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Constantin DRÄGAN 
prim-secretar 

al Comitetului regional 
de partid Oltenia

Specialiștii de la Institutul de cer
cetări textile au' elaborat un nou 
procedeu tehnologic care asigură 
țesăturilor din bumbac o mai mare 
rezistență la șifonare. Procedeul

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA J

Ilustrare grăitoare a politicii consecvente a partidului de industrializare socialistă, de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor țării, Oltenia cunoaște o puternică înflorire. Numeroaselor întreprinderi ridicate în anii puterii populare li se vor adăuga în scurt timp noi obiective de o deosebită însemnătate pentru economia națională. Se află într-un stadiu avansat lucrările de pe șantierele Combinatului de chimizare complexă a gazelor naturale, ale Centralei electrice de termofi- care Craiova și ale Complexului pentru industrializarea lemnului din Tr. Severin. Lucrări importante de construcții-montaj se execută la Fabrica de ciment de la Bîrsești-Tîrgu Jiu, la Complexul de prefabricate Cernele, la bazinul carbonifer Mo- tru. încă în cursul acestui an urmează să intre în producție, la Combinatul chimic, Fabrica de amoniac și Fabrica de azotat de amoniu cu o capacitate de 100 000 și respectiv 210 000 de tone ; primul grup de 50 megawați la termoficare ; „premo“ și pentru liniile Complexul de fabricile de C.I.L.-Turnu Severin.Marele volum de investiții face ca problemele legate de îndeplinirea sarcinilor de plan la construcții-montaj să se afle în centrul preocupărilor comitetului regional de partid. îndrumările date de conducătorii de partid și de stat, cu prilejul vizitării unor șantiere industriale din regiune, au constituit pentru noi un ajutor deosebit de însemnat, au dat un puternic avînt muncii constructorilor. Un îndreptar prețios ne sînt indicațiile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferința organizației de partid a orașului București : „Problema centrală a planului de investiții o constituie accelerarea execuției și punerii în funcțiune în primul rînd a lucrărilor începute. în acest scop este necesar ca în practica între- j prinderilor de construcții-montaj să fie larg promovate metodele industriale de execuție, să se îmbunătățească organizarea muncii, să se a- sigure respectarea întocmai a graficelor de execuție, o perfectă continuitate și ritmicitate a aprovizionării cu documentație tehnică, cu utilaje și materiale, conlucrare strînsă, sistematică între proiectant, constructor și beneficiar“.în cursul anului 1963, biroul comitetului regional a analizat de mai multe ori stadiul lucrărilor de construcții-montaj, adoptînd măsuri pentru intensificarea acestora. Comitetele orășenești de partid Craiova, Turnu Severin și Tîrgu Jiu au fost îndrumate să urmărească îndeaproape diferite aspecte ale activității politice și economice tiere.

centrala electrică de secțiile de tuburi stîlpi precomprimați de înaltă tensiune la prefabricate Cernele ; mobilă și placaj la

pe șan-
*Experiența dovedește că nirea la timp a sarcinilor la construcții-montaj primul rînd, de buna organizare a muncii pe șantiere. Ce s-a întreprins în acest scop ? La indicația comitetului regional, au fost întocmite grafice amănunțite, defalcate pe luni, săptămîni și zile, pe fiecare șantier și punct de lucru. Comitetele de partid, împreună cu conducerile întreprinderilor, analizează săptămînal stadiul îndeplinirii acestor grafice.

îndepli- de plan depinde, în

Un șantier mare ridică, firește, numeroase probleme: multe dintre ele pot fi rezolvate de conducerile întreprinderilor de construcții cu ajutorul organizațiilor de partid, altele însă necesită intervenția comitetului regional de partid sau a ministerelor tutelare. Spre a da un sprijin calificat și operativ organizațiilor de partid și conducerilor administrative, biroul comitetului regional trimite pe șantiere colective formate din activiști de partid și ai organizațiilor de masă, oameni cu o bună pregătire politică și profesională, care urmăresc sistematic cum se respectă graficul de lucrări și ajută la rezolvarea operativă a problemelor ce se ivesc. In ianuarie 1964, un colectiv trimis de comitetul regional a analizat cauzele neîndeplinirii planului de construcții-montaj pe șantierul Fabricii de ciment din Bîrsești-Tîrgu Jiu. Ce s-a constatat ? Comitetul raional de partid nu se ocupa temeinic de îndrumarea muncii pe șantier, organizarea punctelor de lucru lăsa de dorit, utilajele și forța de muncă nu erau judicios folosite. Conducerile Șantierelor au fost călăuzite să-și întocmească planurile operative în concordanță cu graficele de execuție pe obiecte și să coordoneze lucrările de construcții cu cele de montaj și izolații ; birourilor organizațiilor de bază li s-a cerut să pună cu regularitate în dezbaterea comuniștilor principalele probleme de producție. Concluziile colectivului au fost dezbătute într-o ședință lărgită a biroului Comitetului raional de partid Tîrgu Jiu. Pe baza recomandărilor făcute în această ședință s-a întocmit un plan de măsuri menit să ducă la îmbunătățirea muncii.în îndrumarea activității șantierelor o bună experiență a dobîndit Comitetul orășenesc de partid Craiova. Primul secretar și secretarul cu problemele economice urmăresc zi de zi felul cum sînt realizate sarcinile de plan la construcții-montaj, sprijinind operativ conducerile întreprinderilor și organizațiile de bază în înlăturarea greutăților ce se .ivesc în munca lor. Anul trecut, pe șantierul fabricii de amoniac a Combinatului chimic unele lucrări erau rămase de grafic. Pe baza propunerilor făcute de 'comitetul orășenesc, conducerea șantierului a reorganizat brigăzile și echipele, promovind în fruntea lor constructorii cei mai calificați ; au fost luate măsuri pentru folosirea judicioasă a utilajelor ; s-a trecut la extinderea utilizării cofra- jelor tip de inventar și din placaj bachelitizat. în același timp, biroul organizației de bază s-a îngrijit de îmbunătățirea muncii politice pentru respectarea graficelor de execuție, de întărirea disciplinei în producție. Toate acestea au asigurat ca, pînă la sfîrșitul anului, nu numai să fie recuperată rămînerea în urmă, dar și să fie depășit planul la toți indicatorii.Scurtarea duratei de execuție a lucrărilor, respectarea termenelor de dare în folosință a obiectivelor depind, într-o mare măsură, de mecanizarea lucrărilor, de utilizarea pe scară largă a metodelor industriale de construcții-montaj. Tocmai de a- ceea organizațiile de partid acordă o deosebită atenție acestor probleme. Analizînd posibilitățile de scur-

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteiî“). — în gospodăriile de stat și gospodăriile colective din zona de deal a regiunii Ploiești se execută lucrări pentru valorificarea mai bună a terenurilor în pantă. Pe asemenea terenuri se sapă gropi pentru pomii fructiferi sau se amenajează terase în vederea plantării viței de vie. Numai în ultimii 3 ani au fost plantate în regiune 1 281 ha cu viță de vie și 10 717 ha cu pomi. Anul a- cesta se vor planta alte 1 250 ha cu viță de vie și 1 800 ha cu pomi fructiferi. Colectiviștii din Șarînga, Vadu Săpat și Breaza, raionul Mizil, Tîmboiești, raionul Rm. Sărat, Star- chiojd, raionul Teleajen, și alte comune lucrează intens la desfunda- tul terenului și la săpatul gropilor. Pe întreaga regiune s-au desfundat pînă acum 1167 ha în vederea plantării viței de vie și s-au săpat gropi pentru pomi pe 917 ha.

constă în Imprimarea țesăturilor cu 
rășini sintetice romînești, realizate 
de Combinatul chimic din orașul 
Victoria și Institutul „Chimigaz'-Me- 
diaș. Totodată, a fost perfecționată 
și operația de satinare, prin care 
țesăturile capătă calități superioare. 
Experimentat la întreprinderea tex
tilă „Dacia’-București, 
dus la obținerea unor 
bumbac tip poplin șl 
tente la șifonabilitate, 
mătăsos. Aceleași calități sînt con
ferite și țesăturilor pentru haine de 
vară și balonseide. în urma expe
rimentărilor făcute la întreprinderea 
„Teba’-Arad rezultă că prin folosi
rea acestui procedeu se pot realiza 
și sortimente noi de țesături din 
bre artificiale. El a fost încercat 
rezultate bune și în țesătoriile de

(Agerpres)

în urmă față

(Continuare în pag. IlI-a).

