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Noi baze sportive studențești

(Holo : M. Cioc)

Brigăzide o-

cu

RAIOANE CINEFICATE
pe

Tunei linii electrice de înalta tensiuneSe lucrează la montarea

(Agerpres)fost

echipament
(Agerpres)

mijlocul 
cămine
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muncii

forestieri
Corbu ele., unde

I stu- 
Mureș. 

studențești 
mai construit în ul- 

an și la Timișoara,

înființate peste 40 de ci
nematografe, numărul lor 
ajungînd la peste 330. Se 
prevede ca pînă la sfir- 
șilul lunii iunie, fiecare 
comună din regiune să 
fie înzestrată cu aparat 
de proiecție, în regiunea 
Crișana, unde in trecut 
nu exista nici un cineina-

La odihnă

Odată cu înființarea dé 
unități cinematografice în 
comuna Armășești și sa
tul Ursoaia s-a încheiat 
cineficarea raioanelor Ho
rezu și Slatina din regi
unea Argeș. Acum, in a- 
ccastă parte a țării sînt 
complet cineficate cinci 
raioane. Anul acesta, în 
satele regiunii au

Neagra, Stînceni, 
locuiesc muncitorii forestieri. Recent, 
brigada s-a înlilnit cu peste 70 de 
muncitori forestieri de la gura de ex
ploatare NeagrarCălin. Inginer sil
vici. medici, profesori, juriști — 
membr' ai brigăzii, au dai răspuns la 
numeroase întrebări ale muncitorilor 
refer loare la probleme lehnico-șliin- 
tifice, situația inlernafională etc.

Lâutaru“

științifice printre muncitorii
TOPLIȚA (coresp. „Scînteii“). — 

Una dintre brigăzile științifice ale Co
mitetului pentru cultură și artă al ra
ionului Toplifa își desfășoară activi
tatea în rîndu1 muncitorilor care 
lucrează în domeniul forestier. Bri
gada s-a deplasat în ultimul limp 
la gurile de exploatare din sectoru1 
Lunca Bradului, la fabrici de cheres
tea, în satele Deda-Bisfra, Bilbor,

tograf sătesc, este 
punctul de a se încheia 
cineficarea raioanelor Criș 
și Salonla. Odată cu 
inaugurarea unui nou ci
nematograf în satul Tir- 
gușor, numărul cinemato
grafelor sătești clin regi
une a ajuns la 200.

balneo-
din

Iată, lingă Circul de Stat, cel mai tînăr parc al Capitalei. 
Parcul are un lac, alei asfaltate cu sute de pomi și arbuști 
ornamentali. în această primăvară se plantează aci 
încă 600 arbori conifer!, cîteva mii de pomi și peste 160 000 
de flori.

acest an
oameni ai

își _____
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Specializarea 
activității d

Ia baza
e proiectare

4In realizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea al partidului 
cu privire la dezvoltarea producției 
de energie electrică în țara noastră, 
un rol important și o mare răspun
dere revine Institutului de studii și 
proiectări energetice (I.S.P.E.) cb 
factor de cercetare, studiu- -și - alcă
tuire a proiectelor necesare realiză
rii electrificării țării.

Institutul de studii și proiectări e- 
nergetice, înființat în anul 1949, a a- 
vut de rezolvat an de an sarcini din 
ce în ce mai mari și mai complexe. 
Dacă la începutul activității sale, in
stitutul ă avut de rezolvat probleme 
tehnice de amploare mai redusă, in 
prezent, prin creșterea maturității 
proiectanților, a experienței în pro
iectare, I.S.P.E. rezolvă proiectarea 
unor unități energetice importante, 
cu probleme tehnice de mare com
plexitate și răs- ■ 
pundere.

Sarcinile insti
tutului nostru au 
crescut an de an 
atît cantitativ, ca 
urmare a creșterii 
ritmului de elec
trificare, cît și calitativ, ca urmare 
a necesității introducerii tehnicii noi, 
reducerii prețului de cost, scurtării 
timpului de execuție.

în ultimii 5 ani, în timp ce planul 
de proiectare a crescut cu 135 la 
sută, numărul personalului de pro
iectare a crescut numai cu 93,2 la 
sută. Cu toate acestea planul de pro
iectare a fost realizat, global și pe 
sortimente, în fiecare an.

Creșterea capacității de lucru în- 
tr-o proporție mai mare decît creș
terea numărului de proiectanți a 
fost posibilă ca urmare a ridicării 
productivității muncii, a creșterii ca
lificării personalului tehnico-ingine- 
resc, a măsurilor de utilizare mai 
rațională a capacității de proiectare.

Realizarea planului de proiectare, 
asigurarea cu proiecte a șantierelor 
electrificării constituie un imperativ 
major, pe care institutul îl urmă
rește în primul rînd. Vom arăta, in 
cele ce ilrmează, citeva din măsurile 
pe care institutul nostru le-a luat 
pentru realizarea sarcinilor sale și a 
căror aplicare este urmărită în con
tinuare.

Structura organizatorică a institu
tului s-a definitivat odată cu crește
rea sarcinilor ce-i reveneau. Activi
tatea se desfășoară în prezent in pa
tru sectoare complexe de activitate: 
sisteme energetice și perspectivă, cen
trale termoelectrice și de termofica
re, centrale hidroelectrice, stații și 
linii. Acestea sînt unități bine înche
gate, formate din mai multe ateliere 
de specialitate care, împreună, elabo
rează lucrări complete. în felul a- 
cesta s-au format ingineri care au a- 
cumulat o bogată experiență în pro
iectarea anumitor tipuri de instala
ții, au obținut o specializare care le 
permite să rezolve cu competență și 
într-un ritm foarte rapid problemele 
pe care Ie ridică proiectele noi. A- 
ceastă adîncire a specializării este 
unul din factorii hotărîtori în creș
terea productivității muncii de pro
iectare. Prin specializare, în cadrul 
sectoarelor complexe este posibilă o 
mai largă refolosire a proiectelor, ență pozitivă asupra creșterii pro- 
încununată după aceea prin tipiza
rea lor.

Ce înseamnă specializarea pe 
probleme restrînse în cadrul sectoa
relor complexe se poate ilustra cu 
cîteva example : proiectarea primei 
stații de transformare de 110 kV, de 
la Brașov, a durat peste doi ani. As
tăzi, pe baza proiectelor-tip și a ce
lor refolosibile deja elaborate, pro
iectarea unei stații de transformare
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de 110 kV durează mai puțin de 
luni.

Pînă acum cîțiva ani, proiecta
rea centralelor termoelectrice mari 
se executa în mare parte în institu
te din străinătate, I.S.P.E. fiind sub- 

■proiectant. Astăzi cadrele noastre e- 
laborează proiectele în întregime, în 
unele cazuri institutele de proiec
tare din alte țări fiind subproiec- 
tanții noștri pentru partea tehnolo
gică legată de echipamentul ce se 
importă.

In fine, dar nu în ultimul rînd, 
trebuie amintită dezvoltarea secto
rului de sisteme energetice, cu 
sarcini din ce în ce mai complexe. 
Datorită specializării, în acest sector 
au crescut cadre de ingineri pro- 
iectanți cercetători, care desfășoară 
o intensă muncă științifică, crea
toare.

Evoluția institutului nostru în ca
drul ritmului ra
pid de dezvoltare 
a energeticii țării 
a dus la for
marea unor uni
tăți complexe, cu- 
prinzînd speciali
tăți diferite, care 

concură la proiectarea unui anumit 
tip de instalații energetice. Pe mă
sura adîncirii experienței dobîndite, 
chiar în cadrul acestor unități com
plexe au apărut noi specializări, cum 
sînt: ateliere de automatizări termi
ce. grup de ingineri și matematicieni 
pentru mașini electronice de calcul, 
termoficare urbană și industrială și 
altele.

Noi considerăm că forma organi
zatorică pe care o are astăzi institu
tul este adecvată. Fără să facem 
vreo apreciere asupra avantajelor a- 
cestei organizări în cazul altor insti
tute de proiectare, subliniem că la 
noi s-a avut în vedere că problema 
organizării unui institut de proiec
tări nu trebuie privită static, ci 
strîns legată de asigurarea șantiere
lor cu proiecte bune și la timp.

Institutul și-a concentrat atenția 
asupra creșterii productivității prin 
utilizarea largă a proiectelor-tip și 
refolosibile. Prin utilizarea unor ast
fel de proiecte s-a economisit în a- 
nul 1962 un volum de 710 717 ore 
medii convenționale, ceea ce repre
zintă 20,5 la sută din sarcina de 
plan a producției globale, în loc de 7 
la sută cît era stabilit inițial.

Acțiunea de tipizare a căpătat o 
largă răspîndire în proiectarea linii
lor și stațiilor electrice. în prezent, 
proiectarea liniilor de înaltă și foarte 
înaltă tensiune se face prin utiliza
rea elementelor tipizate din stîlpi 
centrifugați de beton armat. Aceleași 
elemente se utilizează și la proiecta
rea stațiilor exteripare. Stațiile de 
transformare de tip interior se rea
lizează pe bază de proiecte-tip care 
utilizează elemente prefabricate ce 
se aplică și la realizarea tuturor pos
turilor de transformare.

Noi am extins acțiunea de refolo- 
sire și tipizare și în proiectarea cen
tralelor termo și hidroelectrice. Cen
tralele de termoficare industria
lă cu echipament romînesc s-au 
modulat și tipizat, avînd suprastruc
tura în întregime din prefabricate. 
Aceste soluționări au avut o influ-

DIN ACTIVITATEA 
INSTITUTULUI DE STUDII 

PROIECTĂRI ENERGETICE

ductivitătii muncii la executanți și 
asupra ridicării calității.

Analiza permanentă a modului în 
care e folosită capacitatea de proiec
tare ne-a dat posibilitatea să luăm

Ing. OCTAVIAN GROZA 
directorul Institutului de studii 

și proiectări energetice

(Continuare în pag. IlI-a)
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La serviciul constructor-șef
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — La 

serviciul constructor-șef de la uzina 
„Tehnofrig“ din Cluj se lucrează la 
proiectarea de noi mașini- și utilaje 
frigorifice. Pentru trustul alimenta
ției publice din Cluj s-a proiectat o 
instalație de frig și o fabrică de 
gheață cu o capacitate de 5 000 kilo- 
calorii. Pentru abatorul de la Sovata 
s-a întocmit documentația necesară 
pentru o altă instalație de frig. Sînt 
în curs de proiectare pentru între
prinderea comunală interraională 
Deva un agregat frigorific de 5 000 
kilocalorii și o fabrică de gheață. 
Proiectanții de la această între
prindere elaborează documentația 
tehnică necesară și pentru alte ma
șini și utilaje destinate industriei 
alimentare. A fost întocmit proiectul 
de execuție a unui aparat de spălat 
talere, de la separatorul de lapte de 
3 000, 5 000 și 10 000 litri pe oră. De 
asemenea, s-a elaborat documenta
ția pentru o instalație de fabricat 
făină furajeră.

TIMIȘOARA (coresp. 
„Scînteii“). — Inginerii 
și tehnicienii de la ser
viciile de concepție ale 
întreprinderii „Electro
motor“ din Timișoara 
se ocupă de asimilarea 
de noi produse și, tot
odată, lucrează la îmbu
nătățirea constructivă și 
calitativă a produselor 
care se execută în serie, 
în acest an au fost in
troduse în fabricație noi 
produse — ventilatorul 
de masă, motoarele pen
tru mașini de cusut, as
piratoarele de praf și

Succesul furnaliștilor începe 
abatajele noastre"

Sub lozinca : „Succesul furnalișlilor începe în aba
tajele noastre“, minerii de la Ghelar desfășoară o în
suflețită întrecere pentru a trimite siderurgiștilor mi
nereu mai mult și de bună calitate. Minerii au extins 
în ultima vreme la încă 8 abataje metoda de exploa
tare prin înmagazinate. Aceasta a permis ridica-ea 
randamentului pe post cu 2-3 la sută. în majoritatea 
sectoarelor de exploatare a fost extinsă metoda per- 
forajului umed, asigurîndu-se astfel minerilor condi
ții tot mai bune de muncă. Ca urmare a acestor mă
suri, în primul trimestru minerii de la Ghelar au livrat 
furnaliștilor hunedoreni, peßte plan, o cantitate de 
minereu de fier din care se pot elabora -mai mult de 
1 000 de tone de fontă.

în majoritatea centrelor 
universitare din |ară se a- 
menajează noi baze spor
tive pentru studen)i. în 
Capitală se află în con
strucție pentru studen
ții Institutului agronomic 
un stadion modern cu te
renuri de fotbal, volei, bas
chet, pistă de atletism, iar 
pentru studenții Institutului 
politehnic s-a amenajat 
un nou complex sportiv. 
Studenții clujeni vor avea 
la dispoziție, de asemenea, 
un teren pentru diferite 
competifii nocturne, urmînd 
ca anul acesta să înceapă 
construcjia unei baze spor
tive moderne în 
complexului de

sfudenjeșfi de aici. Una din 
cele mai moderne baze 
sportive din fără s-a ame
najat recent pentru 
denții din Tg. i 
Baze sportive 
s-au 
fimul 
lași, Galafi, Baia Mare. Slu- 
denjii Universității timișo
rene și cei ai Institutului 
pedagogic de frei ani din 
București au primit în fo
losință în ultimul timp și 
săli moderne pentru orele 
de gimnastică. Concomi
tent cu crearea noilor baze 
sportive, cluburile studen
țești din întreaga tară sînt 
dotate 
sportiv.

orchestrei
muzică populară 
a Filarmonicii de

Turneul
Orchestra de 

„Barbu Lăutarii" 
.stat din București întreprinde în
următoarele zile un nou turneu. 
Joi 4 aprilie va prezenta două con
certe pentru muncitorii petroliști 

-din regiunea Ploiești; în ziua de 7

In primul număr
a apărut primul număr al 
de uzină „Metalurgistul 

organ al comitetului 
al comitetului sindi- 
la Uzina mecanică 
primul său număr,

Luni 
gazetei 
muscelean“, 
de partid și 
catului de 
Muscel. în
„Metalurgistul muscelean“ publică 
sub semnături ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, cores
pondențe din aproape toate sec
toarele uzinei. Gazeta va apărea 
bilunar.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
— Zilele trecute, aproape 400 de 
mineri, metalurgiști și alți oameni 
ai muncii din orașele și centrele 
muncitorești din regiunea Mara
mureș au plecat să-și petreacă 
concediul de odihnă în stațiunile 
balneo-climaterice din Vatra Dor- 
nei, Băile Herculane, Sovata, Si
naia și altele. Numai în 
trul II din 
4 000 de 
din regiune 
vor petrece con
cediul 
dihnă în diferite 
stațiuni 
climaterice 
țară.

