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« Rezultatele primului fur de 
scrutin al alegerilor cantonale 
din Franfa (pag. 4-a).

Schaffer : Corespondentă 
din Londra — Faza prelimina
ră a campaniei electorale 
(pag. 4-a).

Sport (pag. 3-a).

UN TITLU DE CINSTE

Noua fabrică de polidorură de vinii de la Combinatul chimic BorzeșiI

4 PAGINI

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VĂi

ö2Organ al Comitetului Central al P.M.R

• E. Huliră, P. Alexiu : O valo
roasă culegere de studii — 
„Probleme ale creării și dez
voltării bazei fehnice-mate- 
riale a socialismului în R.P.R-" 
(pag. 2-a).

® V. Sîrbu: Modernizări de dru
muri cu cheltuieli reduse (pag. 
2-a).

Anul XXXIII Nr. 6193 Miercuri 11 martie 1964

cuvenită frunta- 
acestora numă- 
condusă de Con-

de semnificații

Pe undeva, prin preajmă, .se sim
te dogoarea furnalului, neastîmpă- 
rul metalului clocotind. Și parcă 
aceeași înaltă temperatură e pre
zentă și în încăperea unde cei de 
la furnalul șase al Hunedoarei s-au 
adunat să prețuiască vrednicia to
varășilor lor de muncă. Pe salopeta 
prim-furnalistului Petru Lipșa, a 
maistrului Ștefan Cazan și a multor 
altora e prinsă steluța rubinie de 
fruntaș în întrecerea socialistă. Pe 
malul Dunării, la Oltenița, construc
torii de nave au avut bucuria să-i 
sărbătorească pe cei mai buni din 
rîndurile lor, printre care și harni
cii muncitori din brigada condusă de 
Tache Cernica. La Fabrica de 
confecții și tricotaje București sute 
de femei au trăit clipe emoționante, 
primind înalta distincție. In mijlo
cul lor se află și Zinica Rotaru, tri- 
coteză bine cunoscută în întreaga 
fabrică. Iar mecanizatorii de la 
S.M.T. Grivița, raionul Slobozia, că
rora li s-a dus faima de „maiștri“ 
ai recoltelor bogate, au acordat, la 
rîndu-le, cinstirea 
șilor, în rîndurile 
rîndu-se și brigada 
stantin Arghiroiu.

însuflețite, pline 
profunde au fost miile de adunări 
în cadrul cărora, potrivit Hotărîrii 
Prezidiului Consiliului Central al 
Sindicatelor, au fost acordate titlul 
și insigna de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă“ și diploma de „Echipă 
(brigadă) fruntașă în întrecerea so
cialistă pe anul 1963“ muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor și ingineri
lor, echipelor și brigăzilor care de-a 
lungul anului trecut au cucerit lună 
de lună titlul de „Evidențiat în în
trecerea socialistă“.

Dincolo de momentele sărbătorești 
care au încălzit inimile, generînd în
demnuri de a urma exemplul celor 
mai harnici, a produs satisfacție și 
mîndrie bilanțul însuflețitor al rea
lizărilor dobîndite în anul 1963 de 
oamenii muncii, conduși de partid, 
în înfăptuirea hotărîrilor celui de 
al ITI-lea congres. Economia na
țională este în plin avînt, continuînd 
să se dezvolte pe o linie mereu as
cendentă. Planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit în pro
porție de 101,7 la sută, producția în
tregii industrii sporind cu 12,5 la 
sută față de 1962. Pe harta econo
mică a patriei au răsărit noi obiec
tive industriale și social-culturale, 
printre care centrala termoelectrică 
de la Luduș, Uzina metalurgică Iași 
și Uzina de cupru Baia Mare, unități 
noi ale complexelor de industrializa
re a lemnului de la Pitești, Comă- 
nești, Pipera, Suceava, Gherla și al
tele. Au continuat în ritm susținut 
lucrările pe marile șantiere indus
triale, fiind create premizele pentru 
scurtarea termenelor de intrare în 
funcțiune a acestor importante o- 
biective. în folosința oamenilor mun
cii au fost date mii de apartamente 
în toate orașele țării. In agricultură 
s-au obținut realizări de seamă în 
consolidarea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective, în lăr
girea bazei tehnice materiale și 
creșterea producției vegetale și ani
male.

Oamenii care au vorbit în cadrul 
adunărilor au subliniat că acordarea 
distincțiilor celor mai harnici din 
rîndurile lor reprezintă un imbold 
spre noi izbînzi în muncă, în înfăp
tuirea planului la toți indicatorii pe 
anul 1964. Angajamentele luate în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei reprezintă un 
cuvînt de onoare dat în fața parti
dului și a întregului popor. 
S-au făcut ades auzite asemenea 
aprecieri : „Dispunem de toate con
dițiile și am acumulat o bogată ex
periență pentru a ridica tot mai sus 
steagul întrecerii socialiste, pentru (Continuare în pag. Il-a)
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Uzinele „23 August" din Capitală. In secția forjă, fruntașă pe uzină, lu
crează și muncitorii din brigada condusă de Vasile Leonte. Harnicii 
forjori sînt prețuiți pentru succesele dobîndite lună de lună în întrece
rea socialistă. în fotografie (de la stînga la dreapta) Cristea O. Cristea, 

Vasile Leonte, Gavril Enciu și Alexandru Toma.

a cinsti așa cum se cuvine, marea 
sărbătoare de la 23 August“.

în activitatea fiecărui om al mun
cii, constituie un îndreptar prețios 
indicațiile cuprinse în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Conferința orga
nizației de partid a orașului Bucu
rești : „Ridicarea nivelului tehnic al 
producției, înzestrarea întreprinde
rilor cu noi mașini și utilaje, apli
carea unor procedee tehnologice noi 
sînt indisolubil legate de creșterea 
calificării muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, pentru ca fiecare din
tre ei să poată mînui cu pricepere 
instalațiile complexe care le sînt în
credințate".

Dacă ar fi să facem un portret 
colectiv al celor pe pieptul cărora 
strălucește insigna de fruntaș, nu
mele lor fiind trecute și în „Cartea 
de onoare“ a întreprinderilor res
pective, am desprinde multitudinea 
trăsăturilor lor comune. Nu o dată 
maistrul sau muncitorul mai vîrst- 
nic, adresîndu-se tinerilor, spune : 
„Dacă vrei să ajungi fruntaș, atunci 
muncește la fel ca...“ Aceasta în
seamnă a nu despărți niciodată 
vorba de faptă, într-un cuvînt a lu
cra astfel îneît tovarășii tăi să 
spună cu toată convingerea despre 
tine „E un adevărat muncitor".

Om cu o înaltă conștiință socia
listă, cu un larg orizont de cunoș
tințe în toate domeniile, fruntașul 
în întrecere întrunește în persoana 
lui calitățile muncitorului înaintat 
al zilelor noastre, crescut și educat 
de partid, conștient de menirea lui 
socială de făuritor al bunurilor ma
teriale. îl recomandă înainte de toate 
modestia sa, spiritul de bun și har
nic gospodar, simțul de răspundere 
în continua perfecționare a cu
noștințelor profesionale, exigența cu 
care privește nu numai propria 
muncă ci și a celor din preajmă. 
Deviza sa este : „Să muncesc astăzi 
mai bine ca ieri, iar mîine mai bine 
ca astăzi“. Locul unde își desfășoară 
activitatea — la strung ori lîngă 
.războiul de țesut, în adîncul galeriei 
sau în înaltul schelelor — atrage 
privirile cu forța unui magnet, toc
mai datorită ordinii și disciplinei în 
producție.

Viața, faptele au conturat cu pre
cizie și alte aptitudini ale frunta
șului în întrecerea socialistă. Pe a- 
cesta îl îndeamnă permanent pasiu
nea de a descoperi și pune în valoa
re noi rezerve interne, adevărate „co
mori“ pentru fabricile și uzinele ță
rii. Prețuim la muncitorul înaintat 
strădania sa de-a realiza sarcinile 
în mod ritmic, zi de zi, fiindu-i 
străină meteahna de-a lua cu „a- 
salt“ la sfîrșit de lună planul de 
producție. A fi fruntaș înseamnă 
a te afla în primele rînduri ale 
luptei pentru creșterea continuă a 
productivității muncii, pentru înalta 
calitate a produselor — obiective 
principale ale întrecerii socialiste. 
A fi fruntaș înseamnă, totoda
tă, a realiza produse care să re
prezinte cu cinste „marca uzinei“, a 
folosi cu indici superiori mașinile și 
utilajele, a gospodări cu grijă mate
riile prime și materialele, a fi exem
plu de disciplină în producție.

Privești în jur și pretutindeni vezi 
noul chip al țării care, în anul celei 
de-a XX-a aniversări de la elibe
rare, se înfățișează ca un vast și 
măreț șantier.

1964, penultimul an al șesenalu- 
lui, pune în fața întregului popor 
sarcini sporite, menite să dea un 
nou avînt tuturor ramurilor eco
nomiei naționale. Prevederile mobi
lizatoare ale planului de stat, anga
jamentele însuflețite luate de toate 
colectivele de muncă sînt o chezășie

BORZEȘTI Â intrat in funcțiune
fabrica de polidorură de vinii

Acetilena se ob- 
cracării în arc 

elaborat în țară 
a Institutului de

La Combinatul chimic Borzești a 
intrat în funcțiune fabrica de poli- 
clorură de vinii. Materiile prime fo
losite la fabricarea acestei mase 
plastice sînt acetilena din gaz metan 
și acidul clorhidric, care se obține 
clin clorul fabricat în instalația de 
electroliză a sării, 
ține prin metoda 
electric, procedeu 
de Filiala din Cluj 
fizică atomică și specialiști de la 
ICECHIM, IPROCHIM și Uzina 
chimică Rîșnov. O mare importanță 
pentru calitatea policlorurii de vi
nii o are puritatea acetilenei. în 
acest scop o instalație specială a- 
sigură prin purificare o acetilenă cu 
o concentrație de peste 99 la sută.

Clorura de vinii obținută din ace
tilenă și acid clorhidric este desti
nată fabricării a 36 000 tone policlo- 
rură de vinii în două mari tipuri : 
emulsie și suspensie și 1 000 tone 
perclorvinil utilizate la izolări anti- 
acide.

în prezent, la Borzești funcțio
nează linia de fabricare a tipului 
emulsie, cu o capacitate anuală de 
producție de 12 000 tone. La linia de 
producere a policlorurii de vinii tip 
suspensie, cu o capacitate anuală 
de 24 000 tone, se desfășoară încă 
lucrări de construcție. Instalația 
urmează să intre în funcțiune în 
cursul acestui an. La instalația de

COMBINATUL AVICOL
DE LA CREVEDIA

Preocuparea permanentă a parti
dului pentru dezvoltarea agricultu
rii, măsurile luate în vederea dotării 
ei cu mijloace tehnice moderne are 
drept scop creșterea producției vege
tale și animale, ridicarea productivi
tății muncii, îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării populației cu produ
se agroalimentare. In această direc
ție un rol important au gospodă
riile de stat, cărora le revine sarcina 
de a livra cantități tot mai mari de 
cereale, carne, lapte și alte produse 
la un preț de cost cît mai redus. In 
realizarea acestui scop o mare în
semnătate are concentrarea investi
țiilor ce se fac în gospodăriile de 
stat pentru creșterea animalelor și 
păsărilor în ferme de tip industrial. 
Această orientare a început să se 
concretizeze prin construirea unor 
combinate și complexe zootehnice de 
mare capacitate din care unele au 
intrat în funcțiune. Primele rezulta
te obținute confirmă justețea acestei 
orientări. Este edificatoare expe
riența dobîndită de combinatul a- 
vicol de la Crevedia.

REZULTATE CONCLUDENTE
Situat în apropierea Capitalei și 

aparținînd Trustului central al gos
podăriilor de stat, acest combinat este 
un centru important de îmbunătăți
re și înmulțire a celor mai producti
ve rase de păsări, de stabilire a ce
lor mai eficiente metode de sporire 
a producției de ouă și carne de pa
săre. în cursul anului trecut, com
binatul a obținut o producție totală 
de 14,5 milioane ouă și a livrat pen
tru popularea complexelor avicole 
din diferite gospodării de stat 237 000 
de păsări de reproducție cu 
însușiri productive superioare. Anul 
trecut, în cadrul sectorului indus
trial al combinatului, s-a realizat o 
producție medie de 258 ouă de fie
care găină, față de 225 cît prevedea 
planul anual. Producția medie reali
zată aici este mult superioară ce
lei obținute de alte gospodării 
de stat, crescătoare de păsări. De a- 
semenea, prețul de cost al ouălor 
este cu aproape 50 la sută mai scă
zut decît în alte gospodării. Astfel, 
producția de ouă și carne de pasăre 
este mai ridicată iar prețul de cost 
mai redus față de alte gospodării 
care cresc păsări în condiții obișnui
te, cum sînt G.A.S. Progresul-Doro- 
hoi, G.A.S. Giarmata-Banat, G.A.S.

desfășoară probeleperclorvinil se 
tehnologice.

Noua fabrică 
vinii de la Borzești are un grad de 
automatizare la nivelul celor mai 
moderne unități de acest gen exis
tente în alte țări.

Din policlorura de vinii produsă 
la Borzești fabricile de prelucrare a 
maselor plastice din țară pot realiza 
o gamă variată de produse pentru 
industrie, construcții, agricultură.

Lucrările de construcție și montaj 
ale noii unități chimice au fost execu
tate de întreprinderile de speciali
tate aparținînd Direcției generale 
de construcții și montaje pentru 
uzine chimice și rafinării din Minis
terul Industriei Petrolului și Chi
miei. (Agerpres)

de polidorură de

Prezentarea scrisorilor de acreditare

La 10 martie 1964, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit 
pe trimisul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Japoniei la Bucu-

valoroasă ex- 
industrială a

Banu Mărăcine, regiunea Oltenia, și 
altele.

însoțiți de ing. Petre Bădulescu, 
directorul combinatului, să vizităm, 
sector cu sector, acest complex avi
col care a acumulat o 
periență în creșterea 
păsărilor.

Iată în prim plan
a clădirilor cu parter și 3 etaje, ase
mănătoare în exterior cu blocurile 

silueta înaltă

O parle din blocurile șl halele pentru păsări ale combinatului avicol de la Crevedia Foto : A. Cartojan

de locuințe. Interiorul fiecărui bloc 
cuprinde mai multe hale moderne în 
care mii de păsări grupate pe vîrste 
și rase, nu au altceva de făcut de- 
cît să consume furajele combinate 
și să le transforme în cantități cît 
mai mari de ouă sau carne. Numai 
2 blocuri de cîte patru nivele 
și altul cu 2 nivele, însumînd în to
tal 20 de hale de creștere, adăpos
tesc 50 000 de găini ouătoare. Alte 
blocuri permit creșterea unui mi
lion de pui pe an, în 4 serii. Sectorul 
industrial, așa cum pe bună dreptate 
este numit de către muncitoarele și 
specialiștii de aici, este completat de 
alte hale, unde se află sectorul de 
reproducție și stațiunea de incu
bație.