Șantierul Combinatului chimic Craiova. Coloanele do sinteză ale fabrl- 
~ cil do acid azotic

Cu toate că vremea nu oferă încă 
zile însorite, primăvara începe anul 
acesta cu precizie astronomică 
astăzi 20 martie, la orele 16 și 10 
minute, în loc de 21 martie, ca în 
alți ani Acest avans de o 
determinat de faptul că 1964 
an bisect, adică un an cu 
zile. Echinoxul de primăvară
așadar astăzi cînd atît ziua cît și 
noaptea au cîte 12 ore.
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Hala motoarelor Diesel a Uzinelor constructoare de mașini Reșița

Otelarii de la cele dlouă mari combi
nate siderurgice — Hunedoara și Re
șița — au dobîndit în -ultima perioadă 
o bogată experiență în ridicarea indici
lor de utilizare a agregatelor. în prime
le două luni, oțelarii mincdoreni au ob
ținut în plus față do prevederi 150 kg 
de oțel pe fiecare mip de vatră. în 
aceeași perioadă indicele de utilizare a 
cuptoarelor Martin de la Reșița a cres-

cut cu aproape 200 kg oțel pe m p de 
vatră. Aceste rezultate se datoresc per
fecționării unor părți ale cuptoarelor, 
sudării în straturi groase a vetrelor, 
care au permis reducerea duratei de 
pregătire între șarje cu 35 la sută față 
de anul trecut. Prin generalizarea în
cărcării cuptoarelor cu două macara
le, timpul de elaborare a unei șarje s-a 
micșorat în medie cu 30 de minute.

Noua „Casă a căsătoriilor" din raio
nul Lenin-București.

Ieri s-a deschis în raionul Lenin din meniului. Din inițiativa Comitetului exe- 
Capi'ală o nouă „casă a căsătoriilor" cufiv al Sfatului popular al Capitalei au
Este o sală din clădirea sfatului popular fost înființate pînă ar.ym 7 asemenea 

„case ale căsătoriei" în raioanele Bucu- 
reștiului. Fiecare din ele are o notă per
sonală și funcționarii care lucrează aici 
se îngrijesc ca ele să răspundă țelului 
pentru care au fost create : solemnitatea 
oficierii căsătoriei să se desfășoare în
tr-un cadru corespunzător și să lase cea 
mai plăcută amintire,

raional special amenajată pentru oficie
rea căsătoriilor. Totul a fost ales cu grijă 
și cu gust : covoarele, perdelele, fotolii
le, măsuțele cu scaune, florile. în sala 
inundată de lumină domnește o atmosferă 
sărbătorească. Ținuta ofițerului de stare 
civilă și a funcționarilor care întocmesc 
actele marchează solemnitatea eveni-

La casele 
de Leatru 

tt

Excursii și vizite în locuri istorice ® 
cuitură ale tineretului © Spectacole 

filme pentru elevi ® „Carnavalul primăverii

școli, atmosfera zilelor premergă
toare vacanței e prezentă nu numai în 
bucuria încheierii cu bune rezultate a 
celui de-al doilea trimestru, ci și în pre
gătirile care se fac pentru ca elevii să-și 
petreacă vacanța, care va începe la 22 
martie, într-un mod cît mai plăcut și ins
tructiv. Conducerile școlilor și organiza
țiile de tineret au alcătuit, pe baza ex
perienței cîștigate în anii precedenți și a 
propunerilor făcute de elevi, bogate 
programe cultural-educative și sportive.

Multe din manifestările înscrise la loc 
de frunte' în agenda vacanței sînt închi
nate popularizării politicii partidului nos
tru, realizărilor obținute de poporul ro- 
mîn în cei 20 ani de la eliberare. Pio
nierii și școlarii din București, lași, Cluj, 
Ploiești, Brașov și din alte orașe și-au 
propus .să viziteze Muzeul Doftana, mu
zeele de istorie a orașelor și regiunilor, 
casele memoriale și localitățile cu o 
bogată semnificație în istoria poporului

nostru, șantierul Hidrocentralei de pe Ar
geș etc. Împreună cu oaspeți din alte lo
calități ale țării, tinerii bucureșteni vor 
admira, făcînd „circuitul orașului", car
tierele noi, uzinele Capitalei.

Asemenea unor lecții vii și intere
sante vor fi și manifestările cultural-artis- 
tice care se organizează la casele de 
cultură ale tineretului, în școli și la clu
burile amenajate în orașe și centre raio
nale pentru elevii din înyăfămînful de 
cultură generală, profesional și tehnic. In 
Capitală se va desfășura încă din prima 
zi a vacanței un simpozion pe tema „Ti
neri eroi în literatura rominească contem
porană", la care vor fi prezenți elevi di.n 
numeroase școli; oaspeții Palatului pio
nierilor vor lua 
cintece și poezii, la concursul 
„Frumoasă 
mea", 
teatru și de balet organizate pentru 
in palatul din 
Teatrul pentru 
„Țăndărică", 
raion vor prezenta numeroase spectacole 
speciale pentru elevi.

Consemnăm, totodată, prezența elevi
lor școlilor de artă la cel de-al Vl-lea 
Festival republican al școlilor și institu
telor de artă în Capitală, care se va des-

oaspeții Palatului 
parte la dimineți de 

intitulai 
și bogată ești, patria 

vor asista la spectacole de 
ei 

Dealul Cotrocenilor etc. 
copii și tineret, Teatrul 

cinematografe din fiecare

fășura în zilele următoare. Tot în aceasfă 
perioadă are loc în toată țara faza ra
ională a concursului cultural-artistic al 
pionierilor și elevilor, cu participarea a 
numeroase coruri, formații de dansuri, 
orchestre, brigăzi artistice de agitație.

Vacanța va cuprinde numeroase ex
cursii — prilej de odihnă și recreație, 
de împrospătare a forțelor. Bunăoară, 
elevii din Dobrogea vor parcurge traseul 
Bacău-Piatra Neamț-Bicaz ; peste 900 de 
pionieri din Timișoara, Lugoj, Caransebeș, 
Orșova vor vizita Bucureșfiul și Valea 
Prahovei ; circa 700 de elevi din Onești 
merg la Brașov, Sinaia, București etc. în 
unele din cele mai frumoase localități din 
țară, ca Sinaia, Predeal, Bușteni, Călimă- 
nești, s-au organizat cu ajutorul O.N.T. 

. „C.arpați ", tabere penlry. elevii din Bucu
rești, lași și din alte orașe. Programul de 
tabără va cuprinde întreceri pentru ob
ținerea insignei de polisportiv, concursuri 
de cintece și poezii, jocuri și plimbări 
în aer liber ele. Capriciile atmosferice 
ale acestei primăveri creează posibilita
tea înscrierii în programul de tabără și 
a competițiilor tradiționale pentru va
canța de iarnă : schi, săniuțe.

