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Prin perfecționarea 
tehnologiei de fabricație 
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La 

rafinăria Ploiești s-au aplicat noi mă
suri pentru îmbunătățirea procesului 
tehnologic de prelucrare a țițeiului. 
La instalația de dezasfaltare nr, 1 s-au 
făcut amenajări pentru injecția de sodă 
în sistem de înaltă presiune, în vede
rea prevenirii coroziunilor. Prinfr-o 
fracjionare mai bună a materiei prime, 
la seefia de distrla|ie primară a țițeiu
lui s-a objinuf motorină cu congelare 
scăzută și culoare îmbunătățită. La 
seefia de uleiuri se fac în prezent în
cercări în vederea sporirii produefief 
de uleiuri speciale. Ca urmare a aces
tor măsuri, în cursul ultimei luni pro
ductivitatea muncii a sporit cu 3,48 Ia 
sulă fată de plan. De la începutul a- 
nului, colectivul rafinăriei a realizat în 
plus produse petroliere în valoare de 
aproape 2 000 000 lei și a obținut eco
nomii suplimentare la prejul de cost 
în valoare de 4 190 000 lei și 6 547 000 
lei beneficii peste plan.
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Uzina constructoaro de mașini 
Reșița. Aspect din hala de ma
șini ușoare.

(Foto : M. Andreescu)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ*

Asigurarea furajelorRAID-ANCHETĂ

In regiunile Brașov și Suceava,

baza sporirii producției animale
Semănatul se apropie de sfîrșit și în regiunile din nordul țării; aproape 

în toate regiunile s-a trecut la întreținerea culturilor.
Paralel cu aceste lucrări, oamenii muncii din agricultură au datoria să 

acorde o mare atenție sporirii producției de furaje, acțiune care are o însem
nătate deosebită pentru dezvoltarea, creșterii animalelor și obținerea unor canti
tăți cît mai mari de carne, lapte, lină.

Spre a vedea cum se desfășoară aceste lucrări în regiunile Brașov, Oltenia, 
Suceava și Galați, ziarul nostru a. întreprins un raid anchetă la care au parti
cipat redactori și corespondenți regionali, precum și specialiști de la consiliile 
agricole. Iată cîteva din constatările făcute cu acest prilej :
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GRIJA DEOSEBITĂ 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 

PAJIȘTILOR NATURALE
în regiunile Brașov și Suceava, în 

multe raioane din regiunile Oltenia 
și Galați, iarba de pe pajiștile natu
rale constituie principala sursă de 
hrană pentru animale, din primă
vară și pînă toamna. Tocmai de a- 
ceea desfășurarea unor largi acțiuni 
de îmbunătățire a pășunilor are o 
mare însemnătate pentru sporirea 
producției animalelor.

Cu ocazia raidului s-a constatat 
că în multe raioane și unități agri
cole din aceste regiuni s-au execu
tat lucrări care contribuie la mă
rirea producției de iarbă pe pășuni, 
în raioanele Balș, Craiova, Baia de 
Aramă, Mediaș, Sibiu, Rădăuți, 
Dorohoi, Focșani și altele, organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
agricole și specialiștii din G.A.C. au 
antrenat mase largi de colectiviști la 
executarea lucrărilor de defrișare a 
arboretelor, curățitul mărăcinilor, 
buruienilor și pietrelor de pe pă
șuni, la împrăștierea mușuroaielor 
etc. La G.A.C. Zamostea, raionul 
Rădăuți, încă din toamna trecută 
colectiviștii au curățat întreaga su
prafață ocupată de pășune, iar în 
primăvara aceasta au reînsămînțat 
cu ierburi porțiunile care anul tre
cut au dat o producție mai slabă. 
La G.A.C. din comuna Izvor, raio
nul Craiova, s-a curățat și îngrășat 
întreaga suprafață de 180 ha pă
șune, iar la G-A.C. Terpe.zțf^ pe_ 10(1, 

. ha pășune s-au împrăștiat îngrășă
minte chimice.

Prețuind cum se cuvine pășunea, 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective din Slimnic, raionul Si
biu, a format o echipă din 4 colec
tiviști care, sub îndrumarea ingine
rului gospodăriei, se ocupă perma
nent de îngrijirea pășunilor. în 
multe gospodării colective o contri
buție însemnată la îmbunătățirea 
pășunilor au adus tinerii colectiviști 
care, îndrumați de organizațiile 
U.T.M., au luat asupra lor sarcina 
de a executa diferite lucrări pe 
pășuni.

Cu toate că, față de alți ani, în 
primăvara aceasta s-au desfășurat 
acțiuni largi de îmbunătățire a pă
șunilor, cu prilejul raidului s-a 
constatat că în unele locuri mai 
există terenuri neîngrijite. Colec
tiviștii din Ciumulești și Forăști, 
raionul Fălticeni, spun că n-au pășu-

ne suficientă. Dar nici pe cea care 
o au n-o îngrijesc cum trebuie. Cum 
să dea iarbă mai multă pășunea de 
100 ha, de la purtctul Moara Veche 
(G.A.C. Ciumulești) și cea de 70 ha 
de la punctul Ruși (G.A.C. Forăști), 
dacă sînt pline de mărăcini și mu
șuroaie? Pășuni neîngrijite pot fi vă
zute și în unele comune din raioane
le Strehaia, Galați și altele. Este 
necesar ca organizațiile de partid, 
conducerile gospodăriilor și specia
liștii să explice oamenilor marea 
însemnătate a acestor lucrări și să 
organizeze astfel munca îneît para
lel cu îngrijirea culturilor să se 
treprindă în continuare acțiuni 
îmbunătățire a pășunilor.

PĂȘUNATUL RAȚIONAL

în- 
de

Experiența unităților agricole 
socialiste fruntașe arată că pășuna
tul rațional are o deosebită impor
tanță în asigurarea animalelor cu 
iarbă pe o perioadă de timp mai 
lungă. în unele locuri această expe. 
riență pozitivă este generalizată. în 
gospodăriile colective din Cristian 
și Șura Mică, raionul Sibiu, Biertan, 
Moșna și altele din raionul Mediaș, 
prin îngrijirea pajiștilor și prin 
pășunatul pe tarlale anul trecut s-a 
realizat o producție de masă verde 
de 12 000—14 000 kg la. ha. în 
schimb, la alte gospodării, ca, de 
pildă, cea din comuna Axente Se
ver, raionul Mediaș, unde pășuna
tul s-a făcut de-a valma, animalele

matele să fie păscute în pădurile 
unde se poate pășuna, pînă crește 
iarba pe pășuni.

Din constatările făcute pe teren 
reiese că nu peste tot se acordă 
atenția cuvenită organizării pășuna- 
tului. în raionul Gilort și altele pot 
fi văzute cirezi care sînt purtate de 
la un capăt la altul al pășunilor. Se 
cere ca specialiștii, conducerile gos„ 
podăriilor să controleze mai îndea
proape dacă se respectă tarlalizarea 
stabilită. în felul acesta se va con
suma toată iarba de către animale, 
iar cantitatea de masă verde va 
spori mult .

Pentru o mai bună folosire a pă
șunilor, multe gospodării colective 
din regiunea Brașov au organizat 
tabere de vară pe pășuni,* atît pe 
cele din raza comunei cît și la 
munte. în raionul Mediaș se organi
zează 21 tabere de vară pentru va
cile de lapte și animale tinere, iar 
în raionul Sibiu — 45 de tabere. 
Merită să fie menționată inițiativa 
unor gospodării de a organiza în 
comun tabere de creștere a anima
lelor tinere.

în regiunea Oltenia, pe lingă ta
berele de vară pe pășunile de mun
te organizate de gospodăriile din 
raioanele respective, se organizează 
tabere pentru animalele gospodă
riilor colective din raioanele de 
cîmpie, unde sînt puține pășuni.

Pregătirile pentru ducerea anima
lelor pe pășunile de munte trebuie 
grăbite, spre a se folosi din plin 
această sursă însemnată de hrană 
pentru animale.

SÄ FOLOSIM TOATE
RESURSELE SUB NUTREȚURI
Un bun gospodar se îngrijește ca în 

tot timpul anului animalele să aibă 
furaje îndestulătoare, precum și re
zerve. în fiecare gospodărie colecti
vă sînt posibilități pentru sporirea 
cantităților de nutrețuri prin folo
sirea gospodărească a tuturor restir-

călcînd zilnic întreaga pășune, selor existente. Pe primele 4 luni ale 
producția de iarbă a fost doar de acestui an, gospodăria colectivă din
5 000—6 000 kg la ha. Consiliile agri
cole din aceste raioane au folosit a- 
semenea date pentru a arăta tuturor 
gospodăriilor colective cît de mare 
însemnătate are pășunatul rațional 
pentru sporirea producției pășuni
lor. Anul acesta pășunatul rațional 
pe tarlale s-a extins aproape peste 
tot.

Specialiștii de la raion, împreună 
cu conducerile G.A.C., ingineri, bri
gadieri și păstori s-au deplasat pe 
pășuni și le-au împărțit în tarlale. 
S-a ținut seama ca delimitările în
tre tarlale să fie pe cît posibil sem
ne naturale (pîraie, culmi de deal).

Se știe că scoaterea animalelor la 
păscut cînd iarba este mică, frage
dă, duce la diminuarea producției. 
In raionul Filiași, cu ocazia unei 
consfătuiri cu inginerii și președin
ții de G.A.C., s-a stabilit, între alte
le, ca la începutul primăverii ani-

Spre pășune

'ZaniOstea, raionul'Rădăuți, a 'Obți
nut cite 940 litri lapte de la fiecare 
vacă furajată. Acest lucru a fost po
sibil, a declarat tov. Constantin 
Știubianu, președintele gospodăriei, 
în primul rînd datorită faptului că 
s.a dat o atenție deosebită asigu
rării bazei furajere. Anul acesta în 
afară de cele peste 160 ha cultivate 
cu lucerna, trifoi, borceag, mazăre 
și porumb siloz, colectiviștii vor 
mai însămânța, după ce va fi consu
mată secara masă verde și după re
coltarea orzului de toamnă, încă 50 
ha cu porumb siloz. întreaga supra
față de 485 ha cu porumb pentru 
boabe a fost însămânțată cu dovleci 
furajeri care vor fi însilozați pen
tru completarea furajelor suculente. 
Resturile de la grădina de legume, 
coletele și frunzele de pe cele 120 
ha cu sfeclă de zahăr, vor fi, de a- 
semenea, însilozate.

Se poate spune că în general gos
podăriile colective din regiunea Su
ceava acordă o mare atenție folo
sirii tuturor resurselor de furaje. 
Ele au prevăzut însilozarea cotețe
lor și frunzelor de sfeclă de zahăr, 
obținerea de furaje prin culturi

Mers«! lucrărilor de mtrețmere a culturilor
în majoritatea re

giunilor, mecanizatorii 
și colectiviștii și-au 
concentrat mijloacele 
la efectuarea lucrărilor 
de îngrijire a culturilor 
prășitoare. Aceste lu
crări au fost executate 
pe suprafețe mai mari 
în sudul și vestul țării, 
unde starea de vegeta
ție a semănăturilor este 
mai avansată. în regiu
nile Banat și Dobrogea 
s-a terminat prima pra. 
șilă la sfecla de zahăr, 
iar în regiunea Bucu
rești s-a realizat în 
proporție de peste 80 
la sută. De asemenea, 
la floarea-soarelui pra. 
șila I s-a făcut pe 
mai mult de jumătate 
din suprafața culti
vată.

Lucrările de îngrijire 
a culturilor de porumb 
și cartofi au început în 
toate regiunile din su
dul țării.

Se continuă intens 
lucrările de îngrijire în 
grădinile de legume, li
vezi și vii.

Au terminat semănatul fasolei

Prin buna organizare 
a lucrărilor și efectua
rea lor de cîte ori este 
nevoie și la un nivel 
calitativ superior se 
vor asigura condiții 
pentru obținerea unor 
recolte sporite.

în regiunile Ploiești, 
Argeș, Hunedoara, Ba
nat, Cluj, Oltenia și al
tele, semănatul fasolei 
printre porumb s-a ter
minat. S-a extins, de a. 
semenea, cultura fasolei 
în ogor propriu. în re
giunile Dobrogea, Ar
geș și Oltenia au fost 
însămînțate toate su
prafețele prevăzute, iar

în regiunile București 
și Galați s-a semănat 
fasole în cultură pură 
pe 90-96 la sută din su
prafața planificată.

în întreaga țară, pînă 
la 9 mai s-au semănat 
aproape 1100 000 hec
tare cu fasole printre 
porumb, și 30 000 ha în 
cultură pură.

(Agerpres)

Sch im b de experiență 
între maiștrii țesători

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — La Fa
brica „Țesătura“ din Iași a avut loc, 
un schimb de experiență între mai
ștrii și ajutorii de maiștri I care 
lucrează în sectoarele de prepa- 
rație. Pe lingă maiștrii fabricii gazdă, 
au luat parte la acest schimb de expe
riență și un număr de 20 de maiștri 
din alte întreprinderi textile din țară. 
Oaspeții s-au interesat de utilizarea și 
întreținerea mașinilor de canetat și bo
binat, de metodele înaintate de lucru 
folosite de textiliștii ieșeni etc și au 
purtat discuții interesante în legătură 
cu ridicarea nivelului tehnic în între
prinderile textile de țesături.

Sate electrificate
HUȘI (coresp. „Scînteii”). — Zilele 

acestea s-a terminat construcția unei 
linii de înaltă tensiune de 15 kilovolți 
Huși-Tîrzii, lungă de 27 kilometri. Prin 
această nouă linie racordată la siste
mul energetic națic.nal au fost electri
ficate mai multe satk și. comune printre, 
care Tîrzii, Pîhna, Crețeștii de Sus, Bu- 
neșfi și altele.

în momentul de față se lucrează in
tens la construcția altor două linii de 
15 kilovolți Huși-Berezeni și Huși- 
Bazga eiecfrificîndu-se încă alle 27 
sate din raionul Huși.

In ultima zi de curs
Miile de studenți ai Universității 

„Babeș-Bolyai” împreună cu cadrele lor 
didactice au participat sîmbătă după- 
amiază la festivitățile cultural sportive 
organizate în Parcul sportiv al universi
tății cu ocazia ultimei zile de curs din 
anul universitar 1962—1963. Marcînd ter. 
minarea cursurilor, această serbare anun
ță începerea pregătirii studenților în ve
derea examenelor de sfîrșit de an.

Cu acest prilej, au fost prezentate 
bogate și frumoase programe artistice 
susținute de formațiile culturale ale fie
cărui an de studiu, iar pe terenul de 
sport s-au întrecut echipele de fotbal, 
baschet etc. Seara, tinerii au participat la 
o întîlnire tovărășească la Casa de cul
tură a studenților clujeni.