La Crevedia vizitatorii sînt cît se 
poate de rari, iar odată ajunși acolo, 
sînt supuși regulilor de dezinfecție

șOOW *

Cartea prin poștă
Aproape 7000 de colete, cu lucrări 

din cele mai diverse domenii, por
nesc lunar de la librăria „Cartea 
prin poștă“ spre cele mai îndepăr
tate sate ale țării. Cei peste 40 000 
de prieteni permanenți ai librăriei 
primesc regulat materialele de in
formare bibliografică, —■ cataloage, 
pliante, planuri editoriale, buletinul 
„Cărți noi" etc, care îi anunță din 
vreme despre volumele apărute sau 
în curs de apariție. După consulta
rea acestor materiale, solicitantul 
trimite o scrisoare și în cel mai 
scurt timp primește cartea dorită. 
Plata cărților se efectuează în mo
mentul primirii coletului. Anul tre
cut, librăria, a expediat aproape 
80 000 de colete cu cărți.

cuvîntările

rești, Takeso Shimoda, 
prezentat scrisorile de acreditare. 
(în pagina a III-a 
rostite).

care și-a

care sînt respectate cu strășnicie. De 
fapt, locul porților obișnuite l-au luat 
filtrele sanitare dotate cu bazine pen
tru dezinfectarea roților de la auto
vehicule și cutii cu burete de mate
rial plastic îmbibat cu soluții de for
mol sau sodă caustică. Filtrul sanitar 
este dotat și cu încăperi și dulapuri 
pentru schimbarea îmbrăcăminții o- 
bișnuite a îngrijitoarelor de păsări 
cu echipament de protecție. Dezin- 

fecția de rigoare înseamnă permisul 
de intrare în combinat.

Tot în scopul apărării sănătății 
păsărilor, combinatul dispune de un 
laborator veterinar bine utilat. Aici 
medicul veterinar Veronica Miha- 
lache execută cu multă pricepere di
ferite examene bacteriologice și mi
crobiologice, analize chimice etc.

UH PUNCT DE PLECARE: 
SELECȚIA

Productivitatea înaltă a păsărilor 
are ca punct de plecare munca 
minuțioasă de selecție care a dus la 
ameliorarea însușirilor productive 
ale liniilor și raselor existente. La 
combinatul de la Crevedia, sectorul 
de elită nu cuprinde mai mult de 
1 800 de găini, dar el stă la baza in

ca delegația Partidului Muncitoresc Romîn
PEKIN 10 (Agerpres). — In după- 

amiaza zilei de marți, tovarășul Mao 
Tze-dun, președintele Comitetului 
Central al P. C. Chinez, a avut o în- 
tîlnire în palatul Adunării Populare 
cu delegația Partidului Muncito
resc Romîn, alcătuită din tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, conducătorul 
delegației, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica. La întîlni- 
re au participat, de asemenea, per
soanele care însoțesc delegația, pre
cum și echipajul avionului romînesc 
cu care călătorește delegația. A fost, 
de asemenea, prezent ambasadorul 
R. P. Romîne la Pekin, Dumitru 
Gheorghiu.

Tovarășul Mao Tze-dun a avut o 
convorbire prietenească cu membrii 
delegației.

La întîlnire au fost de față 
membrii delegației Partidului Comu
nist Chinez — tovarășii Liu Șao-ți, 
conducătorul delegației, Den Siao- 
pin, Pîn Cijen, Kan Șen.

Delegația P.M.R. va face o vizită in R.P.D. Coreeană

de Ja moartea lui Mihail Eminescu
In vederea comemorării a 75 de 

ani de la moartea marelui poet Mi
hail Eminescu, clasic al literaturii 
romîne, Consiliul de Miniștri a apro
bat, printr-o hotărîre, instituirea u- 
nui Comitet național și un plan de 
măsuri privind organizarea acestei 
comemorări.

Marți a avut loc la Casa Scriito
rilor din Capitală ședința de consti
tuire a Comitetului național pentru 
organizarea comemorării a 75 de 
ani de la moartea lui Mihail Emi
nescu.

Din comitet fac parte acad. Tudor 
Arghezi, președinte de onoare al 
Uniunii Scriitorilor, acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, A- 
lexandru Bălăci, prorector al Uni
versității București, acad. Mihai Be- 
niuc, președintele Uniunii Scriitori
lor, Demostene Botez, vicepreședin
te al Uniunii Scriitorilor, Ion Brad, 
scriitor, Otilia Cazimir, scriitoare, 
acad. George Călinescu, directorul 
Institutului de istorie literară și 
folclor al Academiei R.P.R., acad. 
Emil Condurachi, directorul Institu
tului de arheologie al Academiei 
R.P.R., Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Alexandru Dima, pro
fesor universitar, Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozitorilor, 
acad. Victor Eftimiu, scriitor, Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariști
lor, Dumitru Ignea, scriitor, acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al A- 
cademiei R.P.R., George Ivașcu, di
rectorul revistei „Contemporanul“, 

dicilor înalți obținuți în sectorul a- 
vicol industrial. Aici se cresc numai 
păsări în rasă curată și diferite linii 
în cadrul aceleiași rase, caracterizate 
printr-o înaltă productivitate și cu 
cele mai valoroase însușiri.

In hale și compartimente separate 
se cresc 5 linii productive din rasa 
Rock Alb, precum și rasa Cornish, 
specializate pentru producția de car
ne. Găinile din aceste linii și rase 
ajung la vîrsta de 6 luni la o greu
tate medie de 3,2 kg, iar cocoșii — 
la 4,5 kg. în alte compartimente sînt 
păsări din liniile 5 și 6 ale rasei Leg
horn, mult mai mici ca greutate, dar 
specializate pentru producția de ouă. 
Din fiecare linie și rasă au fost a-

Ing. Constantin BORDEIANU

(Continuare în pag. III-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului OTTO GROTEWOHL

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă rog 
să primiți, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne și al meu personal, un salut tovărășesc și cele mai cordiale 
felicitări.

Vă urez, din toată inima, stimate tovarășe Grotewohl, multă sănă
tate, viață lungă și noi succese in activitatea rodnică pe care o desfășu- 
rați pentru înflorirea continuă a Republicii Democrate Germane, pentru 
întărirea prieteniei frățești dintre popoarele țărilor noastrexpientru vic
toria cauzei păcii și socialismului,

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Marți seara, președintele Mao 
Tze-dun a oferit un dineu în cinstea 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., conducătorul delegației, și 
a membrilor delegației — tovarășii 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

La dineu au fost invitate persoană 
care însoțesc delegația.

Au participat tovarășii Liu Șao-ți, 
vicepreședinte al C.C. al P-C. Chinez, 
Den Siao-pin, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, Pîn Cijen, Li 
Fu-ciun, Li Sian-nian, Tan Cijen- 
lin, membri ai Biroului Politic, Kan 
Șen, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, Ian 
Șan-kun, membru supleant al Se
cretariatului C.C. al P.C. Chinez, 
U Siu-țiuan, membru al C.C. al P.C. 
Chinez.

la invitația C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, o vizită prietenească în 
R. P. D. Coreeană.

acad. Ion Jalea, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, Alexandru Je- 
beleanu, scriitor, acad. Mihail Jora, 
compozitor, Kovăcs György, scriitor, 
Létay Lajos, scriitor, George Ma- 
covescu, profesor universitar, acad. 
D. Panaitescu Perpessicius, directo
rul Muzeului literaturii romîne, Ion 
Pas, președintele Comitetului de Ra
diodifuziune și Televiziune, acad. 
Mihail Ralea, președintele Institutu
lui romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, Aurel Rău, scriitor, 
Alfred Margul Sperber, scriitor, 
acad. Zaharia Stancu, scriitor, Szem- 
lér Ferenc, scriitor, Andrei Vela, 
director general al Agerpres, acad. 
Tudor Vianu, secretar general al 
Comisiei Naționale a R. P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
prevede ca Uniunea Scriitorilor să 
organizeze în colaborare cu alte in
stituții culturale, între 5 și 15 iunie, 
„Zilele Mihail Eminescu“, în cadrul 
cărora se vor desfășura acțiuni me
nite să contribuie la adîncirea cu
noașterii și studiului operei lui Mi
hail Eminescu, la răspîndirea ei în 
străinătate.

Cu acest prilej vor avea loc sesiu
nea festivă comună a Academiei 
R. P. Romîne și Uniunii Scriitorilor ; 
deschiderea expoziției „Eminescu“ 
la Muzeul literaturii romîne ; pre
miera piesei „Eminescu“ de Mircea 
Ștefănescu la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" ; simpozioane urmate de 
programe artistice în Capitală și în 
principalele orașe din țară, în cadrul 
cărora vor conferenția personalități 
ale vieții . noastre literar-culturale ; 
în întreprinderi, instituții, școli, case 
de cultură, cluburi și cămine cultu
rale vor fi organizate conferințe pe 
tema „M. Eminescu — luceafărul 
poeziei romînești“. în universități 
muncitorești și populare vor avea loc 
expuneri despre viața și opera lui 
Mihail Eminescu ; Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor va 
emite o serie de mărci poștale „Emi
nescu" ; se vor edita mai multe vo
lume cuprinzînd operele de bază ale 
poetului, precum și studii de critică 
și istorie literară privind creația 
eminesciană.

(Agerpres)

BERLIN
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Modernizări de drumuri 

cu cheltuieli reduse
Rețeaua de drumuri a regiunii 

București însumează peste 6 000 km, 
ea avînd de asigurat un trafic im
portant, în continuă creștere. Numai 
în ultimii zece ani volumul trans
porturilor de mărfuri și de călători 
pe drumurile regiunii a înregistrat 
un spor de circa 20 de ori.

îmbunătățirea stării drumurilor a 
constituit și constituie o preocupare 
de seamă a sfatului popular și a în
treprinderii regionale de specialita
te. Anul trecut s-au asfaltat aproa
pe 50 km de drumuri. Pentru men
ținerea drumurilor în bună stare 
s-au executat lucrări de întrețineri 
prin scarificare și reprofilare cu 
aștemere de material pietros. în 
mod experimental s-au făcut între
țineri de drumuri prin consolidarea 
împietruirii existente cu bitumină 
sau țiței asfaltos.

în acțiunea de modernizare am 
pornit de la faptul că metodele de 
întreținere și consolidare ce se prac
tică în prezent — încărcarea Cu pia
tră sau balast a părții carosabile — 
nu mai pot ține pasul cu nevoile 
sporite ale circulației, cu cerințele 
utilizării raționale a mijloacelor 
moderne de transport. Socotind 
un consum de cel puțin 120- 
150 mc material pietros pe km 
(care esté o limită inferioară) pen
tru împiedicarea distrugerii drumu
rilor e nevoie anual de circa 900 000 
mc sau 1 350 000 tone. Cu acest ma
terial însă nu se înlătură decît pen
tru scurtă vreme deficiențele și nu
mai ale unei mici părți din rețeaua 
de drumuri împietruite. Am consi
derat că prin trecerea progresivă 
și susținută la metode îmbunătățite 
de consolidare, prin utilizarea pro
duselor bituminoase sau altele, se 
pot obține rezultate bune la drumu
rile cu circulație mai redusă și, tem
porar, la cele mai solicitate, pînă la 
modernizarea lor.

Pornind de la stadiul actual al 

în timpul lucrului Ia unul din drumurile la care s-a folosit varul ca 
stabilizator

tehnicii rutiere, ne-am propus să 
extindem metodele avansate de con
strucție, pentru a îmbunătăți în- 
tr-un timp scurt rețeaua de dru
muri. Activitatea sectorului de dru
muri este orientată în două direcții 
principale. în primul rînd este 
vorba de împiedicarea degradării 
drumurilor existente și păstrarea 
împietruirii prin aplicarea de stra
turi bituminoase sau prin stabili
zări ușoare cu var și ciment. In al 
doilea rînd, la drumurile mai solici
tate se trece la modernizarea lor, 
folosindu-se soluții cît mai economi
ce care să nu necesite cantități con
siderabile de material pietros. A- 
ceasta pentru că în condițiile relie
fului regiunii București materialul 
pietros trebuie adus de la distanțe 
mari, cu cheltuieli destul de însem
nate.

Pentru rezolvarea acestei proble
me am mers pe linia introducerii 
pămînturilor stabilizate la moderni
zarea drumurilor. începînd din 1957 
și pînă în prezent s-au făcut stra
turi importante din pămînt stabilizat 
pe 130 km. De asemenea, s-au 
executat și drumuri moderne cu 
covoare asfaltice pe fundație clasică 
în lungime de circa 80 km.

Folosind metoda stabilizării solu
rilor ca straturi de fundație, s-a pu
tut reduce cu mult prețul de cost 
față de soluțiile tradiționale. La tra
seele îndepărtate de stații C.F.R. și 
de surse de materiale pietroase, 
cum a fost cazul drumului Amara — 
Grivița, prețul de cost pe km de 
drum s-a redus cu peste 100 000 lei. 
în afară de aceasta, prin mecaniza
rea lucrărilor s-a obținut o viteză 
de execuție ridicată, caracteristică 
noilor metode de modernizare a 
drumurilor.

în viitor urmărim să folosim și 
alte metode de stabilizare la care 
nu se folosește ciment ca stabi
lizator. Este vorba de utiliza
rea bitumului sub formă de sus

pensie de produse brute ca țițeiuri 
și bitumină, cît și folosirea varului 
singur sau în cadrul unor stabili
zări mixte.

în ce privește întreținerea drumu
rilor s-au făcut primele experimen
tări pe drumul Balotești — Sanato
riul Balotești cu materiale bitumi
noase folosind, pe unele sectoare, 
stabilizarea cu var și bitumină fără 
nici un adaus de material pietros. 
Pe alte sectoare s-a aplicat bitumină 
și, în parte, țițeiuri asfaltoase. Aces
te metode de întreținere au o efi
ciență economică ridicată ; păstrînd 
împietruirea existentă, costul lor 
este de numai circa 30 000—50 000 lei 
pe km. Totodată, se asigură o circu
lație mult mai ușoară. în acest an 
se va trece la întreținerea cu mate
riale bituminoase a unor trasee în 
lungime de circa 100—150 km.

Constructorii din regiunea noastră 
au de executat anul acesta lucrări 
de modernizări pe aproape 30 de km. 
în același timp vor efectua lucrări 
mecanizate de întreținere a drumu
rilor prin scarificare, reprofilare și 
cilindrare, pe o lungime de peste 
1100 kilometri. Se va extinde me
toda întreținerii drumurilor cu bi
tumină și țiței asfaltos pe șoselele 
Călărași — Fetești, Bolintin Deal — 
Crevedia și altele în lungime de 100 
km.