In încheiere, una din cele mai plăcute 
surprize pe 
rii vacanței 
lele de 26 
pionieri și 
din școlile 
„Carnavalul

care o pregătesc organizato- 
elevilor din București. în zi
și 27 martie peste 1 000 de 
școlari fruntași la învățătură 
Capitalei vor participa la 
primăverii” organizat în să- 

Palatul ui pionierilor.

ÎN MEDICINĂ

lor, ulfrasunetele

:n

OSIILOR

ULTRASUNETELE

La începutul folosirii 
și-au găsit aplicații în navigația pe mări 
și oceane. Pentru siguranfa transportului 
pe apă se impunea găsirea unei metode 
de detectare de la distanță a unor obsta
cole nevăzute în calea vaporului: coifuri 
de stînci submarine, bancuri de nisip și 
chiar ghefari, invizibili pe timp de ceafă. 
Cum s-a ajuns la folosirea ultrasunetelor? 
Cum semnalează ele prezenfa unor a- 
semenea obstacole ? Prin capacitatea de 
à se reflecta aidoma sunetului. Cînd ne 
aflăm pe munte și strigăm, auzim după 
scurt timp ecoul. Emis de la bordul va
porului, ultrasunetul se propagă prin apă 
și, întîlnind un obstacol, se reflectă, ecoul 
întoreîndu-se pe aceeași cale la vapor. 
Avînd posibilitatea de a recepționa ecoul, 
aparatul special de emisie-recepfie ultra- 
sonică semnalează prezenfa bancului 
nisip. Ba mai mult, indică direefia 
și distanfa pînă la obstacol. Astăzi 
există vas modern și de mare tonaj, 
pasageri sau de mărfuri, care să nu 
dotat cu o asemenea instalație. Noile car
gouri ce se construiesc la șantierele na
vale Galați sînt prevăzute și ele cu a- 
parate ultrasonice.

O imagine întîlnită de orice călător 
prin gări : la oprirea trenului, lăcătuși 
înarmați cu ciocane-bat cu ele în banda
jul roților. Apoi se opresc și ascultă a- 
tenți sunetul, care îi avertizează dacă 
nu cumva este slăbit vreun sabot. Meto
da comportă însă și o oarecare impre
cizie. Depinde de aprecierea omului, care 
se poate și înșela. Dar ceea ce nu poate 
rezolva- sunetul, rezolvă ultrasunetul. In 
secjia prelucrări mecanice-vagoane de 
la Uzinele 
pitală, 
litatea 
bricate în 
aici la reparat. Osiile sint examinate a- 
tent de „ochiul" defectoscopului (un a- 
parat electronic special, care emite sem
nale ultrasonice, recepfionînd apoi ecoul 
acestora), căruia nu-i scapă nici cea mai 
ascunsă fisură. Piesei examinate i se face 
o adevărată radioscopie. Cum ? Opera
ția pare simplă. Defectoscopul este pre
văzut cu două cordoane, la capătul că
rora se află cite un mic dispozitiv : e- 
mifătorul și receptorul ultrasonic. Emiță
torul și receptorul sînt aplicate pe o față 
a piesei. Operatorii apasă pe un buton 
și se declanșează un semnal ultrasonic. 
Dacă osia nu are nici un defect, semna
lul își continuă drumul nestingherit pînă 
la celălalt capăt al piesei. Dacă, dimpo
trivă, întîlnește în cale un defect, acesta 
constituind un obstacol, semnalul ultra-

„Grivița roșie" din 
ultrasunetele controlează 
osiilor de la vagoanele 

uzină sau care sînt aduse

Unde nu pătrunde ochiul, pătrund ultrasunetele. Osii de vagoane con
trolate cu defectoscopul electronic.

Ca- 
ca- 
fa-

sonic se întoarce din drum, ecoul fiind 
captat de receptor. Ca urmare, pe ecra
nul instalației apare o fîșie de lumină 
ce indică prezența defectului. In uzină 
se aplică de cîfva timp controlul ultra
sonic cu incidență obiică. Cu ajutorul 
noului procedeu se descoperă chiar și 
fisurile ce nu sînt sesizate prin alte me
tode.

Metoda s-a extins. Astăzi au fosf în
zestrate cu defectoscoape ultrasonice și 
alte ateliere C.F.R. Defectoscopia ultra- 
sonoră se aplică pe scară largă și la Uzi
nele „Electroputere"-Craiova, la Corribi- 

■ natul siderurgic Reșița, la Uzinele „Stea
gul roșu"-Brașov etc. La „Electropufere", 
cu ajutorul ultrasunetelor se controlează 
calitatea laminatelor, a carcasei motoru
lui de tracțiune de la locomotiva Diesel- 
elecfrică și a altor piese importante.

Puțini s-au întrebat poate cît de re
zistent trebuie să fie betonul din care 
sînt făcute elementele de rezistență pe 
„umerii" cărora se sprijină zecile de mii 
de kilograme ale unei clădiri. Rezisten
ta betonului a fost întotdeauna contro
lată. Dar niciodată nu s-a putut face a- 
cest lucru cu atîta precizie ca acum. Ul
trasunetele îl cercetează pînă în cele mai 
ascunse puncte ale structurii'.sale. Beto«

noscopului nu-i scapă nimic. Pe suprafața 
betonului se așează emițătorul de ultra
sunete : cu cît viteza de propagare a 
undelor ultrasonice e mai mare, cu atît 
calitatea betonului e mai bună. Metoda 
se aplică pe numeroase șantiere din țară 
și contribuie la descoperirea unor de
fecte. La Uzinele chimice Govora, în 
timpul turnării unui. stîlp s-a format, sub 
armătura grinzii, un gol. Apariția și mă
rimea lui au fost stabilite de ultrasunete. 
Se pot da multe alte exemple asemănă
toare.

Principalul lucru pentru un medic este să 
descopere mai întîi boala, pentru ca apoi 
să stabilească tratamentul adecvat. Ul
trasunetele au început să devină un a- 
jutor prețios în punerea diagnosticului. 
Ele ajută pe medici la descoperirea tu
morilor, a pietrelor la ficat și rinichi, a 
unor perturbații în funcționarea inimii etc. 
Cu ele se fac și tratamente pentru vin
decarea ori ameliorarea unor boli ca 
sciatica, lumbago, furunculoza și altele.

Ultrasunetele, aceste melodii imper
ceptibile, sînt astăzi folosite de tehni
cieni și ingineri, medici, chimiști, biologi. 
Și mereu li se descoperă noi posibilități 
și domenii de utilizare.

Dumitru MINCULESCU

Ca cetățeni ai Oneștiului, încercăm un sentiment de mîndrie 
ori de cite ori vorbim despre ora
șul nostru. Lucru firesc pentru că 
aici totul este nou : marile com
binate industriale, orașul cu 
blocurile de locuințe, instituțiile 
social-culturale, unitățile comer
ciale etc. Am socotit că ar fi in
dicat să întreprindem un mic 
raid la ghișeele unor instituții și 
întreprinderi din oraș spre a ve
dea cum este organizată deser
virea cetățenilor, cum își înde
plinesc îndatoririle funcționarii 
de la ghișee. Iată cîteva consta
tări.

In clădirea nouă a palatului 
poștei și ■ telefoanelor, totul ilus
trează grija pentru buna deser
vire a cetățenilor. Telefonistele 
se străduiesc să dea repede legă
turile, intervin cînd vreo locali
tate se lasă așteptată pe fir. Și 
la celelalte ghișee cetățenii sînt 
serviți cu atenție. La mesagerii, 
de pildă. Nu e bine făcut pache
tul ? Nu știi cum să scrii adresa ? 
Omul de la ghișeu îți dă un sfat și de multe ori o mînă de ajutor. 
O bună apreciere merită și lucră
torii de la agenția C.E.C., de la 
biroul de voiaj C.F.R., de la ofi
ciul de prevederi sociale al sfa
tului popular orășenesc etc.

