc-

lui inaugural: „La sfîrșitul ac
tualei stagiuni, ne-a declarat, 
vom fi prezentat peste 500 de 
spectacole de la înființarea aces
tui teatru. Ideea creării „Teatru
lui Națiunilor" s-a născut de la 
acea fotografie pe care o vedeți 
pe perete : Stanislavski la Paris 
în 1923. Pe atunci studiam încă 
teatrul. După o serie de experien
țe reușite cu diverse companii 
străine, am ajuns la crearea „Tea
trului Națiunilor", aflat acum la 
cea de-a 12-a stagiune. Am dorit 
să fie prezent aci și teatrul româ
nesc. Teatrul românesc a mai 
fost la Paris la 
nilor", unde acum 
oferit un spectacol de 
litate cu „O scrisoare 
mi-a spus dl. Julien.

Apreciind calitățile 
nivelul artistic ridicat 
blului Teatrului de Comedie din 
București, condus de Radu Be- 
ligan, despre care a avut cuvin
te elogioase și de prețuire, dl. 
Julien mi-a spus în încheiere: 
„Aștept cu plăcere sosirea Tea
trului de Comedie din București 
la actuala stagiune. Cred că va 
avea succes".

Corespondență din Geneva

,Teatrul Națiu- 
cîțiva ani a 

înaltă ca- 
pierdută".

tehnice și 
al ansam-

Al. GHEORGHIU

Festival și concurs de televiziune
De citeva zile, 25 de organisme 

de televiziune reprezentînd 22 de 
țări participă la o adevărată com- 
petijie a fanteziei, cu atît mai dis
putată cu cît este vorba de filme de 
varietăți, gen așa-zis ușor, dar în 
iapt deosebit de dificil. Anul tre
cut, competiția a fost pasionantă 
și, totodată, fructuoasă. Roadele 
concursului au reapărut, în pro
gramele diferitelor posturi de tele
viziune, cu o frecventă care a de
monstrat că spiritul autentic nu 
se alterează curînd. în fruntea 
palmaresului s-au aflat „Cărțile 
poștale din Oslo", realizare a stu
diourilor norvegiene.

O inovafie a celui de-al V-lea 
concurs, la care televiziunea ro- 
mină participă cu filmul „Mens 
sana in corpore sano" este prezen
ta în juriu a cite unui reprezentant 
al fiecărui organism participant. 
Președintele juriului, directorul 
serviciilor de televiziune ale pos
turilor britanice, Kenneth Adam,

va fi secondat de 
președinți: George 
junior, președinte al 
de direcție al lui National Broad
casting Company din New York, 
și Silviu Brucan, vicepreședinte al 
Comitetului de radiodifuziune 
televiziune din țara noastră.

Dacă membrii juriului sînt 
meroși, numărul premiilor 
insă redus : un trandafir de 
unul de argint și unul de bronz, 
cărora li se adaugă un premiu al 
presei și premiul special al ora- 
șului-gazdă, atribuit celei mai co
mice realizări. Simbolic, acesta din 
urmă a fost conceput clin combi
narea celor două celebre atribute 
ale lui Chaplin — gambeta și bas
tonul — din care răsare un tran
dafir.

După cum se vede, concursul 
se desfășoară sub auspicii... spiri
tuale.

doi vice- 
A. Graham 
Consiliului

ii

nu- 
este 
aur,

Horia LIMAN
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INTERVEIVIIA S.U.A.
Șl REACȚIA 