Comitetul executiv al sfatului 
popular ' regional a luat din vreme 
o seamă de măsuri organizatorice 
în vederea realizării în bune condi
ții a lucrărilor planificate. încă 
din luna decembrie a anului trecut, 
toți beneficiarii au primit planurile 
valorice și fizice defalcate pe obiec
tive și raioane. împreună cu șefii de 
secțiuni din cadrul raioanelor s-a 
analizat și stabilit modul de întreți
nere a fiecărui drum în funcție de 
importanța lui de circulație. A fost 
deschisă la timp finanțarea și se lu
crează la terminarea drumului Ho
tarele — Greaca și a podului de be
ton armat de peste rîul Ialomița din 
raionul Fetești. Au fost revizuite și 
reparate o mare parte din utilajele 
existente și s-au făcut comenzile 
necesare pentru dotarea șantierelor 
cu noi utilaje. După pțimirea repar
tițiilor de materiale s-a luat le
gătură cu întreprinderile industriei 
locale din regiune, și din regiunile 
Dobrogea și Ploiești pentru procu
rarea de piatră spartă și balast.

Intervenind la timp, operativ, în 
toate problemele ce se vor ivi în 
timpul executării lucrărilor, intro- 
ducînd tot mai larg procedeele a- 
vansate de muncă în modernizarea 
și întreținerea drumurilor, dezvol- 
tînd și aplicînd experiența acumu
lată în ultimii ani, vom obține o 
îmbunătățire continuă a stării dru
murilor din regiunea noastră. Avem 
asigurate toate condițiile pentru 
realizarea în întregime, la timp și cu 
cheltuieli reduse, a tuturor lucrări
lor stabilite în planul pe acest an.

Vasiie SÎRBU 
vicepreședinte 

al Sfatului popular regional 
București

Elevi ai școlii tehnice horticole de pe lingă Stațiunea experimentală hortiviticolâ din Miniș Ia o ord de laborator.

FRUNTAȘ ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
UN TITLU DE CINSTE
(Urmare din pag. I-a) 

sigură a obținerii unor noi și însem
nate succese în lupta pentru înfăp
tuirea Directivelor celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului.

în cursul acestui an, industria 
constructoare de mașini a țării va 
asimila și va introduce în fabricație 
noi tipuri de mașini-unelte, utilaje 
tehnologice pentru industria chimi
că și alimentară și alte instalații 
complexe de un ridicat nivel teh
nic. Harnicele colective ale între
prinderilor constructoare de mașini 
au acumulat o prețioasă experien
ță și dispun de toate condițiile ne
cesare pentru a îndeplini cu cinste 
această importantă sarcină. Se va 
continua în ritm susținut acțiunea 
de modernizare a utilajelor exis
tente, a produselor aflate în fabri
cație.

Peisajul industrial al patriei se 
va îmbogăți cu noi obiective. Sta
tul a investit numai în acest an 
fonduri mai mari cu 4.3 miliarde 
decît în 1963. Partidul și guvernul 
au orientat în mod just concentrarea 
investițiilor în direcția marilor o- 
biective, pentru accelerarea execu
ției și punerea în funcțiune în pri
mul rînd a lucrărilor începute. A- 
ceasta impune constructorilor să 
deschidă drum larg metodelor îna
intate, industriale, de lucru, să 
respecte întocmai graficele de exe
cuție, asigurînd aprovizionarea con
tinuă și ritmică cu utilaje și ma
teriale, cu documentație tehnică. 
Constituie o îndatorire de cinste ca 
acele obiective care figurează pe a- 
genda anului ’64 să fie date în fo
losință la termenele prevăzute în 
plan.

Lupta pentru continua îmbună
tățire a calității produselor, pentru 
realizarea de economii reprezintă 

un larg și generos cîmp al activi
tății muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din fabricile și uzinele 
țării.

în domeniul agriculturii efortu
rile sînt îndreptate spre creșterea 
în continuare a producției de ce
reale, sporirea șeptelului, dezvolta
rea tuturor ramurilor agricole.

Cei vrednici sînt în frunte ! Și 
cu atît mai mare le este meritul cu 
cît experiența lor valoroasă nu o 
păstrează sub lacătul individualis
mului ci o împărtășesc cu dragă 
Inimă tovarășilor de muncă, însufle
țiți de dorința de a spori mereu 
rîndurile fruntașilor.

Organele și organizațiile de par
tid, sindicale și U.T.M. sînt chema
te să manifeste întreaga lor iniția
tivă creatoare pentru ca marele și 
puternicul detașament al fruntașilor 
să crească tot mai mult. Astăzi, în 
întreaga țară se ridică zeci și zeci 
de mii de oameni ai muncii spre 
acest titlu de cinste. Mărturie stau 
nenumăratele echipe, brigăzi și 
chiar sectoare întregi care obțin 
succese remarcabile în întrecerea 
socialistă. Cu cît ștafeta experienței 
înaintate va fi preluată de tot mai 
multe mîini harnice de oameni ai 
muncii, succesele în întrecerea so
cialistă vor fi mereu mai mari.

Urmînd minunatul exemplu al 
fruntașilor, oamenii muncii din fa
brici și uzine, de pe marile șantiere 
ale construcției socialiste, din gospo
dăriile de stat și stațiunile de ma
șini și tractoare sînt hotărîți să în
deplinească angajamentele mobiliza
toare pe care și le-au luat în acest 
an, penultimul din șesenal, să în- 
tîmpine cea mai mare sărbătoare 
națională a Romîniei, ziua de 23 
August, cu noi și însemnate reali
zări, traducînd neabătut în viață 
politica partidului și guvernului.

TEÂTRE*CINEMA
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P Romîne : Tosca — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale“ (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Mașina de scris — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara" (Sala din 
bd. Magheru) : Act venețian — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Zizi și... formula 
ei de viață — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Orcstia — (orele
19.30) ; (Sala Studio, din str. Alex. Sahia 
nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Șeful secto
rului suflete — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-G-iUleștl : Gaițele — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copii și ti
neret : Ocolul pămîntului în 80 de zile 
— (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Cîntă țara mea — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Academiei) : 
Povestea porcului — (orele 16). Circul 
de stat : Non Stop-1964 — (spectacol pre
zentat de artiștii Circului din Praga — 
orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Dezrădă- 
cinații : ReDUbllca (9,45; 12; 14,15; 16,45; 
19; 21,15), Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45),  Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20.30). 
Iolantha : Carpați (10; 12; 14; 16), Ex
celsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Foto Haber : 
București (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30;
20,45),  Tomis <9,15; 11.30: 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Arta (10,15; 12,30), Floreasca (10,30; 
16; 18,15; 20,30), Modern (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20 45). Vi-1 prezint pe Ba
luev — cinemascop : Festival (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30) Scano Boa : Ciu
lești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (10| 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Doamna 
Tu Hau : victoria (10.15; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,45), Crîngași (16; 18,15;
20,30),  Flacăra (16: 18; 20), Cosmos (16; 
18; 20). Seara prietenilor filmului : Car
pați (orele 19). Locotenent Cristina : 
Central (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20.45), 
Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). O- 
mul cu ricșa — cinemascop : Lumina 
(de la orele 9 la orele 14 rulează în 
continuare ; 16,15; 18,30; 20,45). Cascada 
diavolului : Union (16: 18,15; 20,30). Dru
mul Sării (15,30; 17,45; 20). Program de 
filme pentru copii ; Doina (orele 10). 
Hoțul din San Marengo : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Vitan (15; 17; 19;

20,45).  Uimitorul e alături, Chopin în 
patrie, Sport nr. 1/1964 : Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare ; 19; 21). Renul alb ; înfrăți
rea între popoare (10; 16; 18; 20), Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Viață sportivă : Cultu
ral (14,30; 17,30; 20,30), Volga (10; 12,15; 
15; 17,45; 20,30). Noi doi, bărbații : Dacia 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Rusalka 
— cinemascop : (16; 18,15; 20,30). Era
noapte la Roma (ambele serii) : Bucegl 
(10; 13; 16,15; 19,30), Cotroceni (16; 19,15). 
Haiducul de pe Ceremuș : unirea (16; 
18,15; 20,30). Magazin film : Munca (15; 
17; 19; 21). Valsul nemuritor : Popular 
(18; 18,15; 20,30) Raidul vărgat : Arta 
(15; 17; 19; 21). Podul : Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Misterele Parisului — cinema
scop : Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). 
Pași spre lună : Viitorul (16; 18,15; 20,30), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Pisica de 
mare : Colentina (16; 18; 20). Agatha, 
lasă-te de crime ! : Lira (15; 17; 19;
20,45).  Inculpatul „1 040“ : Ferentari (15; 
16,45; 18,30; 20,15). Călătorie în aprilie s 
Pacea (16; 18; 20).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor 

în Moldova. Cerul a fost variabil, mal 
mult noros în sudul și estul țării. Tem
porar s-a produs ceață, mai ales în pri
ma parte a zilei. Cu totul izolat s-a 
semnalat chiciură. Vîntul a suflat în ge
neral slab, cu intensificări locale în 
Banat, Muntenia și Dobrogea. Tempera
tura aerului ia ora 14 oscila între plus
7 grade la Lugoj, Caransebeș, Petroșani 
șl minus 7 grade la Toplița. In Bucu
rești ; Vremea s-a menținut relativ rece 
și cețoasă, mai ales în prima parte a 
zilei. Cerul a fost mai mult noros. Vîn
tul a suflat potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura maximă zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, ÎS 
și 14 martie. în țară : Vremea se încăl
zește ușor. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros, în nord-vestul țării. Vor 
cădea precipitații slabe, izolate. Vînt 
slab. Temperatura continuă să crească 
ușor. Minimele vor fi cuprinse între 
zero și minus 10 grade, izolat mai cobo- 
rîte, iar maximele între minus 2 și plus
8 grade. Dimineața ceață. In București : 
Vremea se încălzește ușor. Cerul va fl 
variabil. Vînt slab. Temperatura în 
creștere ușoară.

0 VALOROASĂ CULEGERE OE STUD
„PROBLEME ALE CREĂRII Șl DEZVOLTĂRII BAZEI TEHNICE-MATERIALE

A SOCIALISMULUI ÎN R. P. R."

în etapa actuală de dezvoltare 
a țării noastre, etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste, eforturile 
principale ale poporului munci
tor sînt îndreptate spre dezvol
tarea bazei tehnice-materiale a 
socialismului, obiectiv principal al 
planului economic pe 1960—1965 
stabilit de cel de-al IlI-lea 
Congres al partidului. Lucrarea 
„Probleme ale creării și dez
voltării bazei tehnice-materiale a 
socialismului in R.P.R." apărută în 
Editura Academiei R.P.R., sub egida 
Institutului de cercetări economice, 
este de aceea deosebit de actuală.

Concepută ca o culegere de studii, 
lucrarea tratează numeroase aspecte 
importante ale experienței acu
mulate de poporul nostru în o- 
pera de construire a socialismului. 
Ea aduce o contribuție însemnată la 
analiza concretă a unor probleme 
majore ale creării și dezvoltării ba
zei tehnice-materiale a socialismului.

Din lucrare se desprinde dar 
ca o caracteristică esențială a 
procesului de construire a socia
lismului în Romînia — indus
trializarea în ritm susținut. Stu
diul semnat de prof. Roman Mol
dovan, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, și C. 
Grigorescu, evidențiază că industria
lizarea socialistă, izvorîtă dintr-o 
necesitate obiectivă, a reprezentat și 
reprezintă veriga hotărîtoare în 
crearea și dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, în asigu
rarea victoriei relațiilor de producție 
socialiste la orașe și sate. în același 
timp, industrializarea socialistă con
stituie factorul esențial care accele
rează apropierea țării noastre de ni
velul țărilor mai dezvoltate. Se de
monstrează că egalizarea nivelurilor 
de dezvoltare a țărilor socialiste 
poate fi realizată numai prin creș
terea cu precădere a industriei grele 
și, în cadrul ei. a industriei con
structoare de mașini în fiecare țară.

în studiu sînt reliefate principale
le trăsături ale politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn de industriali
zare socialistă a țării și anume ; 
promovarea consecventă a creșterii 
cu precădere a producției mijloace
lor de producție, concentrarea efor
turilor principale spre ramurile 
hotărîtoare ale industriei, dezvolta
rea forțelor de producție pe baza 
celor mai noi descoperiri ale științei 
și tehnicii, electrificarea, mecaniza

rea complexă, automatizarea și chi
mizarea producției ; valorificarea cît 
mai deplină și la un nivel superior 
a resurselor naturale ; amplasarea 
rațională a forțelor de producție pe 
teritoriul țării.

Folosindu-se un bogat material 
statistic, se arată că producția in
dustrială a crescut în perioada 
1951—1962 într-un ritm mediu anual 
de 13,3 la sută, determinînd sporirea 
produsului net realizat în industrie 
de 4,8 ori, iar a ponderii sale în ve
nitul național de la 30,8 la sută în 
1938 la 48,8 la sută. Autorii insistă 
asupra ramurilor hotărîtoare ale in
dustriei grele : construcția de ma
șini, metalurgia, chimia, energetica, 
în cadrul industriei, grupa A, a 
cărei producție a crescut din 1938 
pînă în 1962 de 9,1 ori, a ajuns la o 
pondere de 62,8 la sută (față de 45,5 
la sută în 1938), iar industria con
strucțiilor de mașini și prelucrării 
metalelor la 26,3 la sută (față de 
10,2 la sută îh 1938). Partidul și sta
tul acordă în același timp atenție 
dezvoltării industriei bunurilor de 
larg consum, a cărei producție a 
fost în 1962 de 4,4 ori mai mare de
cît în 1938.

Dezvoltarea puternică a industriei, 
și în primul rînd a industriei grele, 
a asigurat creșterea și perfecțio
narea forțelor de producție, dezvol
tarea proporțională a tuturor ramu
rilor economiei naționale, înaintarea 
continuă, echilibrată, pe o bază ma
terială trainică, a întregii economii.

Sînt prezentate și alte consecințe 
ale industrializării socialiste : mări
rea numerică a clasei muncitoare, 
ridicarea calificării lucrătorilor, creș
terea productivității muncii sociale, 
sporirea rapidă a venitului național, 
dezvoltarea multilaterală a regiuni
lor și specializarea economiei lor, 
urbanizarea populației, îmbunătă
țirea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al poporului.

Pe baza experienței țării noastre, 
autorii demonstrează că dezvoltarea 
economiei pe calea socialismului 
creează condițiile obiective pentru 
formarea fondurilor necesare indus
trializării, subliniind totodată că în 
anii democrației populare o contri
buție însemnată la creșterea pu
ternică a industriei a avut-o cola
borarea cu celelalte țări socialiste.