„Barbu
aprilie orchestra va da alte două 
concerte la Giurgiu. în București 
orchestra va concerta la clubul 
Uzinelor „Republica", în zilele de 
11 și 18 aprilie. Vor cînta Angela 
Moldovan, Maria Lătărețu, Ana 
Ispas. Ion Cristoreanu, Vlad Dio- 
nisie și alții.

e a r a u z i n e i

II

In sala clubului uzi
nei noastre se întîl- 
nesc adesea, la siîrșit 
de săptămînă, munci
tori, ingineri, tehni
cieni din diferite secții 
pentru a petrece o sea
ră împreună. Recent 
cu prilejul unei astfel 
de întîlniri a avut loc 
un interesant concurs 
„Cine știe meserie, 
cîștigă", in legătură cu 
metalurgia neferoasă. 
Cîștigătorii concursului 
au fost premiali. Folos

au tras toii cei peste 
300 de participând, 
care și-au împrospătat 
cunoștințele profesio
nale. A urmat apoi săr
bătorirea- a cinci tova
răși, dintre cei mai 
vechi muncitori, frun
tași ai uzinei. Topito- 
rul Mihai Părăvan, ri
nul dintre sărbătoriți, 
lucrează de peste 30 
de ani in uzină. Ridi- 
cîndu-și necontenit ca
lificarea, el a îndepli
nit exemplar multe

In U.R.Ș.S. a fost Saisaiă o rachetă cosmică 
în direcția Lunii

în Uniunea Sovietică a fost lansată marți o rachetă cosmică în 
direcția Lunii. La bordul rachetei este instalată stația automată 
„Luna-4“ cîntărind 1422 kg. Stația automată „Luiia-4“ va atinge re
giunea Lunii peste trei zile și jumătate de la lansare. (Amănunte in. 
pag. IV-a). XT

multilaterale
a căror docu- 
tehnică a fost 
de serviciile

Preocupări
altele — 
mentație 
elaborată
de concepție din între
prindere. Tot în acest 
an, ca rezultat al mun
cii serviciilor de con
cepție, s-a 
procesul de producție 
montajul pe bandă a 
motoarelor pentru ma
șinile de spălat rufe, 
ceea ce a dus la crește
rea productivității mun
cii cu 15 la sută și la 
îmbunătățirea simțitoa
re a calității produse-

introdusă 
prelucrare 
mai multe 

ca

aplicat în

lor. A fost 
metoda de 
simultană cu 
cuțite a pieselor ; 
urmare se obține o re
ducere a timpului de 
lucru la unele repere de 
aproape 5 ori. O altă 
preocupare a tehnicie
nilor de aici este înlo
cuirea unor repere din 
metal cu mase plastice. 
Față de anul trecut, în 
1963 cantitatea de piese 
executate din mase 
plastice va crește de a- 
proape 10 ori.

I

: -In centrul Ploieștiulul, (Foto : Gh. Vlnțllă)
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LA PARIS g luat siîrșit reuniunea 
Comitetului de expeiți, convocată 
de U.N.E.S.C.O., în vederea pregă
tirii Confe'ripței internaționale în 
problemele tineretului, conferință 
ce va avea loc în 1964. Comitetul 

■ de experți a stabilit ordinea de zi 
provizorie a .coriferirlței, .în .care fi
gurează și punctul : „Măsuri me
nite să. promoveze în rîndurile ti- 

* neretirlui idealurile de pace, res- 
-, pecttiL.reciproc și înțelegere între 

popôafè“ propunere prezentată de 
R. P. Romînă Organizației Națiuni
lor Unite în cadrul celei de a 15-a 
sesiuni.

.1.
sarcini care i-au fost, 
încredințate și a ajutai. 
mai multi tovarăși în 
însușirea cunoștințelor 
profesionale. Ceilalți 
sărbătoriți au fost to
pitorii Vasile Gorga, 
Șteian Pelriceanu, Wil
helm Maiker și Vasiie 
Pop, care, de aseme
nea, lucrează de peste 
30 de ani in uzină 
(De la Gheorghe Bu- 
nea, economist, Uzinele 
„1 Mai''-Ferneziu).

SESIUNEA A XXXV-A A CONSI
LIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL AL 
O.N.U. și-a început ieri lucrările 
la New York. Pe ordinea de zi a 
sesiunii figurează • Declarația a- 
supra cooperării economice inter
naționale ; analiza raportului co
mitetului de pregătire a Conferin
ței Națiunilor Unite peniru comerț 
și dezvoltare, analiza rapoartelor

organizațiilor financiare interna
tionale etc. Din partea R. P. Ro- ■ 
mîne participă o delegație de ob- 
servaloii. condusă de pTof. M. Ha-' 
șeganu. reprezentantul permanent 
al R P. Romîne la O.N.U.

JOHN BERNAL, președintele exe
cutiv al- Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, a dat publicității, 
o declarație în care se arată că 
între 8 și 12 Iunie 1963 va avea loc 
la Varșovia sesiunea ordinară a 
Consiliului Mondial al Păcii. Par- 
ticipantii la sesiune vor dezbate . . 
sarcinile mișcării mondiale a par
tizanilor păcii în etapa actuală.

UN GRUP DE MILITARI au încer
cat să dea o lovitură de stat în- 
Argentina în fruntea rebelilor se 
află doi generali — Menendez și 
Montero - cunoscuti pentru orien
tarea lor de extremă dreaptă. (A- 
mănunte în pag. IV-a).

A FOST ASASINAT Quinim Folse- 
na, ministrul de externe al Laosu- 
lui. Ucigașul a fost arestat.

LA GOSPODĂRIA
COLECTIVĂ DIN CAȚA O expenentd bună
in creșterea animalelor

Colectiviștii din Cața, comună situată. în apropierea orașului Ru
pea din regiunea Brașov, au o bună experiență în 
malelor. Ei vor dezvolta 
cest an. 
din care 280 de vaci și 80 de juninci montate. 400 de porcine. 3 000 
de ovine. în acest an, gospodăria va livra statului 64 800 kg de carne. 
446 000 l de lapte, 4 270 kg de lină și alte produse. Sectorul zootehnic 
va aduce gospodăriei un venit bănesc de 1 200 000 lei. lată, citeva as
pecte din experiența crescătorilor de animale de la Cața.

creșterea ani- 
și mai mult sectorul zootehnic în a- 

La sfîrșitul anului, gospodăria, va. avea 730 de taurine,

FURAJE ABUNDENTE 
ȘI DE BUNA CALITATE

Asigurarea bazei furajere este o 
condiție esențială pentru mărirea 
șeptelului și sporirea producției ani
male. în planul de producție colecti
viștii au prevăzut o serie de măsuri 
pentru asigurarea unei baze furajere 
puternice. în scopul echilibrării ra
țiilor de hrană în unități nutritive și 
în proteină, suprafața cultivată cu 
plante leguminoase crește simțitor. 
Colectiviștii s-au pregătit din timp 
pentru a putea spori suprafața culti
vată cu trifoi de la 40 ha. cît a fost 
în 1962, la 172 ha anul acesta, iar 
cu lucernă de la 4 la 26 ha. Pentru 
satisfacerea necesarului de furaje 
suculente necesare în timpul iernii, 
în afara porumbului siloz, se însă- 
mînțează 10 ha cu gulii furajere, care 
în condițiile gospodăriei dau 40-50 
tone la ha, iar pe 100 ha se vor cul
tiva dovleci în cultură intercalată 
printre porumb. Dovlecii, împreună 
cu cocenii de porumb tocati și în a- 
mestec cu o soluție de melasă, vor 
li însilozati și dati iarna în hrana a- 
nimalelor.

Pentru asigurarea nutrețului verde 
în perioadele cînd nu se găsește 
iarbă în cantități îndestulătoare, a- 
dică primăvara timpuriu, s-au semă
nat 22 ha cu secară furajeră. Anul 
acesta va mai fi semănată o supra
față de 40 ha cu porumb pentru si
loz și masă verde în cultură dublă, 
după recoltarea plantelor care eli
berează de timpuriu terenul și în pri
mul rînd după secara furajeră.

Cel mai valoros și mai ieftin nutret 
rămîne, desigur, iarba pășunilor, de
oarece aceasta conține cantitățile 
necesare de unități nutritive, protei
ne, vitamine și săruri minerale. 
G.A.C. Ca(a are în folosință o supra
față însemnată de'pășune naturală, 
formată în cea mai mare parte din 
ierburi graminee în amestec cu legu
minoase. Pășunea constituie sursa 
de hrană a animalelor timp de 6

luni pe an. Tocmai de aceea, consi
liul de conducere al gospodăriei 
colective se ocupă cu multă atenție 
de executarea lucrărilor care duc la 
sporirea producției de iarbă pe pă
șune O suprafață de 210 ha pășune 
a fost curățată de scaieți și mărăci- 
nișuri, iar pe 100 ha au fost împrăș
tiate înqrășăminte chimice.

Gospodărir, a dobîndit o bună ex
periență în ce privește îngrășarea 
pășunii prin tîrlire și anume prin 
mutarea tîrlelor de oi din două în 
două zile. în felul acesta anul trecut 
au fost îngrășate mari suprafețe de 
pășune : La „Groanghi 
„Dealul Hîrbii 
Mercheșii 
Acest sistem 
nilor duce la 
producției de 
de avantajos 
nici un fel de investiții bănești. în 
primăvara aceasta se vor mai îm
prăștia îngrășăminte naturale pe 100 
ha din pășunea denumită ...La pia
tră", care apoi vor fi grăpate.

Ținînd seama de rezultatele obți
nute anul trecut, odată cu începerea 
perioadei de pășunat vor continua 
să fie îngrășate prin tîrlire noi su
prafețe de pășune De asemenea pe 
întreaga suprafață de pășune se e- 
fectuează lucrări de curățire de 
scaieți și mărăcinișun, de împrăș- 
tiere a mușuroaielor. în același timp, 
250 ha vor fi grăpate cu mașinile 
S.M.T.-ului. Pentru asigurarea anima
lelor cu masă werde pe întreaga pe
rioadă a pășunatului se organizează 
un pășunat rational pe parcele. A- 
nul acesta colectiviștii au prevăzut 
să amenajeze tabere de vară atît 
pentru vaci cît și pentru tineretul 
taurin.

>•
ha, la 
„Fata 
18 ha. 
pqșu-

63 
i“ — 22 ha. în 
31 ha, la Teiș — 
de îngrășare a 
creșterea simțitoare a 
iarbă și este deosebit 
deoarece nu necesită

ATENȚIE DEOSEBITA 
ANIMALELOR TINERE

Obținerea unor producții sporite 
de lapte și carne și îmbunătățirea 
efectivului de vaci depinde în mare

măsură de felul cum sînt crescute 
animalele tinete. în această pri
vință, colectiviștii din Cața au re
zultate bune. Vacile cu cele mai 
mari producții de lapte sînt prove
nite, din vijelele crescute în gospo
dărie. Preocuparea pentru obținerea 
unui tineret viguros și sănătos în
cepe înainte de fătarea vacilor,. Co
lectiviștii folosesc tauri de mare va
loare zootehnică prtn însămînțările 
artificiale, dau multă atenție hrănirii 
și îngrijirii vacilor înainte și după 
fătare. în primele zile după tătare 
vițeii sînt hrăniți cu colostru care 
prin, calitățile lui nutritive îi face 
mai rezistenți la îmbolnăviri Vițeii 
sînt dati în primire îngrijitorilor chiar 
din prima zi. Fiecaie vilei primește 
zilnic cite 6 1 lapte inteqral, timp de 
21—25 zile. După această perioadă 
în hrana vițeilor se introduce laptele 
smîntînit și anume se dau 4 1 lapte 
integral și 4 1 lapte smîntînit, înce- 
pînd din a 3-a lună laptele integral 
este înlocuit complet, administrîndu. 
se pe zi cîte 6 1 lapte smîntînit, pînă 
la vîrsta de 6 luni. îngrijitorii respec
tă întocmai indicațiile specialiștilor 
privind igiena hrănirii ; ei se înqri- 
jesc ca laptele dat vițeilor să aibă 
o temperatură de 37°—38“ C. De la 
vîrsta de aproximativ 3 săptămîni 
vițeii primesc și un amestec de tă- 
rîțe și uruieli măcinate mărunt. Pen
tru mărirea treplată și intensificarea 
activității organelor digestive se in
troduc treptat nutrețuri voluminoase. 
Hrăniți în acest fel, vițeii au ajuns 
să realizeze zilnic sporuri în greu
tate de 700 g. Aceste rezultate bune 
se datoresc în mare măsură și pri
ceperii îngrijitorilor de viței — Petre 
Bucur, Viorel Ursu și Fritsch Martin, 
care respectă cu strictețe progra
mul stabilit Retribuția îngrijitorilor 
după sporul în greutate i-a co
interesat în muncă și rezultatele ob
ținute sînt tot mai bune.

Colectiviștii din Cața socotesc pe 
bună dreptate că atenția pe care o 
dau asigurării furajelor, necesare și 
creșterii în cele mai bune condiții a 
animalelor tinere constituie măsuri 
de 
lui 
de

bază pentru dezvoltarea sectoru- 
zootehnic și sporirea producției 
carne, lapte, lină.

CORNELIA MÎTULESCU 
inginer zootehnist
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DE VEGHE LÀ PĂSTRAREA

«Uh, (SMsiivfchstea. de partid, LIHiȘTEI

CLUBURILE COPIILOR

a Comitetului regional 
Brașov, un coreferat, 

a arătat că în uzinele 
din Brașov, Mediaș și

Grație și ritm. (Scenă din spectacolul coregrafic „Viscolul și primăvara', prezentat de ansamblul artis
tic al Casei pionierilor din Sighișoara). (Foto : Agerpres)

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
în ultima plenară a Comitetului re
gional, de partid Brașov au iost 
dezbătute unele probleme legate 
de îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor. Au prezentat refe
rate comitetele orășenești de par
tid Brașov și Mediaș, iar comisia 
economică 
de partid 
Dezbaterea 
și fabricile
din celelalte orașe ale regiunii au 
fost obținute importante rezultate 
bune în îmbunătățirea calității pro
duselor. în ultimii ani s-au produs 
mașini și utilaje moderne noi ; 
multe din cele ailate mai de mult 
în fabricație au acum caracteris
tici și performanțe îmbunătățite, 
gabarite și greutăți reduse. în ca
drul plenarei au fost evidențiate 
diferite forme folosite în munca de 
partid. O mare eficacitate a avut 
activitatea colectivelor 'de specia
liști și 
menea 
preună 
tive și 
diferite 
Sighișoara și Brașov, măsurile 
se impun pentru a ridica 
calitativ al produselor, 
tetul orășenesc de partid Bra
șov și-a concentrat atenția spre 
sectoarele de concepție 
viciile 
log-șef. 
toare, 
„RuImentuT 
deri, la propunerile comitetelor de 
partid, au fost inițiate cursuri de 
ridicare a calificărir muncitorilor, 
în întreprinderi s-a organizat o 
mai bună difuzare a cărții tehni
ce, a revistelor specialitate,

editarea unor buletine documen
tare. La plenară s-a subliniat ne
cesitatea unei mai bune aprovizio
nări cu materii prime și materiale, 
a unei judicioase organizări a pro
ducției pentru a se înfăptui planul 
în mod ritmic. Totodată, s-a arătaf 
că se simte nevoia unei mai strînse 
legături între oamenii de știință și 
cadrele didactice de la Institutul 
politehnic Brașov cu uzinele din 
localitate, de mai multă grijă pen
tru calificarea muncitorilor.

ingineri. Anul trecut, ase- 
colective au studiat, îm- 
cu conducerile administra- 
organizațiile de partid din 

întreprinderi din Mediaș, 
ce 

nivelul 
Comi-

ser- 
metalurg-șef și tehno- 
La Uzinele de trac- 

uzinele „Independența“, 
!“ și în alte întreprin

TG. JIU (coresp. „Scînteii“). — 
Recent, activul comisiei economice 
a Comitetului raionăl de partid Tg. 
Jiu d studiat posibilitățile de spo
rire a producției și productivității 
muncii în exploatările întreprin
derii forestiere din localitate. Cu 
acest prilej s-a constatat că or
ganizația de partid și conduce
rea întreprinderii forestière nu 
s-au preocupat in suficientă mă
sură de mobilizarea colectivului 
în vederea folosirii la întreaga ca
pacitate a utilajelor și mecanis
melor. Materialul întocmit de co
misia economică g fost discutat în- 
tr-o ședință a biroului comitetului 
raional de partid. In hotărîrea a- 
doptată se prevede, printre altele, 
să se formeze grupe de partid 
la toate gurile de exploatare. Bi
roul organizației de bază de la în
treprinderea forestieră va analiza 
periodic cum se realizează sarci
nile de plan și cum se aplică în 
practică planul de măsuri tehniço- 
organizatorice stabilite la începu
tul anului. S-a recomandat condu
cerii întreprinderii și comitetului 
sindicatului să inițieze cursuri 
pentru ridicarea calificării munci
torilor forestieri, îndeosebi a me-

orașului

canicilor de utilaje, fasonatorilôr și 
sortatorilor.