(Agerpres)

Noutăți din rețeaua comercială a Capitalei
Vă prezentăm mai jos cîteva noutăți . introdus vînzarea fără bon, iar orarul 

din comerț, comunicate de Direcția co
mercială a Sfatului popular al Ca
pitalei.

o In ultimele săptămîni au fost date 
în folosința bucureștenilor 10 unități 
comerciale la parterul noilor blocuri de 
locuințe și alte 33 de unități în localuri 
existente. Pe magistrala Nord-Sud a 
fost deschis un complex comercial, al
cătuit dintr-un mare magazin alimen
tar cu autoservire, un altul cu prepa
rate de carne, unul pentru legume și 
fructe, o tutungerie.

9 S-au extins mult în ultima vreme 
formele rapide și economicoase de de
servire. In alte 22 de magazine s-a

I

La parterul noului bloc din Calea 
Grlviței 163 s-a deschis un magazin 
de încălțăminte pentru femei și băr
bați. In fotografie : aspect din maga
zin.

în 2 schimburi —în alte numeroase uni
tăți. în marile magazine se practică 
expunerea deschisă a mărfurilor la ra
ioanele de galanterie, încălțăminte, 
tile.

9 In 470 unități de alimentație 
blică din București s-au făcut, în 
derea sezonului călduros, importante 
lucrări de renovare și dotări cu utilaje.

© In magazinele bucureștene s-au 
organizat pentru sezonul călduros, un 
mare număr de expoziții cu vînzare a 
mărfurilor alimentare, a textilelor, în
călțămintei etc. Și în unitățile de ali
mentație publică sînt expoziții unde se 
vînd preparate culinare și de cofetărie.

9 La magazinul de radio-televizoare 
din Calea Griviței 342 s-a organizat de 
curînd o expoziție pentru prezentarea 
și vînzarea aparatelor de radio și televi
zoare. în cadrul acestei expoziții, dele
gații Uzinelor „Electronica" prezintă 
cumpărătorilor schema constructivă și 
modul de funcționare a. acestor aparate, 

■ dând toate lămuririle solicitate.

0 Restaurantul de pe Bd. 6 Martie 
nr. 18 a experimentat și prezentat pu
blicului consumator o serie de mâncă
ruri din paste făinoase și diferite legu
me, care sporesc numărul prepara
telor de alimentație dietetică. .Aceste noi 
preparate, în număr de peste 25, vor fi 
produse și puse în vînzare prin bufetele 
„Lacto”, bucătării de bloc, unități și 
secții „Gospodina“.
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Consfătuire privind 
materialele refractare
BRAȘOV (coresp. „Scînteii’’). — Li 

Fabrica de produse refractare „Răsăritul’’ 
timp de 3 zile a avut loc o consfătuire prw 
vind extinderea și generalizarea metode-i 
lor înaintate în muncă, a experienței 
acumulate pe linia modernizării utilajelor 
și mașinilor din industria materialelor 
refractare. Consfătuirea a fost organic 
zată de direcția tutelară din Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini« 
Au participat ingineri, specialiști, inova
tori din toate întreprinderile din țara 
care fabrică materiale refractare. Atît îni 
referatele expuse, cît și în discuții s-a 
pus un accent deosebit pe aplicarea mă- 
surilor tehnico-organizatorice cu efica
citate mare în introducerea pe scară 
largă a tehnicii și tehnologiei moderne«

Utilaje noi
în vederea dezvoltării capacității 

de producție, la Fabrica „Ardealul“ 
din Carei, au fost instalate noi uti
laje printre care o presă mecanică’ 
și instalații de prăjit și decoirticat 
semințe, care au dus la creșterea 
producției de la 42 la 60 de tone 
de ulei -p_e zi.

Concurs ol grupelor 
de Cruce roșie

BAIA Mz\RE (coresp. „Scînteii“). —■ 
Ieri a început în orașul Baia Mare un 
concurs de verificare a cunoștințelor 
sanitare. Participă un număr de peste 
500 de persôane încadrate în grupe sa
nitare de Cruce roșie din cartierele, în
treprinderile și instituțiile orașului.

Sesiuni științifice
Intre 9—11 mai la Institutul agrono

mic „Nicolae Bălcescu“ din Capitală a 
avut loc o sesiune de referate și comu
nicări științifice, la care au participat 
cadrele didactice și aspiranți din insti
tut; specialiști din institutele de cerce
tări și din unități agricole socialiste. La 
sesiune au fost prezentate peste 200 de 
referate și comunicări asupra rezulta
telor unor cercetări efectuate în ultimii 
2—3 ani privind probleme de agrofito- 
tehnie, horticultură, zootehnie și medi
cină veterinară. Referatele și comunică
rile prezentate urmează să fie publicate

în trei volume pe ramuri de speciali
tate pentru a fi puse la dispoziția uni
tăților productive.

★
Timp de trei zile la Timișoara a avut 

loc sesiunea de comunicări științifice a 
cadrelor didactice de la Universitatea 
timișoreană.

Au fost prezentate 63 de comunicări 
și referate științifice din fizică, mate- 
matică-mecanică, filologie și științe so
ciale.

(Continuare în pag. IlI-a) (Agerpres)
(Foto : A, Cartojan)
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de femei

Oltenia, in cadrul

în unele întreprinderi.

VJAȚA DE PARTED

KAREL CAPEK:

In discuție, 
activitatea 
cuitural- 
educativă

Din activitatea 
comitetelor

Anul trecut, în Capitală au intrat 
In producție, mai multe întreprin
deri și secții noi, dotate cu mașini și 
utilaje moderne, de înaltă tehnici
tate. Comitetul orășenesc de partid 
București s-a îngrijit ca, paralel cu 
punerea la punct a procesului de 
producție, în aceste întreprinderi 
să se organizeze în bune condiții și 

. munca de partid. în acest scop,’ aici 
au fost trimise colective formate 
din activiști de partid, de sindicat 
și U.T.M.

Un asemenea colectiv, în care 
am lucrat și eu, a fost trimis să 
sprijine organizația de bază de la 
Uzinele de anvelope „Danubiana“.

Cum am lucrat noi aici? în pri
mul rînd colectivul a studiat temei
nic situația din întreprindere. După 
ce s-a discutat cu biroul organiza
ției de bază, cu fiecare membru și 
candidat de partid s-au luat mă
suri pentru îmbunătățirea activită
ții organizației de bază, a comite
tului sindicatului și a organizației 
U.T.M.

Colectivul a dat un ajutor con
cret biroului or
ganizației de bază 
la alcătuirea pla
nului de muncă, la 
pregătirea adună
rilor generale, a 
ședințelor de birou și la organiza
rea controlului îndeplinirii hotărî- 
rilor și sarcinilor de partid. Biroul 
a fost sprijinit să pună în dezbate
rea adunărilor generale cele . mai 
importante probleme economice și 
ale vieții de partid. în ultimul timp, 
organizația de bază a analizat cum 
se ocupă conducerea întreprinderii 
și comitetul sindicatului de ridica
rea calificării muncitorilor, cum 
este organizată întrecerea socialis
tă, cum se desfășoară învățămîntul 
de partid.

Analizele au fost urmate de mă
suri politice și organizatorice, care 
au contribuit la îmbunătățirea 
muncii în domeniile respective. A- 
cum întrecerea socialistă este or
ganizată pe baza unor obiective 
concrete : creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor și economisirea materiei 
prime. Rezultatele obținute de 
muncitorii antrenați în întrecere 
sînt zilnic urmărite și popu
larizate prin grafice și panouri. 
Toate acestea au contribuit la îm
bunătățirea muncii. A crescut nu
mărul muncitorilor care, dau pro
duse de calitate. Și în privința ca
lificării muncitorilor, a ridicării ni
velului lor de cunoștințe s-au obți
nut rezultate bune.

Constatînd unele neajunsuri în 
repartizarea forțelor organizației de 
bază în locurile importante ale pro
ducției, colectivul a propus biroului 
și conducerii administrative a uzi
nei să facă o repartizare mai judi
cioasă a membrilor și a candidați
lor de partid pe secții și schimburi. 
Propunerea a fost însușită și s-a 
trecut la aplicarea ei. La secția con
fecții lucrează acum comuniștii Ilie 
Dumitru și Maria Stănescu, opera
tori chimiști ; la secția automatiza
re și tehnica măsurării, mecanicul 
Igor Zelemin ; la secția preparare 
— maistrul Ion Ungureanu. Pricepuți 
organizatori ai procesului de pro
ducție, ei au reușit să contribuie în 
mod simțitor la îmbunătățirea ac
tivității în sectoarele respective. 
Schimbul I în care lucrează mais
trul Ion Ungureanu a devenit frun
taș pe secție. Datorită repartizării 
mai judicioase a membrilor și a 
candidaților de partid, acum există 
organizații de atelier în toate sec
țiile și s-a creat posibilitatea ca or
ganizația de partid să cuprindă și

să rezolve mai operativ problemele 
importante ale producției. Un mare 
ajutor a primit organizația de bază 
în alcătuirea activului fără partid 
și în organizarea muncii acestuia.

Au fost luate măsuri în vederea 
organizării și desfășurării în bune 
condiții a învățămîntului de partid 
și a muncii politice de masă, 
în acest scop, s-a organizat un 
punct de consultații, de activi
tatea căruia răspunde un mem
bru al biroului organizației de 
bază. Aici se dau cu regularitate 
consultații cursanților de la cercu
rile și de la cursurile care funcțio
nează în întreprindere. In ultima 
lună s-au dat consultații pe teme 
privind politica partidului nostru 
de industrializare socialistă a țării, 
căile de sporire a producției și pro
ductivității muncii, salariul real și 
salariul nominal etc.

Sprijinind organizația de bază să 
selecționeze în munca de agitatori 
pe cei mai buni muncitori, ingineri 
și tehnicieni, colectivul a ajutat tot
odată biroul să ia măsuri ca aceștia 

să cunoască cele 
mai importante 
probleme referi
toare la bunul 
mers al produc
ției. Numeroși in

gineri și tehnicieni contribuie la 
înarmarea agitatorilor cu cunoaș
terea principalelor metode și pro
cedee avansate de muncă. Cu 
regularitate ei vorbesc agitato
rilor despre căile de sporire a 
producției și creșterea producti
vității muncii, despre îmbună
tățirea calității produselor. Meri
tă amintit că la instruirea agitato
rilor se ține seama de specificul lo
cului lor de muncă. Acest lucru a 
contribuit la ridicarea nivelului lor 
de cunoștințe, ceea ce se reflectă în 
munca pe care o desfășoară. Agita
torii Marin Buzoianu, maistru e- 
lectrician la secția confecții, Ion 
Pestriții de la secția vulcanizare, 
Nicolae Slăvescu de la secția ca
landrate- și mulți alții organizează 
discuții cu muncitorii și dau răs
punsuri competente la diverse pro
bleme. Paralel cu îmbunătățirea ac
tivității agitatorilor s-a trecut la 
reînnoirea agitației vizuale cu pa
nouri, lozinci, fotomontaje atracti
ve, mobilizatoare.

Cu sprijinul colectivului, comite
tul sindicatului a analizat fe
lul cum se desfășoară consfă
tuirile de producție ; pentru a afla 
părerea muncitorilor în această 
privință, s-a discutat cu mulți din
tre ei ; organizația de bază a cerut 
conducerii administrative a uzinei 
să creeze condiții necesare pentru 
buna desfășurare a consfătuirilor, 
în prezent, conducerea uzinei și con
ducerile secțiilor fac informări ă- 
supra felului cum sînt îndeplinite 
propunerile făcute de muncitori. A- 
cest lucru a stimulat interesul oa
menilor. în consfătuiri se iau anga
jamente concrete, se fac propuneri 
interesante pentru organizarea mai 
bună a procesului de producție, 
pentru folosirea din plin a 
țiilor intrate în producție.

Vom ajuta în continuare 
zația de bază, biroul ei să
atenție educării candidaților 
noilor membri de partid, 
bunătățească munca politică în 
rîndurile muncitorilor, să exer
cite cu mai multă competență drep
tul de control asupra conducerii 
tehnico-administrative a uzinei.

instal

organi- 
acorde

Și 
să îm-

I. ORBAN 
instructor al Comitetului 

orășenesc de partid 
București

Zilele trecute 
s-a ținut ședin
ța plenară a 
Comitatului re

gional al femei- 
I căreia a fost a- 
cultural-educativă

lor 
nalizată activitatea 
desfășurată de comitetele și comisiile 
de femei din regiune. Munca în rîndu
rile femeilor de la sate, s-a arătat cu 
acest prilej, a fost strîns legată de sarci
nile economice ale gospodăriilor agri
cole colective. In urma ridicării nive
lului lor de pregătire, tot mai multe co
lectiviste sînt promovate în muncă. Ast
fel, 726 de femei sînt în consiliile de 
conducere ale gospodăriilor agricole co
lective, 82 — brigadiere, 2 260 — șefe 
de echipă.

Conferințe 
pentru 

viitoarele 
absolvente

Comitetul re
gional al femei
lor și Comitetul 
regional U.T.M. 
Crișana au or

ganizat pentru elevele din clasele a 
Xl-a, conferințe educative pe teme ca: 
„Rolul femeii în societatea socialistă“, 
„Comportarea moral-cetățenească a ti
nerelor fete". Conferințele au fost 
ascultate cu mult interes. Asemenea 
conferințe se vor ține și în alte școli, ca 
fi

Spectacol pionieresc
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — An

samblul pionieresc reprezentativ al 
orașului Cluj, în colaborate cu Opera- 
romînă de stat, a prezentat sîmbătă 
seara în sala operei un spectacol 
coregrafic care a cuprins tablourile 
„Copilărie fericită“ pe muzică de 
Bizet, „Fabula“ pe muzică de Pro
kofiev și „Satu-n sărbătoare“ pe 
muzică de George Enescu. Specta
colul s-a bucurat de succes.

RÀSPUNDSM
N. Dumitru — Galați :
Muncitorii trimiși în alte locali

tăți pentru a urma școala tehnică de 
maiștri — cursuri serale — vor fi în
cadrați în întreprinderile din locali
tatea unde funcționează școala în 
aceeași categorie de salarizare avută 
la întreprinderea de la care provin. 
După absolvirea școlii, ei vor fi re
încadrați la întreprinderile care i-au 
recomandat.

I. Stancu — Tîrgovișle :
La 1 septembrie 1962 vi s-a ma

jorat salariul. Ulterior v-ați îmbol
năvit și ați intrat în concediu me
dical. Doriți să știți ce ajutor pen
tru caz de boală veți putea primi. 
Dacă salariul a fost majorat anterior 
ivirii incapacității de muncă, ajuto
rul de boală se mărește în propor
ție corespunzătoare.

V. Tudor — Găeșfi :
Sfatul popular al regiunii Argeș 

ne-a comunicat că la Școala profe
sională de construcții Pitești și la 
Școala profesională Colibași se pri
mesc, pe bază de concurs, absol
venți a 7 clase elementare. La aceste 
școli, cei reușiți la examenul de ad
mitere beneficiază de întreținere 
gratuită.