Lucrarea subliniază în mod jus
tificat roiul investițiilor, ca pîr- 
ghie însemnată în asigurarea dez

voltării rapide și proporționale a 
economiei naționale. Arătînd că în 
1961 volumul investițiilor a fost de 
peste 5 ori mai mare decît în 1950, 
studiul semnat de R. Săveanu,
M. Părăluță și P. Jica înfățișea
ză orientarea investițiilor pe ra
muri economice, caracteristica prin
cipală a acestei orientări fiind a- 
tenția deosebită ce se acordă in
dustriei. Studiul face o analiză multi
laterală a eficacității economice a 
investițiilor, pe baza unor corelații 
foarte concludente. Sporirea efi
cienței investițiilor industriale este 
exprimată sintetic prin aceea că 
unei creșteri a acestora în perioada 
1952—1960 într-un ritm mediu a- 
nual de 11,9 la sută, i-a corespuns 
un ritm al producției de 13 la 
sută. Se remarcă faptul că în 
determinarea corelațiilor și indi
catorilor eficienței, autorii folosesc 
o serie de metode de calcul noi, care 
nu au mai fost folosite pînă în pre
zent în acest domeniu. Considerăm 
că ar fi fost necesară tratarea mai 
largă a eficienței investițiilor, 
insistîndu-se mai mult asupra aspec
telor eficacității economice din punct 
de vedere al întregii economii na
ționale, întrucît, după cum se știe, 
partidul și statul nostru abordează 
această problemă în mod complex ; 
paralel cu calculele de eficiență eco
nomică. care reflectă principiul e- 
fectului economic maxim cu chel
tuieli minime, în planificarea eco
nomiei naționale se ține seama de 
necesitatea dezvoltării tuturor ra
murilor pe baza tehnicii moderne, 
de stabilirea unui raport just între 
industrie și agricultură, de folosirea 
rațională a brațelor de muncă, de 
repartizarea teritorială a forțelor de 
producție.

Eficacitatea activității economice 
din țara noastră este exprimată și 
prin creșterea continuă a producti
vității muncii, factorul esențial în 
acest domeniu constituindu-1 intro
ducerea consecventă a tehnicii noi în 
toate ramurile economiei naționale. 
Studiul semnat de P. Veiner și D. 
Paulescu pune în lumină consec
vența cu care partidul și statul nos
tru urmăresc ridicarea producției 
industriale la nivelul tehnicii celei 
mai înaintate. Autorii expun pe larg 
realizările obținute în diverse ramuri 
ale economiei naționale în ce 
privește extinderea mecanizării și 
automatizării, ridicarea gradului de 
înzestrare cu energie electrică a pro

ducției, reutilarea întreprinderilor 
existente și înzestrarea noilor între
prinderi cu utilaje și agregate la 
nivelul celor mai noi realizări ale 
tehnicii, aplicarea în producție a 
proceselor tehnologice moderne.

Se știe că în înzestrarea econo
miei naționale cu tehnica modernă, 
un rol deosebit de important re
vine industriei constructoare de 
mașini. Studiul înfățișează succe
sele obținute de industria cons
tructoare de mașini în îmbună
tățirea și ridicarea nivelului teh
nic al mașinilor, utilajelor, insta
lațiilor și aparatelor. Nu se subli
niază însă în suficientă măsură ne
cesitatea folosirii cît mai largi și 
mai operative a realizărilor tehnice 
pe plan mondial. Or, calea cea mai 
scurtă și cea mai eficientă de dotare 
a industriei noastre cu tehnica nouă 
este asimilarea de mașini și utilaje 
pe baza documentațiilor tehnice și a 
licențelor de producție pentru cele 
mai perfecționate tipuri existente 
pe plan mondial. în cuvîntarea sa 
la conferința organizației de par
tid a orașului București, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că 
„vom cîștiga însutit și vom merge 
mult mai repede în reutilarea între
prinderilor dacă vom evita irosirea de 
timp, energie și bani pentru a inven
ta lucruri care sînt de acum inven
tate, pentru a căuta soluționarea u- 
nor probleme care sînt deja rezol
vate“.

Pe drept cuvînt, studiul sublinia
ză că în condițiile actuale, dezvol
tarea chimiei și îndeosebi a ramuri
lor chimiei de sinteză se impune ca 
una din condițiile primordiale ale 
progresului tehnic. Se arată că 
încă din primii ani de economie pla
nificată, partidul și guvernul s-au 
preocupat de dezvoltarea susținută a 
industriei chimice, menită să valo
rifice la un nivel ridicat resursele 
naturale ale țării, să producă îngră
șăminte chimice pentru agricultură, 
noi materii prime și materiale pen
tru necesitățile industriei, să lăr
gească gama bunurilor de consum.

Din întregul studiu rezultă con
cludent atît marele progres realizat 
în ridicarea nivelului tehnic al eco
nomiei noastre, cît și schimbările 
produse în structura industriei, care 
capătă treptat trăsăturile caracteris
tice țărilor industriale înaintate.

Un alt aspect al procesului de 
creare și dezvoltare a bazei tehnice- 
materiale .a socialismului în țara 
noastră — valorificarea rațională și 
superioară a resurselor naturale — 
este analizat pe larg în studiul Iui 
I. Desmireanu. In antiteză cu politi
ca regimului burghezo-moșieresc de 
exploatare prădalnică a resurselor 
naturale ale țării, în studiu se relevă 
folosirea rațională a acestor resurse 
în anii construcției socialiste, cînd 
s-au creat condiții obiective pentru 
valorificarea lor superioară în inte
resul poporului. Fondurile însemnate 

alocate pentru identificarea și pu
nerea în valoare a noi zăcăminte au 
permis dezvoltarea activității de 
prospecțiuni și explorări geologice, 
sporirea rezervelor de substanțe mi
nerale utile. Un loc important îl 
ocupă analiza problemelor legate de 
creșterea valorii producției obținute 
din aceeași cantitate de materii pri
me, subliniindu-se rezultatele în do
meniul valorificării superioare a pe
trolului, gazelor, masei lemnoase, 
metalului. Ar fi fost util ca autorul 
să fi tratat mai amplu și aspectele 
legate de valorificarea superioară în 
industria ușoară a unor materii pri
me importante, cum sînt bumbacul, 
lîna, pieile.

După cum se arată în volum, un 
loc important în cadrul operei 
de construire a socialismului îl ocupă 
crearea și dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a agriculturii, ca una din 
premizele necesare făuririi și conso
lidării relațiilor socialiste de produc
ție la sate, sporirii continue a pro
ducției agricole. în studiul pe a- 
ceastă temă al prof. M. Levente se 
demonstrează marile posibilități ce 
s-au deschis pentru utilizarea mij
loacelor tehnice modeme în agri
cultură prin încheierea colectiviză
rii. Studiul subliniază că inves
tițiile făcute de stat în perioa
da 1950—1962 în vederea creării și 
dezvoltării bazei tehnice-materiale 
a agriculturii însumează 28,3 mi
liarde lei, volumul din anul 
1962 fiind de 8,8 ori mai mare decît 
în 1950. Consecvența cu care s-a a- 
plicat linia stabilită de partid încă la 
Plenara C.C. din 3-5 martie 1949, de 
trecere de la agricultura extensivă 
la cea intensivă, prin folosirea ma
șinilor agricole perfecționate, a în
grășămintelor naturale și chimice și 
introducerea metodelor agrotehnice 
științifice, a permis sporirea produc
ției agricole, infirmîndu-se astfel 
susținerile apologeților capitalismu
lui după care transformarea socia
listă a agriculturii ar fi însoțită de 
scăderea producției agricole. Ritmul 
mediu anual de creștere a produc
ției agricole a fost în perioada 
1951—1961 de 6,6 la sută față de nu
mai 1,2 la sută în perioada 1929— 
1937. în 1961, cînd într-o serie de 
regiuni ale țării condițiile climatice 
au fost nefavorabile, producția glo
bală agricolă la 100 ha a crescut cu 
35 la sută față de 1938, unul dintre 
cei mai buni ani agricoli dinaintea 
războiului.

Pe bună dreptate lucrarea cuprin
de un studiu separat cu privire la 
formarea cadrelor necesare econo
miei naționale și ridicarea ni
velului lor tehnic-cultural. semnat 
de acad. Șt. Bălan. C. Moineagu, V. 
Trebici. Studiul face o amplă ana
liză a dezvoltării sistemului or
ganizat de pregătire a cadrelor, evi
dențiind schimbările radicale inter
venite în gradul de calificare, în 
structura pe calificări și profesii. 

Se examinează totodată legătura 
nemijlocită dintre calificarea ca
drelor și alți indicatori economici : 
productivitatea muncii sociale, efi
ciența economică a introducerii teh
nicii noi, descoperirea și folosirea 
rezervelor interne, asigurarea cali
tății superioare a produselor.

Un indicator principal, care ex
primă în mod sintetic rezultatul 
activității productive a unei țări, este 
venitul național. în anii construcției 
socialiste, venitul național al R. P. 
Romîne a crescut continuu și în rit
muri susținute, permițînd sporirea 
concomitentă a fondului de acumu
lare și a fondului de consum, ridica
rea nivelului de trai al populației. 
Lucrarea analizează într-un studiu 
aparte, scris de I. Craiu și B. Comi- 
sioneru, formarea acumulărilor bă
nești, accentuînd îndeosebi asupra 
legăturii lor cu marile acțiuni de 
dezvoltare a economiei, concreti
zate în politica de investiții a sta
tului, în formarea și creșterea an 
de an a mijloacelor circulante și 
formarea altor rezerve materiale în 
economie. Credem că ar fi fost in
dicat ca în studiu să se facă legătura 
necesară între realizarea acumulări
lor bănești și mecanismul stabilirii 
prețurilor. Așa cum se știe, pluspro- 
dusul creat în unele ramuri poate fi 
realizat adeseori prin prețurile pro
duselor altor ramuri. Analiza rațiu
nii acestei politici de prețuri și ex
plicarea consecințelor economice pe 
care le determină în activitatea în
treprinderilor ar fi prezentat, fără 
îndoială, un mare interes teoretic, 
precum și utilitate practică. Ar fi 
fost util să se facă referire și 
la acțiunea de reașezare a pre
turilor cu ridicata, care a deter
minat importante schimbări în ce 
privește nivelul rentabilității medii 
pe ramuri, întreprinderi și produse, 
deplasări în diversele forme de 
realizare a acumulărilor bănești.

Pe baza unui vast material fap
tic, studiul semnat de C. Ionescu,
N. N. Constantinescu, Gh. M. Belu 
analizează principalele realizări în 
domeniul creșterii nivelului de trai 
al oamenilor muncii. între altele, se 
arată că în perioada 1951—1962 sala
riul real s-a dublat ; volumul cons
trucțiilor de locuințe din fondurile 
statului a fost în 1962 egal cu cel 
realizat în tot cursul primului cinci
nal ; cheltuielile social-culturale ale 
statului au crescut în 1962 de aproa
pe 4.5 ori față de 1951.

în volum, prin studiul prof. I. 
Rachmuth și D. Dumitriu, se cerce
tează amplu raportul dialectic din
tre crearea si dezvoltarea bazei teh
nice-materiale a socialismului și 
perfecționarea continuă a relațiilor 
de producție socialiste, prin prisma 
celor 'trei aspecte importante : pro
prietatea socialistă asupra mijloace
lor de producție situația diferitelor 
grupuri sociale în producție și rela
țiile reciproce dintre ele, precum și 

relațiile de repartiție. Autorii evi
dențiază rolul hotărîtor al creării și 
dezvoltării bazei tehnice-materiale 
a socialismului în făurirea și perfec
ționarea relațiilor de producție so
cialiste. arătînd în același timp că 
relațiile de producție socialiste sînt 
factorul motor al creșterii rapide a 
forțelor de producție.

Valoroasă în ansamblul său, 
lucrarea reliefează realizările is
torice obținute de poporul romîn 
în construcția economică. Ea proiec
tează o puternică lumină asupra ca
racterului profund științific al po
liticii promovate de partidul nos
tru, asupra modului creator în care 
el a aplicat și aplică învățătura mar- 
xist-leninistă, legile generale ale 
construcției socialiste, potrivit reali
tăților din țara noastră, cerințelor 
obiective ale diferitelor etape de 
dezvoltare.

Colectivul de redacție condus de 
prof. I. Rachmuth, membru cores
pondent al Academiei R.P. Romîne, a 
asigurat concepția unitară a lucrării, 
o ținută științifică corespunzătoare, 
analiza multilaterală a problemelor 
creării și dezvoltării bazei tehnice- 
materiale a socialismului în țara 
noastră. în volumul recenzat există 
însă numeroase repetări inutile, pe 
care colectivul de redacție le putea 
înlătura.

Lucrarea ar fi avut de cîștigat 
dacă ar fi analizat mai amplu rea
lizările din anii 1960—1962, prima 
jumătate a planului șesenal, pe
rioadă în care s-au obținut succese 
deosebite. Uneori, analiza unor as
pecte importante se oprește la anii 
1960 sau 1961, iar în unele cazuri 
chiar la anul 1959, dîndu-se pentru 
perioada următoare prevederile pla
nului pe 1960—1965.

Valoarea teoretică a lucrării ar fi 
fost și mai ridicată dacă autorii a- 
cordau atenție mai mare generali
zării experienței bogate cîștigate de 
poporul romîn în rezolvarea sarci
nilor construcției socialiste, eviden
țiind astfel contribuția P.M.R. la îm
bogățirea experienței colective a 
partidelor comuniste și muncitorești.

Faptele și analizele prezentate în 
volum, ca și datele noi privitoare la 
rezultatele obținute în 1963. cuprin
se în comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică, reprezintă o mărturie 
vie a însemnatelor succese dobindi- 
te de țara noastră în crearea și dez
voltarea bazei tehnice-materiale a 
socialismului. Ele întăresc convinge
rea că eforturile poporului nostru 
îndreptate spre ridicarea continuă a 
nivelului activității economice vor fi 
încununate de succes și în viitor, pe 
linia îndeplinirii sarcinilor prevăzu
te în Directivele celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului.

Prof. unlv. E. HUTIRA 
Cont univ, P. ALEXIU
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către

Cuvînfîările rostire

PRIMIREA
DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE STAT, 
AVRAM BUNACIU, 

A AMBASADORULUI R.A.U.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ministrul Japoniei, Takeso Shimoda, 
a arătat că poporul japonez nutreș
te un respect profund față de po
porul romîn, care construiește cu 
succes o industrie modernă, și este 
bucuros să constate că în ultimul 
timp între Republica Populară Ro
mînă și Japonia s-au întărit și mai 
mult bunele relații în diverse do
menii, îndeosebi economic și cultu
ral. Este dorința și convingerea gu- ' 
vernului și poporului japonez — a 
spus în continuare ministrul T. 
Shimoda — ca relațiile amicale care 
unesc Japonia și R. “ ~ 
se întărească și mai 
în toate domeniile, 
climatul favorabil al
nerale și bazate pe progresul rapid 
al economiei naționale a celor două 
țări.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a arătat 
că împărtășește părerea ministrului 
japonez privind dezvoltarea favora
bilă a relațiilor dintre R. P. Romînă 
și Japonia în diferite domenii și 
l-a încredințat că poporul romîn nu
trește aceleași sentimente de stimă 
și prietenie față de harnicul și talen
tatul popor japonez. In continuare, 
președintele Consiliului de Stat

P. Romînă să 
mult pe viitor 
încurajate de 
destinderii ge-

spus : „Militînd cu consecvență pen
tru promovarea principiilor coexis
tenței pașnice între state, guvernul 
romîn este animat de dorința since
ră de a întări continuu relațiile din
tre cele două țări, în toate dome
niile. Există multiple posibilități, în 
special în 
conomice 
științifice, 
ne, pot fi
ambelor țări, al păcii și colaborării 
internaționale“.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, a avut o convorbire cu mi
nistrul Japoniei, Takeso Shimoda.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor au luat parte Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Ministrul 
de membri 
București.