LATINO AMERICANILOR
Intervenfia militară a S.U.A. în Re

publica Dominicană a făcut ca situa
ția din această (ară să înregistreze o 
bruscă agravare. Duminică au fost tri
miși încă două mii de parașutiști, a- 
țungîndu-se astfel ca totalul forțelor 
de intervenție să atingă cifra de nouă 
mii cinci sute de oameni. Alfi două 
mii cinci sute se află în drum spre 
Santo Domingo. In afară de aceasta, 
șaisprezece nave de război nord- 
americane patrulează de-a lungul 
coastelor dominicane. Cifre oficiale 
furnizate de Pentagon recunosc că in 
cursul unor ciocniri recente patru mi
litari americani au fost uciși și alfi 27 
răniți. Surse neoficiale evaluează la 
14 numărul infanteriștilor americani 
morfi numai în timpul unei operafiuni, 
cînd aceștia au încercat să freacă po
dul Duarte de peste riul Ozama pen
tru a pătrunde in pozițiile deținute de 
tortele colonelului Francisco Caama- 
no. Asemenea ciocniri contrazic afir
mația inifială a Washingtonului că 
trupele sînt trimise numai pentru a 
proteja viefile cetățenilor americani. 
Cu toate că între reprezentanții păr
ților beligerante dominicane se ajun
sese la un acord de suspendare a 
osfilitătilor, în diverse puncte ale ca
pitalei schimbul de focuri continuă, 
iar baricadele ridicate de populația 
civilă sînt menținute. Ultimele știri 
afirmau că forțele de la baza militară 
San Isidro, de unde pornise contra
ofensiva generalului Wessin împotriva 
răsculaților, bat în retragere.

Chiar din primele momente, 
debarcarea pe insulă de unități mili
tare americane, a provocat un 
val de proteste atît în rîndu- 
rile opiniei publice din țările latino- 
americane, cit și din partea a mai 
multor cercuri oficiale. După o între
vedere cu președintele Eduardo Frei, 
ministrul de externe chilian Gabriel 
Valdes a făcut cunoscută poziția gu
vernului printr-o declarație în care se 
spune : „Guvernul chilian este profund 
alarmat de desfășurarea evenimente
lor în Republica Dominicană. Cerem 
cu hotărîre ca Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.) să respingă inter
venția și să adopte măsuri prin care 
să se obțină încetarea focului, respec- 
tîndu-se autodeterminarea. Considerăm 
prezența forțelor militare nord-ameri- 
cane în Republica Dominicană drept 
contrară Cartei O.S.A. și prin
cipiilor dreptului internațional. Cerem 
retragerea lor imediată". Ministrul de 
externe al Mexicului, Antonio Carrillo 
Flores, a exprimat dezaprobarea gu
vernului mexican, cerînd, de aseme
nea, retragerea neîntîrziată a trupelor 
americane. Consiliul de guvern al 
Uruguayului a dat publicității o de
clarație manifestîndu-și „profunda de
zaprobare fată de intervenție".

La un mare miting, președintele 
centralei unice a oamenilor muncii din 
Chile, Oscar Nunez, a înfierat, în 
aplauzele celor prezenți, „politica 
pumnului blindat care reînvie în a- 
minfirea fiecărui latino-american cele 
mai triste tradiții în relațiile cu S.U.A.” 
Spafiul nu-mi permite citarea 
altor numeroase luări de poziții îm
potriva intervenției militare a S.U.A. 
Pînă și ziarul nord-american „New 
York Times" nu este favorabil inter
venției, menționînd că nu există nici 
o scuză pentru ca forța militară a 
S.U.A. să fie folosită „în sprijinul unei 
dictaturi de dreapta într-o (ară care 
se află încă sub impresia a trei de
cade de represiuni brutale sub regimul 
Trujillo". Doar guvernele dictatoriale 
din Guatemala și Honduras și-au ex
primat pînă acum în mod deschis ade
ziunea la măsurile întreprinse de 
S.U.A.

Amestecul american în Republica 
Dominicană întîmpină oprobiul una
nim al opiniei publice de pe conti
nentul latino-american și din întreaga 
lume.