Gh- Răileanu — Roșiorii de 
Vede :

Autobaza I.R.T.A. nr. 4 călători 
— București ne-a comunicat că a 
verificat starea drumului și a pre
lungit traseul pînă la Mereni 
Sus, așa cum ați propus.
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Pionierii de la Școala de 8 ani din 
comuna Ardusat, raionul Șorncuta 
Mare, regiunea Maramureș, participă 
cu mult interes la discuțiile pe tema 
„Să ne cunoaștem patria” organizate, 
adeseori, la colțul pionierilor. Din fo
tografii și diafilme, însoțite de expli
cațiile învățătorilor și profesorilor, 
elevii află lucruri noi despre realiză
rile importante înfăptuite în țara 
noastră în anii puterii populare, as
pecte din activitatea ce se desfășoară 
pe marile șantiere de construcții, în 
întreprinderi, în unitățile agricole so
cialiste. Ială-i, la o asemeîiea discu
ție împreună cu instructorul superior 
de pionieri.

N. Clonf — raionul 23 August 
— București :

Propunerile dv au fost analizate 
de către Direcția generală a indus
triei cărnii și frigului din Ministerul 
Industriei Alimentare, care ne-a 
comunicat că în ultimul timp s-au 
luat măsuri pentru ca abatoarele 
păsări să fie înzestrate treptat 
linii mecanizate de prelucrare, 
criticare și jumulire, ceea ce 
îmbunătăți aspectul comercial al pă
sărilor tăiate vîndute în comerț.

de
cu 
sa-
va

T, Tudorlu — com. Amărăștii de 
Jos, raionul Caracal :

Sfatul popular al regiunii Oltenia 
ne-a comunicat că în toamna acestui 
an, la circumscripția sanitară din 
Amărăștii de Jos va fi încadrat un 
medic din noua promoție de absol
venți.

I. Sfanciu — Reșița :
La cursurile de scurtă durată pen

tru calificarea sau recalificarea mun
citorilor, organizate în întreprinde
rile Ministerului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, se pot înscrie 
salariați care au absolvit 7 clase ele
mentare, au satisfăcut stagiul mili
tar și nu depășesc vîrsta de 40 de 
ani. De la caz la caz se pot da dis
pense în ce privește limita de vîrstă 
de către Direcția personal și învă- 
țămînt din minister, dar numai pen
tru calificarea sau recalificarea mun
citorilor uzinei respective și nu pen
tru noii angajați.

Farmacia
A avea în casă la tndemînă o trusă 

cu medicamente, pansamente sau 
dezinfectante pe care să le folosim la 
nevoie este deosebit de util pentru 
fiecare gospodărie. Ce trebuie să cu
prindă mica farmacie a casei? Un du
lap sau o etajeră, folosite exclusiv în 
acest scop, ferite de praf, căldură sau 
umiditate, curat întreținute, acoperite 
cu tifon. In interiorul dulăpiorului sau 
pe etajeră este necesar să. fie o cutie 
de metal nichelată cu cîteva pansa
mente sterile, feși de tifon, comprese 
sterile, foarfecă, pensă. Alături să 
existe spirt medicinal sau obișnuit, 
tinctură de iod, săpun, praf de sulfa
mide, cîteva fiole de algocalmin, al
gosedin sau sedalgin, antigermin, pre
cum și piramidon și aspirină.

In mica farmacie este bine să se 
găsească soluție eumentol pentru de- 
zinfecția nasului în caz de sinuzite, 
faringite, laringite. Se mai poate utiliza 
rinosanul sau rinofugul. In cazul unor 
arsuri mat mici, infecții ale pielii, 
plăgi, se întrebuințează jecolan sau je- 
cozin. Acestea se aplică local de 2—3 
ori. pe zi, fără pansament, pînă ce 
plaga a fost dezinfectată. In același 
scop se întrebuințează unguent sulfa- 
midat sau pomadă cu aureociclină.

Este deosebit de important ca 
farmacia de casă să se găsească 
ceaiuri hepatice, diuretice, laxative 
sau sedative. O durere hepatică poa
te fi potolită pînă la venirea medi
cului cu repaus la pat, comprese al-

coolizate pe regiunea respectivă, 
spasmouerin sau belafit cite 1—3 ta
blete pe zi, regim format din apă cu 
zahăr. Uneori, putem administra și 
algocalmin sau algosedin. O nervozi
tate excesivă poate fi tratată cu cea
iuri calmante, sedonal sau pasifloral, 
valerial sau bromoval.

Nu este bine să abuzăm de aceste 
medicamente ; ele pot fi utilizate nu
mai pentru scopuri imediate, pînă la 
venirea medicului, singurul în măsu
ră să aprecieze cauzele suferințelor.

Dr. P. ION

Confecțiile la proba a doua
Spre a se asigura cumpărătorilor 

posibilitatea de a-și procura confecții 
cît mai potrivite dimensiunilor și pre
ferințelor fiecăruia, unitățile comer
ciale au introdus desfacerea confec
țiilor la proba a doua. Aceste confec
ții vin în magazine parțial finisate, 
urmînd ca o serie de lucrări — prin
tre care : lungimea, lărgimea, potrivi
rea mînecilor, a gulerului, să fie exe
cutate după proba a doua, la indicația 
clienților. Sortimentul acestor confec
ții cuprinde : paltoane, pardesie, cos
tume, sacouri, pantaloni, taioare și 
fuste, haine. Magazinele care desfac 
asemenea confecții dispun de atelie
re unde lucrează mai mulți croitori 
calificați care execută proba a doua 
și, la nevoie, chiar mai multe.

IVAN VAZOV:

Lucrări de modernizare 
a utilajelor portuare

Portul Constanța, principala poar
tă a țării noastre prin care se efec
tuează traficul naval internațional, 
a fost înzestrat în anii din urmă cu 
numeroase mașini și utilaje, care 
dau posibilitatea ca în prezent cea 
mai mare parte din volumul opera
țiunilor de manipulare a mărfurilor 
să se execute mecanizat. In vede
rea ridicării indicilor de exploatare 
a utilajelor și îmbunătățirii condiții
lor de muncă, colectivul de meca
nici din cadrul Direcției regionale a 
navigației civile a efectuat anul a- 
cesta o serie de modernizări la u- 
nele autocare și macarale care a- 
duc însemnate economii. în carnetul 
de sarcini al serviciului mecanic-șef 
de la D.R.N.C. sînt prevăzute și alte 
lucrări de modernizare. Prin aplica
rea unui amortizor pneumatic la frî- 
nele electromotoarelor, de pildă, se 
va elimina arderea prematură a in
ductorilor. Se proiectează, de ase
menea, un nou sistem de deplasare 
și îmbunătățire a mecanismului de 
rotire la macarale, modernizarea 
graiferelor utilizate la manipularea 
mărfurilor etc. Potrivit calculelor, 
prin noile lucrări de modernizare a 
utilajelor portuare se vor economisi 
în acest an aproximativ 600 000 lei.

Cu ani în urmă a rulat la 
noi filmul „Sub jug“, reali
zat de cineaștii 
după cunoscutul i 
lui Ivan Vazov, I 
în romînește.

De curînd, în
„Clasicii literaturii univer
sale“, au fost strînse un 
număr de nuvele și po
vestiri ale acestui scriitor 
sub titlul comun : „Muntele 
de dur“. Numele lui Ivan 
Vazov evocă vechile legă
turi culturale dinți e po
poarele bulgar și romîn. în 
Rominia, în ziarele și re
vistele bulgare din emi
grație, și-a publicat el pri
mele poezii, luminate de 
un puternic sentiment pa
triotic. în București sînt ti
părite și primele sale cule
geri poetice. După 1880, 
Vazov ia parte din plin Ia 
viața politică și socială a 
Bulgariei. în scrierile sale 
din acea vreme el reflectă 
de pe pozițiile realismului 
critic 
gale, 
rirea 
nais, 
rate de orînduirea burghe
ză se accentuau tot mai 
mult.

Volumul „Muntele de 
aur“ reunește, într-o bună 
traducere și prezentare, 
unele din nuvelele și 
schițele cele mai reprezen
tative ale lui Vazov. în 
„Hagi Ahil“, subintitulat 
„Portret“ — una din pri
mele sale lucrări în proză 
— Vazov desenează cu vi
goare profilul hîtru al 
unui om din popor — sim
plu, ingenios, spiritual, în
cercat de multe întîmplări 
grele, de nenorocirile abă
tute și asupra patriei sale. 
Hagi Ahil e rudă apropiată 
cu Nastratin Hogea ori cu 
Păcală, glumele și vorbele 
lui de duh au suculență și 
adîncime.

Intr-o nuvelă amplă, 
«Candidat la „Baie“», Va
zov zugrăvește cu acuitate 
satirică farsa turneelor e- 
lectorale ale „candidaților 
poporului“, mascarada par
lamentarismului burghez. 
Eroul, un intelectual, alt
minteri cinstit, este con
dus de către un amic, de
putat mai vechi, prin cîte-

i bulgari 
roman al 
tradus și

colecția

viața societății bul
in care, după cuce- 
independenței națio- 
contradicțiile gene-

va sate. Amicul deputat îi 
dă „sfaturi practice“ novi
celui : „...promite... repara
rea drumurilor, scăderea 
dărilor... ajutor pentru 
școli... Poți să nu'-ți ții pro
misiunile, e suficient să 
le faci“.

Despre aspecte similare 
din viața politică burghe
ză se vorbește și în ampla 
nuvelă, „Kardașev la vî- 
nătoare“ : la mitinguri 
ale diverselor partide 
burgheze ori în parla
ment, setea de cîștigUri ne
cinstite, prin exploatarea 
sîngeroasă a poporului, 
face să dispară în „ad
versari“ orice urmă de 
demnitate. Cîf despre „vo
cabularul“ folosit în „dez
baterile“ lor de politicie
nii burghezi, în nuvelă se 
arată că „în scurtă vre-

In anii dinaintea ulti
mului război mondial, mul
te din romanele lui Karel 
Capek erau recomandate 
de editorii lor drept con
strucții fanteziste uluitoa
re, fără legătura cu reali
tățile contemporane, ade
vărate jocuri intelectuale 
ale unui spirit neliniștit și 
sarcastic. In anii din urmă, 
opera marelui scriitor ceh. 
a început să fie cunoscută 
și apreciată tot mai mult 
în seûsul voit de autorul 
ei, în înțelesul ei adevărat, 
acela de satiră ingenioa
să, înrudită prin unele 
trăsături cu satira lui Swift, 
H. G. Wells sau Mark 
Twain. Romanele lui Ca
pek se înscriu în seria a- 
celor opere literare ale 
secolului nostru care, sur- 
prinzînd unele aspecte e-

aspecte 
burghez 

război 
oamenii

mărunte —

NOTE DE LECTURĂ
me, întregul arsenal al 
uniunii hamalilor din So
fia, al breslei birjarilor, al 
tavernelor celor mai dubi
oase și' al lupanarelor fu 
epuizat...“.

Dezgustat de această 
lume necinstită și coruptă, 
autorul își îndreaptă în 
chip vădit simpatia spre 
oamenii simpli, din popor, 
spre marile lor drame, pe 
care le 
țelegere 
scenă”, 
colț din 
seară pierdută"), 
țărancă, așfepiîndu-și fiul 
căzut în război („Vine?"), 
figura unui înflăcărat re
voluționar („Intîlnirile mele 
cu Liuben Karavelov") — 
iată tipuri ce răm.în în me
morie 
cărți.

Poet, 
seamă 
mancier 
Ivan Vazov a fost fimp do 
peste cinci decenii iigura 
centrală a literaturii bul
gare. în paginile operelor 
sale, Vazov a redat un ta
blou viu, dinamic, al so
cietății în care a trăit, pu- 
nînd în fiecare pagină pa
tosul său 
gostea fa|ă 
porul său.

înfățișează cu in
și dragoste („O 
„Vasilița", „Un 

Stara Pianina", „O 
Bătrîna

la lectura acestei

printre cei mai de 
ai Bulgariei, ro

și dramaturg,

patriotic, dra- 
de țara și po-

ta- 
al 
al 
o 

iei

manieră originală 
din viața orașului 
de după primul 
mondial în care 
cu existențe
funcționari de toate felu
rile, studenți, intelectuali 
— se simt tot mai înstrăi
nați, cu aspirațiile înăbu
șite de condițiile societă
ții capitaliste, fiind împinși 
adesea în situații tragice. 
Atmosfera este apăsătoa
re, sufocantă, amintind de 
Cehov, Tînăra Olga (din 
povestirea „La castel") 
este obligată să dea lec
ții unui copil de nobil, 
răsfățat și încrezut și să 
suporte umilințe fără nu
măr. Harnicul funcționar 
Jiri (din povestirea „Ba
nii") vrea să se sacrifice 
pentru binele surorilor lui, 
dar constată că acestea 
sînt adevărate profitoare.

Multe povestiri sînt par
că romane polițiste mini
aturale („S-a furat un do
cument", „Poetul", „O cri
mă la țară" „Cazul Sel- 
vin", „Povestea unui spăr
gător de case de bani și 
a unui incendiator"), alte
le, sub forma relatării 
unor momente istorice cu
noscute, cuprind aluzii 
spirituale la stări de lu
cruri contemporane auto
rului (din ciclul „Apocrife" 
remarcabil© sînt „Moartea 
lui Arhimede” și „Alexan
dru Macedon"). In toate 
sînt surprinse, cu rară fi
nețe, ca înfr-un album, si
tuații caracteristice modu
lui de viață capitalist.

„Priveliști din tara mea" 
sînt însemnări de călăto
rie ale unui reporter în
drăgostit de locuri evoca
toare ale trecutului, de 
chipul patriei sale. O se
lecție de „Povești" și o al
ta de „Fabule" încheie vo
lumul, Asupra acestora 
din urmă merită să atra
gem în mod deosebit a- 
tenția cititorului. „Fabule
le” sînt, de fapt, un fel de 
maxime în care observa
ției lucide i se adauqă as, 
cuțișul sclipitor al poantei 
satirice. Ele sini o mărtu
rie a evoluției qîndirii lui 
Capek care, către sfîrși- 
tul vieții, a aderai fățiș la 
lupta antifascistă.

MIRCEA SIM1ONESCU

sențiale ale relațiilor între 
clase, între state și gru
puri de state, dau un 
blou artistic d9 sinteză 
lumii contemporane, 
marilor probleme care 
agită, chiar dacă, la
ca și la alți mari scriitori 
realiști, concluziile sînt um
brite de limitele unor con
cepții filozofice inconsec
vente. Cititorul de azi, că
ruia Editura pentru litera
tură universală i-a oferit 
pînă acum cîteva culegeri 
de traduceri din scrierile 
lui K. Capek, descoperă în 
ampla și spectaculoasa 
împletire de acțiuni fan
tastice, în mulțimea de si
tuații și comentarii ce îm
bogățesc firul epic, multe 
din evenimentele politice 
din primele trei decenii ale 
secolului nostru, semniii- 
callile lor economice și fi
lozofice, Să amintim doar 
de romanul „Război cu sa
lamandrele“ (apărut în 
primul volum), o adevăra
tă istorie fabuloasă a ani
lor în caae buighszia a- 
duce la putere fascismul.