Marți, vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Avram Bunaciu, a primit în 
audiență de prezentare pe ambasa
dorul Republicii Arabe Unite, Moha
med Fahmy Hamad.

DEJUN LA AMBASADA
SOVIETICĂ

domeniul schimburilor e- 
și colaborării tehnico- 

care, prin eforturi comu- 
valorificate în interesul

Japoniei a fost însoțit 
ai Legației Japoniei la

*

Acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, a 
primit la Palatul Marii Adunări Na
ționale pe noul ministru al Japoniei 
în R. P. Romînă, Takeso Shimoda.

(Agerpres)

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, I. K. Jegalin, a oferit 
marți un dejun în cinstea delegației 
culturale sovietice conduse de I. N. 
Medvedev, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru legătu
rile culturale cu țările străine, care 
se află în țara noastră cu prilejul 
încheierii planului de colaborare cul- 
tural-științifică între R. P. Romînă 
și U.R.S.S. pe anul 1964. Au parti
cipat Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Jan 
Livescu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și membrii celor două dele
gații.

CU PRILEJUL TURNEULUI 
TEATRULUI SHAKESPEARE

președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. La primire 
au fost prezenți Dumitru Popescu, 
vicepreședinte, și cadre de conducere 

, din comitet. Au fost de față repre
zentanți ai Ambasadei Marii Britanii 
la București.

★

Marți la amiază, artiști ai Teatrului 
„Royal Shakespeare Company“ au 
făcut o vizită la Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale“ din Capitală. Artistul po
porului Cöstache Antoniu, rectorul 
institutului, a salutat prezența artiș
tilor englezi în mijlocul profesorilor 
și studenților, după care G. Dem. 
Loghin, prorector, a prezentat as
pecte din munca de pregătire a tine
rilor actori și a răspuns la întrebă
rile oaspeților. Din partea acestora, 
actorul Torn Fleming a mulțumit 
pentru calda primire ce li s-a făcut. 
Actorii englezi au vizitat institutul și 
au asistat la repetiția unor fragmen
te din „Hamlet“, interpretate de stu
denții anului IV, din clasele profeso
rilor Costache Antoniu și Beate 
Fredanov.

Colectivul Teatrului „Royal Sha
kespeare Company“ a prezentat 
marți seara pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne un 
nou spectacol cu piesa „Regele 
Lear“, ultimul din cadrul turneului 
pe egre îl întreprinde în țara noas
tră. Ca și cele precedente, spectaco
lul s-a bucurat de o caldă primire 
din partea publicului bucureștean. 
La sfîrșit, artiștilor englezi le-au 
fost oferite flori 
tetului de Stat 
Artă.

PEKIN 10. — Corespondentul A- 
gerpres E. Soran transmite : în di
mineața zilei de 10 martie delegația 
P.M.R. a vizitat universitatea Sin
hua din Pekin. Delegația a fost în
soțită de tovarășii Li Sian-nian, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C.
membru al C. C. al P. C. Chinez, 
Fîn Ți-pin, membru al secretaria
tului “ 
șului

La 
peții 
Nan-sian, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului și rector al universită
ții, de cadre didactice și de numeroși 
studenți care au făcut delegației o 
primire călduroasă.

Chinez, U Siu-țiUan,

Comitetului de partid al ora- 
Pekin.
intrarea în universitate, oas- 
au fost întîmpinați de Cian

Prezența R. P. R@msne

Fondată în 1911 și transformată în 
Institut Politehnic în 1952, universi
tatea Sinhua cuprinde acum 12 000 
de studenți. Membrii delegației au 
vizitat facultățile de construcții, 
mecanică, hidrotehnică și radio
fonie.

Tot în cursul dimineții delegația 
a vizitat fostul palat imperial de 
vară, în prezent un mare și pitoresc 
parc popular al Pekinului.

Marți seara delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn a asistat la un 
concert organizat de Ministerul Cul
turii al R. P. Chineze.

Au fost interpretate lucrări din 
creația muzicală romînească, chi
neză contemporană și din reperto
riul clasic universal.

h îîrgm mta&țmde

Semnarea protocolului privind 
schimbul de mărfuri și plățile 

pe anul 1964 intre R. P. Romînă 
și R. P. Bulgaria

SOFIA 10 (Agerpres). — La 10 
martie s-a semnat la Sofia Protoco
lul privind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1964 între R. P. Ro
mînă și R. P. Bulgaria.

Tratativele 
atmosferă de 
reciprocă.

Din partea 
fost semnat de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior iar din partea bulgară de 
Anghel Anghelov, adjunct al 
trului comerțului exterior.

A fost de față I. Beldean. 
sadorul Republicii Populare 
ne în Republica Populară Bulgaria.

s-au desfășurat într-o 
prietenie și înțelegere

romînă Protocolul a

minis-

amba- 
Romî-

la Tripoli, Ismail ben Lamin, vor
bind despre pavilionul Republicii 
Populare Romîne a declarat că : 
„Acesta reprezintă un exemplu de 
felul în care este înțeleasă partici
parea la manifestările economice in
ternaționale. Expoziția oglindește în 
mod sugestiv realizările economiei 
romînești, îmbinate armonios cu 
prezentarea acestor produse care 
interesează piața libiană".

HAGA 10 (Agerpres). — La 9 
martie a avut loc festivitatea de 
deschidere a Tîrgului internațional 
de la Utrecht — Olanda. La tîrg 
participă aproape patru mii de fir
me din peste 30 de țări, printre care 
și R. P. Romînă. Țara noastră parti
cipă cu un stand de mașini-unelte.

LEIPZIG 10 (Agerpres). — La 
10 martie s-a închis Tîrgul Inter
național de Primăvară de la Leip
zig. La acest tîrg au luat parte peste 
8 600 de firme din 64 de țări. Pavi
lionul țării noastre s-a bucurat de 
aprecierea unanimă a vizitatorilor 
care și-au exprimat în cartea de im
presii admirația în special față de 
exponatele industriei noastre con
structoare de mașini.

In ultima zi a tîrgului, pavilionul 
romînesc a fost vizitat de Julius 
Balkow, ministrul comerțului exte
rior și intergerman al R. D. Ger
mane, și de un grup de oameni de a- 
faceri'din R. F. Germană.

Convorbirile dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale R. P. Ungare și R. P. Bulgaria
BUDAPESTA 10 

In după-amiaza zilei 
anunță M.T.I., la 
început convorbirile 
țiile de partid și guvernamentale 
ale R. P. Ungare și R. P. Bulgaria.

Delegația ungară la convorbiri 
este condusă de Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, iar 
delegația bulgară de către Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria.

La 10 martie, oaspeții bulgari au 
vizitat uzina de aparate pentru te
lecomunicații „Nikos Beloiannis“ din 
Budapesta. După vizitarea uzinei a 
avut loc un miting la care J. Kâdăr 
și T. Jivkov au

(Agerpres). — 
de 9 martie, 

Budapesta au 
între delega-din partea Comi- 

pentru Cultură

Reprezentanți ai Teatrului „Royal 
Shakespeare Company“ au fost pri
miți marți de Constanța Crăciun,

Din noul peisaj gălâjean.Din noul peisaj gălâjean.

și

(Urmare din pag. I-a)

lese păsări recordiste, din care mul
te au dat peste 300 de ouă pe an.

Lucrările de selecție desfășurate pe 
baza unor criterii științifice sînt puse 
în valoare cu ajutorul altor metode 
înaintate, cum sînt cele privind hi
bridarea între diferitele rase și linii 
de păsări. Despre acest lucru ne-a 
relatat inginera zootehnistă Natalia 
Dumitrache, șefa sectorului de re
producție. Prin împerecherea cocoși
lor din rasa Cornish cu găini din 
liniile rasei Rock se obțin pui pen
tru carne caracterizați prin însușirea 
de a valorifica bine hrana și de a 
ajunge la greutatea de livrare în- 
tr-un timp cu mult mai scurt de
cît puii din rasa pură. Puii de 
carne obținuți în acest fel sînt 
crescuți în halele sectorului indus
trial unde ajung la greutatea de 1,3 
kg în maximum 75 de zile. Și 
găinile provenite din îmbinarea 
însușirilor liniilor 5 și 6 ale rasei 
Leghorn dau producții superioare 
de ouă.

că în sectorul industrial fiecare în
grijitoare are în primire cîte 8 000 
de pui sau 5 000 de găini ouătoare. 
îngrijitoarea Ilinca Udrea a obținut 
în cursul anului trecut 1 238 520 ouă, 
din care 398 520 peste 
Cu asemenea realizări 
și alte îngrijitoare.

Munca este mult 
instalațiile existente

planul anual, 
se pot mîndri

producției de ouă și carne de pa
săre, creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost și la 
obținerea unor însemnate beneficii. 
Este suficient să amintim că anul 
trecut combinatul a dat 8 000 000 de 
lei beneficii din care 2 400 000 peste 
plan.

ConsiliuluiSesiunea
d© conducere ai Uniunii 

Societăților Medicale

TRIPOLI 10 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de presă, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Tîrgului Internațional de

In zilele de 9 și 10 martie a avut 
loc în Capitală sesiunea anuală a 
Consiliului de conducere al Uniunii 
Societăților de Științe Medicale din 
R. P. Romînă.

Lucrările sesiunii au fost conduse 
de acad. Ștefan Milcu, președintele 
U.S.S.M.

După darea de seamă asupra ac
tivității pe anul 1963, prezentată de 
dr. Victor Prodescu, secretarul ge
neral al U.S.S.M., dr. Petre Mu- 
reșan, director adjunct în Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, a 
înfățișat principalele probleme ale 
ocrotirii sănătății. în. țara noastră. A 
fost aprobat apoi planul de măsuri 
pe anul 1964. în cursul zilei de 
marți a avut loc o ședință de lucru 
în care au fost dezbătute pe larg 
sarcinile ce se desprind din planul 
de măsuri al U.S.S.M. pe anul 1964, 
pentru societăți și filiale.

Știri culturale
Sub bagheta dirijorului iugoslav 

Jackov Cipci, orchestra Filarmonicii 
„Ciprian Porumbescu“ din Ploiești a 
prezentat marți un concert simfonic 
care a cuprins uvertura „Prometeu“ 
de Beethoven, Concertul nr. 2 pentru 
vioară gi orchestră de Saint-Saëns 
și Simfonia a 4-a de Dvorjak.

Corespondență din New York
3

„ Un debut impresionant“
rostit cuvîntări. ,p

PRODUCȚIA DE SERIE
Așa cum am arătat, activitatea 

combinatului de la Crevedia are 
drept scop să asigure producții cît 
mai mari de ouă și carne de pasăre 
pentru aprovizionarea populației. De 
aceea, aici, principalul sector al 
combinatului este cel industrial. 

■ Producția „de serie“, cum i se mai 
spune acestui sector, este asigurată 
de stațiunea de incubație dotată cu 
incubatoare moderne, a căror func
ționare este în cea mai mare măsu
ră reglată automat. In stațiune se 
obțin 1 500 000 de pui pe an.

Fiecare din cele două incubatoare 
de mare capacitate este dirijat de la 
un tablou de comandă. Pe baza unei 
diagrame se pot urmări în orice 
moment asigurarea regimului optim 
de temperatură, umiditatea aerului, 
ventilația, întoarcerea ouălor etc. 
Operatoarele, calificate în cadrul 
combinatului, supraveghează cu pri
cepere funcționarea incubatoarelor.

Pe baza unor calcule precise, din 
3 în 3 zile se scot ouăle aflate _ în 
preajma eclozionării puilor și se in
troduc noi serii de cîte 18 000 ouă, în 
așa fel încît incubatoarele și eclo- 
zionatoarele să fie folosite la capa
citatea maximă. O caracteristică a 
stațiunii de incubație este folosirea 
ei în tot cursul anului, indiferent 
de anotimp. Anul trecut procentul 
de ecloziune a fost de 83 la sută.

ME8ANIZAP.E COMPLEXA
PRODUCTIVITATE RIOSCATÄ
A MAICII

Mecanizarea lucrărilor în hale, or
ganizarea științifică a fluxului teh
nologic în creșterea păsărilor, folo
sirea furajelor combinate au dus la 
sporirea remarcabilă a productivi
tății muncii. Este destul să amintim

ușurată de 
în combinat.

Sute de metri de lanțuri cu racleți 
transportă furajele prin jgheaburi. 
Intrarea lor în funcțiune ca și opri
rea se pot face automat, pe bază de 
program. îngrijitoarele se ocupă de 
umplerea buncherelor, supraveghe
rea instalațiilor și recoltarea ouălor.

Din bazinele cu flotor situate la 
mijlocul fiecărei hale, apa din con
ducta centrală este repartizată pă
sărilor în jgheaburi suspendate. Alte 
instalații simple, suspendate de ta
van, servesc la distribuirea pietrișu
lui cernut, ceea ce arată că nici una 
din preferințele găinilor crescüte în 
condiții naturale n-a fost uitată.

Inginerul zootehnist Gheorghe 
Vamvu, șeful sectorului industrial, 
ne spune că pînă și somnul găini
lor este dirijat după cele mai mo
derne principii științifice, urmărin- 
du-se ca lumina să contribuie la 
creșterea producției de ouă. Mări
rea duratei luminii determină păsă
rile să consume mai bine hrana și 
ca urmare să dea cu 15—20 
la sută mai multe ouă. De fapt, 
durata zilei-lumină este dirijată 
pe bază de grafice în funcție de 
vîrsta și categoria păsărilor.

Poate că unii își vor pune între
barea : cum se asigură curățenia 
într-o hală cu mii de păsări ? Și a- 
ceastă problemă a fost rezolvată in
genios prin adoptarea metodei de 
întreținere a păsărilor pe așternut 
permanent, care se înlocuiește com
plet numai o dată pe an, la începu
tul toamnei. Ca material de așternut 
se folosesc cojile de floarea-soarelui 
— deșeuri ale fabricilor de ulei. Zil
nic se scoate numai așternutul u- 
med din jurul jgheaburilor de apă, 
unde se presară, ca absorbant și de
zinfectant, praf de var nestins. Pe
riodic, așternutul se completează. O 
lucrare zilnică indispensabilă este 
afînarea așternutului. Datorită bio- 
fermentațiilor, așternutul perma
nent servește și ca un pat cald pen
tru păsări.

Atrage atenția faptul că în fie
care hală se asigură condiții optime 
de temperatură, umiditate și, în 
bună măsură, puritatea aerului. 
Ventilatoarele electrice schimbă ae
rul dintr-o hală de 4 ori la fiecare 
oră.

Să vizităm și una din halele pen
tru puii de carne, care se aseamănă 
cu cele pentru creșterea găinilor 
ouătoare. Ele au în plus eleveuze 
suspendate care se pot coborî la o 
distanță mai mare sau mai mică de 
la podea pentru a asigura tempera
tura optimă dezvoltării puilor de 
diferite vîrste.