Vasile OROS

Elicoptere americane au aterizat lingă Santo Domingo, aducind in Repu
blica Dominicanâ Infanteriști marini

Președintele Johnson 
încearcă să justifice intervenția

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a rostit dumi
nică seara un discurs la posturile 
de radio și televiziune în legătură 
cu situația din Republica Dominica
nă. „Astăzi, a spus Johnson, am or
donat ca alte două batalioane — 
2 000 de oameni în plus — să fie tri
mise imediat în Republica Domini
cană. Ca urmare a întrunirii cu li
derii Congresului am dat dispoziție 
ministrului apărării și președintelui 
grupului mixt al șefilor de stat ma
jor să ordone debarcarea cît mai 
curînd posibil a altor 488 militari".

COMENTARIILE PRESEI
FRANCE PRESSE. Intr-un comen

tai consacrat discursului radiodifu
zat al președintelui Johnson, cores
pondentul din Washington al agen
ției menționează : „Devenise evi
dent, cel puțin în ultimele 48 de ore, 
că teza, potrivit căreia trimiterea de 
forțe americane la Santo Domingo ar 
avea un scop umanitar, s-a destră
mat treptat în fața efectivelor tot mai 
numeroase debarcate în această 
țară. Această teză este în prezent a- 
bandonată fățiș...".

FRANKFURTER RUNDSCHAU (R. F. 
Germană) : „Statele Unite au fost 
prost inspirate cu acțiunea lor mili
tară în Republica Dominicană. în
dărătul motivului inițial invocat — 
că acțiunea ar servi pentru prote
jarea cetățenilor americani — apar 
cu tot mai multă putere interese po
litice care pun din nou politica 
Washingtonului într-o lumină stra
nie".

LA NATION (Franța) : „Intervenția

Ședința Consiliului de Securitate
NEW ,YORK 3 (Agerpres). — Luni 

la inițiativa Uniunii Sovietice, Con
siliul de Securitate a început exa
minarea problemei imixtiunii ar
mate a S.U.A. in treburile interne 
ale Republicii Dominicane.

Potrivit dispoziției speciale a gu
vernului revoluționar al Cubei, re
prezentantul permanent al Cubei la 
O.N.U., Fernando Alvarez Tabio, a 
cerut Consiliului să fie invitat să 
participe la dezbateri. Acest lucru a 
provocat replici ostile din partea 
delegatului american Stevenson.

După ce Consiliul a invitat pe 
delegatul cuban să participe la dis
cuții, a luat cuvîntul delegatul so
vietic.

După cum transmite agenția 
TASS, N. T. Fedorenko a declarat : 
„Consiliul de Securitate se află în 
fața unei agresiuni fățișe. Impe
rialismul american reprimă în mod 
inuman poporul unei țări suverane 
care s-a răsculat împotriva dicta
turii sîngeroase". N. Fedorenko a 
demascat ca fiind „lipsite de răs
pundere încercările Statelor Unite 
de a justifica intervenția militară 
prin referiri la așa-zisa misiune 
umanitară pentru salvarea cetățe
nilor americani. înseși S.U.A. au re
cunoscut acum în mod oficial că in

După cum se știe, în prezent în 
Republica Dominicană se află deja 
9 500 de militari americani care au 
fost trimiși anterior, potrivit afir
mațiilor președintelui, „pentru a sal
va viețile cetățenilor noștri și viețile 
tuturor oamenilor".

Comentatorii de presă apreciază 
că această declarație, prin care 
Johnson justifică intervenția arma
tă în Republica Dominicană, consti
tuie o recunoaștere a amestecului 
direct al S.U.A. în treburile interne 
ale acestei țări.

pușcașilor marini americani la Santo 
Domingo a creat o criză care este 
departe de a se calma. In felul a- 
cesta se revine la problema pusă de 
prezența americană în Vietnamul de 
sud : trebuie oare atunci cînd deza
probi un regim să intervi cu forța 
armată din afară ? Este oare aceasta 
metoda cea mai bună pentru a face 
să triumfe morala și libertatea ?"