PITEȘTI (corêsp. „Scînteii"). — 
Biroul Comitetului regional de 
partid Argeș a analizat activitatea 
desfășurată de conducerea Institu
tului pedagogic de 3 ani din Pi
tești și de organizația de partid a 
institutului pentru pregătirea 
profesională și educarea comunistă 
a studenților. Conducerea institu
tului, cu sprijinul organizației de 
partid și al cadrelor didactice, s-a 
îngrijit să creeze tinerilor condiții 
de învățătură cît mai bune. A fost 
dezvoltată baza didactico-Științifi- 
că, laboratoarele au fost înzestrate 
cu aparate moderne. Consiliul 
științific al institutului a dezbătut 
probleme legate de activitatea de 
pregătire a viitorilor profesori — 
întocmirea Și aplicarea planului 
de muncă anual al unor catedre, 
sarcinile șefilor de catedră — a 
analizat activitatea catedrei de 
științe sociale. Organizația de bază 
a institutului s-a îngrijit de crearea 
condițiilor necesare bunei organi
zări Și desfășurări a studiului ideo
logic al cadrelor didactice. Grupa 
sindicală a fost îndrumată să or
ganizeze un schimb de experiență 
între cadrele didactice; cu acest 
prilej s-au dezbătut problemele : 
„Despre prelegerea 
„Unele probleme ale 
minarului“.

în cadrul ședinței 
cate unele lipsuri 
pregătire a studenților, subliniin- 
du-se totodată că organizația de 
partid din institut trebuie să-și 
sporească preocuparea pentru îm
bunătățirea activității ideologice în 
rîndurile cadrelor didactice.

universitară", 
metodicii se-

au fost criti- 
în munca de

B-BE?

O vitrină a magazinului „București“ (Foto : M. Andreescu)

Ridicarea calificării muncitorilor 
preocupă îndeaproape conducerile 
fabricilor de tricotaje. De la înce
putul anului, în fabricile de tricbtaje 
s-au organizat 16 cursuri de califi
care, la care participă un mare nu
măr de muncitori.

Noua organizare 
a comerțului cu mărfuri 

nealimentare în Capitală
Pină de curînd au funcționat in 

Capitală, in cadrul sistemului sub
ordonat Sfatului popular al Capita
lei, organizații comerciale de pro
duse nealimentare, care desfăceau 
un mare număr de sortimente — 
de la articole de mercerie pină la 
mobilă. în condițiile creșterii con
tinue a volumului acestor mărfuri, 
ale înmulțirii sortimentelor, comerțul 
cu produse nealimentare se cerea 
îmbunătățit. Ca atare. Comitetul 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei a hotărît ca, începînd de la 
1 aprilie, întregul comerț cu produse 
nealimentare din Capitală să fie des
fășurat numai de cinci organizații 
comerciale, strict specializate Pe fa
milii distincte de produse. Se creea
ză astfel posibilitatea de a cunoaște 
și de a satisface mai bine cerințele 
consumatorilor.

Vitrinele și aspectul

Se spune, pe drept cuvînt, 
că vitrina este oglinda ma
gazinului. Tot astfel se poate 
spune că totalitatea vitrine
lor constituie o oglindă a 
orașului. Iată de ce conside
răm că de aspectul acestora 
trebuie să se ocupe înde
aproape sfaturile populare, 
conducerile întreprinderilor 
comerciale.

Este știut că pentru a rea
liza o vitrină frumoasă, izbu
tită atît din punct de vedere 
artistic, cît și din punct de 
vedere comercial, ■ în afară 
de talent, fantezie, pricepere, 
mai ai nevoie și de mate
rialele necesare ' diferite su
porturi, manechine-, meca
nisme pentru punerea în miș
care a unor elemente, pentru 
obținerea de efecte lumi
noase etc. Unele magazine 
din Capitală, ca și din alte 
orașe ale țării, nu au însă 
vitrine atrăgătoare. De ce ?

în primul rîrid pentTU că, 
pe alocuri, fondurile puse la 
dispoziția organizațiilor co
merciale în acest scop nu 
sînt repartizate peste tot 
după necesități și posibili
tăți. O altă problemă pen
tru decoratori este aspec
tul manechinelor. Industria 
noastră reușește să producă 
mărfuri tot mai frumoase, de 
bună calitate, pe gustul 
cumpărătorilor. Din păcate 
însă, cei ce confecționează 
manechine nu-și pun la 
inimă calitatea muncii lor. 
Se știe — și aceasta ar tre
bui să știe și respectivii to
varăși — că o marfă fru
moasă prezentată pe un ma
nechin urîi își pierde în bună 
măsură aspectul. Tot în le
gătură cu materialele, vreau 
să amintesc o altă chestiune, 
„simplă" la prima vedere : 
întreprinderile comerciale nu 
ne pun la dispoziție hîrtie 
colorată mată și hîrtie de 
tapet pentru pereții vitrine
lor. Înlocuirea lor cu textile 
este costisitoare.

O contribuție la realizarea

unei vitrine interesante, at
tractive, pot aduce și meca
nismele, care pun în mișcare 
diferite elemente ori creează 
jocuri de lumini. S-au făcut 
și la noi astfel de vitrine, 
dar în multe locuri ele nu 
funcționează.

Sîntem, bineînțeles, cu toții 
de acord că economiile cit 
de mici au o mare însemnă
tate — dar nu atunci cînd 
dăunează aspectului unui 
magazin sau al unei vitrine. 
Mai sînf însă conducători de 
organizații comerciale sau 
responsabili de magazine 
care nu înțeleg acest lucru. 
Altfel nu s-ar explica slaba 
iluminație a unor vitrine și 
magazine, cum se pot vedea

SCÎNTEIA
HBssBBmgnBSEEBaaKsansxaKHBnmansa

entru micii 
locatari —,

în noile blocuri din cartierele 
Pajura, Floreasca, Maior Coravu, 
Gara de Nord, Vatra Luminoasă, 
Mărășești, comisiile de femei au 
organizat pentru copii cercuri de 
Citit, întîlniri cu pedagogi și 
scriitori, recenzii de cărți, vizite 
la monumente istorice, muzee, 
expoziții. Mai multe comisii se 
ocupă de educarea micilor loca
tari în spiritul disciplinei și res
pectului față de cei în vîrstă, al 
apărării avutului obștesc. Copiii 
s-au angajat să vegheze la păs
trarea liniștei în orele de odihnă, 
s-au oferit să ajute la îngrijirea 
spațiilor verzi. Deseori se întim- 
plă ca, intrînd într-unul din 
blocurile cartierului Gării de 
Nord, să te întîmpine, după-amia- 
ză, în capul scării, un copil „de 
serviciu". El te va preveni să nu 
faci zgomot : la ora aceea mulți 
locatari mari și mici — se 
odihnesc. (De la Constanța Ră- 
dulescu, deputată, circ, orășe
nească 435).
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„Om 
cate , _ ____ _ __________
asupra ei. în pofida făgăduielilor făcute colectivului 
în care lucrează, de a reveni la sentimente omenești, 
Balș a stăruit în atitudinea sa.

Là redacție ne-au sosit numeroase scrisori prin care 
cititorii înfierează această faptă neomenească. „Citind 
articolul „Om fără suflet", vă spun drept că m-a re
voltat foarte mult comportarea acestui om — intr-ade
văr fără suflet — față de mama sa ; de asemenea m-a 
revoltat atitudinea lui de sfidare față de colectiv" — 
ne scrie Nicolae Popescu, muncitor din București. 
„Atitudine de neconceput pentru un om care trăiește 
in societatea nouă, socialistă“ — o caracterizează tînă- 
rul loan Galan, din Tg. Ocna, cerînd totodată adresa 
lui Balș „pentru a-i trimite cîteva rînduri menite să-i 
zguduie conștiința de om".

De altfel, cele mai multe dintre scrisorile sosite la 
redacție sînt adresate direct lui Balș. Un grup de 
pensionari din Capitală îi pune întrebarea : „Ce vei 
zice dacă ai împărtăși, la bătrînețe, aceeași soartă pe 
care o are acum mama ? Este dureros ca o mamă să 
fie nevoită a cere ajutor.de la oameni străini, cînd 
propriul ei fiu a bătut-o și a gonit-o din casă sau o 
ține în frig și flămândă". Direct este și apelul lor către 
acest suflet împietrit ; „Trebuie să revii la sentimente 
omenești !"

Adresîndu-i-se lui Balș, unii dintre autorii scrisori
lor simt nevoia firească să se refere la momente ale 
propriei 10r vieți : „Mă numesc Gheorghe Tofan, 
montor din Pașcani. Am soție și doi copii — o fiică 
in ultima clasă și un fiu într-a doua. Tatăl meu a 
murit cînd aveam 11 ani, mama ceva mai tîrziu. Ei 
doi mi-au fost tot ce am avut mai scump, i-am iubit 
ca pe ochii din cap. Am căutat să le arăt întotdeauna 
stimă și dragoste. Dacă acest Gheorghe Balș nu-și iu
bește și nu-și îngrijește mama, atunci — mă întreb — 
ce comportare are el față de tovarășii săi de muncă, 
față de oamenii din jur ?"

Cazul relatat în coloanele ziarului este dezbătut pe 
larg de ostașul Cornel Rusu, care exprima și sim
țămintele încercate de către tovarășii săi : „Ci
tisem articolul „Om fără suflet" in fața întregii grupe.

F
„Scînteia“ nr. 5827 s-a 
fără suflet“, relațînd 
și-a lăsat pe drumuri

intitulatpublicat articolul 
cazul lui Gheorghe Balș 
mama și a ridicat brațul

Era liniște ; ascultaserăm Cu toții încordați. S-au Iscat 
discuții aprinse în 
a lui Balș față de 
fost soldatul Iosub 
gostea părintească, 
cazuri și cu cine Să rîdă la bucurii. Crescut de rude, 
a căutat totdeauna să nu fie o povară pentru ele și, 
curînd, a înțeles că printre tovarășii săi dé muncă și-a 
găsit, în sfîrșit, părinții și frații, căldura sufletească de 
care avea atîta nevoie. A redobindit astfel nu numai 
un cămin... Așa se caută părinții, Gheorghe Balș ! Bă- 
trîna ta mamă ți-a dat viață și te-a crescut, ingrijin- 
du-se să devii om adevărat. Tu cum îți arăți recunoș
tință ? LoVind-0 ? Ți-e dragă viața ? ții mult la ea ? 
Sîntem convinși că da. Atunci cum de-ai cutezat s-o 
lovești tocmai pe aceea care ți-a dăruit viața ? Gîn- 
dește-te : ce considerație, ce dragoste ai să poți pre
tinde din partea propriilor copii cînd tu însuți — ca 
fiu — te comporți astfel !" Iar în încheiere, ostașul 
Cornel Rusu îi spune : „Luptă să-ți recăpeți încrederea 
oamenilor pe care i-ai îndurerat și i-ai indignat prin- 
tr-o purtare nedemnă. Vrem să redevii om".

Impresionante sînt și rîndurile trimise de Eugen 
Goga, care se recomandă astfel : „Acum sînt elev în- 
tr-o școală tehnică din Medgidia, organizator de grupă 
U.T.M., viitor muncitor calificat în frumoasa meserie 
de frezor". In rîndurile adresate redacției, însoțind 
scrisoarea sa către Balș, citim : „Scrisoarea mea către 
el este aspră, recunosc, dar cred Că o vorbă aspră dă 
mai bune rezultate, în asemenea cazuri, decit vorbele 
dulcege. Nu trebuie să tolerăm oameni cu astfel de 
apucături, străine colectivului". Fost marinar, Eugen 
Goga se gîndește la „prietenii mei cei mai buni, care 
poartă pe mare culorile patriei din Cuba pînă în marea 
Nordului, din India pînă în Egipt. Ei au mame și soții 
acasă și inimile lor tresaltă de bucurie cînd primesc 
de la ele vești. Iar tu, Balș, ai o mamă și nu ești în 
stare să-i arăți cinstirea cuvenită ; n-ai măcar o pică
tură de recunoștință față de cea care ți-a dat viață. 
Am și eu o mamă și un tată cărora nu știu cum să 
le mulțumesc pentru grija pe care mi-au purtat-o. Dar 
oare cum te simți tu, pe dinlăuntrUl tău ?" Și scrisoa
rea se încheie astfel : „Trezește-te la realitate, noi încă 
mai sperăm să te îndrepți !"

legătură cu purtarea neomenoasă 
mama sa. Primul care a vorbit a 
Iulian. Orfan, el n-a cunoscut dra- 
n-a avut cui să se plîngă de ne-

Reclamă comercială frumoasă,
plină de fantezie

Aspectul magazinelor, al vitrinelor lor, folosirea unor 
mijloace moderne și ingenioase de reclamă contribuie și 
ele la estetica orașului. In legătură cu aceste probleme 
publicăm articolele alăturate.

pre- 
ma- 

au 
me- 
este

impune lărgirea acestor co
lective prin antrenarea la 
cursuri de specialitate a 
unor elemente talentate, 
cum și prin stimularea 
terială a acelora care 
îmbrățișat această 
serie. De asemenea,
bine ca periodic să se or
ganizeze cursuri de perfec
ționare pentru decoratori Și 
graficieni. Roade însemnate 
s-ar obține și prin inițierea 

chiar" pFcdled Victoriei? sau U!ior schimburi de experiență 
faptul că la unele magazine 
cu vitrine mari nu se asigură 
durățirea geamurilor cel pu
țin o dată pe săptămînă.