Toate acestea au dus la sporirea

REJETE BE FURAJE COMBATE

★

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, formația 
de muzică ușoară „Willy Fantei“ din 
Austria, avînd ca soliști pe Maureen 
Rene și Udo Jürgens, a prezentat 
duminică, luni și marți patru spec
tacole în Sala Sporturilor din Con
stanța.

Cele două principale ziare nord- 
americane, „New York Times“ și 
„New York Herald Tribune", au 
publicat, a doua zi după debutul 
baritonului romîn la „Metropoli
tan“, cronici elogioase la adresa 
lui Nicolae Herlea ; fapt cu atît 
mai semnificativ cu cit criticii a- 
cestor ziare sînt, de obicei, foarte 
reținuți în ce privește laudele. 
Arta lui Herlea însă i-a cîștigat.

„Opera „Don Carlos" a stîrnit 
un puternic entuziasm — notea
ză „New York Times“. La aceas
ta a contribuit interpretarea fru
moasă, talentul fiecăruia dintre 
cîntăreți. In mod deosebit s-a re
marcat debutul lui Nicolae Her
lea, un tînăr bariton romîn care 
a apărut în rolul lui Don Rodri
go. Herlea a avut succes în acest 
rol și la „Scala" din Milano, ast
fel încît pentru nimeni nu a con
stituit o surpriză faptul că l-a 
interpretat cu deplină siguranță". 
După ce subliniază admirabilele 
calități vocale ale baritonului, 
ziarul conchide : „Publicul a pă
rut să-l îndrăgească pe tînărul 
cîntăreț și l-a aplaudat cu entu
ziasm, chemîndu-l de mai multe 
ori la rampă."

în ziarul „New York Herald 
Tribune“ se spun următoarele cu 
privire la același spectacol : Ni
colae Herlea, un bariton romîn, a 
avut un debut impresionant în 
Rodrigo. De la prima apariție a

fost clar că Herlea nu este un 
cîntăreț oarecare, ci un artist cu 
însușiri dramatice incontestabile 
și cu mari posibilități vocale. 
Vocea sa este caldă și bogată, 
mai mult lirică decît dramatică 
în amplitudine, emisă cu ușurință 
și suficientă pentru a face față 
strălucitului duet din actul I, cu 
Corelli, și trioului din grădină — 
alături de tenor și de Irene Dai
lis. Dealtfel, o prezență scenică 
plină de autoritate și identifica
rea artistului cu personajul l-au 
adus pe Rodrigo în centrul aten
ției, împreună cu restul distribu
ției care a dat, în întregul ei, tot 
ce avea mai bun. Toți au fost 
răsplătiți cu aplauze, dar entu
ziasmul publicului s-a adresat 
îndeosebi lui Herlea. In continua
re, autorul cronicii arată că toți 
cei care l-au ascultat pe Herlea 
au fost impresionați de dulceața 
catifelată a vocii sale. „El nu for
țează niciodată vocea — scrie cri
ticul — dar printr-o minunată 
măiestrie artistică și o tehnică 
extraordinară nuanțează și colo
rează vocea, astfel încît toate 
nuanțele și valorile dramatice ale 
muzicii sînt scoase în evidență''1. 
Miercuri, Nicolae Herlea va in*- 
terpreta rolul lui Tonio din ope
ra „Paiațe" — spectacol așteptat 
cu viu interes.

Tony WALES

VIZITĂ LUI A. MIKOIAN
LA BERLIN

BERLIN 10 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 70-a aniversări a lui 
Otto Grotewohl, membru al Birou
lui Politic 
ședințe al 
R.D.G., la 
lin A. I. 
ședințe al 
U.R.S.S.

al C.C. al P.S.U.G., pre- 
Consiliului de Miniștri al 
10 martie a sosit la Ber- 
Mikoian, prim-vicepre- 

Consiliului de Miniștri al

Mobilizare în Federația 
Malayeză

KUALA LUMPUR 10 (Agerpres). 
— Guvernul Federației Malayeze a 
decretat mobilizarea tuturor tineri
lor între 21 și 29 de ani, a anunțat, 
după o ședință extraordinară a gu
vernului malayez, vicepremierul 
Abdul Razak. Agenția France Presse 
apreciază că peste 500 000 de tineri 
sînt afectați de hotărîrea guvernului.

Mobilizarea a fost decretată după 
eșecul conferinței miniștrilor de ex
terne ai Indoneziei, Filipinelor și 
Federației Malayeze, care nu a reu
șit să soluționeze conflictul provo
cat de crearea federației. Această 
măsură sporește și mai mult încor
darea existentă în regiunea Asiei 
de sud-est.

De la intrarea în funcțiune a com
binatului avicol de la Crevedia 
muncitorii și specialiștii de aici au 
desfășurat o vastă și intensă activi
tate. Așa cum ne-a relatat tov. ing. 
Petre Bădulescu, directorul combi
natului, pentru calcularea și îm
bunătățirea rețetelor de furaje 
combinate a fost nevoie de zeci 
de nopți albe. Dar acest lucru era 
necesar deoarece păsările crescute în 
hale mari sînt foarte sensibile la ca
rențele alimentare. Ele trebuie să 
primească furaje cu un raport bine 
stabilit între diferitele substanțe 
nutritive componente, cum ar fi pro
teina cu valoare nutritivă completă, 
săruri minerale, vitamine, microele- 
mente etc. în prezent, combinatul 
dispune de peste 30 de rețete de fu
raje combinate care satisfac cerin
țele diferitelor categorii de păsări. 
O însemnată contribuție au adus 
la îmbunătățirea rețetelor de furaje 
combinate inginerii Gh. Marin, 
Lucia Condurache, Gh. Vamvu 
și alții. Pentru a ne da seama de 
munca depusă de specialiști în a- 
ceastă privință este suficient să a- 
mintim că, numai la alcătuirea unei 
singure rețete pentru puii în vîrstă 
de 10 la 35 zile, s-au făcut 400 de 
probe de laborator.

Rețetele științific alcătuite stau la 
baza procesului tehnologic din ca
drul fabricii de furaje combinate. 
Aici furajele sînt curățate și cîntă- 
rite, iar apoi, cu ajutorul malaxoa- 
relor, sînt omogenizate. Intensifica
rea lucrărilor pregătitoare pentru 
trecerea la fabricarea furajelor com
binate granulate și alte măsuri 
vor contribui la îmbunătățirea cali
tății nutrețurilor.

Este de remarcat preocuparea ca
drelor de muncitori și specialiști 
pentru ridicarea continuă a ca
lificării lor profesionale. S-au creat 
condiții bune de studiu și pentru 
zecile de cadre de specialiști și în
grijitoare din diferite gospodării de 
stat din țară care urmează cursuri 
de specializare la Crevedia. în pre
zent cursurile de instruire de pe lîn
gă combinat sînt frecventate 
de îngrijitoare.

Una din concluziile care se 
prind din activitatea multiplă 
desfășoară în combinatul de la Cre
vedia, adevărat orășel ai păsărilor, 
este că rezultatele de aici sînt deter
minate de munca asiduă pentru cu
noașterea tainelör creșterii indus
triale a păsărilor, de pasiunea și per
severența cu care sînt aplicate în 
practică metodele înaintate, științi
fice.
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Handbaliștii romîni Spartachiada republicană

intilnesc echipa Danemarcei

PRAGA (prin telefon de la 
nostru). — Opt din cele șaisprezece 
echipe participante la ediția a V-a a 
campionatului mondial de handbal mas
culin vor susține, începînd de azi, me
ciurile decisive pentru cucerirea titlului 
suprem. Praghezii și, desigur, iubitorii 
handbalului de pretutindeni așteaptă să 
vadă, să asculte la radio sau să citească 
relatări despre întrecerile semifinale 
și finale. Primele partide din această suită 
au loc, cu începere de la ora 15,30 (la 
București, ora 16,30) după următorul pro
gram : R. F. Germană-R. P. Ungară, R. S. 
Cehoslovacă-U.R.S.S., R. S. F. lugoslavia- 
Suedia, R. P. Romînă-Danemarca.

In timp ce handbaliștii romîni, sosiți 
Ieri dimineață de la Pardubice, se insta
lau la hotelul „Palace" din Praga, am 
făcut o vizită la „Sportovni Hala" din par
cul „lulius Fucik", unde, începînd de 
astăzi după-amiază, se vor disputa me
ciurile din cadrul celor două serii semi-

trimisul

„MONDIALELE'* DE HANDBAL
LA RADIO
$1 TELEVIZIUNE

• >

începînd de astăzi televiziunea ro
mînă va transmite de la Praga, prin 
„Interviziune", o serie de meciuri 
de handbal din cadrul cam
pionatului mondial masculin. Pro
gramul de azi cuprinde partidele 
Cehoslovacia-U.R.S.S., Suedia-Iugo- 
slavia și Romînia-Danemarca. Primul 
joc va ii transmis la orele 18. 
Meciul dintre reprezentativele Ro- 
mîniei șj Danemarcei va fi transmis 
șl la radio, cu începere de la ora 
21,30, pe programul I.

finale. De construcfie recentă, sala este 
dotată cu instalații moderne, oferind con- 
difii confortabile atit pentru sportivi, cîf 
și pentru cei 18 000 de spectatori pe care 
îi poate adăposti. După cum s-a mai spus 
cu alfe prilejuri, anticiparea rezultatelor 
la actuala ediție a campionatului mondial 
este un lucru greu de făcut. Deobicei se 
zice că „echipa mai bună cîștigă" ; lucru 
foarte adevărat, Insă, opinia celor care 
urmăresc îndeaproape desfășurarea com
petiției în acest an este că va cîșfiga 
„una din echipele cele mai bune". Prin
tre acestea sînt citate, după evolujia lor 
de pînă acum, aproape toate cele 8 semi- 
finaliste...

Unele statistici neoficiale acordă cele 
mai mari șanse reprezentativelor R. S. 
Cehoslovace, R. P. Romîne, Suediei și 
Danemarcei. Rămîne de văzut în ce mă
sură aceste anticipări vor fi confirmate.

Handbaliștii noștri se vor întîlni cu e- 
chipele Cehoslovaciei și Danemarcei. 
Fafă de anii trecuji, danezii, cu care vom 
juca astăzi primul meci din semifinale, 
sînt mai bine dotați din punct de vedere 
fizic și își bazează atacul în special pe 
aruncări puternice de la distanjă. Repre
zentativa R. S. Cehoslovace, clasată la 
ultimele două ediții pe locul secund, are 
de această 
Din aceste 
mîni este 
aceasta se
pe bună dreptate arbitrul suedez Janers- 
tam, faptul că „este mai greu să aperi 
titlul de campion mondial, decît să în
cerci a-l cuceri. Cel care încearcă nu 
riscă nimic, pe cînd dejinătorul..."

Dar pînă una-alta, să urmărim desfășu
rarea noilor partide la care, sperăm, echi
pa romînă va avea de spus un cuvînf 
serios.

dată și „avantajul terenului", 
motive sarcina jucătorilor ro- 

deosebit de dificilă. La 
adaugă, după cum remarca

Constantin ANI

întreceri in Capitală •••
în Capitală au început întrecerile 

pe întreprinderi din cadrul Sparta
chiadei republicane.

Cei 400 000 bucureșteni, care par
ticipă la această primă ediție a 
spartachiadei, inițiată în vederea sti
mulării permanente a activității 
sportive de masă și de performanță, 
se pregătesc acum și pentru trece
rea normelor necesare obținerii in
signei de polisportiv. Pe lîngă între
cerile propriu-zise au loc diferite 
acțiuni cultural-educative la care 
își dau concursul organizațiile de 
tineret în colaborare cu asociațiile 
sportive din întreprinderi și insti
tuții.

Pentru antrenamente tinerii bucu
reșteni au la dispoziție peste 200 de 
baze sportive. La acestea se vor a- 
dăuga în curînd noi terenuri simple 
(de fotbal, volei, baschet, tenis), pe 
care le vor amenaja în cartierele 
respective tinerii Uzinelor „23 Au
gust“, „Vulcan“, „Timpuri Noi“, 
„Electronica" etc.

..»SB m regiunea Bacău
în asociațiile și cluburile sportive 

din orașele și satele regiunii Bacău 
continuă întrecerile din prima eta
pă a Spartachiadei republicane. La 
marea competiție de masă s-au în
scris circa 200 000 concurenți din 527 
asociații sportive. De la 1 martie și 
pînă acum s-au prezentat la star
tul diferitelor concursuri peste. 
35 000 tineri și tinere. In asociațiile 
sportive din Onești. Buhuși, Adjud 
și Bacău au avut loc numeroase 
competiții de tenis de masă, șah, 
volei, gimnastică, trîntă, haltere 
etc. Sute de tineri colectiviști și me
canizatori din comune ale raionului 
Bacău (Hemeiuși, Cleja, Dragomi- 
rești, Itești și altele) au luat startul 
la majoritatea disciplinelor prevă
zute de regulamentul spartachiadei.

O Turneul zonal de șah de la Moscova 
luat sfîrșit cu victoria marelui maestru 

Boris Spasski, oare a totalizat 7 puncte din 
12 posibile. Pe locurile doi și trei s-au 
clasat Bronstein și Stein cu cîte 6,5 puncte. 
In ultima rundă s-a înregistrat remiza în 
partidele Suetin—Holmov și Gheller—Stein, 
iar Korcinoi l-a învins pe Bronstein.

Primii trei clasați, marii maeștri Bori» 
Spasski, David Bronstein și Leonid Stein 
au primit dreptul de a participa la turneul 
interzonal ce va avea loc anul acesta în 
Olanda.

• Turneul preolimpic sud-american de 
fotbal, la care sînt înscrise echipe din 
Argentina, Brazilia, Columbia, Chile, 
Ecuador, Uruguay și Peru, se va desfășura 
cu începere de la 5 mai în orașul Lima, 
capitala Perului. Primele două clasate în 
acest turneu se califică pentru turneul 
olimpic de la Tokio.

a

Do mai multe ori în această iarnă am 
fost sesizați de faptul că în sala Giulești 
— la antrenamente, ca și în timpul me
ciurilor oficiale — temperatura este destul 
de scăzută. Spectatorii sînt nevoiți să stea 
îmbrăcați în paltoane, ca afară. Sportivii 
și sportivele tremură de-a binelea ! Foto
reporterul nostru M. Andreescu, prezent 
duminică dimineață la meciurile de volei 
desfășurate în sala Giulești, a surprins a- 
ceastă imagine : în timpul pauzei, voleiba
liste de la C.S.M. Cluj se încălzesc... 
suflîndu-și în pumni.
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Bezeskateh primului tur de scrutin 
si alegerilor cantonale din Franța

Tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva

PARIS 10 Corespondentul Ager- 
pres, G. Dascal, transmite : Ministe
rul de Interne al Franței a dat pu
blicității luni seara datele generale 
privind primul tur de scrutin al a- 
legerilor cantonale.