Din păcate, pe lingă multe lu
cruri bune, am. întîlnit la unele 
ghișee aspecte nedorite : tărăgă
nare în rezolvarea cererilor, côm-, 
portare necorespunzătoare a unor 
funcționari. Un exemplu. Mai 
mulți muncitori chimiști s-au 
mutat în- 1961 în blocul A 29, din 
cvartalul V. De la început au 
constatat că instalația de încăl
zire are defecte. S-au adresat 
conducerii întreprinderii de gos
podărie orășenească și li s-a pro
mis că se vor face reparațiile cu
venite. Dar au rămas cu promi
siunile. Au reînnoit cererea în 
1962, în 1963. Același rezultat. 
Timp îndelungat apartamentele 
din cvartalul V nu au avut apă' 
caldă. Noi știm că întreprinderea 
de gospodărie orășenească are de 
rezolvat multe probleme. Nu pu
tem crede însă că n-a, avut mij
loacele și timpul necesar să re
zolve cererile amintite mai sus.

Mai ales că, în unele cazuri, i se 
solicită numai să controleze ac
tivitatea în unele sectoare și să 
ia măsuri ca salariații săi să-și 
facă datoria conștiincios.

De cîtăva vreme, întreprinde
rea regională de electricitate Ba
cău a înființat o filială în orașul 
nostru. însă nu cu prea mult fo
los pentru consumatori. Plata 
curentului electric se face tot cu 
pierdere de timp. Dacă nu te gă
sește acasă, încasatorul îți lasă 
sub ușă un anunț de plată, invi- 
tîndu-te să mergi la casieria 
I.R.E.B., care se află undeva, în 
afara orașului. Și pentru că după- 
amiaza casieria nu e deschisă, 
pierzi o dimineață de lucru. Cetățenii propun ca de două ori pe 
săptămână casieria I.R.E.B. să 
fie deschisă și după-amiaza.

Marile combinate sînt situate 
în afara orașului. Ca să ajungem 
la locurile de muncă folosim au
tobuzele întreprinderii de gospo
dărie orășenească. Pentru cei ce 
parcurg zilnic acest traseu abona
mentul este foarte practic. I.G.O. 
are un birou de eliberare a 
abonamentelor. Dar atitudinea 
funcționarilor de la acest birou 
lasă mult de dorit. Deseori soli- 
cit.anții sînt invitați să vină a 
doua zi, spunîndu-li-se : „Azi am 
terminat stocul de abonamen
te. Veniți ' mîine". E de necre
zut că la cîteva. minute după des
chiderea biroului se și epuizează 
abonamentele. La urma urmei, de 
ce nu se pregătesc, atîtea abona
mente cîte sînt cerute ? Și de ce 
nu lucrează la acest ghișeu un 
funcționar care știe cum trebuie 
să se poarte cu cetățenii ?

Socotim că sfatul popular oră
șenesc și conducerile întreprinde
rilor subordonate ar trebui să ia 
măsuri pentru a asigura o bună 
deservire a cetățenilor în toate 
sectoarele, o atitudine civilizată a 
celor de la ghișee, la nivelul exi
gențelor unui oraș nou.
Simona BĂDILESCU, inginer; An
ton IORGU, lăcătuș ; Mihai BĂ- 
DO1U, tehnician și Ion BURLA
CII, inginer, din postul de cores
pondenți voluntari ai „Scînfeii" 
de la Combinatul chimic Borzești.
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Cuvântul tov. Victor Vasilescu 
președintele consiliului agricol raional MuscelRaionul nostru cuprinde dealurile și colinele din partea sudică a munților Făgăraș, ceea ce face ca circa 75 la sută din suprafața agricolă să fie situată pe terenuri în pantă, supusă procesului de eroziune. Folosirea rațională a fondului funciar, valorificarea terenurilor în pantă, slab productive, prin plantații pomicole au ridicat o serie, de probleme tehnice privind organizarea și amenajarea antiero- zională a acestor terenuri, din care lucrările de terasare ocupă primul loc.Datorită condițiilor favorabile de climă și sol, în ultimii ani cultura pomilor pe terase a cunoscut un deosebit avînt. Acum în multe comune livezile cu pomi tineri ocupă sute de hectare, iar prin unirea a- cestora cu plantațiile din comunele vecine formează trupuri masive pomicole care depășesc mia de hectare. Așa este cazul comunelor Aninoasa, Berevoești, Godeni, Schitu Golești, care formează bazinul Bra- tia cu peste 1 200 ha ; Valea Mare, Lerești, Stoenești, Mioarele care formează bazinul Argeșel cu peste 1 200 ha. Executarea în- tr-un timp scurt a acestor plantații mari, unice în felul lor, a fost posibilă datorită sprijinului prețios acordat de partid și guvern unităților agricole socialiste, prin creditele pe termen lung ce au fost acordate, prin materialul săditor de calitate, prin cadrele tehnice care au asigurat o îndrumare permanentă și calificată, prin temeinica muncă politică dusă zi cu zi de către organele și organizațiile de partid.După încheierea colectivizării agriculturii a început în raionul nostru o largă acțiune pentru executarea lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului, atît în plantațiile tinere de pomi cît și pe terenurile arabile și pășuni. In pomicultură au fost executate diferite lucrări antierozionale pe o suprafață de 4 650 ha.După ce a arătat procedeele tehnice folosite la aceste lucrări, vorbitorul a spus că practica agroterasării a fost primită cu mult interes de masele de colectiviști, atît pentru ușurința cu care se poate apli-

Cuvmtul iov. Mihai Bălută
președintele consiliului agricol regional OlteniaConsiliile agricole, regional și raionale, și-au orientat activitatea spre găsirea celor mai eficiente metode de îndrumare a gospodăriilor colective pentru continua consolidare a acestora și îndeosebi pentru ridicarea unităților mai slab dezvoltate la nivelul celor fruntașe. în acest scop, au fost constituite colective formate din membri ai consiliilor agricole cu activitate îndelungată în producție, care au analizat cauzele rămînerii în urmă a unor gospodării. S-a constatat că una din aceste cauze a fost neexecutarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agrotehnice. Colectivele de specialiști au stabilit, împreună cu conducerile gospodăriilor, măsuri concrete pentru buna organizare a muncii și a producției, efectuarea lucrărilor corespunzător cu cerințele fiecărei culturi, extinderea mecanizării lucrărilor etc. Măsurile stabilite au fost discutate cu masa largă a colectiviștilor, care au făcut ‘ propuneri prețioase. Ca urmare, numeroase gospodării colective din regiune au obținut rezultate bune în sporirea producției și creșterea averii obștești.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele probleme privind executarea lucrărilor pe terenurile în pantă. Pe aceste terenuri, a spus el, pe care lucrările nu pot fi mecanizate, se folosesc în prezent ma-