O problemă mult contro
versată este aceea a etalării . 
mărfurilor în vitrine. Unii, în 
special responsabilii de ma
gazine, sînt de părere că în 
vitrine trebuie expuse cît mai 
multe mărfuri. Alții, printre 
care mă număr și eu, sînt de 
altă părere : vitrina nu tre
buie încărcată, este de ajuns 
să etalezi doar cîteva artico
le mai réprezentative. De ce? 
Pentru că îrigrămădirea măr
furilor împiedică prezentarea 
la loc vizibil a unor articole 
mai importante. In al doilea 
rînd, vitrina simplu amena
jată, unde mărfurile 
puse în valoare de o 
fică corespunzătoare, 
mai îmbietoare, atrage'mai 
lesne atenția trecătorilor, în. 
frumusețează strada. Tot
odată, acest gen de vitrină 
expune degradării foarte pu
ține mărfuri, fiind deci mult 
mai economică.

Față de necesitățile rețelei 
comerciale în acest dome
niu, socotesc că numărul de
coratorilor și graficienilor de 
vitrine este foarte mic. Se

cu decoiatori și graficieni 
de vitrine din diferite colțuri 
ale tării sau din alte țări.

Cînd se vorbește de este
tica și înfrumusețarea orașu

lui, între multe altele se ri
dică și problema firmelor, a 
aspectului reclamei comer
ciale. Aceasta, pe bună 
dreptate, deoarece reclamele 
realizate la un înalt nivel 
artistic, contribuie nemijlocit 
și la înfrumusețarea ora
șului.

Un rol de seamă în acea
stă direcție revine întreprin
derii noastre — „Reclama 
comercială“ — care șl-a în
ceput activitatea de cîteva 
luni. La noi au început să 
se proiecteze șl să se exe-

Ne scriu specialiști 
din comerț

sini 
gra- 
este

$1 arhitecții proiectând 
ne-ar putea ușura munca. în 
ce fel ? Simplu : la proiecta
rea magazinelor din blocuri 
să țină'seama ca vitrinele să 
nu fie prea înalte față de ni
velul trotuarului, împiedieîn- 
du-i pe trecători să privea
scă mărfurile, ca amplasa
mentul stîlpllor să fie corect 
în raport cu geamul vitrinei. 
Șl un .„amănunt" ; vitrinele 
expuse Ia soare să fie pre
văzute cu locuri destinate 
montării unor perdele apără
toare.

Am ' arătat aici doar o 
parte din problemele legate 
de munca noastră, a decora, 
torilôr și graficienilor de vi
trine. Rezolvarea lor va a- 
duce o prețioasă contribuție 
la înfrumusețarea continuă a 
Capitalei, a tuturor orașelor 
țării noastre.

KRAUSZ BÉLA 
decorator principal

acute utilaje de prezentare 
mărfurilor, manechine, firme 
și reclame luminoase, pa
nouri și afișe ; organizăm o 
largă publicitate, edităm o 
revistă care va informa și 
îndruma pe lucrătorii din co
merț în domeniul reclamei și 
tehnicii comerțului.

Despre realizările noastre 
de pînă acum este încă pre
matur să se vorbească; une
le dintre ele mentă totuși 
să fi© amintite. De pildă, în
treprinderea a executat și 
difuzat întreaga reclamă a 
comerțului pentru „Luna ca
dourilor" si „Decada cadou
rilor 
losit 
s-au 
téva
noase; s-au amenajat nume
roase vitrine, atît în Capi
tală cît și în alte orașe ale 
țării ; au început să se con
fecționeze tipuri noi de piese 
de butaforie, panouri, ele-

pentru femei“. S-au fo- 
forme noi de reclamă ; 
proiectat și instalat cî- 
firme și reclame lumi-

menfe mișcătoare pentru vi
trine, ceasuri și automate 
pentru efecte de lumină etc.

Acum ne ocupăm de reali
zarea unor mijloace moder
ne de reclamă în stațiunile 
de pe litoral și de pe Valea 
Prahovei, unde vor fi insta
late diferite panouri, execu
tate la un nivel artistic co
respunzător, firme și reclame 
luminoase cu jocuri de lu
mini, vitrine cu elemente 
mișcătoare.

Bucureștiul în plină recon
strucție este un oraș din ce 
în ce mai frumos. Unei în
căperi de construcție moder
nă îi sînt însă necesare și 
tablouri potrivite. Compara
ția poate că nu este dintre 
cele mai izbutite, dar consi
derăm că vitrinele sînt un 
fel de tablouri menite să 
înfrumusețeze orașul. Tre
buie să recunoaștem că 
multe din aceste „tablouri" 
sînt încă demodate, în dez
acord cu noua estetică a 
Capitalei. Este nevoie de 
mai multe vitrine moderne, 
originale, atractive, cu linii 
simple și culori variate, în 
care fiecare articol expus să 
poată „respira" în voie.

Un alt aspect. Să privim 
principalele artere ale ora
șului seara, noaptea. Întîl- 
nim cunoscutele firme sau 
reclame luminoase. Dar a- 
vem încă puține reclame cu 
jocuri de lumini, iar unele 
din cele existente, executate 
de întreprinderile „Pavoaza
rea Capitalei“ și „Electrofar“, 
nu sînt de bună calitate ori 
sînt instalate neglijent.

S-a discutat în repetate 
rînduri despre necesitatea 
instalării de noi reclame lu
minoase. Recent, întreprin
derea noastră a și realizat 
cîteva proiecte, care au fost 
supuse forurilor competente 
spre aprobare. Dar răspun
sul organelor de resort ale 
Sfatului popular al Capitalei 
întîrzie. După părerea mea, 
este necesar ca instituțiile

respective să lucreze cu mai 
multă operativitate, să folo
sească din plin posibilitățile 
întreprinderii „Reclama co
mercială".

Un mijloc eficient de în
frumusețare a orașului îl 
constituie și afișajul. în cen
trul Capitălei; însă, aproape 
că nu mai exîstă locuri po
trivite pentru afisaf. Dispă- 
rînd gardurile, trebuie să 
dispară oare și afișele ? U- 
nele propuneri făcute în a- 
ceastă privință nu au găsit 
înțelegerea cuvenită. Există 
încă o cale destul de ane
voioasă pe care o au de 
străbătut unele afișe sau pa

nouri, de la elaborare pînă 
la expunerea în oraș, pentru 
că, fără îndoială, oamenii 
au gusturi și competențe di
ferite. Această situație poate 
fi ușor remediată prin insti
tuirea unei comisii unice, 
care să aibă în componenta 
ei și oameni de artă, capa
bili să îndrume activitatea 

. graficienilor, să avizeze cu 
competență lucrările.

întreprinderea noastră are 
multe proiecte. Dezvoltîn- 
du-și permanent secțiile pro
ductive și modernizîndu-le. 
introducînd soluții tehnolo
gice noi șl ridicînd la un ni
vel mai înalt specializarea 
personalului, ea își va lărgi 
continuu sfera de activitate 
va crea mijloace moderne de 
reclamă. Au și intrat în pro
ducție noi modele de mane
chine, elemente mișcătoare 
pentru vitrine, instalații e- 
lectrice pentru jocuri de lu
mini, diferite elemente din 
materiale plastice etc. Este 
abia un început în munca 
noii noastre întreprinderi 
Dar un început cu perspec
tive interesante, pe care ne 
vom grăbi să le transformăm 
în realități.

Concerte - lecții
Zilele trecute, Filarmonica de stat 

„George Enescu" a inițiat un nou 
ciclu de concerte-lecții pe tema „Mu
zica de-a lungul veacurilor“, la care 
participă studenții Institutului Poli- 
tehnic-București. Iii ziua de 14 apri
lie vă ăvea loc următorul concert, 
consacrat creațiilor lui Bach și 
Händel.

ȘERBAN ENACHESCU 
director al I. S.

„Reclama comercială"

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R.P. Romîne : Trubadurul — (Orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Häm
zelle Nltouche — (oréle 19.30). Teatful Na
țional „I. L Catagiâle" (Sala Comedia) • 
Cercul de cretă caucazian — (orele
19.30) (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : Frații Karamazov — (orele
19.30) . (Sala Studio) : Casa cu două in
trări — (orele 20) Teatrul „Lucia Sturdzâ 
Bulandra“ (B-dul Schitu Măgufeanu nr 
1) : Cezar șl Cleopatra — (orele 19.30) 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : 
Moartea unui comis voiajor — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) : De Préféré Vincenzo - 
(orele 20). (Sala Libertatea) : Misterul 
cizmei — (orele 16). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Măria sa bărbatul — (o 
rele 19.30). Teatrul Evreiesc de stat; Un 
proces netetminat — (orele 20). Teatrul 
regional București: Războiul — (Orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
Victoria) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14 ; 16,30; 19; 21.15). Re
belul rulează la cinematografele Repu
blica (10; 12; 14 15; 16,45; 19; 21). I. C. Fri
mu (9.30; 1143; 14; 16.30; 18.45; 21,15). G. 
Coșbuc (10: 12; 14,15: 16,30; 18.45; 21).
Omul merge după soare, rulează la ci
nematografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Tineretului (10.30; 12,30; 14,30; 16.30; 
18.30: 20,30). Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Un erou in papuci : București (9; 11; 13 > 
15: 17: 19; 21). Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16.30; 
19; 21,30), Ștefan cel Mare (10; 12: 15; 17; 
19; ăl). 1 Mai (10; 12,30; 15: 17,30; 20). 
Noapte necruțătoare : rulează la cinema
tografele Elena Pavel (10; 12; 15; 17:
19: 21). 23 August (10: 12: 14,15 ; 16,30;
18 45; 21). Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 
19: 21). Povestea anilor înflăcărați — ci
nemascop : Lumina (rulează în continua- 
re de la orele 10 pînă la orele 14 după- 
amiază 16,- 18,15: 20.30). Bunica Sabella : 
Central (9.45; 12; 14.15; 16.30: 18,45. 21) 
Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Program de 
filme documentare rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi. Partea ta de 
vină : rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (16; 18,15: 20.30). Dosarul furat: ru
lează là cinematografele Alex. Popov (în 
continuare de la orele 9.30 pînă la o- 
rele 21). Moșilor (16. 18 15; 20.30). 16 Fe
bruarie (16; 18. 20). Omul amfibie ■ 8 Mar. 
tie (18: 18.15; 20.30). Camelia : rulează la 
cinematograful Olga Banele (15 ; 17 ; 19 ; 
21). Clinele sălbatic Dingo : Drumul Se-

se împlinesc doi ani de cînd a 
luat ființă în blocul din strada 
Kirov 15, raionul 30 Decembrie, 
primul club al copiilor, amenajat 
într-0 cameră a administrației.
Din cărțile dăruite de locatari s-a 
alcătuit aci o bibliotecă. în fie
care joi au loC la Club manife
stări distractive pentru micii lo
catari : povestiri, programe de 
diafilme, seri de poezie. Lunar 
copiii pregătesc serbări pentru 
părinți Din rîndurile femeilor 
S-au format mici colective de în
drumare a copiilor talèntati la 
muzică, la recitări sau la. mînui- 
rea păpușilor. După, exemplul a- 

comisiile de femei 
în Calea

cestui club, 
din blocurile situate
Victoriei 68—70, în Bd. N. Bălce- 
scu 36 și în str. Vasile Conta. 5—7 
au creat și ele cluburi pentru 
copii. La clubul din Bd. Nicolae 
Bălcesău 36. colectivul clubului a 
■invitat' actori, care au recitat și 
povestit copiilor. (De la E, Io- 
nescu, gospodină).

SERI DE BASME Șl POVESTIRI

Comisia de femei se ocupă cu 
grijă de cei 30 de copii ce locu
iesc în strada Prelungirea Alu
nului, din cartierul Giulești. între 
altele, s-au organizat pentru ei 
două cercuri de basme După ce 
ascultă povestirile, copiii asistă la 
emisiuni de televiziune. Cu aju
torul elevilor mai mari se orga
nizează vizionări colective de 
me si expoziții, iar in timpul 
canțelOr școlare se formează 
riadul lor colective care se
grijesc de păstrarea bunurilor 
Obștești, curățenia în grădini etc. 
(De la Maria Matei, președinta 
comisiei de femei, circ. 151, 
raionul 16 Februarie).

fil- 
va- 
din 
in-

Centru de documentare 
pedagogică

SIBIU. — La cabinetul pedagogic 
din Sibiu funcționează. începînd din 
acest an, un centru de documentare 
pedagogică pentru învățătorii și pro
fesorii din școlile orașului. Aceștia 
găsesc aici lucrări și articole din pre
să referitoare la probleme de peda
gogie și metodică, predarea diferite
lor discipline în școli etc. Cadre di
dactice cu experiență întocmesc stu
dii de specialitate și fac recomandări 
bibliografice pentru învățătorii și 
profesorii tineri.

ril (16; 18: 20). cartouche — Cinemascop: 
30 Decembrie (11.30; 15. 17; 19; 21). Șapte 
dădace : rulează la cinematografele Au
rel Vlalcu (15: 17. 19; 21). Iile Pintilie (16; 
18.15; 20.30). Mirajul ; Cultural (16; 18: 
20) Divorț Italtai; : rulează la cinemato
grafele C-tin David (16: 18,15: 20.30) G. 
BacOvia (15. 17. 19. 2i). Vacanță la mare 
— cinemascop : Miorița >9 45 ; 11.30 ; 13 ; 
15,15; 17; 19; 21). B. Délavràncéa (11; 16: 18; 
201. înfrățirea între popoare (10; 16: 18; 
20) contele de Monte Crlsto - cinema
scop (ambele serii): M. Erninéscu (11; 15.30; 
19) Kașriiir - cinemascop : popular (16; 
18 15: 20.30) Baladă husarilor: T. Vladi- 
mirescu (16: 17; 19; 20 45), Munca (16 i
18 15: 20.30), Meșter la toate: Arta (14.30, 
16 30; 18 30: 20.30). Așa se fac Cancelarii: 
Grivita (10, 12; 16, 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orélê 17.00 - Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins : Telejurnalul săptămînii. 
Industria electronică la nivelul cerințelor 
actuale. Inovații, șl inovatori. Organiza
rea locului dé murtcă — factor principal 
în îndeplinirea sarcinilor de plan. Ce 
purtăm în sezonul, de vară. Tineri so
liști de muzică ușpară. 19,00 — Emisiu
nea pentru sate. Sfaturi pentru tele- 

încheiere i Buletin despectatori. In 
știri.

CUM E VREMEA?
Vremea s-a menținut1er! în țari ; _________ ____ „___

umedă șl s-a răcit ușor în Ardeal. Cerul 
a fost acoperit. Au căzut precipitații in
termitente sub formă de burniță șl 
ploaie în toate regiunile țării, Iar în 
Moldova și local în Transilvania a nins. 
Vîntui a suflat slab pînă la potrivit cu 
intensificări în Banat, Moldova și 
Dobrogea predominînd din sectorul nor
dic Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 9 grade la Satu-Mare, Bala Mare, 
Sf. Gheorghe-deită. și mirjuș 2 grade la 

--- Neariiț. In 
cu cerul

Avtămeni, Rădăuți Tg. 
București : Vreme umedă 
acoperit. Ploaie temporară în cursul 
după amiezii. Vînt potrivit din sectorul 
estic. Temperatura aerului a fost de 5 
grade.