Partidul Comunist Francez a ob
ținut 1 464 750 de voturi, (21,70 la 
sută), Partidul independent. împreu
nă cu unele grupări de dreapta 
1 282 829 de voturi (19 la sută), 
S.F.I.O. 1 124 439 voturi (16,64 la 
sută), Partidul de guvernămînt — 
U.N.R. — împreună cu republicanii 
independenți 1 096 223 voturi, (16,24 
la sută), Partidul radical, împreună 
cu alte grupări 990 057 (14,60 la 
sută), MR.P. 639 312 (9,45 la sută), 
Partidul socialist unificat 160 514 
(2,37 Ia sută).

Rezultatul alegerilor dovedește că 
Partidul Comunist Francez rămîne 
primul partid al Franței. Votul de 
duminică a arătat o dată mai mult 
că în țară există o largă majori
tate de stînga. Cu toate că P.C.F. 
a obținut cele mai multe voturi în 
primul tur de scrutin, lui l-au re
venit numai 39 de mandate de con
silieri generali (cu 14 mai mult de- 
cît în 1958), în timp ce partidul ra
dical (990 057 voturi) a obținut 279 
de locuri. Această situație se dato- 
rește mai ales faptului că între nu
mărul populației cantoanelor există 
serioase diferențe, ceea ce face ca 
numărul de voturi necesare pentru 
alegerea unui consilier într-un

IBM CESE LICHIDAREA BAZELOR MILITARE
STRĂINE DE PE TERITORIUL Eî

In cursul lunii februarie, guver
nul Libiei a dat publicității o decla
rație în care subliniază că nu do
rește să reînnoiască sau să extindă 
acordurile sale cu Anglia și S.U.A. 
referitoare la bazele militare ale a- 
cestor țări pe teritoriul Libiei. Fap
tul în sine nu constituie nimic sur
prinzător, deoarece poporul Libiei 
cere de mulți ani lichidarea ba
zelor străine. O serie de depu- 
tați au cerut guvernului să re
vizuiască îndeosebi acordul privi
tor la baza militară de la Wheelns 
Field. La 9 martie parlamentul Li
biei s-a întrunit pentru a discuta 
viitorul statut al bazelor militare 
străine în Libia. Cu acest prilej, pri
mul ministru Mahmoud Muntasser a 
declarat că guvernul libian a cerut 
Marii Britanii și Statelor Unite să ia 
parte la tratative pentru discutarea 
soartei bazelor militare de pe teri
toriul Libiei. „Bazele străine — a 
subliniat, pe de altă parte, preșe
dintele Camerei — trebuie să fie li
chidate în conformitate cu cererea

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA

Faza preliminară a campaniei electorale
Scena politică a Angliei este do

minată în prezent de apropierea ale
gerilor generale, în vederea cărora 
cele două partide principale — con
servator și laburist — au început 
să-și desfășoare forțele. Actualul 
parlament urmează a fi înlocuit 
în noiembrie (după o perioadă de 5 
ani mandatele trebuie schimbate), 
iar alegerile, după cum a declarat 
Home, vor avea loc în iunie sau oc
tombrie.

Se poate spune că practic, cam
pania electorală se află de cîteva 
săptămâni într-o fază preliminară și 
se extinde treptat la scara întregii 
țări. In ultimul timp, atît premierul 
conservator, Alec Douglas Home, cît 
și liderul laburist, Harold Wilson, 
au întreprins călătorii peste Atlantic 
și au avut convorbiri succesive la 
Washington. Cu acest prilej, cei doi 
oameni politici și-au expus vederile 
lor într-o serie de probleme inter
naționale, ceea ce a permis o mai 
clară conturare a pozițiilor proprii
lor lor partide față de respectivele 
probleme. Alegătorii britanici au ur
mărit cu atenție aceste vizite și ob
servatorii continuă să compare punc
tele de vedere ale conservatorilor și 
laburiștilor spre a descoperi în ce 
domenii se deosebesc sau se apropie.

In această primă fază, multă lu
me constată că protagoniștii au pus 
un mare — dacă nu cumva un prea 
mare — accent pe chestiunile de or
din militar. Săptămânalul „Observer" 
subliniază chiar că liderii conserva
tori au făcut din problemele nucle
are ale Angliei punctul central al 
programului lor electoral. Opoziția 
laburistă, care pare a-și concentra 
forțele asupra problemelor economi
ce, se ocupă în mai mică măsură de 
aspectele militare, deși Wilson a fă
cut în această privință unele preci
zări. Astfel, în legătură cu proiectul 
american al forțelor nucleare multi
laterale, el a expus opinii diferite de 
cele ale conducerii conservatoare : 

canton rural să fie cu mult 
mai mic decît într-un canton 
cu populație numeroasă. Parti
dul comunist a propus înainte de 
alegeri un proiect de lege po
trivit căruia cantoanele să fie 
grupate pe sectoare electorale, cu 
alegeri pe scrutin de listă, cu un 
singur tur și cu repartizarea locu
rilor în raport cu voturile obținute 
de fiecare listă. Acest proiect de 
lege nu a fost însă aprobat.

Dacă se face totalul voturilor ob
ținute duminică de diferite partide 
de stînga, se constată că 4 379 072 
au fost date stîngii (64,80 la sută), 
în timp ce celelalte partide au ob
ținut doar 2 379 042 voturi, adică 
35,20 la sută.

în momentul de față există po
sibilități ca partidele de stînga să 
obțină noi succese în cel de-al doi
lea tur de scrutin, care va avea loc 
duminica viitoare. Primele acorduri 
între partidele de opoziție au și fost 
încheiate. In departamentul Nord, 
federația partidului socialist S.F.I.O. 
și-a retras candidații în șapte can
toane, unde comuniștii se află în 
frunte la balotaj, iar comuniștii 
și-au retras candidații în 12 can
toane, unde socialiștii sînt în frunte, 
în departamentul Nièvre, reprezen
tanții P.C.F., S.F.I.O. și al partidu
lui radical au încheiat un acord 
pentru a renunța reciproc la can
didaturi în cantoanele unde unul 
din reprezentanții acestor partide se 
află în frunte.

întregului popor, precum și cu anga
jamentele asumate la Conferința a- 
rabă la nivel înalt de la Cairo cu 
privire la înlăturarea de pe terito
riul țării a tuturor armelor de dis
trugere".

Termenul acordului încheiat în
tre S.U.A. și Libia cu privire la baza 
de la Wheelns Field expiră la sfîr- 
șitul anului 1970. Departamentul de 
Stat a publicat luni după-amiază o 
scurtă declarație asupra statutului 
acestei baze, în care se spune, prin
tre altele : „Acordul nostru, care 
poate fi renégociât în 1970, rămîne 
în vigoare. Dar după cum o știe gu
vernul libian, noi sîntem gata să 
discutăm despre funcționarea aces
tui acord sau orice problemă pri
vind baza noastră, în orice mo
ment. Agenția France Presse relatea
ză, referindu-se la surse oficiale, că 
guvernul Marii Britanii este gata, 
de asemenea, să accepte cererea 11- 
biană șl că tratative referitoare la 
statutul bazei engleze din această 
țară vor avea loc în 1965.

tn timp ce aceasta s-a declarat de 
acord ca Anglia să participe la pri
mele experiențe cu o navă avînd 
echipaj mixt, Wilson și-a arătat de
zacordul său față de forțele multila
terale. Liderul laburist a exprimat 
părerea că este esențial să nu se 
dea arme nucleare R.F.G.

La un moment dat, presa conser
vatoare i-a atribuit lui Wilson pro
punerea de a plasa marina milita
ră britanică sub controlul O.N.U., 
ceea ce s-a dovedit a fi o falsă re
latare a unei agenții de presă din 
S.U.A. Deși dezmințirea laburistă a 
survenit imediat, continuarea insis
tenței- conservatorilor asupra aces
tui punct a dus la o vie polemică și 
în parlament'. Dialogul ascuțit din
tre cei doi șefi de partide engleze, a 
depășit, după aprecierile observatori
lor, cadrul unor simple polemici par
lamentare, çonstituind un incident 
de natură sa ascută mult lupta elec
torală.

După cum reiese din ultimele de
clarații și luări de poziție în dome
niul relațiilor interoccidentale, între 
cele două partide ar exista ușoare 
diferențe în ceea ce privește 
atitudinea față de Europa d'e 
vest. După cum remarcă „Ti
mes“, laburiștii merg mai de
parte decît conservatorii cînd con
sideră că mișcarea pentru o Europă 
unită a murit și că viitoarele eforturi 
ar trebui să fie îndreptate spre 
strîngerea relațiilor anglo-america- 
ne, în cooperare cu Commonweal- 
thul. Intr-adevăr, laburiștii reiau 
mereu tema potrivit căreia Marea 
Brițanie nu va accepta să fie, pur și 
simplu, introdusă în organismele 
vest-europene ca într-un „țarc", ci 
va cere să i se respecte în prealabil 
condiția de a-și duce în mod inde
pendent politica și a i se respecta 
interesele sale economice, precum și 
cele ale Commonwealthului.

Comentatorilor le apare destul de 
limpede precizarea poziției laburiste 
potrivit căreia „un guvern britanic 
laburist se va opune oricărei auto
rități politice supranationale în 
Europa“ („Guardian"). In cercurile 
politice engleze se crede că va fi 
deosebit de interesant de urmărit în 
ce măsură vor fi sau nu apreciate

GENEVA 10 (Agerpres). — Cea 
de-a 173-a ședință a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, care 
a avut loc la 10 martie, a fost pre
zidată de James Barrington (Birma- 
nia).

în cuvîntarea sa, delegatul Bulga
riei, K. Lukanov, a arătat că proble
ma dezarmării nu trebuie condițio
nată de rezolvarea altor probleme 
internaționale, ceea ce ar lovi în în
săși ideea tratativelor de dezarmare.

A luat apoi cuvîntul Vasile Dumi
trescu, reprezentantul Republicii 
Populare Romine.

Reprezentantul Angliei, Paul Ma
son, a pledat în cuvîntarea sa pentru 
includerea submarinelor înzestrate 
cu rachete nucleare „Polaris“ în 
complexul tipurilor de arme nucle
are, care ar putea fi menținute pînă 
la încheierea procesului dezarmării.

Dezbateri asupra proiectului
de lege cu privire

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
In Senatul S.U.A. au început dezba
terile asupra proiectului de lege cu 
privire la drepturile civile. Acest 
proiect, elaborat încă de defunctul 
președinte Kennedy, prevede interzi
cerea discriminării rasiale sub toate 
formele, precum și alte măsuri în 
sprijinul cetățenilor americani de di
ferite rase și religii care nu se bu
cură în prezent de drepturi depline. 
Deși proiectul a fost adoptat de Ca
mera' Reprezentanților, el întîmpină 
încă de la început o puternică opo
ziție în Senat, în special din partea 
senatorilor sudiști, care au declanșat 
tot felul de manevre dilatorii și obs
trucționiste, pentru a întîrzia cît mai 
mult cu putință votarea legii. Dînd 
citire proceselor verbale ale ultimei 
sesiuni a Senatului, Russel, senato
rul democrat din partea statului 
Georgia, a împiedicat cu peste trei 
ore, pe senatorul Mike Mansfield să 
prezinte o moțiune care Cerea ca 
proiectul de lege să fie dezbătut 
imediat în ședințe plenare, fără ca

Procesul de la Dallas
DALLAS 10 (Agerpres). — Cinci 

martori ai apărării au fost audiați 
în ședința de luni a procesului lui 
Jack Ruby care, prelungindu-se 
pînă tîrziu seara, a fost cea mai 
lungă de la începerea dezbaterilor 
tribunalului din Dallas. Depozițiile 
acestora, așa cum se știa de altfel 
dinainte, trebuiau să confirme teza 
apărării, potrivit căreia Ruby suferă 
de tulburări cerebrale și a ucis pe 
I.ee Oswald într-un moment cînd 
„și-a pierdut rațiunea“.

Principala depoziție, care a durat 
peste trei ore, a fost aceea a dr. Roy 
Schaffer, profesor de psihologie la 
Universitatea Yale, care l-a examinat 
din nou duminică pe Ruby. El a de
clarat că acesta „suferă de tulburări 
cerebrale organice, provocate pro
babil de un accident“. Depozl- 

asemenea vederi în partidele social- 
democrate din Germania federală 
și din Italia, precum și reacția din 
Franța și S.U.A. față de un eventual 
guvern laburist cu care ar urma să 
se discute o serie de proiecte euro
pene. Conservatorii evită, din moti
ve evident electorale, să-și asume 
angajamente precise față de proble
mele relațiilor inter europene.

Există și un teren unde declara
țiile emanate din rîndul ambelor 
.partide prezintă semnificative ase
mănări. Ele se referă la teme inter
naționale aflate în centrul atenției 
alegătorilor și tocmai de aceea nu 
lipsesc din repertoriul electoral. De
zarmarea, destinderea, dezvoltarea 
relațiilor comerciale sînt frecvent 
amintite, atît sub forma promisiuni
lor pozitive, cît și, uneori, sub formă 
de propuneri sau adoptare de poziții. 
In afară de încercarea de a pre
zenta prin Butler la Geneva o „ini
țiativă engleză", conservatorii au 
afirmat în repetate rînduri că vor 
contribui în continuare la efectua
rea de noi pași, începuți cu tratatul 
de interzicere a experiențelor nucle
are în cele trei medii, în vederea 
slăbirii încordării.

Pe de altă parte, la Washington, 
Alec Home s-a pronunțat din nou în 
favoarea continuării relațiilor co
merciale cu Cuba și, în general, 
cu țările socialiste. Urmate la scurt 
interval, declarațiile liderului labu
rist au coincis cu cele conservatoare, 
ceea ce reflectă interesul cercurilor 
de afaceri, al opiniei publice engle
ze față de această problemă a vieții 
internaționale.

Ultimele sondaje, menite să afle 
„pulsul” alegătorilor, arată în gene
ral o tendință favorabilă laburiști
lor, deși, cu cîteva zile în urmă, ea 
a înregistrat o scădere de cîteva 
procente, spre „reconfortarea" con
servatorilor. Alternări de acest gen 
vor mai interveni probabil în cursul 
campaniei electorale, fără a fi, bine
înțeles, decisive. Pentru că, așa cum 
o arată și experiența britanică, un 
pronostic pentru viitoarele noastre 
alegeri este, în primul rînd, pre
matur, iar în al doilea rînd, riscant.

Gordon SCHAFFER

Reprezentantul Italiei, F. Caval- 
letti, a sprijinit planul american, în 
special „înghețarea“ mijloacelor 
strategice de transportare la țintă a 
armei nucleare.

S. K. Țarapkin, reprezentantul 
U.R.S.S., a demonstrat în cuvîntarea 
sa că a cere includerea submarine
lor atomice cu rachete „Polaris“ în 
complexul așa-numitei umbrele ra- 
cheto-nucleare înseamnă a pleda 
pentru menținerea armei nucleare 
ofensive pînă în ultima etapă a dez
armării. Totodată, el a arătat că 
obiecțiunile împotriva includerii în 
complexul umbrelei racheto-nucle- 
are a rachetelor antirachetă, consti
tuie o încercare de a lipsi statele de 
o apărare eficientă în cazul unui e- 
ventual atac nuclear.