COMBAT : „Intervenția americană 
a ajutat și a salvat un regim ilegal, 
în detrimentul reprezentanților po
porului, aleși legal. Diplomația ame
ricană cu greu va putea justifica 
această acțiune și condamnarea sa 
morală și juridică".

SUOMEN SOSIALI-DEMOCRATTI 
(Finlanda) : „Trăim într-adevăr în
tr-o perioadă a imperialismului ca- 
nonierelor dacă o mare putere poate 
interveni nestînjenită în afacerile in
terne ale unei țări mici... Reputația 
internațională a Statelor Unite a su
ferit o serioasă lovitură".

vazia armată americană pe teritoriul 
Republicii Dominicane a fost între
prinsă pentru menținerea rînduieli- 
lor convenabile S.U.A.". Fedorenko a 
cerut ca Consiliul de Securitate să 
condamne acțiunea S.U.A. și să ceară 
retragerea imediată a trupelor lor 
din Republica Dominicană.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
S.U.A., A. Stevenson, și reprezentan
tul Cubei.

NOI TRUPE AMERICANE
SAIGON 3 (Agerpres). — într-un 

comunicat comun americano—sud- 
vietnamez, difuzat luni după-amia- 
ză la Saigon, a fost anunțată apro
piata sosire în Vietnamul de sud a 
3 500 de parașutiști americani și a 
trei companii de elicoptere de trans
port. Corespondenții de presă au a- 
nunțat că la 3 mai a sosit un prim 
detașament, urmînd ca în următoa
rele zile să sosească și restul efec
tivului.

Corespondentul A.F.P. anunță că

Absențe semnificative
De ce nu participă la sesiunea S.E.A.T.O. ministrul de externe 
francez și secretarul Departamentului de Stat al S.U.A.

LONDRA 3 (Agerpres). — Luni 
dimineața s-a deschis la Whitehall 
— clădirea Ministerului Afacerilor 
Externe din Londra — cea de-a 10-a 
sesiune anuală a Consiliului ministe
rial al pactului militar al Asiei de 
sud-est. La lucrările sesiunii parti
cipă numai cinci din cei opt miniștri 
de externe ai țărilor membre ale 
S.E.A.T.O. După cum se știe, secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
și-a contramandat plecarea la Lon
dra datorită evoluției situației din 
Republica Dominicană, și este re
prezentat de George Ball, subsecre
tar de stat, iar Franța a hotărît să 
trimită doar un observator la sesiu
nea de la Londra.

Principalele probleme care figu
rează pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni sînt: războiul din Vietnam, 
încordarea existentă în relațiile 
Malayeziei cu Indonezia și conflictul 
de frontieră indo-pakistanez. Sesiu
nea a fost deschisă de primul minis
tru britanic, Harold Wilson, care a 
vorbit despre principalele orientări 
ale politicii acestei organizații în Asia 
de sud-est. în cuvîntarea sa, Wilson 
a arătat că Consiliul S.E.A.T.O. se 
întrunește într-un moment în care 
problemele privind regiunea Asiei de

Riposta dată unui fascist impertinent
BONN 3 (Agerpres). — Karl Raute, 

deputat social democrat în Landta- 
gul landului Hessen, a adresat gu
vernului acestui land cererea de a 
efectua o anchetă în legătură cu a- 
dunarea la care a luat ființă „Parti
dul național democrat". Referin- 
du-se la cuvîntarea pe care a ți
nut-o la această adunare profesorul 
von Bormann, el a citat declarația 
acestuia : „Sînt un vechi membru al 
Partidului național socialist și sînt 
mîndru de faptul că am colaborat 
la o mare cotitură istorică". Raute 
a cerut urmărirea pe cale judiciară 
a lui von Bormann. Organizația Par-

Participanți Ja marșul de primăvară pentru pace la mitingul de încheiere de la Dortmund