Timpul probabil pentru zilele dé 4, 5 
$1 6 aprilie In țară : vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros. Ploaie 
izolată. Vtnt slab pînă la potrivit, pre- 
domintnd din nord vest. Temperatura 
în creștere ușoară Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, 
iar maximele între 5 și 15 grade. In 
București : Vreme schimbătoare cu cerul 
temporar noros. Vint slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere, ușoară,

ajutor.de
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încheierea unui aranjament de schimburi 
în domeniul culturii, învățămîntului 

și științei între R. P. Romînă și S.U.A.

Muncitoarea Maria Benzelicz 
este apreciată la iabrica de tri
cotaje „Tînăra gardă“ din Capi
tala pentru realizările ei în pro
ducție. Lunar își depășește sar
cinile de producție și realizează 
tricotaje de bună calitate.

(Foto : Agerpres)

încheierea lucrărilor plenarei 
Consiliului național al inginerilor 
și tehnicienilor din R. P. Romină

Marți s-au încheiat lucrările plena
rei Consiliului național al ingineri
lor și tehnicienilor din R- P- Romînă. 
în cursul dimineții au continuat 
discuțiile pe marginea dării de sea
mă. Au luat cuvîntul academicieni, 

i ingineri și tehnicieni din întreprin- 
i deri, institute de proiectări și cerce- 
j țări, cadre didactice din învățămîn- 
! tul tehnic superior, responsabili ai 
; comisiilor inginerilor și tehnicieni
lor ale consiliilor locale ale sindica
telor, redactori responsabili ai re
vistelor tehnice. Vorbitorii au sub
liniat că desfășurarea activității ob
ștești a inginerilor și tehnicienilor 
în cadrul și sub conducerea sindica
telor a dus la ridicarea nivelului 
tehnico-profesional al inginerilor și 
tehnicienilor, la lărgirea propagării 
cunoștințelor tehnico-științifice în 
rîndul oamenilor muncii, la o parti
cipare mai activă a cadrelor tehni
ce la introducerea în producție a 
tehnicii înaintate, la îndrumarea și 
sprijinirea mai eficientă a inova
torilor și inventatorilor.

Părticipanții . la discuții au făcut 
numeroase propuneri în vederea îm
bunătățirii pe mai departe a acestei 
activități.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tov. Isac Martin, pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor, care a relevat activitatea 
pozitivă desfășurată de ingineri Și 
tehnicieni în scopul îndeplinirii sar
cinilor trasate de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. și a făcut reco
mandări pentru îmbunătățirea acti
vității de viitor a Consiliului națib- 
nal al inginerilor și tehnicienilor, a 
muncii desfășurate de sindicate cu 
comisiile inginerilor și tehnicienilor.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Depuneri de coroane 

la Monumentul eroilor romîni 
din cimitirul Râkosliget

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei d'e-a 18-a aniversări a 
eliberării Ungariei, în dimineața zi
lei de 2 aprilie a avut loc solemnita
tea depunerii de coroane la Monu
mentul eroilor romîni din cimitirul 
Râkosliget.

Au fost depuse coroane din parted 
guvernului ungar, Ambasadei R. P. 
Romîne și a altor misiuni diploma
tice din Budapesta.

La solemnitate au participat Incze 
Jeno — ministrul comerțului exteri
or, Mod Peter, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R.P.U., 
și alte persoane oficiale ungare. Au 
fost prezenți Mihail Roșianu, amba
sadorul R.P. Romînă la Budapesta, și 
alți membri ai corpului diplomatic 
acreditați în R.P. Ungară.

Plenara C. C. al P. C. 
din Suedia

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 
Recent, la Stockholm a avut lôc ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Suedia. H. Hag- 
berg. președintele P.C. din Suedia, 
a prezentat raportul cu privire la 
pregătirile în vederea Congresului 
ordinar al partidului care va avea 
loc în ianuarie 1964 la Stockholm.

kșîi om n p. mû
O nouă termocentrală

în urma tratativelor romîno- 
americane care au avut loc la 
București, la 2 aprilie a fost semnat 
un aranjament prin care se stabilesc 
schimburile în domeniul culturii, în- 
vățămîntului și științei pe anii 1963- 
1964 întte R.P. Romînă și S.U.A. și 
un program de aplicare al acestuia 
pe anul 1963.

Documentele, care au fost semnate 
din partea R.P. Romîne ; de Pompi- 
liu Macovei, adjunct .al ministrului 
Afacerilor Externe, și din partea 
S.U.A. de W. A. Crawford, trimis 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar âl -Statelor Unite ale Americii 
la București, consemnează schim
buri Și vizite reciproce în domeniul 
învățămîntului, științei, tehnicii și 
industriei, artei interpretative, ra
diodifuziunii, televiziunii și cinema

tografiei, schimburi de cărți și pu
blicații, schimburi turistice și spor
tive între cele două țări.

La semnarea schimbului de scri
sori au participat : Virgil Flbrea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Öctav 
Livezeanu, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului învățămîntului 
și Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Din partea americană 
au foăt de față membrii Legației 
S.U.A. din București.

Cu Ocâzia semnării documentelor, 
șefii de delegații au rostit cuvîntări 
în . care și-au exprimat convingerea 
că acest aranjament va contribui la 
o mai bună cunoaștere reciprocă în
tre popoarele romîn și american.

Specializarea — la baza

Constituirea Asociației 
cineaștilor din R. P. Romînă

Marți a avut lôc la Consiliul cine
matografiei ședința de constituire a 
Asociației cineaștilor din R. P. 
Romînă (A C IN ).

Au participat Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cinemato
grafiei din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, reprezentanți ai 
studiourilor cinematografice Bucu
rești și „Al. Sahia“, regizori, scriitori 
și scenariști, operatori, pictori sceno
grafi și a Iți lucrători din cinemato
grafie.

în ședință s-a hotărît ca, pînă la 
prima conferință, asociația să fie 
condusă de un consiliu provizoriu.

în cadrul asociației vor funcționa : 
secția filmului artistic ; secția filmu
lui de scurt metraj — documentar 
și de animație ; secția cinecluburi.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Uniunii Ziariștilor 

din Iugoslavia
în Capitală a sosit la invitația 

Uniunii Ziariștilor din R. P. Ro
mînă o delegație a Uniunii Ziariș
tilor din Iugoslavia, alcătuită din 
Mirko Ostovici, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor din Iugoslavia, 
redactor-șef al ziarului „Oslobodje- 
nié", și Liuben Apostolski, vicepre
ședinte al Uniunii ziariștilor din Ma
cedonia, redactor la radio Skoplje. 
Delegația a fost primită de condu
cerea Uniunii Ziariștilor din R. P. 
Romînă la sediul uniunii. Ziariștii 
iugoslavi vor face o vizită în Capi
tală și în țară.

activității d
(Urmare din pag. I-a)

și alte măsuri organizatorice și teh
nice. Un loc important l-a constituit 
pregătirea lucrului de la lansarea 
proiectului pe baza temei inițiale 
pînă la defalcarea proiectului pe 
specialități și oameni. în acest sens 
s-au luat măsuri eficiente pentru o 
bună coordonare din partea specia
liștilor, avizări pe parcurs, analiza 
periodică a stadiului proiectării pe o- 
biect și pe complex cu. urmărirea re
zolvării sarcinilor, o strînsă legătură 
cu beneficiarul și executantul.

Un rol însemnat în utilizarea ra
țională a capacității de proiectare îl 
are folosirea mijloacelor interne de 
calcul, dintre care în primul 
rînd trebuie amintite mașinile elec
tronice de calcul. Mașinile electroni
ce de calcul s-au utilizat cu succes 
la calculul regimurilor de funcțio
nare a sistemelor energetice com
plexe, dimensionarea liniilor electri
ce aeriene, calculul barajelor ș.a. 
Totodată, trebuie amintit ca un 
succes introducerea calculatorilor 
electronici în practica calculului 
structurilor de rezistență. Ne propu
nem să extindem folosirea mașini
lor electronice în probleme din ce în 
ce mai numeroase din domeniul in
stalațiilor energetice și al calculului 
construcțiilor.

Un rol însemnat în creșterea prb- 
ductivității muncii și ridicarea cali
tății îl are la noi în institut spe
cializarea cit mai înaltă a ateliere

e proiectare
lor de proiectare și a proiectanților, 
ridicarea calificării, organizarea do
cumentării, răspîndirea experienței 
înaintate etc. în momentul de față 
funcționează în institut cursuri de 
ridicare a calificării pentru tehni
cieni. .Comisia inginerilor și tehnicie
nilor, în colaborare cu atelierele de 
proiectare, au organizat „ora tehni
că”, care se ține săptămînal pe a- 
teliere și în care se fac comunicări 
tehnice din experiența de proiectare.

Documentarea proiectanților 3 fost 
reorganizată astfel încît materialul 
documentar nou să ajungă in mod 
operativ la proiectant. Cu concursul 
proiectanților de înaltă calificare se 
editează buletine bibliografice, conți- 
nînd titluri și rezumate ale celor 
mai interesante lucrări, precum și 
buletinul documentar al I.S.P.E. pe 
specialități. A intrat în uzul sectoa
relor noastre de proiectare ca anual 
să se sintetizeze într-un studiu com
plex stadiul evoluției în tehnica 
mondială a proiectării din speciali
tatea respectivă, ceea ce dă posibili
tatea să se cunoască orientarea teh
nică generală de urmat.

Pe linia cunoașterii experienței în 
proiectare se situează și cea de-a 
treia sesiune tehnico-științifică a 
I.S.P.E,, organizată în zilele de 7-8 
martie și în cadrul căreia într-un 
număr de 84 referate și comunicări 
s-a făcut un bogat schimb de păreri 
asupra liniei tehnice adoptate și a 
celor mai eficiente măsuri și soluții 
tehnice moderne de aplicat în pro
iectele pe care le elaborăm.

Institutul nostru are lucrări im-

Cu prilejul sârDôtoririi 
ziarului „Daily worKcr”

LONDRA 2 (Agerpres). — Peste 
2 000 de locuitori din Manchester au 
sărbătorit, într-un cadru festiv, 33 
de ani de la apariția ziarului „Daily 
Worker", organ al C.C. al P.C. din 
Marea Britanie. A luat cuvîntul cu
noscutul luptător pentru pace deca
nul de Canterbury, Hewlett Johnson. 
La miting a rostit o amplă cuvîntare 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tănie.

portante de realizat în viitor. Dez- 
voltînd experiența dobîndită pînă a- 
cum, colectivul nostru își va înde
plini cu succes sarcinile care-i stau 
în față.

Patrioți ecuadorieni 
puși in libertate

GUAYAQUIL 2 (Agerpres). — Sub 
presiunea oniniei publice din Ecua
dor, autoritățile au fost nevoite să 
elibereze 33 din cei 38 activiști po
litici sindicali și obștești progresiști, 
arestați recent. Lor li s-a adus acu
zația absurdă de „încălcare â ordi- 
nei publice".' Totuși, în închisoare 
se mai află și alte persoane 
printre care : AlèsSandrô •' Idrovo, 
membru ăl ’ Comitetului executiv al 
C.C. al Partidului Comunist din E- 
cuador.

Congresul național al oamenilor 
mundi din Venezuela

CARACAS 2 (Agerpres). — Lucră
rile celui de-al IV-lea Congres na
țional al oamenilor muncii din Ve
nezuela, care s-a deschis la 29 mar
tie, au luat sfirșit la 1 aprilie. Con
gresul a discutat problema unității 
mișcării sindicale și a solidarității 
internaționale a oamenilor muncii. 
La Congres a fost adoptată hotărîrea 
cu privire la crearea noii organizații 
a oamenilor muncii — Centrul sin
dical unic al oamenilor muncii din 
Venezuela. Din el vor face parte 15 
federații regionale și nouă naționale 
ale oamenilor muncii care reunesc 
peste 240 000 de membri. Centrul 
sindical unic va înlocui Confedera
ția oamenilor muncii din Venezuela.

FOTBAL Astăzi: doua
Astăzi, la București și Ploiești, fot

baliștii noștri susțin două întîlniri 
internaționale deosebit de atractive. 
La Ploiești, în meci retur pentru 
sferturile de finală ale „Cupei ora
șelor tîrguri“, Petrolul va susține 
revanșa cu valoroasa echipă maghia
ră Ferencvaros Budapesta. In primul 
meci disputat la Budapesta, Ferenc
varos a obținut victoria cu scorul 
de 2—0. Oaspeții au deplasat o for
mație în care figurează cunoscuții 
internaționali Matrăi, Dalnoki, Orosz 
și dr. Fehyvessi. In echipa ploieș- 
teană își vor face reintrarea Dridea 
I și A. Munteanu.

în Capitală, pe stadionul Repu
blicii, cu începere de la orele 16, se
lecționata olimpică a țării noastre

meciuri internaționale
susține un meci de verificare în fața 
echipei Slovan Bratislava care are 
în componența echipei pe celebrul 
portar Schroif, Popluhar, Moravcik 
și Molnar de nenumărate ori selec
ționați în reprezentativa R. S. Ceho
slovace. Din echipa olimpică vor face 
parte printre alții Coman, frații 
Nunweiller, Greavu, MOtroc, Jenei, 
Constantin, Pîrcălab, IOn Ionescu și 
Varga.

*
Stațiile noastre de radio vor trans

mite astăzi de la Ploiești, cu înce
pere din jurul orei 17,10 repriza a 
doua a meciului de fotbal Petrolul 
Ploiești — Ferencvaros Budapesta. 
Transmisia se va face pe progra
mul I.

ȘAH pe t r o si
MOSCOVA 2 (Agerpres). —

Cîștigînd partida a 5-a marele maestru 
Tigran Petros'an a egalat scorul în me
ciul pentru titlul mondial de șah pe 
care-1 susține la Moscova cu Mihail 
Botvinnik, campionul lumii.

Întreruptă la mutarea a 41-a, partida

an a egalat
a fost continuată ieri, dar avantajul de
ținut de Petrosian s-a dovedit a fi de
cisiv, deoarece după efectuarea a nu
mai șapte mutări, Botvinnik s-a recu
noscut învins. înaintea partidei a 6-a, 
care se dispută astăzi, scorul este de 
2,5—2,5 puncte. Cu piesele albe, joacă 
asfă-seară Botvinnik. i

box începe campionatul republican pe echipe
Campionatul republican de box 

pe echipe ediția 1963-1964 progra
mează sîmbătă și duminică primele 
meciuri. Anul acesta la competiție 
participă 24 de echipe care au iost 
împărțite în 6 serii. în Capitală, sala 
sporturilor de la Floreasca va găz
dui sîmbătă de la ora 19 meciul 
dintre Steaua bucurești și formația 
Dinamo Craiova. Duminică dimi
neața de la ora 10 în sala Dinamo 
se dispută îçtîlnirea : Dinamo Bucu- 
rești-Progresul București.