Următoarea ședință a Comitetului 
celor 18 va avea loc la 12 martie.

la drepturile civile
să mai treacă prin comisii. Senatorul 
Hubert Humphrey, considerat drept 
„liderul“ partizanilor adoptării pro
iectului, a rostit o cuvîntare în care 
a cerut o dezbatere largă dar și „o 
acțiune decisivă și definitivă. Este 
vorba — a spus Humphrey — de o 
problemă națională și morală, care 
întrece de departe, prin greutatea ei, 
majoritatea acelora prezentate în 
mod obișnuit Congresului“.

Senatorii sudiști au recurs din nou 
la tactica de tergiversare a dezbate
rilor, cunoscută în mod obișnuit sub 
denumirea de „filibusterism“. Ast
fel, senatorul Lister Bill (Alabama) 
a citit un diseurs de peste 30 de pa
gini, presărat cu diferite citate, ceea 
ce a luat mult timp din ședința de 
luni a Senatului.

Ținînd seama de obstrucția sena
torilor sudiști la proiectul de lege 
privind drepturile civile, după ter
minarea primei ședințe, senatorul 
Mansfield și-a exprimat părerea că 
„discuțiile vor dura foarte multe 
luni“.

ția dr. Schaffer a fost încărcată 
de atîtea elemente de specialitate 
îneît ședința a trebuit să fie între
ruptă pentru puțin timp deoarece

Avocatul Iul Jack Ruby, Belii, îm
preună cu psihiatrul Guimachor care 

participă la proces
unul din jurați... a adormit. Specia
listul a recunoscut în același timp că 
a fost „salarizat“ și „plătit cu ora“ 
de avocatul lui Ruby, Belli, pentru 
a depune această mărturie.

Ceilalți martori, printre care, fos
tul campion mondial de box Barney 
Ross, George Senator, un prieten al 
acuzatului, și dansatoarea de strip
tease Patricia Ann Kohs, l-au pre
zentat pe Ruby drept un individ 
extrem de nervos, care-și pierdea 
rațiunea în unele momente de furie 
și care era avid după publicitate. 
Dar și în depozițiile acestora au a- 
părut numeroase inconsecvențe față 
de mărturiile lor preliminare, făcute 
în timpul anchetei. Barney Ross 
„nu și-a amintit“ de pildă că afir
mase la F.B.I. că Ruby era un indi
vid „calm și stăpînit, care nu putea 
să omoare măcar o muscă“.

Vameșii ciprioți cercetează cu atenție un vas sosit în Cipru pentru a 
nu aduce eventual arme pe insulă.

Remmnea ministerială 
a Pieței comune

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Pieței co
mune, întrunit la 9 și 10 martie la 
Bruxelles, l-a desemnat pe Maurice 
Brasseur (Belgia) ca purtător de cu- 
vînt al „celor șase“ la conferința
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva, precizînd, totodată, că 
fiecare membru al Pieței comune 
are libertatea să-și expună punctul 
de vedere asupra problemelor aflate 
în discuție.

După ce a ascultat o informare a 
celor trei reprezentanți ai Comisiei 
Pieței comune, care au dus tratative 
la Washington pentru pregătirea 
..rundei Kennedy“ — R. Marjolin, 
S. Mansholt și J. Rey — Consiliul mi
nisterial a adoptat două hotărîri în 
legătură cu poziția celor șase la vi
itoarele negocieri tarifare. Prima 
hotărîre anunță menținerea propu
nerilor formulate la 23 decembrie 
1963 privitoare la disparitățile tari
fare, iar a doua, inițiază un schimb 
de păreri cu membrii Asociației eu
ropene a liberului schimb în afară 
de Anglia, pentru o eventuală cola
borare cu fiecare țară ce ar dori 
să-și sporească relațiile cu C.E.E. 
Agenția France Presse precizează 
că „cei șase și-au menținut, de ase
menea, propunerea de includere a 
produselor agricole în negocierile 
tarifare. Asupra acestei chestiuni 
importante, continuă agenția, punc
tul de vedere (vest) european și 
punctul de vedere american, după 
vizita comisarilor Pieței comune la 
Washington, rămîne la fel de înde
părtat, dacă nu chiar opus, ca și în 
trecut“.

Declarația prințului 
Norodom Sianuk

PNOM PENH 10 (Agerpres). — 
Șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a declarat într-o 
cuvîntare rostită în fața unor înalțl 
demnitari și transmisă de postul de 
radio Pnom Penh că eforturile sale 
de a obține convocarea unei confe
rințe internaționale pentru garanta
rea neutralității Cambodgiei nu au 
fost încununate de succes. El a su
bliniat că aceasta se datorește po
ziției ostile a Statelor Unite. Con
trapropunerile adresate Cambodgiei, 
a spus el, nu pot fi acceptate. Prin
țul Sianuk a anunțat că a cerut gu
vernului să respingă aceste contra
propuneri.

SITUAȚIA
NICOSIA 10 (Agerpres). — Situa

ția din Cipru continuă să rămînă 
încordată. Agenția France Presse 
relatează că comandamentul forțe
lor de poliție britanice din Cipru 
continuă să depună eforturi împre
ună cu reprezentantul personal al 
secretarului general al O.N.U., gene
ralul locotenent P. S. Gyani, de a 
determina pe ciprioții greci și turci 
să înceapă tratative pentru înceta
rea definitivă a focului. Această 
sarcină, menționează France Presse, 
întîmpină însă o serie de dificultăți. 
Conducătorii comunității ciprioților 
greci refuză orice discuție cu ciprio
ții turci atîta timp cît aceștia se îm
potrivesc hotărîrii de a depune ar
mele ce le dețin.

Atmosfera este confuză șl în loca
litatea Malia, unde continuă schim
bul sporadic de focuri. La Nicosia 
începînd de luni dimineața, au fost 
închise toate magazinele aflate în 
apropierea liniei de demarcație ce 
separă cartierele ciprioților greci de 
cele turce.

★

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Lyn
don Johnson, președintele S.U.A., a 
răspuns la mesajul din 7 februarie 
al lui N. S. Hrușciov, președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
în problema cipriotă.

NEW YORK 10 (Agerpres). —In 
Comitetul Special al O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor șl popoarelor 
coloniale continuă dezbaterile pe 
marginea situației din Rhodesia-de 
sud.

La ședința din 9 martie a comite
tului au luat cuvîntul reprezentan
ții U.R.S.S., Indiei și Tanganikăi.

în cuvîntul său, reprezentantul 
U.R.S.S., N. T. Fedorenko, a subli
niat că situația din Rhodesia de 
sud s-a agravat în așa măsură îneît 
de examinarea ei trebuie să se ocu
pe fără întîrziere Consiliul de Secu
ritate.

★
TEHERAN 10 (Agerpres). — Par

ticipant la cea de-a 20-a sesiune a 
Comisiei economice O.N.U. pentru

R- A. U. ALEGERI PENTRU
CAIRO 10 (Agerpres). — Marți 

dimineața au început în Republica 
Arabă Unită alegerile pentru de
semnarea membrilor Adunării Na
ționale. Aproape șapte milioane 
egipteni se prezintă în fața urnelor 
pentru a alege din cei peste 1 700 de 
candidați, 350 de deputați ai Adună
rii Naționale.

Această adunare va fi cel de-al

Conferința de la
DAKAR 10 (Agerpres). — Confe

rința la nivel înalt a Uniunii afro- 
malgașe, de la Dakar, a hotărît ca 
această organizație să ia denumirea 
de Uniunea afro-malgașe pentru co
laborare economică. în atribuțiile ei 
vor intra numai probleme privind 
relațiile economice, tehnice și cul
turale dintre statele membre. Sediul 
permanent al organizației va fi ca
pitala Camerunului, Yaounde.

Președintele în exercițiu al Uniu
nii afro-malgașe, Mokdar Daddah, a 
anunțat că, în luna aprilie, va avea

Peste 800 de cadre didactice universitare șl oameni de știință de la 
diferite institute de cercetări din Tokio au participat Ia o demonstra

ție în sprijinul dezarmării generale.

DIN CIPRU
în mesajul de răspuns, președin

tele S.U.A. declară că deși nu îm
părtășește aprecierea guvernului 
sovietic asupra situației din Cipru 
și asupra poziției Statelor Unite în 
problema cipriotă, el este cu totul 
de acord cu ideea, exprimată de 
N. S. Hrușciov, că este în interesul 
general de a se evita agravarea si
tuației în regiunea de est a Mării 
Mediterane.

„Noi cu toții — se spune în me
saj — trebuie să ne străduim să 
nu ațîțăm pasiunile din afară. Pot 
să vă încredințez că aceasta este 
intenția fermă a guvernului meu 
și sper în mod sincer, domnule pre
ședinte, că aceasta este și intenția 
guvernului dv.“

★
NICOSIA 10 (Agerpres). — TASS 

transmite : Ziarele grecești din Ci
pru au publicat ieri comunicatul 
Ambasadei U.R.S.S. în Republica 
Cipru în legătură cu telegrama tri
misă la 25 februarie, de vicepre
ședintele Ciprului, Kuciuc, președin
telui S.U.A., Johnson, guvernelor 
Angliei, Greciei, Turciei, Consiliu
lui de Securitate și secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant. în a- 
ceastă telegramă sînt cuprinse ca
lomnii la adresa Uniunii Sovietice. 
Se afirmă că Uniunea Sovietică ar 
folosi acordul comercial și de trafic 
aerian cu Republica Cipru în scopul 
transportării de arme, echipament 
militar și de personal în Cipru.

Ambasada U.R.S.S. arată că co
merțul reciproc avantajos între 
Uniunea Sovietică și Cipru se dez
voltă cu succes pe baza acordului 
comercial și de plăți încheiat în de
cembrie 1961, adică cu mult înain
tea evenimentelor tragice din Ci
pru, create în mod artificial din a- 
fară, iar problema încheierii unui 
acord privitor la traficul aerian di
rect Moscova—Nicosia a apărut, de 
asemenea, cu aproape un an în 
urmă.

In comunicat se arată că atacu
rile arătate mai sus urmăresc ca
lomnierea politicii iubitoare de pace 
a U.R.S.S. și poziția principială a 
Uniunii Sovietice față de evenimen
tele actuale din Cipru. Ele urmă
resc, de asemenea, scopul de a dis
trage atenția opiniei publice de la 
cauzele adevărate ale încordării din 
Cipru.

Poziția Uniunii Sovietice, se arată 
în încheierea comunicatului, a fost 
expusă cît se poate de clar în cu
noscutul mesaj al șefului guvernu
lui sovietic, N. S. Hrușciov, către 
șefii de state și de guverne ale 
S.U.A., Angliei, Franței, Greciei și 
Turciei, mesaj care este pătruns de 
o îngrijorare sinceră pentru soarta 
Republicii neutre a Ciprului și care 
conține propuneri constructive, me
nite să contribuie la soluționarea 
problemei cipriote.

Asia și Extremul Orient (E.C.A.F.E.), 
ale cărei lucrări se desfășoară la Te
heran au dezbătut problema dez
voltării comerțului în țările membre 
ale Comisiei. Numeroși delegați care 
au luat cuvîntul au criticat acele 
țări dezvoltate care prin tarife va
male excesive limitează importurile 
de materii prime, provocînd astfel 
prejudicii mari țărilor în curs de 
dezvoltare.

Delegatul Afganistanului a che
mat țările în curs de dezvoltare să 
formeze un front unic și să adopte 
o poziție comună la sesiunea GATT, 
care va avea loc la Geneva.

Reprezentantul Marii Britanii s-a 
pronunțat în favoarea eliminării ba
rierelor din calea comerțului inter
național ca un prim pas important 
spre progresul economic al țărilor în 
curs de dezvoltare.

ADUNÂRÈA NAȚIONALĂ
treilea parlament al țării din 1952 
cînd a fost înlăturat regimul mo
narhist. Ea urmează să-și desfășoare 
activitatea timp de cinci ani.

Rezultatele alegerilor vor fi cu
noscute peste cîteva zile. Se prevede 
ca ședința inaugurală a noii Adu
nări Naționale să aibă loc la 26 mar
tie.

Dakar
loc o nouă întîlnire a miniștrilor de 
externe ai celor 14 state membre ale 
acestei organizații, consacrată elabo
rării Cartei noii organizații.

După părerea observatorilor poli
tici, această modificare este în strân
să legătură cu criticile aduse orga
nizației în ultima vreme de către 
numeroase state africane, care con
sideră că activitatea Uniunii afro- 
malgașe contravine principiilor în
tăririi unității africane, proclamate 
la Conferința șefilor de state și gu
verne africane de la Addis-Abeba.

SCURTE ȘTIRI
TEHERAN. Parlamentul iranian 

a acordat luni seara în unanimitate 
votul de încredere în noul guvern 
condus de către primul ministru 
Hassan Aii Mansour.

ALGER. Congresul F.L.N. va a- 
vea loc în cea de-a treia săptămână 
a lunii aprilie, a anunțat Hadj Ben 
Alia, membru al Biroului Politic al 
Frontului de eliberare națională a 
Algeriei și președinte al Adunării 
Naționale Constituante.

GAGRA. N. S. Hrușciov, i-a pri
mit la Gagra pe Andreas Arauzos, 
ministrul industriei și comerțului și 
ministrul ad-interim al afacerilor ex
terne al Ciprului, și pe deputatul 
cipriot Vasos Lissaridis și a avut cu 
ei o convorbire în cursul căreia au 
fost abordate problemele situației 
din Cipru și dezvoltării continue a 
relațiilor sovieto-cipriote. Arauzos și 
Lissaridis au remis lui N. S. 
Hrușciov un mesaj personal al pre
ședintelui Republicii Cipru, Maka
rios.

MANILA. Filipinele au hotărît să 
stabilească relații consulare cu Fe
derația Malayeză.

PARIS. în cadrul schimburilor 
sale comerciale cu Statele Unite, 
Piața comună a înregistrat în cursul 
anului trecut un deficit de 2,5 mi
liarde dolari. Această comunicare a 
fost făcută de vicepreședintele Co
misiei Pieței comune, Robert Mar
jolin cu prilejul vizitei sale la 
Washington.

BAGDAD. Un nou grup de 200 
de deținuți întemnițați pentru par
ticiparea lor la lupta partizanilor 
kurzi au fost puși luni în libertate, 
în baza unui ordin al guvernatorului 
militar general al Irakului.

WASHINGTON. Eforturile între
prinse în ultimele zile de Organiza
ția Statelor Americane în vederea 
reglementării conflictului dintre 
S.U.A. și Republica Panama nu au 
dus la nici un rezultat. Ambele 
părți au acceptat un proiect de a- 
cord elaborat de O.S.A., dar Statele 
Unite au respins cererea Republicii 
Panama ca la tratativele ce urmau 
să înceapă după restabilirea rela
țiilor diplomatice dintre cele două 
țări să se discute problema unui 
nou Tratat asupra Canalului Pa
nama.
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