CuvintuB iov, Gheorghe Laza
președintele consiliului agricol raional SalontaAm ascultat cu deosebit interes materialele prezentate în plenară și discuțiile purtate. Recomandările și propunerile făcute vor constitui un îndreptar prețios în activitatea noastră de zi cu zi.Reorganizarea conducerii agriculturii, sprijinul permanent primit din partea partidului și statului au ajutat gospodăriile din raionul nostru să facă noi pași pe calea dezvoltării lor economice și organizatorice. în prezent, 26 de gospodării colective sînt milionare și multimilionare. Fondul de bază a crescut cu peste 50 milioane de lei în ultimii doi ani. Veniturile realizate în 1963 au fost cu 21 milioane de lei mai mări decît în 1962.Raionul nostru dispune însă de mari rezerve de creștere a producției agricole. In aceleași condiții de climă și sol rezultatele sînt mult diferite de la o unitate la alta. De exemplu, deși gospodăriile colective cultivatoare de sfeclă au avut cam aceleași condiții naturale, ele au realizat producții foarte diferite. în timp ce 11 gospodării colective au obținut între 22 000— 35 000 kg de sfeclă de zahăr la hectar, în altele producțiile au fost cu mult mai mici.Un rol deosebit de important în generalizarea metodelor agrotehnice înaintate îl au specialiștii. Ca urmare a măsurilor luate de partid și guvern, în momentul de față în raion lucrează un număr de 55 ingineri agronomi și zootehniști, iar la 3-4 gospodării colective cîte un medic veterinar, care contribuie la ridicarea nivelului tehnic , al producției. Marea majoritate a specialiștilor trimiși în gospodăriile colective muncesc cu conștiinciozitate, și-au cîștigat, respectul și stima colectiviștilor. Cu ajutorul cadrelor de specialiști din unități, consiliul agricol regional a întreprins mai multe studii menite să ducă la sporirea producției agricole. Pe baza studiului privind folosirea rațională a pământului, s-au stabilit măsuri de ameliorare a solurilor podzolice și sărăturilor. Specialiștii de la stațiunea experimentală din Oradea ne-au ajutat anul trecut să executăm cartarea agrochimică a solului pe mai bine de jumătate din suprafața arabilă a raionului, ceea ce ne va da posibilitatea să aplicăm cu mai multă eficiență îngrășămintele naturale și chimice.

Cuvîotol iov. Adrian Börse? 
președintele gospodăriei colective din Movileni, 

raionul iașiConsiliul de conducere al gospodăriei colective din Movilenj s-a ocupat de sporirea producției de cereale și plante tehnice, creșterea efectivelor de animale din prăsilă proprie și sporirea producției acestora. De aceea, s-a dat atenția cuvenită 

ca, cît și datorită avantajelor economice pe care le aduce, deoarece în raion există puțin teren.’arabil. Aceasta a făcut posibil să se obțină cantități mai mari de produse agro-alimentare și furaje necesare pentru sporirea numărului de animale. Bunăoară, G.A.C.-Cîmpulung Muscel a obținut pe terase cîte 40 000 kg porumb siloz, 36 000 kg sfeclă și 24 000 kg cartofi la hectar. In acest an și în anii următori, va trebui sâ extindem agro-terasele și să mărim astfel suprafață arabilă a raionului.Procedeul executării teraselor prin arături repetate cu plugul reversibil și nivelarea cu'sapa s-a dovedit economic și rapid. în plantațiile situate pe versanții neuniformi, frămîntați și cu pante mai mari de;30 la sută, se fac terase individuale în jurul pomilor. Ca lucrări speciale de ’prevenire și combatere a eroziunii solului, se construiesc drumuri și de- bușee artificiale, se face amenajarea de- bușeelor naturale, a canalelor de coastă și de evacuare a apelor în exces. O mare importanță se acordă și lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului, atît pe terenurile arabile, cît și pe fînețe și pe pășunile naturale. Pînă în prezent a tost amenajată o suprafață de 1 413 ha pășuni naturale pe care s-au construit garduri de tarlalizare, drumuri terasate, ziduri de sprijin etc.în continuare, vorbitorul a subliniat necesitatea ca în viitor să se execute terase cu platforme mai late pe care să poată fi folosite tractoarele cu gabarit mic ; totodată, a făcut cîteva propuneri privind întocmirea unui proiect-tip pentru silozuri de fructe, extinderea culturii guliilor furajer« care să mărească cantitatea de nutrețuri suculente etc.Apoi a arătat cum s-a desfășurat în acest an învățămîntul agrozootehnic, men- ționînd că nivelul său mai ridicat din punct de vedere calitativ, față de anul trecut, a contribuit la sporirea cunoștințelor de specialitate acumulate de cursanți.
șini cu tracțiune animală. Tot în aceste zone există suprafețe mari de pășuni care pînă acum nu erau valorificate așa cum trebuie. Consiliul agricol regional a sprijinit aceste gospodării în dezvoltarea, în primul rînd, a ramurilor de producție pentru care au cele mai bune condiții. Gospodăriile situate în partea de nord a regiunii, de pildă, care dispun de suprafețe mai mari de pășuni, dezvoltă cu precădere creșterea bovinelor și ovinelor. în viitor, pe lîngă creșterea efectivelor de animale, ne vom ocupa mai mult și de îmbunătățirea 'raselor, pentru creșterea neîncetată a producției.în munca noastră am folosit, cu bune rezultate, cercetările întreprinse de Institutul agronomic din Craiova și stațiunile experimentale. Am înființat 84 puncte de sprijin în gospodăriile colective, care-și desfășoară activitatea sub îndrumarea inginerilor din unități și a specialiștilor de la institut și stațiuni experimentale. Pentru a îmbogăți cunoștințele profesionale ale specialiștilor din unități, consiliul agricol regional a format un colectiv de specialiști care editează, lunar, un buletin informativ prin care se popularizează rezultatele obținute, de către stațiunile experimentale și unitățile fruntașe în vederea extinderii lor în practică.

Pentru 1964 au fost organizate puncte de sprijin ale stațiunii experimentale Oradea în 12 gospodării. Aici se urmărește comportarea diferitelor soiuri de grîu și a hibrizilor de porumb și totodată eficiența aplicării măsurilor agrotehnice în condițiile concrete din unități. în fiecare gospodărie colectivă s-au creat loturi demonstrative unde se studiază soiurile de grîu, hibrizii de porumb și rezultatele care se obțin ca urmare a aplicării diferitelor măsuri agrotehnice. Tot anul trecut s-a terminat și organizarea intergospodărească 
a teritoriului.Consiliul agricol raional și-a propus ca în cel mai scurt timp, pe baza studiilor începute, care vor fi continuate de colective de specialiști, să identifice rezervele de sporire a producției existente și să stabilească măsurile ce se impun pentru utilizarea la maximum a acestor rezerve.O problemă de mare însemnătate, căreia îi acordăm tot mai multă atenție, este asigurarea bazei furajere. Pentru obținerea unor cantități sporite de nutrețuri am luat măsuri ca furajele să fie cultivate pe terenuri mult mai bune iar lucrările agricole să se execute cu aceeași atenție ca și la cereale. Noi vom extinde suprafețele de lucernă, îndeosebi de lucernă irigată, deoarece această plantă este foarte valoroasă, asigură producții ridicate de masă verde și fîn. S-au luat măsuri pentru su- praînsămînțarea și întreținerea corespunzătoare a pășunilor, acestea constituind o sursă importantă de furaje.în continuare, vorbitorul a făcut unele propuneri privind editarea și difuzarea materialelor de propagandă agricolă pentru ca acestea să răspundă în mai mare măsură nevoilor unităților agricole socialiste.Avem, în raion, gospodării colective milionare și multimilionare. Aici există posibilitatea de a introduce mecanizarea în sectorul zootehnic ; o parte dintre gospodăriile colective au și trecut la acest lucru. Socotesc însă că atît aparatele pentru muls electric cît și alte utilaje necesare deservirii sectorului zootehnic sînt insuficiente și nici nu sînt livrate la timp. Același lucru e valabil și pentru aspersoa- rele necesare la irigat.