Iată meciurile din țară care vor 
avea loc sîmbătă și duminică : Pro
gresul Brăila-Metalul București ; Fa
rul Constanța-Constructorul I.C.O.R. 
Galați ; A.S.Ä. Bacău-C.S.M.S. Iași ; 
Cîmpulung Muscel-Petrolul Ploiești ; 
Constructorul Hun.edoara—Mureșul 
Tg. Mureș ; Vulturi U.M.T. Timi- 
șoara-Voința București ; C.S.O. Re- 
șița-C.S.M. Cluj ; C.S.O. Sibiu-Uni- 
rea București ; Casa Ofițerilor Bra- 
șov-C.S.O. Baia Mare ; A.S.A. Crișul 
Oradea-Metalul Bocșa Romînă.

in cîteva rîndurî
în Palatul sporturilor din Budapesta a 

luat sfirșit turneul internațional dé spadă 
la care au participat 75 de sportivi, re- 
prezentînd 5 țări. Turneul a fost cîștigat 
de spadasinul maghiar dr. Kausz, care 
a totalizat in turneul final 3 victorii. El 
a fost urmat de compatrioții săi Nagy, Fe- 
nyvessi, Gabor, italianul Saccaro și alții.

A
Pugiliștii francezi își continuă pregăti

rile în vederea campionatelor europene 
de la Moscova. Boxerii francezi vor in- 
tîlni lă 18 aprilie la Rouen in meci de 
verificare echipa R. P. Ungare. Federația 
franceză a selecționat printre alții pe 
Cotot, Consentino, Gonzales, Benedetto 
și Thebault.

A
După 6 runde, în turneul internațional 

de șah de la Sarajevo pe primele locuri 
se află Simaghin (U.R.S.S.) și Portisch 
(R. P. Ungară) cu cite 4 puncte și o par
tidă întreruptă. Urmează Gligorici (Iugo
slavia), Szabo (R. P. Ungară), Pachman 
(R. S. Cehoslovacă), Uhlmann (R. D. Ger
mană) cu cite 4 puncte. în runda a 6-a, 
Gligorici a cîștigat la Samkovici, Uhl
mann a făcut remiză cu Trifunovici și 
Pachman cu Kozomara.

A
Echipa Indiei conduce cu 3—0 în me

ciul cu echipa Pakistanului, din cadrul 
„Cupei Davis”. Tenismanii indieni s-au 
calificat astfel in semifinalele zonei a- 
siatice, urmînd să întîlnească la 9 aprilie 
la Kuala Lumpur echipa Malayei.

A
Au fost desemnați campionii de box 

ai R.S. Cehoslovace pe anul acesta. în 
ordinea categoriilor, cele 10 titluri au fost 
cucerite de următorii sportivi : Neszle- 
ga, Szlais, Cibulka, Toere, Heczey, Ne- 
mecek, Stantien, Seik, Polaczek, Nemec.

A
Cu prilejul unui concurs atletic de 

sală, desfășurat la Budapesta, campionul 
maghiar Varju a obținut o remarcabilă 
performantă. El a aruncat greutatea la 
18,84 m.

A
în cadrul unui concurs de atletism care 

a avut loc la Havana atleta cubaneză 
Verta Diaz a parcurs 80 m garduri in 
10”7/10. Sprinterul Figuerola a realizat 
pe 100 m plat 10”6/i0.

(Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu ciștiguri
Tragerea de bază din 31 martie 1963

Ci
ști

gu
ri Oblig, 

cîștigătoare
Valoarea 

ciștigurtlor

Seria Nr. Parțială Totală

1 27.657 28 75.000 75.000
1 26.543 02 50.000 50.000
1 05.526 33 25.000 25.000
1 46.621 11 10.000 10.000
1 09.212 17 5.000
1 17.354 43 5.000
1 20.000 35 5.000
1 25.325 48 5.000
1 32.358 18 5.000
1 33.020 38 5.000
1 42.943 15 5.000
1 43.738 02 5.000 40.000

Termi-
nația 
seriei

60 002 07 2.000
60 112 40 2.000
60 667 30 2.000 360.000

600 51 20 800
600 62 20 800
600 65 20 800 1.440.000

1.992 TOTAL 2.000.000

Talon nr. 10 întreg

Ciștlgurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din 
cîștigurile de mai sus, In care este cu
prinsă și valoarea nominală a obligațiu
nii cîștigătoare.

A
La 31 martie 1963 a avut loc tragerea 

la sorti trimestrială a libretelor de eco
nomii C.E.C. cu ciștiguri.

La această tragere la sorți au ieșit ciș- 
tigătoare toate libretele de economii 
C.E.C. cu ciștiguri ale căror terminații au 
următoarele numere : 187 cu 250 la sută; 
074 cu 200 la sută; 779 cu 100 la sută; 
515 cu 50 la sută; 179; 297; 370; 418;
511; 692; 695; 737; 834; 979 și 988 cu 25 
la sută.

A
La tragerea de amortizare a asigurări

lor mixte de persoane ADAS din 31 mar
tie 1963, au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

1) H.C.D.; 2) J.R.E.; 3) X.R.M.; 4)
Y.Y. G.; 5) K.Y.F. 6) C.L.Y.; 7) J.N.J.; 
8) H.O.X.

Alături de obiective
le industriale in con
strucție se vor înălța, 
numeroase blocuri dc 
locuit pentru munci
torii rafinăriei și ai 
termocentralei.

în cursul anului
1962, pe ogoarele
cooperativelor agrico
le și ale gospodă
riilor de stat au

Pregătirea

subterană

Crește parcul de mașini agricole

Podul Margareta din Budapesta. Distrus de fasciști în anii războ
iului, podul a iost reconstruit după eliberare.

în sudul Budapestei, 
în apropierea localită
ții Szazhalombatta, se 
construiește o termo
centrală cu o capaci
tate de 600 000 kW. 
Chiar in apropierea

termocentralei se con
struiește o rafinărie 
modernă de petrol, 
ale cărei reziduuri vor 
fi folosite drept com
bustibil la noua ter
mocentrală.

lucrat 7 700 noi trac
toare, 5100 pluguri 
mecanice, 1100 de 
combine și multe alte 
mașini agricole. La

cadrelor

sfîrșitul anului agri
cultura ungară dispu 
nea de 62 000 de trac 
toare.

y tehnice
în Ungaria funcțio

nează în prezent 52 
de școli tehnice indus
triale care numă
ră 50 000 de elevi 
— cele mai multe în 
ramurile metalurgică, 
constructoare de ma

șini și telecomunicații. 
Există de asemenea 41 
de școli profesionale 
agricole, cuprinzînd 
domenii că agricultură 
generală, horticultură, 
mașini agricole și 
silvicultură. Două ci

fre semnificative : în 
1938, în Ungaria, au 
obținut diplome de 
ingineri doar 256 
studenți, în timp ce in 
1962 numărul lor s-a 
ridicat la 1676.

Mare
în diferitele straturi 

ale solului R.P. Unga
re există numeroase 
ape termale. La studii
le geotermice efectua
te în ultimii ani asupra 
apelor termale care 
țîșnesC la forarea son
delor de petrol, s-a 
constatat că pe două

termală
treimi din teritoriul 
țării există izvoare 
termale în toate stra
turile poroase, datînd 
din era terțiară. Aces
tea reprezintă 4 900 
miliarde mc apă ter
mală cu o temperatu
ră medie ■ de 98 grade

— o adevărată mare 
termală.

La Szeged se va 
crea o uzină de termo- 
ficare pentru experi
mentarea condițiilor 
tehnice și economice 
de utilizare a apelor 
termale la încălzitul i- 
mobilelor, serelor și 
cazanelor fabricilor.

Greva minerilor francezi
PARIS 2 Corespondentul Agerpres 

transmite : Puternica mișcare grevis
tă a minérilor francezi, care a intrat 
în ceă de-a doua lună, continuă cu 
aceeași vigoare în toate bazinele 
carbonifere din Franța. Minerii fran
cezi sînt ferm hotărîți să-și continue 
lupta pînă ce autoritățile vor satis
face în întregime revendicările lor.

Ca urmare a amploarei pe care a 
luat-o greva și a consecințelor pe 
care le are asupra unor importante 
ramuri ale industriei franceze, in di
mineața zilei de 2 aprilie reprezen
tanții conducerii minelor au fost ne- 
voiți să înceapă noi tratative cu

Declarațiile lui H. Wilson la Washing!
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Sub titlul „Oamenii de stat de 
mîine“, ziarul „Washington Post“ 
explică importanța care se atribuie 
în Statele Unite actualei vizite a 
președintelui Partidului laburist 
britanic, Harold Wilson. Ziarul arată 
că guvernul american îl privește pe 
Wilson ca pe viitorul prim-ministru 
al Angliei și de aceea a dorit să-i 
cunoască punctele de vedere asupra 
principalelor probleme internațio- 
nalé.

în cadrul unei cuvîntări rostite 
luni seara la „Clubul Presei" din 
Washington, Wilson a subliniat că 
obiectivul vizitei pe care o face în 
S.U.A. nu este de a duce tratative, 
întrucît nu reprezintă un partid 
guvernamental, ci un partid de opo
ziție. Expunînd atitudinea partidu
lui său față de problema dezarmării, 
Wilson s-a pronunțat în favoarea

on
creării unor zone denuclearizate în 
regiuni ca Europa centrală, Africa, 
Oriëntul mijlociu, America Latină. 
„Știu că ceea ce spun eu în această 
privință nu prea va fi acceptat as
tăzi aici“, a adăugat el. Liderul par
tidului laburist a criticat ideea con
stituirii unei forțe nucleare a 
N.A.T.O. El a arătat că „aceasta ar 
însemna să se ofere Germaniei oc
cidentale prilejul de a pune degetul 
pe trăgaciul nuclear, ceea ce ar con
stitui o provocare la adresa 
U.R.S.S.“.

în problema Berlinului occiden
tal, Wilson s-a situat, în general pe 
o poziție similară celei americane. 
El a subliniat însă că este necesar să 
se recunoască actualele frontiere ale 
Germaniei și, de asemenea, să se re
cunoască guvernul R. D. Germane 
și să se ducă tratative cu ei în pro
blema Berlinului occidental.

conducătorii uniunilor sindicale ale 
muncitorilor din subteran. Tot la 2 
aprilie au început tratativele între 
reprezentanții guvernamentali și 
muncitorii din transporturi, precum 

. și cei din serviciile de gaz și elec
tricitate.

într-o declarație dată publicității 
înaintea începerii noilor tratative cu 
conducerea minelor Confederația 
Generală a Muncii din Franța sub
liniază că pentru încetarea grevei 
este necesar ca fiecare miner să pri
mească la reluarea lucrului o primă 
de 20 000 de franci vechi ca decala
jul între salariile minerilor și cele
lalte categorii de salariați să fie re
dus pînă la finele anului 1963, și nu 
pînă în aprilie 1964, cum prevede 
guvernul francez, ca durata conce
diului plătit să fie mărită și timpul 
de lucru în mine să fie redus in mod 
progresiv.

Comentînd reluarea tratativelor 
dintre, reprezentanții sindicatelor 
minerilor și conducerea minelor, 
ziarul „Le Populaire” scrie : „Guver
nul nu trebuie să-și facă iluzii ; gre
șelile pe care le-a făcut îl vor costa 
mult mai scump decît. dacă ar fi 
purtat tratative cinstite încă înainte 
de începerea grevei”.

Paralel cu continuarea grevei în 
întreaga Franță continuă mișcarea 
de solidaritate cu greviștii.

Consiliul municipal din Paris a 
hotărît în cursul ședinței sale din 
seara zilei de 1 aprilie să acorde un 
ajutor în sumă de 10 000 000 franci 
vechi greviștilor. în afara acestei 
sume cei 90 de consilieri municipali 
au adus la cunoștință că vor ceda 
sub formă de ajutor fiecare cite 
10 000 de franci vechi din indemni
zația lor.

Planul expus de Schi öder 
în Consiliul ministerial 

al Pieței comune

O demonstrație împotriva armelor nucleare în orașul elvețian 
Chaux-de-Fonds.

BRUXELLES 2 (Agerpres).- — In 
cursul dimineții de marți la Bruxel
les au continuat dezbaterile în ca
drul sesiunii Consiliului Ministerial 
al Pieței comune cu participarea mi
niștrilor de externe și ai agriculturii 
din cele șase țări membre, care are 
la ordinea de zi problema spinoasă 
a „unificării“ producției agricole și 
desfacerea de produse agricole a 
țărilor membre, precum și probleme 
economice legate de apropiata sesiu
ne a miniștrilor organismului occi
dental — Acordul general de tarife 
și plăți (G.A.T.T.).

După cum transmite agenția 
France Presse, luînd cuvîntul, mi
nistrul de externe vest-german Ger
hard Schröder a propus un plan de 
discuții pentru a „scoate Piața co
mună din impas". Programul propus 
de demnitarul vest-german se referă 
la discuții ulterioare, în problemele 
agriculturii, „asocierea unor state 
africane la Piața comună“, precum 
și în ce privește menținerea contac
telor cu Anglia.
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a încercat să dea

,J

grup de militari 
o lovitură de stat

o rachetă cosmică în direcția Lunii ■>
® Stdțfa înstaiâtă 8a bordul racheiei are o greutate de 
Lunii va fi atinsă in trei zite și Jumătate de la lansare 

la bord funcționează normal

1 422 kg. • Regiunea
• Aparatura instalată

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS: în cadrul pro
gramului de cercetări asupra spațiului cosmic și pla
netelor sișflmiului solar, la 2 aprilie 1963 în Uniunea 
Sovietică a iSst lansată o rachetă cosmică în direcția 
Lunii. Ultima treaptă 
prealabil pe o orbită 
al Pămîntului. după 
plasat pe traiectoria

La bordul rachetei 
automată „Luna-4”, 
mată „Luna 4” va atinge regiunea Lunii peste trei zile 
și jumătate. întreaga aparatură instalată la bordul 
stației automate funcționează normal.

a rachetei a fost plasată în 
intermediară de satelit artificial 
care și-a luat startul și s-a 
de mișcare dinainte stabilită, 
cosmice este instalată stația 

cîntărind ! 422 kg. Stația auto-

„Lunnik-4“
în pregătirea

îndelungate pe Lună, 
sovietică a făcut deja 
această direcție A fost 
bine studiată suprafața 

de pe Părnîni. Dat-e

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS : 
Lansarea la 2 aprilie a rachetei 
cosmice în direcția Lunii constituie 
o continuare a programului sovietic 
de studiere nemijlocită a satelitului 
natural al Pămîntului începută la 2 
’anuarie 1959 scrie comentatorul ști
ințific al agenției TASS

Luna va fi desigur primul corp 
cosmic pe care va păși omul. Oa
menilor de știință li se cere să elu
cideze condițiile fizice ce vor fi în- 
tîmpînate acolo de cosmonauți, cum 
trebuie să învingă aceștia dificultă
țile legate de alunizare, cum trebuie 
să se pregătească în vederea unei 
staționări

Știința 
multe în 
destul de
Lunii vizibilă 
deosebit de prețioase au fost obți
nute ca urmare a fotografierii Lunii 
cu raze inftaroșii efectuată de astro- 
fizicianul Nikolai Kozîrev, din Le
ningrad,

Astronomul Nikolai Kozîrev a ob
servat erupția craterului Alfons ; 
prof. Nadejda Sîtinskaia a elaborat, 
bazîndu-se pe observații de mai 
mulți ani, o ipoteză referitoare la 
starea „spongioasă“ a suprafeței 
Lunii. Al doilea „Lunik“, lansat la 12 
septembrie 1959, care a dus pe L.ună 
fanionul cu stema U.R S S„ a desco
perit că pe măsura apropierii de su
prafața Lunii, numărul celor mai 
mici particule încărcate — ionii — 
crește ; calculele mașinilor electro
nice au arătat că densitatea mate
riei lunare este de două ori 
mică decît densitatea apei, iar 
moconductibilitatea de 20—40 
mai mare decît aceea cate se
supunea a ii înainte, potrivit mate
rialelor din observațiile optice.