TRIMISE ÎN VIETNAM
cele trei companii americane de eli
coptere, cuprinzînd în total 75 de a- 
parate, au sosit în cursul zilei de 
sîmbătă și duminică la baza de la 
Vung Tau. Cu acestea numărul com
paniilor americane de elicoptere din 
Vietnamul de sud se ridică la 12, fără 
a socoti unitățile de elicoptere ce de
servesc pușcașii marini. Agenția 
U.P.I. adaugă că după sosirea noi
lor efective americane, numărul mi
litarilor americani în Vietnamul de 
sud se va ridica la 31 000. 

sud-est sînt mai ascuțite ca ori- 
cînd. El a reafirmat sprijinul Angliei 
față de politica S.U.A. în Asia de 
sud-est. Primul ministru britanic a 
încercat să demonstreze că Anglia 
duce în această parte a lumii o poli
tică anticolonială negînd faptul că 
însăși existența S.E.A.T.O. se dato- 
rește tendinței de perpetuare a in
fluenței occidentale și a controlului 
acesteia în Asia de sud-est.

George Ball, care a consacrat în
treaga sa cuvîntare problemei Viet
namului, a arătat că deși S.U.A. ar 
„accepta cu satisfacție" o soluție 
pașnică a conflictului din Vietnam, 
ele vor continua să întreprindă 
atacuri aeriene „limitate și controla
te", împotriva R. D. Vietnam.

în ședința de după-amiază a luat 
cuvîntul Achille Clarac, observator 
din partea Franței la lucrările se
siunii care a arătat că Franța „con
tinuă să dorească o reglementare 
pașnică, pe calea tratativelor, a pro
blemei Vietnamului pe baza acordu
rilor de la Geneva din 1954 și 1962". 
în legătură cu aceasta agenția Reu
ter subliniază că Franța boicotează 
sesiunea pentru a sublinia dezacor
dul său cu politica S.U.A. în Viet
nam.

tidului social-democrat din orașul 
Friedberg, unde a avut loc adunarea, 
protestează împotriva „rușinoaselor 
cuvinte de ordine fasciste" ale lui 
Bormann și pune întrebarea : „Cît 
timp i se va mai acorda acestui fas
cist posibilitatea de a otrăvi tinere
tul nostru cu ideile sale naziste ?“

Filiala din Friedberg a Uniunii 
sindicatelor germane a protestat, de 
asemenea, declarînd că „este îngro
zitor să se constate că după 20 de 
ani groparii democrației continuă să 
proslăvească în public cea mai în
tunecată perioadă din istoria po
porului german".

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL CIU EN-LAI 
A DELEGAȚIILOR ROMÂNE

PEKIN 3 (Agerpres). — în ziua 
de 2 mai, premierul Ciu En-lai a 
primit și a avut o convorbire cor
dială cu delegațiile române aflate 
în vizită în China, printre care 
delegația cooperativei agricole „Prie
tenia româno-chineză", condusă de 
Gheorghe Necula, a Consiliului Na
țional al Femeilor, condusă de Su- 
zana Gîdea, a Agenției române de 
presă „Agerpres", condusă de An
drei Vela, delegația la sesiunea 
Comisiei mixte româno-chineze de

Corespondența din Londra

PROIECTELE LABURISTE
DE NAȚIONALIZARE A OȚELULUI

Una dintre cele mai grele în
cercări ale guvernării laburiste a 
început vineri după-amiază prin 
publicarea Cărții Albe privind 
proiectul de naționalizare a in
dustriei metalurgice. Ziua și ora 
au fost alese cu multă grijă, ast
fel încît Cartea Albă să apară 
după închiderea bursei londoneze, 
pentru a evita speculațiile de va
lori și oscilațiile la cursul acțiu
nilor.

După cum este știut, naționali
zarea unor ramuri industriale a 
constituit un punct de program al 
laburiștilor în campania electorală.