Culegerea „Povestiri", 
tipărită recent de Editura 
pentru literatură universa
lă. cuprinde scrieri scurte, 
alese dintr-o serie de vo
lume publicate între 1918 
și 1930. In genere, poves
tirile înfățișează într-oILIE CONSTANTIN

Deoarece cerințele pentru asemenea 
confecții sînt mari, au fost înființate 
magazine și raioane speciale pentru 
confecții la proba a doua în orașele : 
Baia Mare, Cluj, Oradea, Tg. Mureș, 
Iași, Bacău, Galați, Ploiești și în alte 
centre importante. în Capitală, ele șe 
găsesc la magazinele :• Romarta, Vic
toria, Modern — de pe Bd. 6 Martie 
nr. 8, și la magazinele de confecții 
de pe calea Victoriei nr. 21 și 61. 
Și confecțiile gata finisate mai nece
sită uneori anumite rectificări. Aces
tea se asigură în toate magazinele de 
confecții prin atelierele de retuș. Re
tușul se face fără nici un fel de plată 
suplimentară și se execută în timp de 
cîteva ore.

în momentul de față, ca o comple
tare a sistemului amintit, au fost 
create raioane de confecții pentru 
talii deosebite de mărimile care se cer 
în mod curent. Acestea se găsesc în 
magazinele din strada Lipscani nr, 55, 
calea Victoriei nr. 21 și bulevardul 
I. G. Duca nr. 3—5 din Capitală.

Alături de unitățile comerțului, în 
multe orașe din țară cooperativele 
meșteșugărești oferă și ele confecții la 
proba a doua. Printre acestea sînt : 
cooperativa „Munca“-Satu Mare, „îm- 
brăcămintea”-Timișoara, „Artex"-Arad, 
„Progresul“-Galați, „îmbrăcămintea”- 
Constanța etc. La București, confecții 
la proba a doua se găsesc la coope
rativa „Sporul“, unitatea nr. II din 
strada Lipscani.

Unitatea nr. 2 a fabricii „Tînăra 
Gardă“ din Capitală, confecțio
nează un bogat sortiment de per
dele. In fotografie : Muncitoarele 
fruntașe Maria Voicu și Elena 
Vieru prezintă un nou model de 
țesătură de perdele din bumbac. 

(Foto : R. Costin)

TIEÄTIRIE 9 (£8mc§ ano a • &7e7ei//zwne
TEATRE : O.S.T.A. (Sala Palatului R.P. 

Romîne) : „George Dandin" — spectacol 
extraordinar prezentat de Compagnie du 
„Théâtre de la Cité“ de Villeurbanne 
(Franța) — (orele 20). Filarmonica de 
stat „George Enescu" (Ateneul R. P. Ro
mîne) : Concert de muzică populară ro- 
mînească dat de orchestra „Barbu Lău 
taru“ — (Orele 20). Teatrul de stat de 
operetă ; Mara-zclle Nitouche — (orele
10.30) ; Plutașul de pe Bistrița — (orele
19.30) . Teatru] Național ,,I. L. Caragiale“
(Sala Comedia) ; Cercul de cretă cauca
zian — (orele 10) ,- Vizita bătrînei doam
ne — (orele 15) ; Apus de soare — (orele 
20). (Sala Studio) ; Mașina de scris — 
(orele 10) ; Adam și Eva — (orele 15) ; 
Fiicele — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) ; Frații Kara
mazov ' ' — ----- -  ---- ’ ”
tură I ______ _________  _____ „ _____ _
Moon — (orele 15,30) ; Ciocîrlia — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Patru sub un aco
periș — (orele 10,30) ; Casa cu două in
trări — (orele 16) : Unchiul Vania — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 10) ; Sfînta 
Ioana — (orele 19,30) (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76) ; Cred în tine — (o- 
rele 19,30) Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orgie 10) ; Măria sa bărbatul — (orele 
15) : Romagnola — (orele 19.30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) ; 
O l'elle de lună — (orele II) ; Chirița în 
provincie — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Emil și detectivii — (orele 10) ; Misterul 
cizmei — (orele 16). Teatrul evreiesc de 
stat : Mercadet — (orele 20). Teatrul sa
tiric muzical „C. Tăuase“ (Sala Savoy) ; 
Ca la revistă — (orele 26). (Sala din ca
lea Victoriei) : Muzica bat-o vina — (o- 
rele 20). Ansamblul de cînteee și dan
suri al C.C.S. : Seară de concert — (o- 
rele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Acade
miei) : Căluțul cocoșat — (orele 11). Cir
cul de stat : Pe aripile prieteniei — (o 
rele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 12,30; 16,30; 19; 21.30). Rocco 
șl frații săi — ambele serii : Republica 
(9,(5: 12.45; 16,30: 20), Grădina Progresul 
(orele 20,30), Grădina 13 Septembrie (o- 
rele 20,15). 1 Mai (9; 12,30; 16; 19,30), Gh. 
Poja (9,15| 13; 16,45; 20,30), Stadionul

(orele 19,30). Teatrul
■ — (orele 10) ; Scandaloasa legă- 
dintre domnul Kettlé și doamna

Giuleștl (orele 20,30), Ștefan cel Maro 
(9,45; 13,30; 17; 20,30), Stadionul Dinamo 
(orele 19,30), Grădina V. Boaită (orele 20), 
București (9; 12,30; 10.30; 20), Grădina E- 
lena Pavol (orele 20 — seria a 11-a). Cabo
tinul ; rulează la cinematograful l. C, 
Frimu (9; 11,30; 13,45; 18,30; 19; 21,30 — 
grădină 20). Salut viață ! — cinemascop : 
rulează la cinematografele 16 Februarie 
(11; 16; 18; 20), Flacăra (12; 16: 18,13; 20,30), 
23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 19 - gră
dină 20,30). Frații — cinemascop : rulea
ză la cinematografele Magheru (10; 12: 
14,15; 16,30; 18.45; 21). Victoria (10; 12; 14: 
16,15; 18,30' 20,45). Toată lumea c nevino
vată . rulează Ia cinematografele V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21), Grivița (10.30; 
12,15; 16,15; 16,15; 20,15), Miorița (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Carmela — cinemascop • 
Floreasca (12; 16; 18,15; 20,30). Primăvara 
muzicală : Tineretului (10,30; 12; 15.15; 
16,30; 18,45; 20,30) Turneu) veseliei : ru
lează la cinematografele Alex, Popov (ru
lează în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 21), Munca (12; 16: 18,15: 20.30), 
M. Eminescu (11,30: 16; 18.15: 20.30) 13
Septembrie (14,30; 16,30: 18.30; 20,30). Pro
gram special pentru copii la orele 10 la 
cinematograful 13 Septembrie. Bunica Sa
bella : Central (9,45; 12: 14,15; 16,30; 13.45; 
21). Cumpără-ți un balon — cinemascop: 
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rele 9,15 pînă la orele 13,15, după-amiază 
15,30; 17,30; 19,30; 21,30), Ciulești (10,15; 
12.15; 14,15; 16,15; 18.30; 20 30), Popular 
(10,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30), Grădina
Ilie Pintilie (20). Din Argentina în Mexic 
— Zgribulici : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). Lacul lebedelor : Maxim Gorki (11; 
15,45; 18; 20,15). Omul merge după soare : 
Cultural (15; 17; 19; 21). A fost prietenul 
meu : rulează la cinematografele înfră
țirea între popoare (11.30; 15,30; 18; -----
Alex. Sahia (10; 12 15: 16; 18.30:
G CoșbuC (9; 11,30; 14; 16,30; 19: 
Cartouche — cinemascop: 8 Martie 
12.45; 16: 18,15, 20,30 - grădină 20). ___
tenie interzisă ; rulează la cinematogra
ful T. Vladimlrescu (16: 18; 20). Mirajul 
rulează la cinematograful : C-tin David 
(16; 18,15; 20,30), Violență în piață : V 
Roaită (10: 12; 16; 18.15; 20,30) Drumul 
Serii (11: 16; 18: 20). Post restant : Gră
dina Alex. Sahia (orele 19 45). Raidul 
vărgat: Elena Pavei (rulează în continuare 
de la orele 9 pînă la orele 13, după-amia
ză 16; 18; 20), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21).

Lanterna cu amintiri: Unirea (II; 16; 18; 
~ ■ '■ 17; Ift; 20.45) Mon-

Grădina T. Vîadi- 
Legea-i lege : Gră- 
Fcscărușul negru :

20) Olga Banele (15 
golii — cinemascop ■ 
mirescu (orele 20 19).
dina Arta (orele 201 ___ ... ............. ........
Arta (10; 12; 10; 18,15; 20,30 - in conti- 

\ B. Delavranccu dl; 
Balada husarilor ;

nuare). B. Delavrunceii dl; 14; 16 it 
20) Balada husarilor: Moșilor (11; . 
18.15 — grădină 20.30). căpitanii lagunei 
albastre: ruiează la cinematogi«fiii Li- 
beitățll (10- 12: 15 36; 10; 2030). Drumul 
spre ehei : rulează la cinematograful Iile 
Pintilie (16; 18; 21>). Pata cu ulciorul : 
Grădina Libertății ionele 20) Vîrsta dra
gostei 1 Arenele Libertății (orele 2(1) Pa
tru inimi; Luceafărul <16, I«,i3. -n: 80). 
Omul cu pantaloni scurți : Grădina Lu
ceafărul (orele 20). Frați în Cosmos : ru
lează la cinetn.Hogial'ul Bacovla dl 30; 
16: 18; 20) Divorț italian ■ rulează la ci
nematograful .10 Decembrie (11,30; 15; 17; 
19; 21). Fecioara • rulează ■ la einem- ,o- 
graful Aurel Vlaicu (It; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 8.50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9 oo — 
Emisiunea pentru copîi și tineretul șco
lar. 10,30 — Refol.a gospodinei, 11 00 — 
Emisiunea pentru sate în jurul orei 17 
transmisie de la stadionul .,23 August" : 
întîlnirea internațională dintre reprezen
tativele de fotbal ale R. P. Romîne și 
R. D. Germane. 19,00 — varietăți. Trans
misiune de la studioul de concerte al 
Radioteleviziunli. 20.00 - Jurnalul tele
viziunii. 20,15 - Partea a doua a emi
siunii de varietăți. 21,30 - Atlas literar : 
..Tara Bîrsel“. 21.50 - Povestiri pestrițe. 
In încheiere ; Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

20.30) ,
20.45),
21.30) .
(10.30;
Prie-

CUM EVREMEA
Pentru următoarele trei zile. Vreme 

schimbătoare cu cerul temporar noros 
Vor cădea ploi sub formă de averse mai 
frecvente în vestul țării, Vint slab pînă 
la potrivit din sectorul nord estic. Tem
peratura în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 4 și 14, |ar maxi
mele între 18 și 28 grade Tn București 
vreme schimbătoare cu cer temporar 
noros. Vot cădea averse de ptoaie înso
țite de descărcări electrice mal ales 
după-amiaza. Vînt slab pînă la potrivit, 
temperatura în scădere ușoară.



Plecarea in Uniunea Sovietică a unei delegații 
a Marii Adunări Naționale

;Sîmbată searața.,părăsit: Capitala, 
Îlecînd spre Moscova^ delegația 

larii Adunări Naționale Ș, R. P. Ro
mine care va vizita Uniunea Sovie
tică la invitația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Delegația este alcătuită din depu
tății acad. Athanase Joja, membru 
al C.C. al P.M.R., membru al Consi
liului de Stat, conducătorul delega
ției, Virgil Cazacu, membru supleant 
ăl C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Iași, 
Clement Rusu, membru al C.C. al 
P.M.R., președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular regional 
Cluj, Cornel Fulger, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
București, acad. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor din 
R.P. Romînă, prof. univ. Andra- 
sofszky Tibor, rector al Institutului 
medico-farmaceutic din Tg. Mureș, 
ing. Gheorghe Dogaru, directorul 
Uzinelor „Rulmentul“ din Brașov, 
Viorica Filip, director al școlii medii

din comuna Negrești, regiunea Iași, 
Gheorghe Belu, Erou al Muncii So
cialiste, maistru rafinor, Gheorghe 
Maftei, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele gospodăriei agricole co
lective „Drumul lui Lenin“, regiu
nea Bacău.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de tovarășii : 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, deputați.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice în 

R.P. Romînă, I. K. Jegalin. a oferit 
un dejun în cinstea delegației.

Au luat parte tovarășul Ștefan | 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, acad. Athanase Joja, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru- I 
lui afacerilor externe și ceilalți 
membri ai delegației Marii Adunări 
Naționale. (Agerpres)

Oaspeții militari indonezieni an părăsit Capitala
dimineața au părăsit lui afacerilor externe, de adjuncții 

îndreptîndu-se spre Bel- ministrului forțelor armate, de ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți Sukrisno, amba
sadorul Republicii Indonezia în 
R. P. Romînă, și membrii ambasa-

Sîmbătă 
Capitala, 
grad, generalul-maior Ahmad Jani, 
ministru, comandantul suprem al 
trupelor de uscat ale Republicii In
donezia, și soția sa, precum și 
ofițerii superiori indonezieni care 
fiu făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost conduși de gene
ral de armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministru-

îndreptîndu-se spre Bel-

dei.
După intonarea imnurilor de stat 

ale Republicii Indonezia și Repu
blicii Populare Romîne, generalul- 
maior Ahmad Jani, însoțit de gene
ral de armată Leontin Sălăjan, a 
trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport. (Agerpres)

Lucrările Comisiei internationale 
pentru Atlasul lingvistic slav

între 7 și 10 mai au avut loc, la 
București, lucrările Comisiei inter
naționale pentru Atlasul lingvistic 
slav de pe lîngă Comitetul Interna
țional al slaviștilor.

La deschiderea lucrărilor, mem
brii comisiei au fost salutați de 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne, și de

acad. E. Petrovici, președintele Aso
ciației slaviștilor din R. P. Romînă.

Creată în 1958, Comisia pentru 
Atlasul lingvistic slav, formată^ din 
reprezentanți ai slavisticii din țările 
slave și din unele țări neslave, are 
drept scop realizarea unei ample lu
crări științifice colective, menite 
să ducă Ia o cunoaștere mai apro
fundată a limbilor slave.

In drum spre R.P. Bulgaria

0 delegație a Sovietului Suprem al UnW Sovietice 
a trecut prin Capitală

TELEGRAME EXTERNE
Prezențe romînești peste hotare

Sîmbătă la amiază a trecut prin 
Capitală, îndreptîndu-se spre R. P. 
Bulgaria, o delegație a Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice, con
dusă de Piotr Demicev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost salutați de Anton 
Moisescu, membru al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Marii Adunări Na

ționale, de deputați ai MA.N., de 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Au fost prezenți I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă, membri ai ambasadei și 
Ivan Kinov, ambasadorul R. P. Bul
garia în R. P. Romînă.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Sofia.

(Agerpres)

In curtea noului bloc „Partizanul“ din Brașov

DELHI 11 (Ager
pres).— La Biblioteca 
Națională din Calcut
ta a avut loc o festi
vitate, în cadrul căreia 
însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Ro
mîne în India a pre
dat bibliotecii un nu
măr de cărți tipărite 
în R.P. Romînă ca dar 
din partea președinte
lui Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, Gh. 
Gheorghiu-Dej.