organizării muncii. După aprobarea planului de producție pe 1963, sarcinile au fost repartizate pe brigăzi și echipe, iar în sectorul zootehnic defalcarea cifrelor de plan a mers pînă la fiecare îngrijitor în parte. în fruntea brigăzilor au fost numiți 

cei mai destoinici colectiviști, dintre care o parte au fost școlarizați timp de 5 luni. Aceeași atenție s-a acordat și organizării muncii în cadrul echipelor. S-a statornicit o strînsă colaborare între brigăzile de cîmp și brigada de tractoare a S.M.T., iar între mecanizatori există întrecere avînd ca obiectiv efectuarea unor lucrări de calitate și la timpul optim.Anul trecut am cultivat 619 ha cu grîu, 650 ha cu porumb boabe, 155 ha sfeclă de zahăr, 255 ha floarea-soarelui și 165 ha cu plante furajere. Cu toate condițiile climatice vitrege, s-au obținut producții ridicate. La porumb, bunăoară, recolta medie s-a ridicat ia 3 560 kg boabe la hectar, iar la sfeclă de zahăr la aproape 20 000 kg la hectar. Aplicarea retribuției suplimentare a făcut ca media cîștigului colectiviștilor de la culturile de cîmp să fie echivalentă cu media cîștigului colectiviștilor din zootehnie. Ne vom strădui să aplicăm mai bine retribuția suplimentară, pentru a cointeresa și mai mult pe colectiviștii noștri să facă lucrări de bună calitate și să contribuie la obținerea de recolte mari.Gospodăria noastră colectivă a livrat anul trecut 420 de porci grași, 6 000 de păsări, 22 vagoane de lapte de vacă, 3
Cuvmtol tov. prof. Mircea Motoc 

șef de secție la Institutul de cercetări hortiviticoleSpecialiștii în organizarea teritoriului și combaterea eroziunii au acordat un sprijin prețios inginerilor din gospodăriile colective pentru întocmirea schițelor de folosire rațională a pămîntului. Ca urmare, s-a reușit să se mărească suprafața arabilă a numeroase gospodării colective și în special să se realizeze o mai bună amplasare a plantațiilor de vii și pomi. Pentru unele gospodării de stat și gospodării colective s-a întocmit un proiect special pentru plantații de vii și pomi pe o suprafață de circa 120 000 ha. S-au executat lucrări de prevenire a eroziunii solului pe 260 000 ha terenuri arabile, pe circa 5 000 ha terase pentru plantații de vii și pe 
8 000 ha pentru plantații de pomi.în activitatea desfășurată în ultimii doi ani s-au ivit unele probleme la a căror rezolvare trebuie să participe, în strînsă colaborare, atît specialiștii care lucrează în cadrul secției de fond funciar cît și cei din secțiile de cereale și plante tehnice, de horti-viticultură și de mecanizare ale Consiliului Superior al Agriculturii.Experiențele făcute în țara noastră șl rezultatele obținute în producție au demonstrat că pentru terenurile cu pantă mai mare de 10 la sută sînt indicate următoarele sisteme antierozionale : sistemul de culturi în fîșii, cu benzi și agroterase. Introducerea acestor sisteme în producție se realizează în prezent pe supraiețe mari în regiunile Iași, Bacău și Argeș, însă în celelalte regiuni această acțiune se desfășoară mai lent. Una dintre cauze o constituie faptul că pe teritoriul unor gospo-

Cyvisitol tov. Barby Popesco 

președintele consiliului agricol regional DobrogeaRapoartele prezentate în fața plenarei Consiliului Superior al Agriculturii și discuțiile purtate au scos în evidență rezultatele obținute anul trecut în creșterea producției vegetale și animale și consolidarea unităților agricole socialiste.Gospodăriile colective din regiunea Dobrogea, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, au obținut realizări importante. Ca urmare a sporirii producției agricole, ele au vîndut cantități mari de produse agro-alimentare pentru fondul centra] al statului, asigurînd astfel o valoare a zilei-muncă mai ridicată pentru membrii colectiviști.Rezultatele obținute și la noi, una dintre regiunile foarte mult rămase în urmă, pe vremuri, în timpul regimului bur- ghezo-moșieresc, dovedesc că agricultura socialistă este aceea care creează toate condițiile necesare pentru ca și în condiții climatice neprielnice să se poată obține producții ridicate. Față de 1957, cînd în regiune s-a încheiat colectivizarea agriculturii, efectivele de animale au crescut de 6 pînă la 16 ori, iar producțiile medii cu 37 la sută la grîu și cu circa 100 la sută la majoritatea produselor din sectorul zootehnic.Consiliile agricole regional și raionale, sub îndrumarea organizațiilor de partid, s-au ocupat cu perseverență de aplicarea diferențiată a metodelor agrozootehnice înaintate, de cunoașterea șl rezolvarea operativă a problemelor economico-finan- ciare ale gospodăriilor colective. Noi ne-am orientat spre sporirea eficienței fiecărei ramuri de producție. Aceasta a creat posibilitatea ca veniturile bănești din 1963 să fie de peste 850 000 000 de lei, realizîndu-se o depășire a planului cu 8,5 la sută. La o sută de hectare, în 1963, au fost realizate venituri bănești de 148 000 de lei, față de 108 000 de lei în 1962. Un număr de 55 de gospodării colective au obținut un venit de peste 200 000 de lei la suta de hectare.Veniturile din legumicultură, viticultură și pomicultură au reprezentat 14 la sută din totalul veniturilor agricole, adică cu 5 la sută mai mult decît în 1962, iar cele din zootehnie — 36 la sută.în ultimul an. gospodăriile colective au fost îndrumate să utilizeze mai bine fondurile bănești. Anul trecut, în timp ce producția globală a fost depășită cu 20 la sută, iar producția marfă cu 27 la sută, planul de cheltuieli a fost depășit numai cu 8 la sută.Inginerii din gospodăriile colective au fost îndrumați să se ocupe mai mult de problemele economice ale gospodăriilor colective. La Casa agronomului, în ședințe lunare la raioane, s-au făcut instructaje pentru a cunoaște mai bine situația financiară și pentru a ști cum trebuie să fie cheltuite fondurile gospodăriilor colective.în continuare, vorbitorul a subliniat activitatea desfășurată de consiliile agricole și consiliile de conducere ale gospodăriilor colective pentru folosirea chibzuită a zilelor- muncă. O atenție deosebită s-a acordat 

vagoane lapte de ol, 120 taurine, 5 000 kg de lînă, 1 000 pielicele caracul. Producția de lapte a sporit la 2 020 litri pe cap de vacă furajată. Veniturile realizate din sectorul zootehnic au fost de 1 700 000 de lei. La începutul acestui an, gospodăria noastră poseda 720 de taurine, dintre care 240 de vaci, 2 700 de ovine, 672 porcine și 1 600 de păsărî-matcă. încărcătura de animale la suta de hectare se ridică la 32 de taurine și 103 ovine. Rezultatele obținute în sectorul zootehnic se datoresc asigurării unor bune condiții de furajare și cazare, precum și alegerii unor îngrijitori destoinici. în acest an, noi tindem să depășim producția de 2 500 1 lapte pe cap de vacă furajată. De aceea, vom lua măsuri pentru asigurarea bazei furajere și îmbunătățirea efectivelor de animale existente în gospodărie.în vederea obținerii unor producții sporite la hectar, în iarnă am transportat pe cîmp peste 6 000 tone de gunoi. Semănatul îl vom face în epoca optimă și la un nivel calitativ superior, iar lucrărilor de întreținere și asigurare a densității optime de plante la hectar le vom acorda o atenție mult mai mare decît în anii precedență 

dării colective există ogașe, pilcuri de arbori etc. Nivelarea ogașelor și defrișările necesită un volum mare de muncă.Lucrările de terasare a versanților pentru vii și pomi pun probleme noi față de cele de a.cum cîțiva ani. în prezent a devenit actuală problema folosirii tractoarelor la executarea lucrărilor în plantațiile vitipomicole. Aceasta este condiționată de doi factori : de felul teraselor pe care le construim și, în al doilea rînd, de felul plantațiilor pe care le facem pe terase. Va trebui să renunțăm la construirea teraselor înguste, cu lățimea platformei mai mică de 3 m. Pentru plantațiile de vii trebuie să trecem la terase cu o platformă cuprinsă între 4 și 12 m. Totodată, se va avea în vedere și înclinarea transversală a platformei. Pînă acum s-au realizat multe terase cu platforme înclinate de 15—20 la sută. Pentru a se ușura folosirea tractoarelor e necesar să facem înclinarea platformei mai mică de 16—12 la sută. Un alt factor care condiționează executarea lucrărilor este distanța între rînduri. în cazul viilor care se îngroapă trebuie să plantăm la 1,80 m între rînduri iar la cele intensive la 3,60 m între rînduri. în primul caz, executarea lucrărilor se va face cu tractoare cu gabarit mic, iar în al doilea caz — cu tractoarele universale pe care le avem. Va trebui să punem accent deosebit pe ultimul tip de plantații. La pomi, problema e mai simplă pentru că distanțele între rînduri sînt mai mari, iar noile forme de coroană vor favoriza și mai mult acest lucru.