Textul Cărții Albe prevede 
naționalizarea a 14 mari societăți 
metalurgice printre care United 
Steel Companies, Steel Company 
of Wales și English Steel Corpora
tion ; ele folosesc circa 220 
mii de oameni, ceea ce reprezintă 
aproximativ 70 la sută din mîna 
de lucru din industria metalurgică. 
Companiile respective dețin circa 
90 la sută din producția industria
lă metalurgică și controlează cir
ca 60 la sută din rezervele cunos
cute de minereu de fier din Marea 
Britanie.

Primele comentarii apărute în 
presa britanică s-au referit în 
special la experiența pe care 
partidul laburist o deține de 
la precedenta naționalizare din 
1948, cînd au fost trecute în pro
prietatea statului 92 de societăți. 
Se reamintește că această expe
riență pe care, după cum se știe, 
conservatorii au anulat-o după ce 
au revenit la putere, a avut ca o 
caracteristică că despăgubirile 
plătite proprietarilor de întreprin
deri .naționalizate au fost atît 
de mari, încît au convenit mul
tora dintre ei și anume celor care 
transmiteau statului utilaje înve
chite, rămase în urma progresului 
tehnic. Naționalizarea efectuată 
de laburiști în 1948 a avut deci re
zerve și limite serioase; în prezent 
este vorba de Ia început de o o- 
perație și mai restrînsă decît în 
1948. Despăgubirile care urmează a 
fi acordate societăților naționaliza

colaborare tehnico-științifică, con
dusă de Gheorghe Cioară, delegația 
sindicatelor cu prilejul zilei de 
1 Mai, condusă de Vasile Olteanu. 
Au fost de față Țai Cian, președin
tele Federației naționale a femeilor 
din China, Vang Li, primar adjunct 
al Pekinului, Ciu En-lun, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie 
chino-română, alte personalități ale 
vieții publice din China, precum și 
Dumitru Gheorghiu, ambasadorul 
R. P. Române la Pekin.

te vor fi calculate pe baza valorii 
medii a acțiunilor cotate la bursă 
pe o anumită perioadă de timp — 
fie media pe ultimele 61 de ftini, 
începînd din octombrie 1959, fie 
media pe ultimele șase luni, înce
pînd din mai 1964, ceea ce pare să 
fie mai convenabil pentru cei na
ționalizați

Care a fost reacția la apariția 
Cărții Albe? Dacă bursa n-a putut 
oferi indicii, activitatea în City a 
fost suspendată pînă luni diminea
ța; din unele cercuri financiare au 
parvenit ecouri destul de favora
bile. „Condițiile de compensare ale 
lui Wilson — a scris ziarul dr sea
ră „Evening Standard" — sînt sufi
cient de bune pentru a place bur
sei". Ziarul arată, în continuare, 
motivele acestei satisfacții : „In 
aproape toate cazurile, compensa
ția propusă (în Cartea Albă) este 
deasupra nivelului actual scăzut 
al cursului acțiunilor". Și postul de 
radio Londra sublinia, încă în pri.-. 
mele sale comentarii consacrate 
Cărții Albe, că „prevederile de 
compensare sînt mai generoase 
decît se aștepta în City". Se sem
nalează însă și unele nemulțumiri 
în rîndurile magnaților oțelului, 
care susțin că propusa despăgu
bire ar fi totuși neadecvată, în
deosebi pentru că nu ar ține sea
ma de marile sume de bani chel
tuite pentru construirea de noi o- 
țelării cît și pentru echipamentul 
modern introdus în ultimii zece ani, 
adică după redarea fostelor între
prinderi naționalizate în proprieta
te particulară.

Pentru legiferarea proiectului 
de naționalizare, chiar în for
ma limitată în care se pre
zintă el, laburiștii vor avea de în
fruntat o grea bătălie parlamen
tară și mai ales înverșunata opo
ziție a conservatorilor și liberali
lor. Aceștia se opun proiectului nu 
atît pentru că ar considera dez
avantajoase despăgubirile oferite, 
ci pentrucă consideră orice națio
nalizare ca „un precedent peri
culos".