Aparatele celui de-al doilea „Lun- 
nik" sovietic au transmis pe Pămînt 
date importante despre Lună Ele 
au stabilit că satelitul Pămîntului 
nu are cîmp magnetic și centură de 
radiații formată din particule încăr
cate.

far la 4 octombrie 1959 de pe bor
dul stației automate interplanetare 
— cel de-al treilea „Lunnik“ sovie
tic — a fost fotografiată partea in
vizibilă de pe Pămînt a Lunii. Oa-

mai 
ter
ori 

pie

Incetarea lucrului la importantele 
uzine constructoare 
lectric și electronic 
Charleroi a marcat

de malerial e- 
— A.C.E.C din 
luni începutul 

unei săptămîni politice 
tanță deosebită pentru 
ceasta acțiune hotărîlă 
două luni, urma să se 
ajunul deschiderii (stabilită ulte- 
riot pentru marți 2 aprilie) dezbate
rilor în Cameră cu privire la proiec
tele de legi referitoare la „menține
rea ordinei“. Sub eticheta „menține
rii ordinsi". autoritățile atacă de fapt 
dreptul la grevă și. mai precis, mij
loacele de a-1 exercita

După cum se știe, în ultimii ani, în 
Belgia au avut loc mari mișcăti 
greviste în decembrie 1960—ianua
rie 1961, un milion de muncitori 
funcționari au încelat lucrul timp 
aproape o lună Ridicîndu-se în 
pararea intereselor lor vitale, ei 
protestat totodată împotriva așn 
ser „legi unice" Este știut 
această leqe încerca să împiedice 
rezistența populară față de req.mul 
de „austeritate" pe care voia să-i 
impună guvernul ca o compensație 
acordată marilor monopoluri după 
acordarea independenței Congoului

Această mare luptă muncitoreas
că a înqrijorat, de la începui, patro
natul și cercurile politice de dreap
ta. Imediat după greva din decem
brie 1960 —ianuarie 1961, acestea au 
căutat să impună măsuri legislative 
tinzînd a împiedica desfășurarea 
acțiunilor muncitorești.

în ciuda încercărilor de a se as
cunde caracterul 
al acestor măsuri, 
parte a oamenilor 
imediat primejdia 
comportau și a denunțat-o 
tie. în octombrie au avut loc mari 
manifestații muncitorești împotriva 
proiectelor care urmau să fie puse 
în discuție imediat. Aceste ac
țiuni au silii guvernul să amine 
începerea dezbaterilor, iar pe miniș
trii socialiști — să admită c<5 anu
mite dispoziții erau dăunătoare cla
sei muncitoare. La 1 februarie, a 
fost retras unul din cele patru pro
iecte de legi și au fost modificate

de o impôt-
Belgia. A-
înainte cu

producă in

Și 
de 
a- 
au 
zi
că

antimuncitoresc 
cea mai mare 

muncii a sesizat 
pe care ele o 

cu tă-

de măsurători de pe teritoriulUn complex special
Uniunii Sovietice urmărește zborul stației, precizează 
parametrii traiectoriei sale și recepționează informa
țiile științifice. Potrivit rezultatelor prelucrate pînă în 
prezent, stația automată se deplasează pe o traiectorie 
apropiată de cea stabilită prin calcul.

La 2 aprilie 1963, ora 16 (ora Moscovei) stația se 
afla la o distanță de 50 486 km de Pămînt deasupra 
punctului suprafeței globului cu coordonatele 122 
grade 37 minute longitudine estică și 38 grade 56 mi
nute latitudine nordică.

Următorul comunicat despre zborul stației automate 
„Luna-4” se va transmite la 3 aprilie.

o nouă treaptă 
zborului unui om în Lună

V

menii de știință au obținut o ima
gine mai clară despre înlreaqa su
prafață Tunară Acum, atlasul com
plet al Lunii și chiar qlobul său au 
devenii un obiect foi atît de necesar 
fiecărui.' observator ca și harta Ce
rului și qlobul Pămîntului.

Cate sînt însă perspectivele apro
piate ale studierii Lunii ? Oamenii 
de știință consideră că știința are 
nevoie de noi fotografii ale Lunii in

„LUNNlK-l” — lansat la 2 ia
nuarie 1959 ; greutate — 361,3
kg ; a trecut în apropierea Lunii 
și a devenit prima planetă artifi
cială a sistemului solar.

„LUN N1K-2" — lansat la 12 sep
tembrie 1959 . greutate — 390,2 
kg : a atins suprafața Lunii.

„LUNNIK-3“ - lansat la 4 oc
tombrie 1959 ; greutate — 278,5 
kg ; a. fost prima stație auto
mată. interplanetară care a foto
grafiat partea invizibilă a Lunii.

El va trebui, printre altele, să ve
rifice ipoteza oamenilor de știință 
sovietici potrivit căreia suprafața lu
nară este formată dinlr-o substanță 
sponqioasă asemănătoare cu squra 
vulcanică. Cunoscutul astronom din 
Leningrad, Nadejda Sîtinskaia, consi
deră că întrucît pe Lună nu există 
atmosferă, fiecare particulă de me
teorit lovește în sol cu întreaga sa 
viteză cosmică provocînd o puterni
că explozie. Piatra arde și se trans- 

■ formă în
cu care 
Lună.

Știința

zqura neagră sponqioasă 
este acoperită întreaga

I

Colectivul de balet 
al Teatrului de Ope
ră și Balet al R. P. 
Romîne se află de 
cîteva zile în turneu 
în Italia. Încă de la 
primul său spectacol 
dat pe scena Teatrului 
Massimo Bellini din 
Catania, colectivul a 
recoltat aplauze căl
duroase la scenă des
chisă. La spectacol a 
asistat ministrul ita
lian Gui, precum și 
personalitățile orașu
lui Catania. A fost 
prezentat „Lacul le
bedelor" de Ceaikov- 
ski. Au urmat alte 
două spectacole cu a- 
cest balet, care au ob
ținut, de asemenea, 
un mare succes.

Presa locală acordă 
un spațiu larg acestui 
turneu, subliniind mă
iestria 
fistic 
din 55 
Ziarul 
Sicilia' 
articol sub titlul 
„Ceaikovski și Lacul 
lebedelor au făcut să 
viseze publicul tea
trului Massimo". In 
mod deosebit sînt a- 
preciați balerinele Iri
nei Liciu și Ileana Ili
escu, balerinul Gheor
ghe Cotovelea. dirijo
rul Cornel Trăilescu, 
maestrul de balet O- 
leg Danovski. Ziarul 
arată că pînă în pre
zent, baletul „Lacul

colectivului ar- 
romîn compus 

> de persoane.
„Corriere della 

" a publicat un 
! sub

lebedelor“ nu a fost 
prezentat niciodată in 
întregime in Italia...

„L’Espresso Sera" a 
publicat după premie
ră un articol cu nu
meroase fotografii ale 
interpreților princi
pali. In comentariu se 
spune printre altele : 
„Aprobarea exprima
tă fără rezerve de pu
blicul din Catania a 
fost pe bună dreptate 
meritată de corpul de 
balet românesc care.

Corespondenjă 
din Roma

Iri- 
dublul rol 
și Odilei, 
a fost o 
excepțio-

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — La 
2 aprilie un grup de militari au în
cercai să dea o lovitură de sfat în Ar
gentina. în dimineaja zilei de mărfi, e' 
au preluat controlul asupra unora din
tre stafiile de radio oficiale, transmi- 
fînd comunicate din care reieșea că în 
fruntea grupului de răsculafi se află 
generalul în retragere Benjamin 
nendez și generalul Federico Toranzo 
Monfero, care s-a auioproclamaf „șeful 
trupelor“ rebele. în comunicate, ei au 
afirma* că scopul loviturii de stat este 
„să nu permită instaurarea în fără a 
unui guvern pro-comunisl“ și să nu dea 
posibilitate partizanilor fostului pre
ședinte Peron să participe la alegerile 
fixate penfru luna iunie a.c.

Agențiile occidentale de presă rela
tează că în cursul zilei de marți rebelii 
au pietduf controlul asupra posturilor 
de radio prin care emiteau, păsfrîndu-l 
doar pe cel al orașului La Plata, capi
tala provinciei Buenos Aires, unde, de

Me

altfel, și-au și stabilit cartierul general. 
La începutul după-amiezii, președin
tele Argentinei, Guido, a daf publici— 
lății un comunicat în care se afirma 
că rebelii se află izolați și nu se bucură 
de sprijinul armatei. A fost lansat un 
ultimatum șefilor militari rebeli care 
au fost somafi să se predea. La Buenos 
Aires au fost postate gărzi în fața se
diilor instilufiilor guvernamentale.

Spre seară agenția France Presse re
lata că situația se menține calmă în 
Buenos Aires și relua declarațiile unor 
conducători militari de la diferite co
mandamente din provincie, care își a- 
firmau sprijinul fajă de guvern. Obser
vatori* occidentali subliniază, în legă
tură cu organizatorii încercării de lo
vitură de stat, că generalul Menendez 

lovituri de stai 
1951 împotriva 

al Argentinei,

este inițiatorul unei 
nereușite încercate în 
președintelui de atunci 
Peron.

in anumite momente 
ale spectacolului, exe
cuta adevărate „ta
blouri", prin perfec
țiunea ansamblului si 
armonia comună a 
mișcărilor. Rar ne-a 
fost dat să vedem un 
ansamblu mai unit și 
mai omogen, selecțio
nat cu atîta grija'.

„La Gazzetta del 
Sud" scrie : „întregul 
spectacol s-a desfășu
rat în ritmul plăcut 
al muzicii și dansului, 
caracterizîndu-se prin 
armonie, ritm, vioiciu
ne și măiestrie. A fost 
un spectacol plăcut și 
atractiv, îndelung a- 
plaudat. de publicul 
numeros care umplea 
sala”.

Situația din Guatemala

în 
și 

ca-

Ziarul „La Sicilia“ 
subliniază că în Ro- 
mînia baletul a cunos
cut o largă înflorire 
după instaurarea regi
mului democrat-popu
lar ca o consecință a 
interesului pe care a- 
cesta îl manifestă fa
ță de toate formele 
culturii. In continuare 
ziarul apreciază con
ducerea muzicală a lui 
Cornel Trăilescu. 
nel Liciu în 
al Odettei 
scrie ziarul, 
interpretă 
nală.

Turneul Teatrului de 
Operă și Balet al R. 
P. Romîne în Italia 
continuă.

★

In ultimele zile, 
Italia au avut loc 
alte manifestări în
drul schimburilor cul
turale dintre cele două 
țări. La 1 aprilie, tri
misul extraordinar și 
ministrul plenipoten
țiar al R. P. Romîne 
în Italia, Mihai Marin, 
a oferit în dar biblio
tecii „Alessandrina" și 
bibliotecii rectoratului 
universității din Roma 
o serie de cărți româ
nești.

Radiodifuziunea ita
liană a început să 
transmită un ciclu de 
prezentări ale muzicii 
populare românești.

GIORGIO PASTORE

La Damasc atmosfera continuă 
să fie încordată

CIUDAD DE GUATEMALA 2 (A- 
gerpres). — După cum transmite 
agenția Prensa Latina, colonelul 
Enrique Peralta Azurdia. organiza
torul loviturii de stat din Guatema
la, a numit la 1 aprilie un nou gu
vern din care fac parte militari și 
civili. Postul de ministru de externe 
a fost încredințat unui jurist, Alber
to Herrarte, iar acela de ministru 
de interne. însărcinat cu conducerea 
acțiunilor represive împotriva pa- 
trioților guatemalezi, colonelului 
Luis Maximiliano Corzo.

După cum transmite agenția Pren-

sa Latina, la 1 aprilie petiția guate
maleză 
țări în 
torilor 
Printre 
to Alejos, 
președinte, 
organizat 
pentru a-1 
guatemalez. Jüan Jose Arevalo, care 
— după cum se știe — s-a înapoiat 
vinerea trecută în secret în Guate
mala. din Mexic, unde se afla în 
exil, cu scopul de a candida la vii
toarele alegeri prezidențiale.

a continuat să opereze ares- 
masă în rîndurile conducă- 
diferitelor partide politice, 
cei arestați se află și Rober- 

candidat la postul de 
Tn același timp poliția a 
o adevărată vînătoare 
găsi pe fostul președinte

• Declarația prințului Sufanu- 
vong e Indignare profundă 

rîndurile poporului laoțian.
în

Folsetia

dlterite ungtțiiin, care vor da posi
bilitate să se deosebească clar re
lieful ei și să se determine înălți
mea munților lunari și adîncimea 
craterelor situate pe partea „inyjzi- 
bilâ de pe Pămînt a Lunii.

Date interesante despre condițiile 
fizico pe Lună ar transmite pe Pă
mînt o stație' automată care ar ase- 
leniza pe suprafața satelitului natu
ral al planetei noastre. O experiență 
interesantă și un pas serios în cuce
rirea spațiului cosmic i ar constitui 
înconjurarea Lunii de către om.

Și, în sfîrșil, pe o navă uriașă, în
zestrată cu țoale cele necesare, un 
om va fi îndreptat spre Lună, furi 
Gaqarin a declarat că zborurile 
cosmice sovietice au demonstrai po
sibilitatea. în principiu, a unei ase
menea expediții.

Fără îndoială că cercetările care 
vor fi efectuate de noul laborator 
cosmic sovietic ,J,unnik-4“ vor ajuta 
la dezvăluirea multor taine ale Lunii. 
Totuși multe din ele vor putea fi 
dezvăluite probabil numai de om 
cînd va aseleniza.

marile variații de

nu știe cum se vor com
porte metalele pămîntești din cate 
este construită nava cosmică în ac
țiune reciprocă cu suprafața Lunii. 

Pentru a se asigura deplina etan
șeitate a capsulei avînd Ia bord un 
cosmonaut în timpul aselenizării, 
chimiștii propun să se creeze o mare 
pernă spumoasă, formată din cîteva 
pături de gaze, ori să se acopere 
locul de aselenizare cu un mare nor 
de spumă formată din aer sau hidro
gen.

Acest înveliș spumos va feri pe 
cosmonauți de
temperatură, de radiațiile periculoa
se ale Soarelui și substanțele supra
feței lunare.

Cosmonautul va putea verifica și 
presupunerea privitoare la existența 
pe Lună a unor substanțe organice 
complexe

In trecut, după cum se consideră, 
Luna a putut să aibă o atmosferă și 
chiar apă lichidă Deci, pe ea au 
putui lua naștere substanțe organi
ce complexe. In afară de aceasta, 
ele au putut fi aduse de meteoriți. In 
prezent se presupune că sub pătura 
exterioară unde se menține o tempe
ratură permanentă, ln adîncimea de 
aproximativ 10 m se află o pătură 
de substanțe organice complexe 
egală cu 10 grame pe cmp.