Cărțile, reprezentînd 
opere literare romî
nești și traduceri în 
limba romînă din lite
ratura indiană, albu
me și broșuri, au fost 
primite de directorul 
bibliotecii. în cuvîntul

rostit cu acest prilej, 
el a evocat cu multă 
căldură vizita făcută 
de președintele Con
siliului de Stat al R.P. 
Romîne la Biblioteca 
Națională din Calcut
ta și a mulțumit pen
tru darul primit.

Presa indiană a pu
blicat numeroase rela
tări și fotografii de la 
festivitate.

WASHINGTON 11 
(Agerpres).— O dele
gație de arhitecți ro
mâni condusă de Nico
lae Bădescu, președin
tele Comitetului de 
stat pentru construc
ții, arhitectură și sis. 
tematizare, vizitează

în prezent Statele U- 
nite. în ultimele zile 
delegația a vizitat o- 
rașul Miami din Flo
rida și împrejurimile 
sale și a luat parte la 
ședințele convenției a- 
nualè a Institutului a- 
merican al arhitecți- 
lor. Membrii delegației 
au avut discuții utile 
cu arhitecți, ingineri 
și tehnicieni ameri
cani.

HAVANA 11 (Ager, 
preș).— Televiziunea 
cubană a transmis în 
cadrul unei recente e- 
misiuni de teatru pie
sa „Titanic vals“ a 
dramaturgului romîn 
Tudor Mușatescu,

Asigurarea furajelor — 
baza sporirii producției animale

(Urmare din pag. I-a)

duble etc. Majoritatea gospodăriilor 
colective cultivă în livezile tinere 
plante furajere ca borceag, bob fu
rajer, mazăre etc.

Asigurarea cantităților de siloz 
pentru iarnă preocupă de pe acum 
gospodăriile colective și consiliile 
agricole raionale. Experiența unor 
gospodării colective de pe malul 
Dunării ca Tichilești, Gropeni, din 
raionul Brăila, Oancea, Vlădești și 
Vădeni, din raionul Bujor (situate 
pe malul Prutului), care au însilo- 
zat în anul trecut stuf, este folosită 
și extinsă și la alte gospodării. S-au 
luat măsuri pentru a se însiloza și 
alte plante care cresc prin bălțile 
Brăilei, resturile din grădinile de le
gume, frunze de sfeclă etc.

în regiunea Oltenia se însămîn- 
țează pe 126 000 ha dovleac în cul
tură intercalată și pe 50 000 ha cul
turi duble în miriște. Pe suprafețele 
rămase neînsămînțale din cauza 
inundațiilor din Lunca Dunării, 
odată cu retragerea apei se va în
sămânța porumb pentru siloz.

Se constată în toate aceste re
giuni o preocupare pentru cultiva, 
rea unor furaje cate conțin multe 
proteine, atît de necesare furajării 
raționale a animalelor. Au crescut 
suprafețele cultivate cu lucerna, tri
foi, mazăre și bob furajer. în regiu. 
nea Suceava s-a dublat suprafața 
cultivată cu mazăre și bob furajer; 
suprafața cultivată cu trifoliene în 
regiunea Brașov este cu 101)00 ha 
mai mare decît anul trecut. De ase
menea. în această regiune aproape 
întreaga suprafață de porumb siloz a

fost semănată în amestec cu soia și 
bob furajer. Multe gospodării co
lective și de stat din raionul Bujor, 
regiunea Galați, folosesc pentru fu
raje și terenurile din livezile tinere.

în scopul pregătirii nutrețului 
pentru însilozare și a prelucrării fu
rajelor grosiere în timpul iernii, 
Consiliul agricol regional Oltenia a 
luat măsuri ca fiecare gospodărie 
colectivă să-și asigure cel puțin o 
tocătoare.

Cu ocazia raidului s-a constatat 
însă că nu peste tot lucrurile merg 
bine. Gospodăriile colective din ra
ionul Bujor și-au planificat să însă
mânțeze cu furaje în cultură dublă 
15 000 ha, iar cele din raionul Brăila„ 
15 300 ha. Trebuie spus însă că 
sămînța nu este asigurată decît pen
tru 60—70 la sută din suprafață. Opt 
gospodării colective din raionul Bu
jor nu au deloc sămînță pentru cul
turile duble.

O atenție mai mare trebuie acor

dată și însămînțării dovlecilor prin 
porumb. în raionul Bujor, de pildă, 
din cele 10 000 ha planificate, au 
fost realizate doar 600 ha, iar în ra
ionul Brăila au fost însămânțate 
doar 1350 ha față de 10 000 ha 
planificate.

Asemenea situații se întîlnesc și 
în unele raioane din regiunile Olte
nia, Suceava și Brașov.

La începutul înfloritului se va trece 
la cositul fînețelor. Această lucrare 
trebuie să se facă cît mai repede. 
Nu trebuie să se mai întîmple ca 
în anul trecut, cînd în unele unități 
cositul a întîrziat mult, ceea ce a 
pricinuit pagube. în cursul discu
țiilor avute cu prilejul raidului, mai 
mulți președinți de gospodării co
lective și specialiști din regiunea 
Brașov au făcut propunerea ca uzi
nele constructoare de mașini agri
cole să fabrice și unele cositori me
canice care să poată fi folosite pe 
terenurile de deal, precum și coase.

------------------ CONCLUZII ----------------
Din cele relatate mai sus rezultă ca în regiunile menționate, ală

turi de multe unități agricole socialiste fruntașe, care folosesc gos
podărește toate posibilitățile pentru asigurarea furajelor necesare 
animalelor, există altele unde pășunile nu sînt îngrijite și folosite 
cum trebuie sau nu se folosesc toate resursele existente pentru asi
gurarea bazei furajere. Organele și organizațiile de partid, sfaturile 
populare și consiliile agricole au datoria să ia măsuri pentru răspîn- 
direa experienței gospodăriilor fruntașe, să îndrume gospodăriile co
lective să organizeze acțiuni de îmbunătățire a pășunilor și folosirea 
lor rațională, să cultive cu plante furajere toate terenurile neînsă
mînțate încă, să facă de pe acum pregătirile necesare pentru strân
gerea și depozitarea furajelor. Cu mare atenție trebuie urmărit ca 
suprafețele care se eliberează mai devreme să fie imediat arate și 
cultivate cu plante furajere.

Informații
Sîmbătă dimineața au plecat în 

Italia Eugen Alexe, vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agricultu
rii, președintele comitetului națio
nal al R. P. Romîne pentru F.A.O., 
și Alexandru Cover, director tehnic 
al Institutului central de cercetări 
agricole, pentru a participa la lu
crările celei de-a 13-a sesiuni a Co
misiei europene de agricultură a 
Organizației pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.) a O.N.U.

•fc
Sîmbătă de dimineață a plecat la 

Paris, delegația Consiliului Central 
al Sindicatelor, condusă de tov. 
Ștefan Moraru, membru în Prezi
diul C.C.S., pentru a participa la cel 
de-al 34-lea Congres al Confedera
ției Generale a Muncii din Franța.

(Agerpres)

Sosirea companiei 
dramatice franceze 
„Théâtre de la Cité"

După cîteva spectacole la Timișoara, 
compania dramatică franceză „Théâ
tre de la Cité“ din Villeurbanne, loca
litate situată în apropierea orașului 
Lyon, a sosit sîmbătă după-amiază în 
Capitală. Ansamblul, condus de regizo
rul Roger Phanchon, este alcătuit din 
35 de persoane. în cei cîțiva ani de 
activitate, el și-a cîștigat atît aprecierea 
spectatorilor francezi, cît și a celor din 
țările pe care le-a vizitat. Repertoriul 
său cuprinde printre altele piese de 
Shakespeare, Molière, Marivaux, Gol
doni, Gogol, Brecht.

La București, colectivul teatrului 
francez va prezenta în sala Palatului 
R. P. Romîne spectacole cu piesa 
„George Dandin“ de Molière în zilele 
de 12 și 13 mai și „Cei trei mușchetari“, 
dramatizare după romanul lui Alexan
dre Dumas, între 14 și 19 mai inclusiv.

(Agerpres)

on-u-! Rezoluții
NEW YORK 11 (Agerpres). — La 

10 mai, Comitetul special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la acor
darea independenței popoarelor și 
țărilor coloniale a hotărît, în ciudă 
opoziției reprezentantului Angliei, 
alcătuirea unei misiuni speciale 
care urmează să plece în Aden pen
tru a studia situația existentă și 
pentru a prezenta apoi Comitetului 
special al O.N.U. un raport.

Comitetul special al O.N.U. a a- 
doptat, de asemenea, proiectul de 
rezoluție propus de cele opt state 
afro-asiatice, (Cambodgia, Irak, 
Coasta de Fildeș, Madagascar, Si
ria, Mali, Tanganica, Tunisia) căro
ra li s-a alăturat Iugoslavia, prin 
care se cere Consiliului de Secu
ritate să examineze situația din A- 
frica de sud-vest, care în ultima 
vreme s-a agravat și mai mult în 
urma intensificării politicii de a- 
partheid promovată de guvernul 
sud-african, întrucît ea constituie 
„un pericol pentru pacea și secu
ritatea mondială“. Rezoluția cere 
Adunării Generale a O.N.U. să în
treprindă toate măsurile necesare 
pentru a institui o prezență efecti
vă a O.N.U. în acest teritoriu, cali
fică drept agresiune orice încercare 
a Republicii Sucl-A'fricane de a 
anexa teritoriul Africii de sud-vest, 
condamnă refuzul guvernului sud-

antiicoloma liste
african de a colabora cu O.N.U. și 
reafirmă „dreptul inalienabil al po
porului din Africa de sud-vest la in
dependență națională și suverani
tate“.

Comitetul special al O.N.U. a a. 
dop tat apoi în unanimitate o altă 
rezoluție care confirmă „dreptul 
poporului maltez la autodetermina
re și independență“.

*
NEW YORK 11 (Agerpres). — La 

10 mai a fost dat publicității la 
New York raportul subcomitetului 
pentru Rhodesia de sud al Comite
tului O.N.U. pentru aplicarea decla
rației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale.

Raportul subliniază că Marea Bri
tanic are obligația de a interveni în 
Rhodesia de sud cu scopul de a 
pune capăt regimului rasiștilor albi 
și a permite populației africane, 
care reprezintă imensa majoritate 
a populației teritoriului, să partici
pe la conducerea țării lor.

Considerînd că situația din Rho
desia de sud ar putea avea „serioa
se repercusiuni“, subcomitetul reco
mandă înscrierea pe ordinea de zi a 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U., care va avea loc 
în curînd, a problemei situației din 
Rhodesia de sud.

Plenara C. C.
al P. C. Francez
PARIS 11 (Agerpres). — între 

8 și 10 mai a avut loc în suburbia 
pariziană Ivry plenara C.C. al P. C. 
Francez, ale cărei lucrări au durat 
trei zile. Plenara a ascultat și a 
discutat raportul lui Waldeck Ro
chet, secretar general adjunct al 
P. C. Francez, cu privire la întîlni- 
rea dintre reprezentanții P.C. Fran
cez și P.C.U.S. și la problemele uni
tății mișcării comuniste internațio
nale ; raportul lui Raymond Guyot, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, cu nrivire la activitatea 
partidului în lupta pentru pace și 
dezarmare, precum și raportul lui 
Roland Leroy, membru al C.C. al 
P.C. Francez, cu privire la sarcini
le studenților comuniști.

Plenara a adoptat în legătură cu 
aceste rapoarte hotărîri corespunză
toare.

Participanții la plenară au adop
tat documentul „Pentru unitatea 
mișcării comuniste internaționale“.

Plenara a hotărît să creeze o co
misie specială pentru pregătirea 
unui document care va contribui 
la desfășurarea unei intense activi
tăți politice și ideologice în rîndu- 
rile studenților și la transformarea 
Uniunii studenților comuniști din 
Franța, într-o mare organizație de 
luptă și de educare marxist-leninis* 
tă a tineretului studențesc.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Maurice Thorez, secretarul ge
neral al P-C. Francez.

încheierea grevei 
fiiefalurgiștiior vcsî-gcrmanl
BONN 11 (Agerpres). — Potrivit 

datelor preliminare, 73 la sută din 
muncitorii metalurgiști organizați 
în sindicate din landul Baden-Würt
temberg au votat pentru încetarea 
grevei. Votul a avut loc după ce la 
Bonn, în urma mediației ministru
lui economiei al R.F.G., Erhard, a 
fost realizat un acord între repre
zentanții sindicatului și patroni cu 
privire la majorarea salariilor me- 
talurgiștilor cu 5 la sută. Greva de 
două săptămîni a muncitorilor vest- 
germani, cea mai mare din ultimii 
30 și ceva de ani, ia sfîrșit. La 13 
mai metalurgiștii vor relua lucrul. 
Rezultatul grevei din Baden-Würt
temberg a avut o mare influență a- 
supra tratativelor dintre sindicatul 
metalurgiștilor și patroni și în alte 
landuri din R.F.G.

Concursul republican 
de primăvară al seniorilor

ATLETISM „Cursa păcii" Echipa R. D. Germane
a cîștigat etapa a III-a

Conflict 
între civili și militari 

în guvernul argentinian
BUENOS AIRES 11 (Agerpres). 

„O ruptură între civili și' militari, 
relatează agenția France Presse, a- 
menință din nou guvernul argenti- 
nean“.

Criza latentă care opunea de mai 
multe săptămîni — în cadrul gu
vernului argentinean — pe genera
lul Rauch, ministrul afacerilor in
terne, unor miniștri civili, a ieșit la 
iveală vineri, prin publicarea unui 
memorandum al ministrului aface
rilor interne care critică violent po
litica miniștrilor economiei și afa
cerilor externe.

Vineri seara, președintele Guido 
a încercat o tentativă de compro
mis, conferind timp de mai multe 
ore cu cei mai apropiați colabora
tori ai săi și secretarii de stat ai 
celor trei armate, dar n-a reușit.

Un prim succes al luptei populației 
de culoare din Birmingham

NEW YORK 11 (Agerpres). Co
respondenții din Birmingham ai a- 
gențiilor de presă anunță că în ca
drul unei comisii speciale, denumi
tă „comitet birasial” și formată 
din șase persoane — reprezentînd 
atît populația de culoare cît și 
populația albă din acest oraș — s-a 
ajuns la un acord asupra revendi
cărilor prezentate de reprezentanții 
populației de culoare. în declarația 
făcută în cadrul unei conferințe de 
presă de Martin Luther King, con
ducător al mișcării împotriva se
gregației, reiese, după cum mențio
nează agenția France Presse, că „a- 
cest acord, rod al unor negocieri 
îndelungate, cuprinde patru puncte 
care au fost definite ca revendicări 
minime’’.

Revendicările se referă la înlătu
rarea segregației din localurile pu
blice, în mod progresiv în viitoa
rele 90 de zile, promovarea negri
lor în funcții, pe bază dé egalitate 
cu albii, eliberarea tuturor negri
lor arestați în cursul ultimelor ma
nifestații de la Birmingham împo
triva segregației și contacte între 
reprezentanții comunităților albă și 
de culoare, prin constituirea unui 
„comitet birasial" permanent. Mar
tin King a arătat. însă, cu prile
jul conferinței de presă, că „acor
dul nu are un statut oficial”.