Dezbaterile din Camera Comu
nelor au fost fixate pentru joia 
viitoare, adică numai la șase zile 
de la publicarea Cărții Albe, ceea 
ce a atras proteste vehemente din 
partea conservatorilor.

Laburiștii, care au o majoritate 
de numai patru voturi față de con
servatori și liberali la un loc, sînt 
îngrijorați de perspectivele discu
ției. Partidele laburist și conserva
tor au și luat măsuri pentru mo
bilizarea tuturor deputaților lor. 
Conducerea partidului conservator 
a lansat lozinca unei ofensive ge
nerale antilaburiste pe tema națio
nalizării oțelului, considerînd că 
guvernul laburist se va găsi în
tr-un moment critic și că deci con
servatorii trebuie să fie, pentru 
orice eventualitate, pregătiți să 
acționeze cu toate forțele de care 
dispun.

Liviu RODESCU

Ridicarea restricțiilor 
de circulație la Nicosia

NICOSIA 3 (Agerpres). — După 
19 zile de negocieri aproape neîn
trerupte cu Liderii ciprioților {urci, 
forțele O.N.U. au preluat luni sub 
controlul lor o serie de clădiri' și 
magazine situate în apropierea „li
niei verzi", care separă cele două 
comunități cipriote la Nicosia.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. a 
declarat că preluarea de către for
țele Națiunilor Unite din Cipru a 
clădirilor ocupate ilegal de ciprioții 
turci a fost posibilă în urma inter
venției guvernului turc, care a ac
ceptat, la cererea secretarului ge
neral, U Thant, să dispună retrage
rea ciprioților turci din aceste clă
diri.

în aceeași zi, guvernul cipriot a 
anunțat ridicarea tuturor restricți
ilor privind intrările și ieșirile din 
sectorul turc al Nicosiei.

KHANH KHAY. într-un comunicat 
al forțelor patriotice laoțiene se arată 
că în luna aprilie au fost doborîte 27 
de avioane de proveniență americană 
și altele au fost avariate. Totodată, 
forțele patriotice au dat lovituri pu
ternice trupelor grupării de dreapta, 
sprijinite de consilieri americani. Au 
fost' uciși sau tăcuți prizonieri nume
roși soldați și ofițeri, au fost captu
rate mari cantități de arme și muniții. 
Operațiunile detașamentelor de pa- 

Nava cosmică „Vostok" expusă pentru prima oară la Expoziția realiză
rilor economiei naționale a U.R.S.S. Nava cosmică este prezentată îm
preună cu ultima treaptă a rachetei. Ea este o copie fidelă a navei cos

mice în care lurl Gagarin a înconjurat pentru prima oară pămîntul

trioți au fost încununate de succes, 
deși regiunile ocupate de forțele Pa- 
tet Lao au fost bombardate de aviația 
americană, aflată la dispoziția grupă
rii de dreapta care a folosit și sub
stanțe toxice.

DJAKARTA. Președintele Indone
ziei, Sukarno, l-a informat luni pe 
ambasadorul Japoniei la Djakarta, 
Shizuo Saito, că nu va pleca la Tokio 
pentru a se întîlni cu premierul Ma- 

layeziei, Abdul Rahman, în etapa ac
tuală. El a relevat, însă, că „Indone
zia este dispusă să accepte eforturile 
oricărei țări în vederea unei soluțio
nări pașnice a diferendului său cu 
Malayezia".

STRASBOURG. Luni au început la 
Strasbourg lucrările sesiunii de pri

măvară a Adunării consultative a Con
siliului european (organism care nu
mără reprezentanți a 17 state vest-eu- 
ropene). La începutul lucrărilor, sesiu
nea a admis în mod oficial Malta ca 
membru cu drepturi depline. Pierre 
Pflimlin a fost reales pentru a treia 
oară președintele Adunării consul
tative.