întocmirii planului de producție pe 1963 și în cadrul acestuia a consumului de zile- muncă. Ca urmare, anul trecut s-au folosit cu 1,7 zile-muncă mai puțin pentru obținerea unei tone de grîu, față de 1962. Productivitatea muncii a crescut mult și în sectorul zootehnic La fel, a scăzut consumul de zile-muncă și pentru personalul administrativ, cheltuielile pentru munci care nu sînt direct productive reprezen- tînd numai 3 la sută în 1963, față de 3,7 la sută în 1962.Analizînd rezultatele obținute și posibilitățile de dezvoltare a sectorului zooteh- .nic în gospodăriile din regiune, vorbitorul a subliniat că sporirea în continuare a producției animale depinde de asigurarea bazei furajere. Pentru rezolvarea acestei probleme în regiune au fost luate un șir de măsuri. în primul rînd, a crescut foarte mult suprafața ocupată de loturile semincere pentru plante furajere valoroase. Anul acesta vom avea 2 000 ha cu loturi semincere numai la sparcetă. Vom extinde lucerna pe încă 2 000 ha. Am asigurat și anul acesta în întregime necesarul de sămînță de iarbă de Sudan și iarbă grasă, chiar și pentru însă- mînțarea de culturi duble. Totodată, ne ocupăm să introducem în cultură, pe scară mai largă, sorgul.în gospodăriile colective au fost luate măsuri pentru amplasarea culturilor furajere pe cele mai potrivite terenuri. încă din toamnă am îndrumat gospodăriile să fertilizeze aceste terenuri cu cantități mari de îngrășăminte. Pentru primăvară, ne-am asigurat toate cantitățile de sămînță de plante furajere de care avem nevoie. Mașinile necesare sînt pregătite și așteptăm numai timpul prielnic pentru în- sămînțare. Toate aceste măsuri țin seama de faptul că principala cale de a asigura furajele este creșterea producției la hectar.Vorbitorul a subliniat că în gospodăriile colective s-au făcut intense pregătiri pentru realizarea planului de producție la toate culturile. într-o ședință recentă a consiliului agricol regional s-a analizat felul cum au fost efectuate pregătirile pentru campania agricolă de primăvară, cum se aplică măsurile stabilite pentru creșterea producției la hectar. Prin grija consiliilor agricole s-a pus în practică indicația de a se folosi rațional toate îngrășămintele, astfel ca să fie fertilizate suprafețe cît mai mari. Numai în gospodăriile colective, anul acesta, au fost fertilizate 15 000 ha cu gunoi de grajd. în ce privește îngrășămintele chimice, acestea sînt folosite în doze moderate la hectar, pentru a se putea fertiliza suprafețe mai întinse.în încheiere, vorbitorul s-a referit la problema livrării ritmice a animalelor îngrășate și a produselor animale, ținînd seama de posibilitățile reale ale fiecărei unități astfel ca gospodăriile colective să obțină venituri bănești cît mai mari și, totodată, să dea o contribuție sporită la îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației.

Cyvintol iov. prof. Srimie Staîcu,
șef de secție Sa Institutul de cercetări pentru cereale 

și plante tehnice de h FunduleaIn urma experiențelor agrofitotehnice executate de către institutul nostru, în cadrul stațiunilor experimentale, în condiții diferite de climă și sol, s-a acumulat, de-a lungul anilor, o bogată experiență științifică cu privire la lucrările agricole de primăvară. Lucrările din anul acesta se deosebesc de cele obișnuite datorită faptului că în unele zone din țară, cum e de pildă Cîmpia Dunării, s-au acumulat în sol, pînă în prezent, cantități mici de apă, care trebuie păstrate cu multă grijă. De aceea, e necesar să se aplice toate măsurile menite să contribuie la menținerea integrală a rezervelor de apă acumulate.Semănăturilor de toamnă li s-au administrat unele cantități de îngrășăminte minerale și organice. Această acțiune e în curs de desfășurare. îngrășămintele voiaj uta plantele să-și grăbească ritmul de creștere și să facă economie de apă.Grăpatul semănăturilor de toamnă e o altă lucrare ce urmează a fi executată de îndată ce se poate intra în cîmp cu mașinile, folosind unealta cea mai potrivită pentru fiecare caz în parte, fără să rărim însă culturile sub 450 de fire principale la m p. In unele zone, din cauza precipitațiilor puține nu s-a format crustă; de aceea, nu e nevoie să se execute nici un fel de lucrare pînă ce plantele nu se înrădăcinează puternic. O atenție deosebită se va acorda și ogoarelor de toamnă, care trebuie grăpate fără_ întîrziere îndată ce stratul de sol de la suprafață s-a zvîntat.Pentru a obține producții bune nu trebuie să se întîrzie sub nici un motiv semănatul culturilor timpurii de primăvară. Dacă stratul de sol de la suprafață e afînat. mărunțit și nivelat se poate semăna direct fără nici o altă pregătire prealabilă; dacă stratul de la suprafață e bătătorit se va pregăti patul germinativ folosind grapa cu discuri. In zonele cu rezerve mici de apă în sol, terenul trebuie lucrat cu grapa cu discuri în agregat cu grapa stelată sau cu un tăvălug ușor. A- cest cuplu se recomandă stăruitor, deoarece cele două unelte se completează reciproc, contribuind la reducerea la minimum a pierderilor de apă.Pentru culturile tîrzii de primăvară, de la desprimăvărare și pînă la semănat este necesar ca solul, la suprafață, să fie menținut afînat și fără buruieni, după care se poate însămînța direct, fără nici o altă
Cuvintul tov. Trasao Cordoban 