în legătură cu aceasta, agențiile 
de presă menționează că „autorită
țile orașului Birmingham au decla
rat că nu se vor considera deloc 
angajate de acest acord“.

U KTimtlt DE ® numi

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Pe 
stadionul Dunărea din Galați a început 
ieri concursul republican de atletism al 
seniorilor. La această competiție iau 
pai te 520 de sportivi componenți ai lo
tului olimpic și ai lotului R. P. Romî- 
ne, atleți din categoria I din toate regiu
nile țării.

Peste 10 000 de spectatori au aplau
dat pe sportivi în întrecerile din cadrul 
celor 14 probe desfășurate în prima 
zi a concursului, Printre cei care au 
luat startul se numără și maeștrii spor
tului Zoltan Vamoș, cîștigătorul probei 
de 1 500 m. plat, Lia Manoliu, cîștigă- 
toarea probei de disc (51,70 m) Florica 
Grecescu, Maria Diaconescu și alții. Un 
rezultat deosebit a înregistrat și atle
tul Aurel Stamatescu de la clubul spor
tiv „Steaua", care a parcurs 100 de 
metri plat în 10 secunde și 4 zecimi (re
cordul nu a fost omologat deoarece vi
teza vîntului a fost de 2,9 m pe se
cundă), precum și Viorica Gabor de la 
clubul sportiv Dinamo Brașov, care a 
egalat recordul R.P.R. la junioare cate
goria I în proba de 800 m plat.

La celelalte probe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Greutate — Aurel 
Raica (Progresul București) 16,31 m ; 
Ciocan — Constantin Drăgulescu 
(Steaua) 60,25 m ; Prăjină — Gh. Fodo- 
reanu (Știința București) 4 m ; Sărituri 
în lungime la fete : Viorica Belmega

(C. S. M. Cluj) 5,97 m ; 110 m garduri: 
Nicolae Macovei (Steaua) 14 secunde 
7 zecimi, iar pe primul loc la 100 m 
senioare s-au clasat Ioana Petrescu (Ra
pid) și Cornelia Mezaros (C.S.S. Timi
șoara) cu timpul de 12 secunde.

BRA77SLAVA (prin telefon — de la 
trimisul nostru). Etapa contra timp pe 
echipe disputată ieri între Brno și Bra
tislava, pe un traseu micșorat cu 29 km 
(etapa a avut 109 km) a revenit echi
pei R.D.G., care, excepțional condusă de

FOTBAL R. P. Romînă — R. D. Germană
Astăzi de la ora 17, pe stadionul „23 

August“ din Capitală, reprezentativa de 
fotbal a țării noastre întîlnește echipa 
R. D. Germane, In acest joc cele două 
echipe vor alinia formațiile următoare : 
R. P. Romînă: Datcu, Popa, Nunweil- 
ler III, Ivan, jenei, Nunweiller IV, 
Pîrcălab, Varga, Manolache, Raksi, 
Haidu. R. D. Germană: Fritzsche, Ur- 
banczyk, Heine, Krampe, Kaiser, Lie- 
biecht, Nachtigal, Erler, P. Ducke, 
Noldner, R. Ducke.

Stațiile noastre de radio vor transmi
te în întregime cu începere de la ora 
17 desfășurarea jocului. Transmisia se 
va face pe programul I.

Steaua — Progresul
Cele două echipe de categoria A, 

Steaua și Progresul, se întîlnesc astăzi 
într-un joc amical, începînd de la ora 
10,30, pe stadionul din str. dr. Stai- 
covici.

dublul campion mondial Gustav Schur, 
a reușit să parcurgă distanța în 2 ore, 
23 min. 21 sec. Pe locurile următoare, 
după o luptă pasionantă, s-au clasat 
echipele R. P. Polone (2 ore, 24 min. 16 
sec.) și Uniunii Sovietice (2 ore, 25 min. 
31 sec.).

Alergătorii noștri s-au clasat pe locul 
Vil în 2 ore, 32 min. 51 sec. Cicliștii 
tomîni au pedalat pe prima parte a tra
seului într-un tempo nu tocmai susținut 
dar și-au revenit spre finalul cursei, cînd 
toți cei 6 componenți ai echipei noastre 
au luptat cu deosebită dîrzenie.

în urma rezultatelor obținute ieri. în 
clasamentul general pe echipe continuă 
să conducă formația R. D. Germane, ur
mată de echipele R. P. Polone și Uniu
nii Sovietice. Urmează echipele Belgiei, 
R. S. Cehoslovace, României etc.

Azi se dispută etapa a IV-a pe dis
tanța Bratislava-Banska Bystrika în lun
gime de 201 km.

I. DUMITRÏU
BOX

Aseară, pe stadionul Dinamo a luat 
sfîrșit turneul internațional de box or
ganizat cu prilejul aniversării a 15 ani 
de la înființarea clubului sportiv Dinamo 
București, La cat. ușoară, M. Dumitrescu 
(Dinamo) a reușit să-l învingă la puncte 
pe cunoscutul pugilist polonez A. Dasal 
(Gwardia). J. Wensierski (Dynamo Ber
lin) a cîștigat prin KO în fața lui M. Balaș 
(Dinamo)« Iată câștigătorii turneului la

cele 9 categorii (la grea nu au fost 
participanți) : D. Davidescu (Dinamo 
Buc.) î Z. Rekawek (Gwardia Varșovia) ;
I. Kalay (Dozsa Budapesta) j C. Gheor
ghiu (Dinamo Buc.) ; M. Dumitrescu 
(Dinamo Buc.) : Ilie Gh. (Dinamo Buc.) i
J. Wensierski (Dynamo Berlin) ; C. Stănes.
cu (Dinamo Buc.) și D, .Gheorghiu (Dina
mo Buc,), (Agerpres)

Intifnirea de șah Botvinnik-Petrosian
MOSCOVA 11 (Agerpres), — Partida 

a 19-a a meciului pentru titlul mondial 
de șah, disputată ieri la Moscova, s-a 
întrerupt. Botvinnik a dat mutarea 41-a 
în plic. Partida va fi continuată astăzi. 
Scorul este deocamdată de 10—8 în fa
voarea luj Petrosian,

De pe terasa institutului privirile 
îmbrățișează un vast orizont. în 
față se întinde drumul de la 
Hanot la Ha Dong, considerabil lăr
git, pe care circulă toată ziua șiruri 
de pietoni și biciclete, tramvaie și 
automobile. Departe, în spatele meu, 
se profilează șantierele de construc
ție ale noii Școli politehnice. Din 
loc în loc se înalță coșurile unor 
întreprinderi industriale : ale Uzinei 
de construcții mecanice, ale fabri
cilor de cauciuc, țigări și săpun din 
Hanoi. Foarte aproape, șiruri de lo
cuințe noi se îngrămădesc în jurul 
unui parc. Peste tot înverzesc co. 
păcii.

_ Cu trei ani în urmă, pe locul șan
tierului de construcție al Institutu
lui de hidraulică nu se aflau decît 
orezării.. Dar periferiile orașului au 
fost împinse mai departe cu 10 km., 
iar pe o suprafață de aproximativ 
27 ha au apărut peste 20 de clădiri: 
săli de curs, cantine, dormi
toare. Apoi urmează un teren pen
tru experiențe, clădiri ale secției de 
cercetări și un atelier. Institutul va 
mai dispune de terenul său de sport, 
o piscină, un club și grădini spa
țioase.

Nguyen Chi, tehnician care a lu
crat aci de la fondarea institutului, 
relatează că lucrările de construc
ție a acestui lăcaș au început în sep. 
tembrie 1959, pe cînd cursurile în
vățământului superior și mediu se 
țineau încă în localuri improprii. în 
prezent, aproape 700 de studenți de 
la facultățile tehnice și 2100 de 
elevi din învățământul tehnic me
diu urmează cursurile institutului.

Institutul se ocupă atît de proble
me practice privind agricultura și 
lucrările hidraulice de primă urgen
ță, cît și de chestiuni teoretice 
care cer ani mulți de studiu. Pînă 
acum, a fost format un număr ridi
cat de cadre tehnice.

Specialistul în hidraulică, Nguyen 
Thanh Nga, îmi prezintă o machetă 
reprezentînd o porțiune parcursă 
de Fluviul Roșu: „Priviți barajul 
de la Lien Mac. Cu ajutorul a- 
cestui baraj, apele fluviului asi
gură irigarea a 50 000 ha de ore
zării din provinciile Ha Dong,

HaNamșiNam Dinh. De cîțiva am, 
din cauza curenților, barajul a fost 
parțial blocat de aluviuni șt, pentru 
a permite scurgerea apelor, în fie
care an au trebuit să fie înlăturați 
mii de metri cubi de nisip. Imagina- 
ți-vă cîte zile de muncă le-au trebuit 
celor ce locuiesc pe malurile rîu- 
lui ! Dacă reușim să modificăm 
cursul fluviului, forța curentului va 
curăța aluviunile care s-au depus în 
fața porții barajului. Desigur, aceas
tă chestiune se află încă în studiu, 
dar sperăm ca pînă la sfîrșitul anu
lui să putem formula concluziile de
finitive cu privire la proiectul de 
regularizare a scurgerii Fluviului

Vedere parțială a Institutului de 
hidraulică din Hanoi.

Roșu pe traseul dintre Lien Mac 
și Xuan Quan, trecînd prin Hanoi“, 

într-o sală uriașă pot fi văzute 
lungi canale din sticlă, prin care 
trec ctirenți de apă cu viteză mare. 
Un alt inginer de la institut, Quang 
Ngoc An, îmi arată un proiect de 
lucrări împolrtva eroziunii la bara
jul de la Bai Thtiong, provincie din 
Thanh Hoa. „Acest baraj asigură iri
garea a 50 000 ha cultivate cu 
orez, totodată el pune în miș
care uzina hidroelectrică de la Ban 
Thach. In 1952, colonialiștii au bom
bardat și distrus barajul. Noi l-am 
reconstruit după ce s-a făcut pace, 
dar cum vechile construcții erau 
prea puțin rezistente, apele rod cu 
încetul zidul de beton. Acum stu
diem un dispozitiv pentru consoli
darea barajului“.

Trecem în sala alăturată unde se 
află mașinile cele mai moderne. Ma
șina electronică înregistrează datele 
problemei: mișcare, viteză, forța cu
rentului și presiunea pe o suprafață 
determinată a obstacolului. Cit ai 
clipi din ochi ea termină lucrul care 
ar ft necesitat din partea unui om 
foarte multe ore de muncă.

în laboratorul de geologie, zgo
motul pietrelor de moară care se în- 
vîrtesc. fără oprire este asurzitor. Nu
mai în cursul anului 1962 ele au mă
cinat 2 650 specii de minerale și de di
verse materiale preluate de pe șan
tierele Vietnamului de nord, în sco
pul de a fi supuse observației și 
analizei chimice. Alte mașini lu
crează, de asemenea, cu tot randa
mentul, fără a face însă atîta zgo
mot : este vorba de aparate de mă
surare a gradului de umiditate șt a 
rezistențet betonului, de cele care în
registrează rezistența șt elasticita
tea pieselor din oțel șt a barelor de 
fier, ce servesc ca armătură pen
tru betonul armat.

...De pe urma vizitei pe care am 
făcut-o la Institutul de hidraulică, 
am rămas cu impresia vie că aci 
totul se dezvoltă rapid și bine — 
de la copaci și pînă la clădiri, la 
laboratoare șt la oameni.

PHAM CUONG 
după revista „Le Vietnam 

en marche’’
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„Marile probleme rămîn întregi
Pe marginea sesiunii Consiliul ui ministerial al Pieței comune

tă sesiune Franța condiționa înce
perea negocierilor tarifare cu S.U.A. 
de coordonarea prealabilă a poli
ticii agrare a „celor șase“. Dimpo
trivă, R. F. G. a făcut totul pentru o 
amînare substanțială a abordării 
concrete a problemei. La Bruxelles, 
s-a hotărît ca negocierile cu S.U.A. 
să înceapă, dar s-a fixat un termen 
(31 decembrie 1963) pînă la care pro
blemele agrare ale Pieței comune vor 
trebui reglementate : încheierea ne
gocierilor cu S.U.A. este făcută să 
depindă de această reglementare. 

Este vorba deci, 
după cum ara
tă diferiți comen
tatori, de „o so
luție de compro
mis“. Dar, după 
cum atrage a- 

tenția „Le Monde“, soluția adop
tată este egală numai cu o amî
nare : „marile probleme rămîn întregi“ 
— scrie ziarul. A.F.P. recunoaște 
de asemenea că, în urma sesiunii de 
la Bruxelles, „marea explicație între 
cei șase va avea loc la sfîrșitul lui de
cembrie“. 1

O altă „mare problemă“ rămasă 
mai departe nerezolvată este aceea 
a relațiilor Pieței comune cu Anglia. 
In ciuda 
partenerii 
francez a 
vizuiască 
după cum se știe, în blocarea oricăror 
reluări a tratativelor în vederea ade
rării Angliei la Piața comună. După 
cum subliniază ziarul „COMBAT“, 
Couve de Murville a invocat dis
cursul critic la adresa Franței, ros
tit de ministrul englez Heath în fața 
Consiliuluî Europei la Strasbourg, 
pentru a-și justifica atitudinea sa 
negativă față de reluarea contacte
lor cu Anglia. „Și din acest punct de 
vedere, scrie ziarul, partida nu a fost 
decît amânată, ea urmând să fie reluată 
la viitorul consiliu ministerial al „celor 
șase" care se va ține la 30 și 31 mai la 
Bruxelles".

Bruxelles, în zi- 
atras numeroase 
O parte a ziare- 
știri al agenției 
încercat să pre- 

de la

o „relansare europeană" 
MONDE", deși a denu- 

luate „o tresărire 
această imagine 
să pomenească.

caută în-

Corespondența 
din Paris

ac- 
sau cu alte cuvinte 

aparențelor. Autorul co- 
subliniază în conti-

Demisia guvernului sirian
DAMASC 11 (Agerpres). — Postul 

de radio Damasc anunță că la 11 
mai Consiliul Național al comanda
mentului revoluției din Siria a ac
ceptat demisia primului ministru, 
Salah Bitar, și l-a însărcinat pe 
Sami Al. Jundi să formeze noul gu
vern sirian.

Această schimbare, relatează agen
ția Associated Press, a intervenit 
după o săptămînă de tensiune po
litică, frămîntări și serioase inci
dente între adepții unității arabe, 
în cadrul Republicii Arabe Unite, și 
cei ai partidului naționalist Baas.

După cum se știe, în urma aces
tor divergențe, în ultima săptămînă 
au demisionat mai mulți miniștri 
și ofițeri superiori, cunoscuți pentru

poziția lor în favoarea unității cu 
R.A.U.

Pînă Ia sfîrșitul lunii aprilie, 
Sami Al Jundi a fost ministrul cul
turii și al orientării naționale în 
guvernul lui Bitar. El a reprezen
tat în guvernul sirian Uniunea so
cialistă, partid care se pronunță în 
favoarea unității cu R.A.U. Jundi a 
fost unul din semnatarii declara
ției de la Cairo cu privire la crearea 
statului federal arab.