PEKIN. Delegația guvernamentală a 
Ghanei, condusă de Kojo Botsio, mi
nistrul afacerilor externe, și-a înche
iat vizita în R. P. Chineză. în comu
nicatul comun publicat se arată că în 
convorbirile care au avut loc între 

Ciu En-lai și Kojo Botsio au fost 
examinate situația internațională, 
lupta împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului și 
probleme de interes comun. Cele 
două părți își exprimă hotărîrea de a 
continua să întărească legăturile de 
prietenie și înțelegere reciprocă, ca o 
contribuție comună la consolidarea

SCURTE Ș T D R I
solidarității afro-asiatice și la promo
varea păcii mondiale.

LIMA. Din capitala Republicii 
Peru se anunță că aproximativ 70 000 
de învățători au declarat luni grevă. 
Ei cer guvernului să ia măsuri urgen
te pentru a satisface revendicările cu 
privire la majorarea salariilor învăță
torilor.

BONN. Ministrul Armatelor al 
Franței, Messmer, a sosit la Bonn, 
pentru a discuta cu ministrul apărării 
vest-german, von Hassel, probleme pri
vind pregătirile în vederea sesiunii de 

primăvară a Consiliului N.A.T.O., 
care urmează să aibă loc la Londra, 
precum și problemele colaborării mi
litare dintre R.F.G. și Franța.

PRAGA. La primul Festival inter
național al filmului pentru copii și ti
neret, de la Gottwaldov, Marele pre
miu „Pantofiorul de aur" a fost acor

dat filmului cehoslovac „Crapul", iar 
Premiul întîi pentru filmele artistice 
a fost decernat filmului românesc 
„Gaudeamus igitur". Premiile doi și 
trei au fost obținute de filmele „Vară 
nebună" (iugoslav) și „O clasă neo
bișnuită" (cehoslovac). La festival au 
participat 24 de țări cu 34 de filme.

MOSCOVA. în U.R.S.S. a fost efec
tuată o experiență de transmitere de 
la Moscova la Petrozavodsk (900 km), 
a unei emisiuni de televiziune folo- 
sindu-se efectul difuzării undelor ul
trascurte la distanțe mari prin tropo- 

sferă. în acest caz, undele nu urmea
ză linia vizibilității directe, ci o linie 
ascendentă cu o oarecare înolinație și 
se reflectă de păturile atmosferei la 
înălțimea de 12—15 km. Lungimea 
unui sector de retransmisie este din 
această cauză de 270 km și nu de 
30—60 km, oa de obicei. Calitatea 
emisiunii a fost bună.

BUDAPESTA. După cum anunță 
M.T.I., la 3 mai a încetat din viață 
Arpad Szakasits, membru al C.C. al 
P.M.S.U., membru al Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare și al Pre
zidiului Frontului Popular Patriotic.

PHENIAN. Partea coreeano-chine- 
ză a Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea a adresat Comisiei de su
praveghere a armistițiului din Coreea 
o scrisoare în care protestează împo
triva faptului că partea americană, 
violînd din nou acordul de armistițiu, 
a introdus recent în Coreea de sud 
noi arme și materiale de război prin
tre care avioane de luptă supersopice 
„F-5“ și rachete antiaeriene „Nike- 
Hercules".

WASHINGTON. Prin satelitul de 
telecomunicații „Early Bird" a fost 

realizat un schimb de programe de 
televiziune de o oră între America de 
nord și Europa occidentală. Satelitul 
„Early Bird" a fost lansat la 6 apri
lie și în prezent este supus unor pro
be din care a făcut parte și această 
emisiune transatlantică de o oră.

1 500 de actori britanici au semnat 
o declarație în care condamnă 
politica de apartheid din Republica 
Sud Africană și afirmă că nu vor 
juca in această țară decît în fața 
unui public mixt. In fotografie trei 

actori alăturîndu-se declarației
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