Au putut oare aceste substanțe 
organice evoluînd să pună bazele 
unei vieți specific lunare ? Nu există 
oare acolo ființe vii, primitive, 
s-au ascuns în adînc, unde apa 
te să se mențină într-o formă 
alta ? Răspunsul la asemenea 
bleme nu-1 poate da decît omul 
va păși pe Lună.

CAIRO 2 (Agerpres). — Agenția 
Reuter relatează că ministrul infor
mațiilor al Siriei, Jamal Atassi, a 
declarat la 1 aprilie că tratativele 
tripartite cu privire la constituirea 
unei uniuni federale între Siria, 
Irak și R.A.U. nu vor putea fi re
luate atîta vreme cît in Siria „nu 
se va clarifica atmosfera" și nu va 
fi realizată unitatea națională. După 
cum se știe, aceste tratative urmau 
să reînceapă la 6 aprilie.

în ultima vreme presa din Cairo 
existența unor 
între guvernul 
sirian în care 

partidul

a scos la iveală 
serioase divergențe 
R.A.U. și guvernul 
deține poziții dominante

jNota R. P, Ckine^e 
adresată Indiei

naționalist arab Baas. Ziarele „Al 
Ahram” și „Al Gumhuria“ din Cairo 
au publicat articole în care se face 
o analiză a acestor divergențe și 
care conțin atacuri împotriva pri
mului ministru sirian, Salah Bitar, 
și a altor membri de frunte ai con
ducerii partidului Baas.

Pe de altă parte, în capitala si
riană au avut loc luni ciocniri ar
mate între membrii partidului Baas, 
și partizanii președintelui R.A.U., 
Nasser, care se pronunță pentru 
reunifiearea imediată a Siriei cu 
Egiptul. într-o telegramă transmisă 
la 2 aprilie, agenția egipteană M.E.N, 
afirmă că armata siriană a deschis 
în cursul zilei de luni focul împo
triva manifestanților care se pro
nunțau pentru reunificare imediată. 
După cum se știe, ca urmare a aces
tor incidente, a fost instituită în 
Siria legea marțială.

Asasinarea lui Quinim
VIENTIANE 2 (A- 

gerpres). — Cores
pondenții agențiilor 
de presă din Vien
tiane anunță că în 
noaptea de 1 spre
2 april e, Qu nim Folsena, nvnisfrul de 
externe din guvernul de coaliție a1 
LaosuLn, a fost asasinat în momentul 
în care împreună cu soția se înlorcea 
la vila sa situată în cartierul comercial 
al orașuiui V entiane.

Corespondentul agenție* Associated 
Press anunță că ministrul de exferne 
laoțian a fost împușcat de către unul 
din membrii gărzii care-i păzeau vila 
și că soția sa a fost, de asemenea, ră
nită. Ucigașul a fost arestat ; cercetă
rile în legătură cu asasinatu* sînt în 
curs de desfășurare.

Qu'nim Folsena este cunoscut pentru 
participarea sa activă la viața politică a 
țării. El ô lost deputat 'n Adunarea 
națională, vicepreședinte și apoi pre
ședinte al Comitetului pentru apărarea 
păcii și neutralității Laosului. El a ac
ționai în vederea stabilirii păcii și 
neutralității Laosului, s-a dovedii un 
activ apărător al liniei politice de re
zolvare pe cale pașnică a problemei 
laoțiene și a luptai împotriva agresiunii 
imperialiste.

★
Agențiile de presă relatează că a- 

sasinarea lui Folsena a provocat o 
profundă indignare în rîndurile opi-

care 
poa- 
sau 
pro- 
caie

PEKIN (Agerpres). După cum 
transmite agenția China Nouă, gu
vernul chinez a hotărît să pună 
în- libertate și să repatrieze pe toți 
militarii indieni care fuseseră luați 
prizonieri în timpul conflictului de 
frontieră între China și India în 
octombrie și noiembrie 1962. Numă
rul total al militarilor indieni luați 
prizonieri este de 3 213.

în nota adresată la 2 aprilie a. c. 
de Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze Ambasadei Indiei în 
China se arată că guvernul chinez 
speră că guvernul indian va răspun
de pozitiv la propunerea guvernului 
chinez de a se purta cît mai grabnic 
tratative directe.

niei publice laoție- 
ne. Semnificativ 
este faptul că în 
ultimul timp unele 
ziare din Vientia
ne, binecunoscute 

lor cu cercurile im-pentru legăturile 
perialiste, au dus o campanie impo- 
triva Iui Folsena și a politicii exierne 
de neutralitate a guvernului național 
de coaliție

Intr-o declarație dată publicității la 
Vientiane, prințul Sufanuvong, vice
președinte al guvernului național de 
coaliție al Laosului și președinte a) 
C.C. al Partidului Neo Lao Haksat, 
subliniază că instigatorii acestui asa
sinat sînt anumite cercuri străine care 
urmăresc să saboteze acordurile de la 
Geneva Prin acest asasinat, se spune 
în declarație, aceste cercuri doresc să 
pună în cauză acordurile de la Gene
va deoarece „neutralitatea noastră nu 
le convine’’. Prințul Sufanuvong subli
niază că în ciuda acestor acțiuni „po
litica noastră rămîne aceeași, adică o 
politică de neutralitate și unitate". El 
a relevat totodată că sînt necesare 
măsuri urgente pentru a asigura secu
ritatea membrilor guvernului la Vien
tiane Prințul Sufanuvong a anunțat 
că guvernul național de coaliție a 
hotărît să declare doliu național în 
întreaga țară în memoria lui Quinim 
Folsena.

anumite prevederi ale celorlalte, 
fără a se aduce însă textelor modifi
cări fundamentale.

Iată pe scurt conținutul
lor :

Proiectul 420 dublează o 
pedepse împotriva acelora

proiecte-

seiie de 
care vor 

participa la „adunări ostile". El in
troduce principiul .răspunderii co
lective“ pentru o serie de acțiuni 
greviste. Aceasta înseamnă că, în 
afară de pedepsele individuale cu 
închisoarea mergînd pînă la o lună 
pentru participanții la pichetele de 
grevă, proiectul acordă de fapt au
torităților dreptul de a interzice pi
chetele de grevă, mitingurile și ma-

Corespondenjă
din Bruxelles

niiestațiile grevrștilor și de a lovi 
grav organizațiile muncitorești.

Proiectul 422- modifică legislația 
existentă cu privire la „prestațiile 
de interes public“ în caz de grevă. 
EI acordă de fapt autorităților drep
tul de a interveni, la cererea patro
natului, pentru a-i rechiziționa pe 
greviști și a-i obliga să lucreze, sub 
amenințarea unor pedepse pînă la 
mai mulți ani de închisoare și a 
unor amenzi mari.

Ultimul proiect, 424, înăsprește de 
asemenea în mod considerabil pe
depsele ce urmează a fi aplicate 
greviștilor pentru o serie de fapte 
normale în caz de grevă : oprirea 
mașinilor, manifestații pe căile pu
blice. Acest proiect prevede pe
depse pînă la 3 sau 5 ani de în
chisoare pentru autorii de manifeste 
considerate „amenințătoare", pentru 
acei 
etc.

Nu
mare 
cestor 
pune la dispoziția autorităților mij
loacele de a împiedica grevele și 
de a lovi în organizațiile muncito
rești.

care vor împiedica circulația

in amănunte, dar 
spune câ pe baza

am intrat
se poate 

r proiecte se încearcă a

în
a- 
se

Clasa muncitoare își dă seama de 
asemenea că aceste măsuri fac 
parte dintr-o politică inspirată de 
marile monopoluri reunite în ca
drul Pieței comune, care ar vrea să 
alinieze toate țările membre prin- 
tr-o legislație antigrevistă comună, 
pentru a încerca să blocheze la ma
ximum marile acțiuni de luptă so
cială și politică. în Belgia, ca și în 
alte țări din cadrul Pieței comune, 
oamenii muncii resimt tot mai dure
ros efectele social-economice ale a- 
cestei uniuni monopoliste — restrîn- 
gerea producției în unele sectoare, 
închiderea unor mine și fabrici, creș
terea șomajului, paralizarea vie
ții ecanomice în unele regiuni, in
flație, sporirea costului vieții. Oa
menii muncii răspund ofensivei mo
nopolurilor prin strîngerea rînduri- 
lor și prin noi lupte. Acesta este 
motivul încetării lucrului de luni di
mineață și a celei hotărîte pentru 
miercuri în toate uzinele bazinului 
industrial din Liège

Partidul Comunist din Belgia in
vita luni de dimineață pe toți oa
menii muncii să dezvolte în zilele 
următoare acțiunile lor împotriva 
proiectelor de legi reacționare. Chiar 
și în cercurile partidului social-creș- 
tin se manifestă îngrijorare. Este 
semnificativ că săptămîna aceasta 
a fost publicat un comunicat al Co
mitetului Confederației internaționale 
a sindicatelor creștine, reunit la Bru
xelles, care subliniază importanța 
garantării dreptului la grevă. Se aș
teaptă cu interes Congresul partidu
lui socialist, care trebuie să hotă
rască sîmbătă atitudinea ce ur
mează a fi adoptată de către parla
mentarii săi. Convocarea acestui 
congres a fost obținută de către mi- 
litanții de stingă, 
telor liderilor de 
diul actual, și 
proiectele trebuie 
du-se rezistență
nate ale patronatului și partidelor 
de dreapta, chiar dacă aceasta ar 
zgudui profund guvernul.

Declarația ministrului 
de interne al Mexicului

CIUDAD DE MEXICO. La 1 apri
lie, Ministerul Afacerilor Interne al 
Mexicului a declarat în legătură 
cu uneltirile contrarevoluționarilor 
cubanj că „Mexicul nu va permite 
ca teritoriul său să fie folosit de că
tre elemente străine în vederea 
pregătirii unor atacuri împotriva gu
vernelor altor țări“.

I

meta- 
din lo- 

Salz-

Trei 
muncitori 
lurgișii 
calitatea 
gitter-Gebhardsha- 
gen au participat 
la acțiunile de 
protest împotriva 
legilor excepțio
nale din R. F. 
Germană, care ur
măresc îngrădirea 
libertăților demo
cratice. în foto
grafie : aspect de 
la recentul miting 
al metalurgiștilor 
vest-germani or
ganizat cu acest 
prilej.
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în ciuda reticen- 
dreapta. In sta- 
ei apreciază că 
respinse, opunîn- 
eforturilor combi-

ROBERT DACHET

In Japonia a luat ființă o nouă 
organizație a femeilor care nu
mără în prezent circa 50 000 de 
membre. în fotografie : membre 
ale noii asociații strîngînd sem
nături pe un apel in sprijinul 
păcii și dezarmării.

LONDRA. Răspunzînd la o in
terpelare în parlament, Godberg, 
ministrul de stat pentru Afacerile 
Externe, a declarat că guvernul en
glez consideră importantă dezvol
tarea relațiilor cu țările socialiste 
ale Europei de răsărit. Guvernul, 
a arătat el, speră să lărgească anul 
acesta programul de schimburi în 
domeniul culturii, învățămîntului, 
științei și tehnicii cu R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. P. Romî- 
nă și R. P Ungară.

PARIS. La 31 martie peste 3 500 
de partizani ai păcii din Franța 
s-au întrunit în cadrul unui miting 
în orașul Chinon 
indre et 
mării și 
energiei 
numai 
puri pașnice.

ISTANBUL. Pe
scena
„Arena“ 

oremiera 
dută" de 
scenă de 
Spectacolul s-a 
succes.

DJAKARTA. Ministrul Afaceri
lor Externe al Indoneziei, Suban- 
drio, a anunțat la 2 aprilie că, la in
vitația președintelui Sukarno, Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chineze, 
va face o vizită oficială în Repu
blica Indonezia.

BERLIN. La 1 aprilie la Leipzig 
s-a deschis conferința anuală a 
Societății de fizică a R.D, Germane, 
la care, în afară de oameni de ști
ință din R.D. Germană, participă 
fizicieni din R. P. Bulgaria. R. S.

(departamentul
Loire) în sprijinul dezar- 
folosirii 
atomice 

în sco- s
teatrulw ---------------=

din Istanbul a avut loc 
piesei „O scrisoare pier- 
1. L Caragiale pusă în 
regizorul Geăco Erkal.

bucurat de mult

Cehoslovacă, R. P .Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară, Uniunea 
Sovietică și R. F, Germană.

LIMA. Agenția Prensa Latina a- 
ntință că partidele de opoziție din 
Peru — „Acțiunea populară” și 
Partidul creștin-democrat au cerut 
autorităților să pună imediat în li
bertate pe deținuții politici. Agen
ția menționează că în prezent in 
temnițele peruviene zac aproape 
1 000 de deținuți politici.

LAGOS. La 31 marfie, AAobufu, 
comandantul suprem al armatei con
goleze, care se află într-o vizită ofi
cială în Nigeria, a vizitat universita
tea din orașul Nsukke. Studenții uni
versității au avui o atitudine ostilă

E I
fajă de Mobulu, cerîndu-i să pără
sească universitatea. Sule de studenji 
— anunță agenția France Presse — 
au făcu» zid înaintea mașinilor. Auto
mobilul lui Mobulu a fost înconjura* 
de un grup de studenți indignați care 
strigau : „Cară-fe acasă, ucigașule I“, 
„Unde e Lumumba „Eliberează-1 
pe Gizenga I”, „Rușine !“. Pentru a-1 
conduce pe generalul Mobulu îna
poi, la universitate au sosit două ca
mioane de polițiști.

MOSCOVA. La 2 aprilie a înce
tat din viață în vîrstă de 54 de ani, 
Gheorghi Pușkin, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. Activitatea diplomatică a 
lui Pușkin a început. în anul 1937.

La cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., el a fost ales membru su
pleant al Comitetului Central al 
partidului.

SANTIAGO 
fala Republici* 
sediul Comisiei 
pentru America 
s-a anunțai că 
stafiunea balneară Mar de1 Plala (Ar
gentina) se vor desfășura lucrările 
sesiunii C.E.P.A.L. în scopul analiză
rii problemelor cărora trebuie să le 
facă fală economia țărilor 'atino-ame- 
ricane.

BOGOTA. Agenția Associated 
Press anunță că la Bogota (Colum

bia) au început 
la 2 aprilie tra
tativele intre re
prezentanții a 
nouă țări latino- 
americane (Ar

gentina. Brazilia, Chile. Mexic, Pa
raguay. Peru. Uruguay, Ecuador și 
Columbia), care urmăresc să dea 
impuls așa numitei zone a liberului 
schimb din America Latină,

BUDAPESTA. După cum trans
mite agenția M.T.I., Maurice Tho
rez, secretar general al Partidului 
Comunist. Francez, și soția au sosit 
în Ungaria pentru o scurtă vizită.

TUNIS. La 1 aprilie s-a deschis 
la Tunis o conferință a agențiilor 
de presă din țările africane inde
pendente. convocată din inițiativa 
U.N.E.S.C.O., la care participă 
delegați din 30 de țări, precum și 
observatori din partea celor mai 
mari agenții de presă din lume.

DE CHILE. în capi-
Chile, unde se află 

economice O.N.U.
Latină (C.E.P.A.L.), 

între 6 și 18 ma în
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