Vizsta mi Fidel Castro 
in U. R. S. S.

IRKUTSK 11 (Agerpres)__Pri
mul ministru al Cubei, Fidel Castro, 
și persoanele care îl însoțesc, au so
sit la Irkutsk, venind din Tașkent.

împreună cu Fidel Castro au so
sit la Irkutsk Vasili Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., Alexandr Alexeev, 
ambasadorul sovietic în Cuba, și 
alte persoane.

Comunicatul noii sesiuni a Consi
liului ministerial al Pieței comune, 
care a avut loc la 
lele de 8 și 9 mai, a 
comentarii la Paris, 
lor și buletinul de 
„France Presse" au
zinte rezultatele discuțiilor 
Bruxelles drept un „succes“, un „re
viriment", 
etc. Dar „LE 
mit hotărîrile
bruscă", a folosit 
numai pentru ca 
imediat după a- 
ceea, de posibili
tatea unei „înmor
mântări a Pieței co
mune“. Ziarul a 
Scris că „în ceasuri 
grave se
totdeauna cu înverșunare ieșiri 
ceptabile“, 
salvarea 
mentaiiului 
nuare că rezultatul sesiunii de la 
Bruxelles nu se referă la fondul pro
blemelor. „Căci dacă cei 6 au reușit 
să se înțeleagă asupra unui calendar și 
asupra metodelor, scrie el, ora hotărîri- 
lor în legătură cu ceea ce-i separă nu a 
sunat încă. Ne putem aștepta la alte 
nopți dificile...“

O noapte dificilă a fost de fapt, 
i— după cum relatează trimisul spe
cial al ziarului „Le Monde" la 
Bruxelles — și cea de Joi spre vineri. 
Miniștrii de externe ai „celor șase" 
au purtat, pînă la ora 1 noaptea, 
„discuții" înverșunate și uneori foar
te dure, pentru a se pune de acord 
asupra unui text destul de ambiguu. 
După cum reiese din relatarea cores
pondentului la Bruxelles al agenției 
„France Presse", țelul principal al 
eforturilor Idf era de a crea impre
sia unui „front unit al celor șase 
în vederea dificilelor tratative va
male cu S.U.A., care încep la 16 mai 
la Geneva, în cadrul G.A.T.T." (A- 
cordul general asupra tarifelor și co. 
merțului).

Acest țel nu a fost însă atins de
cît parțial și formal. Pînă la aceas-

Guvernul irakian 
și-a prezentat demisia
BAGDAD 11 (Agerpres).— Postul 

de radio Bagdad a anunțat că gu
vernul irakian în frunte cu primul 
ministru, El Bakr, și-a prezentat 
demisia. Postul de radio precizează 
că „Consiliul național al revoluției“ 
din Irak a acceptat demisia guver
nului și l-a însărcinat tot pe El 
Bakr să formeze noul guvern ira
kian.

insistențelor depuse de 
săi ministrul de externe 
refuzat din nou să-și re- 
atitudinea care constă,

La Kota Baru a avut loc recent un 
mare miting cu prilejul trecerii Iria- 
nului de vest sub administrația In
doneziei. In fotografie : un aspect 
de la miting, la care a luat cuvântul 
președintele Sukarno.

T. VORNICU

„Conflictul tarifelor ' aeriene“
LONDRA 11 (Ager- 

Bres). — între Statele 
nite și o serie de țări 

vest-europene a izbuc
nit la 11 mai un nou 
conflict denumit de a- 
gențiile occidentale de 
presă drept „războiul 
tarifelor aeriene“. Este 
vorba de refuzul State
lor Unite și Canadei de 
a respecta o hotărîre a- 
doptată de companiile 
aeriene membre ale A- 
sociației internaționale 
pentru transporturi ae
riene (I.A.T.A.) prin 
care, cu începere din 
noaptea de 11 
mai, tarifele 
transporturile 
peste Oceanul 
sînt majorate 
sută. Potrivit

spi'e 12 
pentru 
aeriene 

Atlantic 
cu 5 la 
agenției

U.P.I., 14 din cele 16 
țări ale căror avioane e- 
fectuează asemenea 
transporturi au accep
tat această hotărîre, 
împotriva ei declarîn- 
du-se numai Statele 
Unite și Canada. Aceas
tă opoziție este pusă jn 
legătură cu intențiile 
societăților de trans
porturi aeriene din 
S.U.A. și Canada de a 
intensifica concurența 
în detrimentul celorlal
te societăți aviatice.

După cum transmite 
agenția U.P.I., guvernul 
englez a înaintat sîm- 
bătă guvernului S.U.A. 
o notă redactată „în 
termeni energici“ în 
care afirmă că, în cazul 
cînd Statele Unite nu

hotă- 
de 

com-

se vor conforma 
rîrii adoptate 
I.A.T.A., avioanele 
paniilor nord-america- 
ne nu vor mai avea 
dreptul să aterizeze pe 
aeroporturile engleze. 
Alte țări vest-europene, 
printre care Franța și 
Belgia, au arătat că vor 
urma exemplul Angliei. 
Potrivit agenției Asso
ciated Press la Wa
shington s-a indicat că 
dacă țările vest-euro
pene vor pune în prac
tică interdicția de ate
rizare a avioanelor 
nord-americane, avioa
nele comerciale din a- 
ceste țări nu vor mai 
avea dreptul să ateri
zeze pe aeroporturile 
din S.U.A.

BUDAPESTA. La Budapesta își 
desfășoară lucrările Congresul al XX- 
lea al sindicatelor ungare. în ședința 
din 11 mai, Jânos Kădâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar muncitoresc 
țărănesc ungar, a rostit o amplă cu- 
vîntare.

PHENIAN. între 9 și 11 mai 1963 
s-au desfășurat la Phenian 
celei de-a doua Sesiuni a 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene. 
Sesiunea a adoptat legea cu privire 
la bugetul de stat al R.P.D. Coreene 
pe anul 1963 și a aprobat raportul 
despre îndeplinirea bugetului de stat 
pentru anul 1962.

NEW YORK. Referindu-se la un 
raport săptămînal al Băncii federale 
de rezerve din New York, A.F.P. a- 
nunță că în săptămîna care s-a termi
nat la 8 mai rezervele de aur ale 
S.U.A. au scăzut cu 50 milioane de 
dolari. Potrivit agenției, pierderile de 
aur suferite de S.U.A. de la începu
tul anului pînă în prezent se cifrează 
la 150 milioane dolari. Se menționea
ză că raportul nu precizează în favoa
rea căror țări s-a produs această 
scurgere a aurului din S.U.A.

PARIS. După cum anunță agenția 
Reuter, aproape 250 000 de salariati, 
printre care 50 000 de infirmiere de 
la spitalele din Franța, au declarat la 
10 mai o grevă de 24 de ore, reven- 
dicînd majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

BERLIN. In săptămîna de la 26 
aprilie la 2 mai s-au refugiat în R.D.G. 
din Germania occidentală un număr 
de 238 de persoane.

Variante perfecționate de rachete purtătoare 
de obiecte cosmice pregătite în U. R. S. S. 
LANSĂRI EXPERIMENTALE ÎN REGIUNI ALE PACIFICULUI

I / ( ‘ .

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite: în scopul studie
rii continue a spațiului cosmic, oamenii de știință și proiectanții so
vietici au pregătit pentru experimentare variante perfecționate de 
rachete purtătoare de obiecte cosmice. Lansările experimentale ale 
acestor rachete fără ultimele trepte vor fi efectuate în următoarele 
regiuni din Oceanul Pacific :

Prima regiune : latitudine nordică — 11 grade și 41’, 9 grade și 
03’, 8 grade și 03’, 10 grade și 41’ ; longitudine vestică — 167 grade, 
49’, 166 grade, 34’, 168 grade, 45’, 170 grade, 00’.

Regiunea a doua : latitudine nordică : 35 grade, 23’, 33 grade, 10’, 
32 grade, 08’, 34 grade, 21’ ; longitudine estică : 173 grade, 52’, 175 grade, 
24’, 173 grade, 56’, 172 grade, 23’.

Măsurătorile necesare în regiunea căderii penultimelor trepte ale 
rachetelor purtătoare vor fi efectuate de nave speciale ale flotei sovie
tice, înzestrate cu aparatajul necesar.

Lansările rachetelor sînt prevăzute pentru perioada între 15 mal 
și 15 iulie 1963.

In scopul asigurării securității navigației și zborurilor avioanelor 
în timpul efectuării lansării de rachete purtătoare în bazinul Oceanu
lui Pacific, agenția TASS este împuternicită să comunice că guvernul 
sovietic adresează guvernelor țărilor ale căror nave și avioane se pot 
afla în perioada menționată în apropiere de regiunea de cădere a 
penultimelor trepte ale rachetelor purtătoare, rugămintea ca autorită
țile corespunzătoare să dea indicații căpitanilor de nave și comandan
ților de avioane să nu pătrundă în zonele de navigație și în spațiul 
aerian ale Oceanului Pacific, situate între coordonatele menționate.

Sentința în procesul spionilor 
și WynnePenkovski

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Colegiul militar 
al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. 
a condamnat pe spionul Oleg Pen
kovski, cetățean al U.R.S.S., la pe
deapsa cu moartea prin împușcare 
și confiscarea averii personale.

_ Colegiul militar a intervenit pe 
lîngă Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., cerînd ca Penkovski să 
fie lipsit de titlul militar de colo
nel, precum și de ordine și medalii.

Spionul de legătură Greville 
Wynne, cetățean al Marii Britanii,

a fost condamnat la opt ani, din
tre care trei ani închisoare, iar res
tul pedepsei o va executa la o co
lonie de muncă cu regim sever.

în conformitate cu constituția 
U.R.S.S., Penkovski are dreptul să 
adreseze Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cerefe de grațiere.

Acuzatul Wynne are dreptul să 
facă apel pentru reducerea pedep
sei.

lucrările 
Adunării

VARȘOVIA. După cum anunță 
PAP la 11 mai a avut loc la Zabrze 
din R.P. Polonă o adunare festivă cu 
prilejul „Zilei metalurgiștilor". Cu a- 
cest prilej W. Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a rostit o cuvîn- 
tare.

DJAKARTA. După cum relatează 
agenția indoneziană de presă „Anta
ra“, o navă de patrulare engleză a lo
vit în plină viteză, în apropiere de 
frontiera indoneziană, o ambarcațiune 
cu pînze pe care se aflau cîțiva zeci 
de indonezieni, inclusiv femei și copii. 
Aceștia făceau parte dintr-un grup de 
indonezieni din Kalimantanul de nord,

KABUL. La invitația regelui Afga
nistanului, la 11 mai a sosit la Kabul 
președintele Indiei, dr. Sarvapalli 
Radhakrishnan.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că la 10 mai și-a încheiat lucrările 
la Moscova Consfătuirea unională a 
tinerilor scriitori.

BONN. Corespondentul din Bonn al 
agenției Reuter relatează că ministrul 
de război vest-german, von Hassel, a 
confirmat oficial că Germania occiden
tală este de acord cu propunerea Sta
telor Unite privind construirea navelor 
de suprafață în cadrul planului de 
creare a așa-ziselor forțe nucleare mul-

care izgoniți de autoritățile coloniale 
engleze, se îndreptau spre teritoriul 
Indoneziei. în timpul ciocnirii au fost 
uciși o femeie și doi copii, 1

GEORGETOWN. în cursul sesiunii 
extraordinare a Adunării legislative a 
Guyanei britanice, care dezbate insti
tuirea stării excepționale de către gu
vern, primul ministru al țării, Cheddi 
Jagan, a dezvăluit existența unui com
plot, urmărind răsturnarea guvernului 
pe care îl conduce. Aceasta reiese din
tr-un document confiscat cu prilejul 
unei percheziții la sediul partidului 
Congresul național al poporului, 
partid de opoziție, care face jocul au
torităților britanice.

tilaterale ale N.A.T.O. Această pro
blemă, împreună cu altele, subliniază 
agenția, a fost dezbătută timp de cinci 
ore în sesiunea Bundestagului vest-ger- 
man, la care a asistat și cancelarul 
Adenauer. La această sesiune a fost 
aprobat și bugetul de război al R.F.G. 
pe anul în curs, care se ridică la 18,4 
miliarde mărci, cel mai mare buget 
militar pe care l-a avut vreodată Re
publica Federală.

KÖLN. Uniunea persoanelor perse
cutate de naziști (U.P.P.N.), a organi
zat la Köln o conferință de presă în 
legătură cu măsurile polițienești care 
au dus la zădărnicirea congresului a- 
cestei uniuni ce urma să se deschidă

la 10 mai în acest oraș. Conferința de 
presă a început cu o întîrziere de 
peste o jumătate de oră din cauza in
tervenției unui grup de polițiști în ci
vil. Oppenheimer, unul dintre condu
cătorii U.P.P.N., a declarat ziariștilor 
că această acțiune polițienească, ca și 
zădărnicirea congresului, este opera, 
nu atît a autorităților din Köln, cît a 
unor cercuri superioare, 
timp în aproape toate 
R.F.G. au loc nestingherit 
foștilor S.S.-iști.

DAKAR. După cum
A.F.P., tribunalul special din Dakar a 
pronunțat la 11 mai sentința în pro
cesul intentat fostului prim-ministru 
al Senegalului, Mamadou Dia, și al
tor trei foști miniștri în guvernul său. 
Mamadou Dia a fost condamnat la 
detențiune pe viață într-o fortăreață 
izolată. Alți doi acuzați au fost con
damnați la detențiune pe cite 20 de 
ani, iar cel de-al patrulea acuzat la 
cinci ani închisoare.

LISABONA. La încheierea lucrări
lor Asociației europene a liberului 
schimb (A.E.L.S.) a fost publicat un 
comunicat oficial în care se declară că 
participanții la conferință s-au pus de 
acord asupra „calendarului“ privind 
înlăturarea în etape, pînă la 31 decem
brie 1966, a tarifelor vamale asupra 
produselor industriale. Comunicatul 
menționează că Austria își menține a- 
numite rezerve cu privire Ia „unele 
probleme specifice“ care s-ar putea 
pune acestei țări ca urmare a noului 
„calendar“. Norvegia a insistat să-și 
mențină tarifele vamale asupra impor
tului anumitor articole industriale.

In același 
landurile 

întîlniri ale

relatează

★
MOSCOVA 11 (Agerpres).- TASS 

transmite : Colegiul militar al Tri
bunalului Suprem al U.R.S.S. a a- 
doptat o încheiere specială în legă
tură cu procesul penal împotriva 
lui Penkovski și Wynne.

în încheiere se spune că un grup 
de colaboratori ai ambasadelor Mani 
Britanii și S.U.A. la Moscova, folo
sind poziția lor oficială, au ajutat 
pe acuzații Penkovski și Wynne în 
activitatea de spionaj, ceea ce con. 
travine normelor dreptului interna
țional și statutului funcționarilor 
diplomatici.

Colegiul militar a hotărît să aducă 
acest lucru la cunoștința Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
pentru adoptarea măsurilor cores
punzătoare.

în încheierea specială sînt numiți 
englezii : Roderick Chisholm și so
ția sa Anne Chisholm, Gervase 
Cowell și soția sa Pamella Cowell, 
Ivor Raussel, John Warley si Feli
city Stewart, americanii : 
Carlson, Richard Jacobs, 
Johns, Hugh Montgomery și Alexis 
Davison.

Rodney 
William

Stare excepțională 
în Paraguay

ASUNCION 11 (Agerpres). ■ 
genția France Presse anunță t 
10 mai guvernul Paraguayan

A- 
la 
e-

că
...........  o--------- . - - a t mis un decret prin care se insti
tuie starea excepțională pe întregul 
teritoriu al țării. Decretul consjde- 
ră că situația din țară „necesită a- 
doptarea unor măsuri preventive“. 
De fapt, este vorba despre teama 
guvernului în fața creșterii mișcă
rii patriotice din Paraguay.

■TC. . u, mv un.u c/nutaxTEanmanacszSP

însemnări din Japonia (ii)
nistru de finanțe și al transportu
rilor, actual președinte al Asociației 
de ptômovare a comerțului cu Uniu
nea Sovietică și cu țările est-euro- 
pene. La înttebarea mea. care sînt 
scopurile asociației, mi-a răspuns :

— Nu putem asigura dezvoltarea 
economică fără sporirea exportului 
care 
drul 
nată 
țări 
europene, nu vor să renunțe la res
tricțiile în comerțul internațional. 
Piața comună duce față de noi o 
politică discriminatoare. Membrii 
asociației noastre, din care fac 
parte firme comerciale, industriale, 
de transporturi, socotesc că trebuie 
să ne îndreptăm atenția spre dez
voltarea relațiilor economice cu 
U.R.S.S, vecina noastră, bogată în 
resursele de care avem nevoie. 
Același lucru și despre vecina noas
tră China. De asemenea, există largi 
posibilități de dezvoltare a comer
țului cu țările est-europene în plin 
progres economic.

în continuare el a precizat : 
Noi avem desigur în vedere un 
comerț bazat pe înlăturarea discri
minărilor artificiale. relații bazate 
pe egalitate 
Sînt convins 
Ies și cînd 
M-am întors 
reri, deoarece am văzut 
se dezvoltă, pe baza bogateloi 
surse naturale ale țării, o 
mie înfloritoare, 
toareloi economice i 
exterior din Romînia sînt oameni 
cu vederi largi și militează pen
tru dezvoltarea relațiilor econo
mice cu toate țările. Sîntem de pă
rere că trebuie să studiem și să cu
noaștem mai bine posibilitățile con
crete de lărgire a schimburilor co
merciale cu Romînia și cu celelalte 
țări socialiste europene.

în același spirit s-au exprimat și 
conducătorii marelui concern 
construcții navale „Hitachi
lin Osaka.

— Am dori ca primele 
comandate de Romînia să 
deschizătoare de drumuri în relațiile 
economice și mai largi între țările 
noastre. Sperăm că aceste comenzi 
vor fi urmate de altele, iar din par
tea noastră vom studia piața ro- 
mînă și dorim să găsim produse ne
cesare nouă, așa ca să putem lărgi 
relațiile spre satisfacția ambelor 
părți.

bazează aproape în întregime pe 
materii prime importate, cînd din 
cauza terenurilor agricole restrînse 
e nevoie să se importe o cantitate 
însemnată de produse agricole, se 
consideră ca o necesitate principală 
sporirea exportului. Or, tocmai aici 
se lovește Japonia de cele mai 
mari dificultăți. De pe acum au apă
rut manifestări ale crizei de supra
producție într-o serie de ramuri 
din cele mai dezvoltate ale țării.

Principalul partener, Statele Unite, 
care au și ele serioase dificul
tăți, nu numai că adoptă măsuri de 
îngrădire a importului din Japonia, 
dar prin presiuni politice și econo
mice, cer 
comerțul 
exemplu 
constituit
livrările către U.R.S.S. 
diametru mare pentru 
de petrol și gaze, ieșirile de-a drep
tul furibunde ale cercurilor impe
rialiste ale S.U.A., împotriva reluării 
și extinderii relațiilor comerciale 
cu China populară. Acestea au stir- 
nit o împotrivire tot mai accentuată 
din partea cercurilor de afaceri ja
poneze lovite în interesele lor eco
nomice.

Dificultăți întîmpină produsele ja
poneze și pe piețele altor țări ca
pitaliste dezvoltate. Cercurile finan-

ția de montaj a mașinilor textile nu 
existau decît un ring și un război de 
țesut pentru „mostră“. Era înainte de 
masă, dar nu am văzut un singur 
muncitor. Am întrebat care e cauza. 
Directorul comercial mi-a răspuns 
că de mai bine de două luni fa
brica nu are nici o comandă și mun
citorii sînt trecuți în diferite alte sec
ții, ca, de pildă, la fabricarea de 
puști de vînătoare, de piese pentru 
mașini rutiere etc., rar cei nefolosiți 
sînt „în concediu“. E do remarcat că 
mai bine de 60 la sută din valoarea 
producției globale a uzinei se reali
zează în secțiile constructoare de 
mașini textile.

— V-am arătat sincer care e si
tuația noastră actuală — a spus 
directorul. Vă puteți da seama cît 
de importantă este pentru noi asi
gurarea folosirii cît mai depline a 
capacităților noastre de producție 
și ciț de interesați sîntem în lărgi
rea relațiilor noastre comerciale 
cu toate țările. Am făcut oferte și 
în Rominia. Avem tot interesul să 
satisfacem exigențele înalte ale cli- 
enților noștri din diverse țări, inclu
siv din țara dvs.

în presa japoneză, în declara
țiile oficiale este menționată mereu 
problema piețelor de1 export ca o 
problemă vitală a economiei japo
neze. în condițiile cind industria se

și al produselor. Se intenționează să 
se construiască aici un mare furnal.

Tot în acest sector al orașului se 
construiesc instalații pentru produ
cerea de oțeluri speciale. Pe malul 
mării se înalță fabrici de automo
bile. Trusturile cele mai importante 
din Japonia — Mitsubishi, Mitsui, Su
mitomo — și companiile petrolieie 
cunoscute Idemitsu, Maruzen cons
truiesc aici uzine petrochimice.

Dezvoltarea uzinelor orașului Na
goya oglindește procesele care au 
loc în industria Japoniei după 
război, favorizate de o serie de fac
tori specifici. După cum arată eco
nomistul burghez Saburo Okito, în 
Japonia paralel cu productivitatea 
ridicată a muncii, nivelul salariilor 
este scăzut.

■0" a Tokio, colegi din presă mi-au 
■“^recomandat cu insistență să 

vizitez Nagoya, capitala industrială 
a Japoniei centrale, unul din orașele 
care „întruchipează dezvoltarea ge
nerală a Japoniei din ultimii ani“.

Ca și alte 
Nagoya a fost 
de peste 50 la 
boiului. Mi s-a 
cu 15 ani, mulți își exprimau îndo
ieli în legătură cu planurile proiec- 
fanților și arhitecților care preve
deau, pentru orașul acoperit de 
ruine, bulevarde largi de 50—100 m. 
Astăzi această echipă de proiec- 
tanți și arhitecți se bucură de apre
cierea populației, căci toț’ își dau 
seama că dezvoltarea rapidă a ora
șului se datorește în parte și înfăp
tuirii unor planuri urbanistice în
drăznețe.

în ultimii ani s-au desfășurat în 
jurul Nagoyei mari lucrări hidrau
lice. Printre altele s-a terminat con- . S.U.A. și Angliei, atingînd o creș- 
strucția sistemului de amenajare și 
de reglare a rîului Kiso, asigutîn- 
du-se astfel bogate resurse de ener
gie electrică, căi navigabile, apa 
necesară aprovizionării 
industriei, irigației. Portul 
cu o suprafață de o sută 
metri pătrați și cu cele 
cheiuri din Japonia, este 
a orașului și un factor important de 
dezvoltare a acestuia. Aici pot a- 
costa în același timp șaptezeci de 
nave diferite cu un tonaj de 370 000 
tone.

Printre ramurile industriale cele 
mai dezvoltate ale Nagoyei, cu o în
semnată pondere în industria japo
neză, se numără întreprinderile con
structoare de mașini grele, de ma- 
șini-unelte, de automobile, uzinele 
din industria chimică ce produc fi
bre și fire sintetice, rășini sintetice, 
îngrășăminte chimice, antibiotice, fa
bricile de mașini electrice.

în partea de sud-est a 
se înalță importante uzine 
gice. Cu numai 3—4

centre industriale, 
distrusă în proporție 
sută în timpul răz- 
povestit că în urmă

țările Pieței comune, 
doar vagi promi-

să compenseze importul în ca- 
căruia partea cea mai însem- 
revine materiilor prime. Dar 
aliate ca S.U.A.. țările vest-

|H$roducția industrială a Japoniei 
■“■ s-a dezvoltat în ultimii 10 ani 

într-un ritm care depășește ritmul ță
rilor din Piața comună, pe cel al

1962 a 
tone, 

o scă- 
cons- 

consu- 
anului

Japoniei să-și restrîngă 
cu țările socialiste. Un 

în această privință l-a 
presiunea de a se sista 

de țevi cu 
conductele

electrică, căi navigabile, 
populației, 

modern, 
de mii de 
mai mari 

o mîndrie

orașului 
siderur- 
ani în 

urmă, pe locul acestor uzine tălă- 
zuiau valurile mării. Prin efortu
rile conjugate ale oamenilor și teh
nicii, prin aruncarea în mare a 
milioane de metri cubi de pămînt, 
pietre și nisip s-a creat o insulă ar
tificială — aceasta cu scopul de a 
înlesni transportul materiilor prime

tere medie de 11 la sută pe an. în 
1961 producția industrială a depă
șit nivelul anilor 1933—1936 de 4,5 
ori. Printre țările capitaliste, Japo
nia ocupă primul loc, în domeniul 
construcțiilor navale, locul II în pro
ducția de fibre sintetice, aparate de 
radio, televizoare, locul III în pro
ducția de oțel și ciment, locul IV 
în producția chimică. în privința 
produsului global, Japonia ocupă 
locul V, iar în ce privește operațiile 
de comerț exterior — locul al 
VII-lea.

O anumită influență în dezvolta
rea economică a Japoniei au avut 
și comenzile plasate industriei japo
neze de S.U.A. în timpul războiului 
din Coreea, ceea ce a contribuit în 
parte la refacerea monopolurilor 
japoneze. Au crescut și investițiile 
străine în Japonia — atrase printre 
altele și de mîna de lucru ieftină — 
atingînd în perioada 1951—1961 a- 
proape 1,5 miliarde de dolari, din 
care 600 de milioane în 1961. Circa 
75 la sută din aceste investiții apar
țin firmelor din S.U.A.

în anii de creștere, industria japo
neză s-a ridicat la nivelul țărilor ce
lor mai avansate din lumea capita
listă. Dar nici aici, ca și în alte 
părți nu 
miracol, 
concretă

este vorba de vreun 
ci de o manifestare 
a legii dezvoltării ine-

gale și în saltuii a capitalismu
lui ; după cum încetinirea din ulti
mul timp a ritmului de dezvoltare, 
nefolosirea unor însemnate capaci
tăți de producție, depresiunea ce a 
cuprins încă din 1961 un șir de ra
muri importante ale economiei japo
neze sînt manifestări ale instabilită
ții proprii economiei capitaliste, în 
actuala etapă a crizei sale gene
rale.

Oțelăriile din Nagoya, ca și alte 
oțelării lucrează acum cu mult 
sub capacitate. Lucrările la con
strucția marelui furnal sînt cel pu
țin încetinite, se prevede chiar o 
amînare a construcției. Capacitatea 
de producție a oțelăriilor japoneze 
este evaluată la 38 milioane de tone, 
dar producția de oțel brut pe 
atins doar 26 milioane de 
Aceasta reflectă între altele 
dere a producției industriei 
tructoare de mașini — mare 
matoare de metal. în cursul
trecut comenzile pentru motoare e- 
lectrice au scăzut cu 40 la sută, 
pentru mașini auto cu 20 la sută, 
pentru mașini-unelte cu 30 la sută.

Slăbirea rnmuiui de dezvoltare a 
industriei, restrîngerea investițiilor, 
caracteristice pentru anul 1962, con
tinuă și în prezent și exprimă greu
tățile existente 
duselor atît pe 
în exterior. în 
manifestă și se 
țiile dintre capitalul monopolist ja
ponez și partenerii și „aliații“ ame
ricani în lupta pentru debușee.

La începutul acestui an cercurile 
de afaceri americane au cerut in
dustriei textile japoneze să renunțe 
„benevol" la plasarea unor produse 
textile pe piața S.U.A. La aceasta 
se adaugă măsurile luate în S.U.A. 
de a introduce noi taxe la produ
sele textile importate din Japonia. 
Toate acestea au înrăutățit situația 
și așa destul de grea a întreprinde
rilor textile japoneze, rămase cu 
mari stocuri nevîndute. Guvernul ja
ponez a fost nevoit să ia atitudine 
împotriva aceßtei politici. Neînțele 
gerile continuă.

Urmările acestor 
simt puternic și în 
cătoare de mașini 
vizitat fabrica „Howa“ din Nagoya, 
una din cele mai vechi și mai re
numite din Japonia, în toată sec-

ciare și comerciale japoneze și-au 
pus mari speranțe în vizita premie
rului Ikeda în Europa occidentală. 
Declarațiile sale repetate că Japo
nia formează, alături de S.U.A. și 
Europa de vest, „unul din cei trei 
stîlpi ai lumii libere“ s-au bucurat 
de o bună primire politică în can
celariile Europei occidentale, dar 
n-au redus cu nimic opreliștile 
existente în comerțul dintre Ja
ponia și
S-au obținut
siuni în acest sens. Anglia, cu care 
s-a semnat un tratat economic, pro
misese să susțină interesele Japo
niei în cazul intrării ei în Piața co
mună, dar evenimentele din ultimul 
timp au spulberat și această spe
ranță a oamenilor de afaceri japo
nezi. „Țara soarelui răsare“ se lo
vește de concurența puternică a ță
rilor occidentale și pe piețele din 
Asia, Africa și America Latină.

’EȚ’ață de aceasta, în rîndurile 
•**- grupărilor de afaceri și finan

ciare, care nu sînt strîns legate de 
cercurile monopoliste americane, cîș- 
tigă teren ideea că pentru a ieși din 
impas, Japonia trebuie să-și dezvolte 
legăturile economice cu țările so
cialiste. îmi amintesc de o lungă 
convorbire cu dl. Kitamura, pre
ședintele Băncii Shinwa, consilier al 
Partidului Liberal Democrat, fost mi

în desfacerea pro- 
piața internă cît și 
aceste condiții, se 
adîncesc contradic-

fenomene se re 
industria produ- 
textile. Cind am

Portul orașului Nagoya
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și avantaj 
că așa am 

am vizitat 
cu cele mai

reciproc, 
fost înțe- 
Romînia. 
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