directorul trustului Gostat SuceavaSarcinile mereu crescînde ce revin gospodăriilor de stat în etapa actuală pot fi rezolvate prin folosirea eficientă a bazei tehmco-materiale, a investițiilor, forței de muncă și a condițiilor economice și naturale în care aceste unități își desfășoară activitatea. în cuvîntul meu, voi arăta pe scurt unele aspecte ale activității gospodăriilor de stat în ce privește creșterea animalelor.Rezultatele obținute și experiența acumulată de lucrătorii din G.A.S. timp de mai mulți ani, posibilitatea de asigurare a bazei furajere în fiecare gospodărie de stat și de desfacere a producției în mod ritmic în tot -cursul anului etc. constituie factorii de bază de care s-a ținut seama la dezvoltarea acestui sector. Necesitatea aprovizionării populației în mod ritmic cu cantități mari de lapte proaspăt ne-a impus să concentrăm vacile de lapte în 14 G.A.S., situate în jurul orașelor și centrelor muncitorești, față de 22 cîte erau pînă în anul trecut. în general, vom avea gospodării cu efective de 800—1 000 de vaci. Pînă acum de la gospodăriile situate la distanțe mari sau de la acelea care obțineau producții slabe din cauza condițiilor necorespunzătoare au fost transferate vacile la unitățile din jurul orașelor.Tineretul taurin femei a fost concentrat din 22 de gospodării în 5 G.A.S., iar efectivele de porci în trei mari unități. în 1963, în aceste gospodării, de la efectivele de porci puși la îngrășat s-a realizat zilnic un spor mediu în greutate de 540 g, cu un consum redus de unități nutritive.Paralel cu profilarea mai judicioasă a producției în sectorul zootehnic s-a trecut mai hotărît la mecanizarea principalelor lucrări. în toamna anului 1963 și în prima parte a anului 1964, în toate gospodăriile profilate pentru creșterea porcinelor și păsărilor au fost introduse peste 1 000 de lămpi infraroșii, s-a trecut la mecanizarea mulsului la fermele de vaci.O dată cu profilarea au fost posibile o mai justă redistribuire a cadrelor de specialiști, folosirea lor cu mai mult discernă- mînt acolo unde într-adevăr procesul de producție necesită prezența acestora. Profilarea producției ne permite în mai mare măsură introducerea și generalizarea noului, folosirea în producție a celor mai avansate metode tehnice în ramura res-
Cuvmtyl tov. Teodor Maghiar

Erou a! Muncii Socialiste, președintele gospodăriei 
colective Mădăras, regiunea CrișanaGospodărla agricolă colectivă Mădăras va sărbători în acest an a 15-a aniversare a existenței sale. Acești ani au constituit tot atîtea trepte urcate de colectiviști pe calea sporirii producției agricole, consolidării economice a gospodăriei colective și ridicării nivelului lor de trai.Anul trecut, bunăoară, cu toate condițiile climatice nefavorabile, am reușit să obținem următoarele producții medii la hectar: 1 820 kg grîu, 2 400 kg porumb boabe și peste 21 000 kg sfeclă de zahăr. Paralel, ne-am îndreptat atenția și spre dezvoltarea sectorului legumicol, reușind ca la fiecare hectar de grădină să realizăm un venit mediu de 63 000 lei. Grădina reprezintă doar 1,8 la sută din suprafața arabilă a gospodăriei, dar ne-a adus 22 la sută din totalul veniturilor.Consiliul de conducere al gospodăriei noastre colective, sub îndrumarea comitetului de partid, a acordat o deosebită a- tenție dezvoltării sectorului zootehnic. In prezent, avem în proprietate obștească a- proape 1 100 de taurine, dintre care 450 de vaci, peste 2 100 de porcine și un însemnat număr de ovine și păsări. Anul trecut am valorificat, pe bază de contracte cu sta- 

lucrare prealabilă. Sapa rotativă e unealta ce poate fi folosită cu succes în acest an pentru menținerea curată a ogorului de toamnă. Dacă însă stratul de la suprafață s-a îndesat și începe să se îm- buruieneze, se va lucra în ziua sau în preziua semănatului cu grapa cu discuri în agregat cu grapa stelată pînă la adîn- cimeă la care se introduc semințele. Acolo unde mai trebuie făcute arături de primăvară, menționez că este necesar ca ele să fie executate foarte timpuriu și la a- dîncimea de numai 14—16 cm. ~ Lățimea brazdelor va fi mai mică decît în mod obișnuit, iar aratul se va face obligatoriu cu plugul în agregat cu grapa stelată, indiferent ce plante se vor semăna.Dacă stratul arabil nu e prea îndesat, și această situație se poate ivi pe solurile lutoase, luto-nisipoase, nisipoase, aratul de primăvară se înlocuiește cu o discuire dublă energică sau cu o lucrare dublă cu cultivatorul. Și în aceste cazuri grapa cu discuri și cultivatorul trebuie să lucreze în agregat cu grapa stelată.îngrășămintele organice răspîndite în cursul iernii pe ogoarele de toamnă vor fi încorporate în sol cu ajutorul grapei cu discuri, iar îngrășămintele chimice — printre care și ureea — se vor răspîndi cu puțin timp înainte de a se executa lucrarea cu grapa cu discuri. Cu cît încorporarea îngrășămintelor în sol se va face mai devreme după răspîndirea lor, cu atît pierderile de azot vor fi mai mici.In continuare, vorbitorul s-a referit la pericolul pe care-1 prezintă în condițiile acestei primăveri buruienile și dăunătorii în culturi și a subliniat importanța combaterii lor prin toate mijloacele. In Lunca Dunării este foarte important să se facă pregătirea timpurie a terenului pentru semănăturile de primăvară și să se acorde o grijă sporită combaterii dăunătorilor și a buruienilor.In încheiere, vorbitorul s-a ocupat de însemnătatea pe care o are irigarea culturilor, de perspectivele ei în agricultura țării noastre. Evidențiind preocuparea e- xistentă pe plan local în acest sens, el a subliniat inițiativa unor consilii agricole ca de exemplu cel al raionului Videle, care a construit și mai construiește, în acest an, 18 diguri ce vor forma rezervoare de apă pe micile rîuri Dîmbovniç, Cilniștea, Glavacioc, lărgindu-se astfel posibilitățile de irigare a culturilor.
pectivă. în 1963 am profilat gospodăriile de stat Rădăuți și Burdujeni pe îngrășarea bovinelor prin hrănirea lor cu ciocălăi, melasă și uree La G.A.S. Rădăuți s-a realizat un spor de creștere în greutate de 914 g pe zi, cu un preț de cost de 6,40 lei pe kilogram. în același timp, sporul în greutate realizat pe întregul trust a fost de 713 g la un preț de cost de 9.26 lei pe un kg dev spor. în prezent, s-a trecut la îngrășarea bovinelor și în alte două gospodării, care în locul ciocălăilor dau în hrana animalelor coceni de porumb.Folosind experiența de pînă acum, prin reducerea costurilor în îngrășătoriile de taurine. în 1964 vom realiza o economie la prețul de cost de peste 2 000 000 lei, rentabilizînd în același timp producția de came de bovine. Am pus un accent deosebit pe extinderea furajării animalelor cu nutrețuri grosiere preparate. De exemplu, în rația vacilor de lapte și a tineretului taurin, cocenii paiele și ciocălăii se administrează în stare tocată sau măcinată, în amestec cu melasă diluată și cu un adaos de uree.Pentru completarea necesarulùi de vitamine în cantități suficiente, în furajele grosiere care se dau în rația bovinelor la îngrășat, a vacilor de lapte sau tineretului taurin, folosim făina de cetină. Pe baza experiențelor făcute în 1960, am ajuns la concluzia că făina de cetină constituie o sursă bogată de vitamine. Aceasta conține îndeosebi vitamina E, atît de necesară în procesul de reproducție, precum și o cantitate de 3 ori mai mare de vitamina C decît citricele. Pentru prepararea făinii de cetină am adaptat uscătoarele de furaje verzi pe care le folosim în timpul verii la pregătirea făinii de lucernă. Pînă în prezent am preparat aproape 4 000 kg de făină de cetină.în activitatea noastră am întîmpinat și întîmpinăm și în prezent greutăți din cauza lipsei utilajelor cu care trebuie să preparăm diferitele furaje. E necesar ca organele de resort să se preocupe ca morile de ciocane de mare capacitate prevăzute să se construiască în primul trimestru al anului 1964 să fie date cît mai curînd în producție. De asemenea, în îngrășătoriile mari de cîte 1 200 taurine e necesară 1 o mai bună aprovizionare cu melasă și uree, astfel ca să putem obține producții mari de carne, la un preț de cost redus.

tul, 3 500 hl lapte, 260 de tăurași îngrășați, 1 750 de porci, 10 850 kg lînă merinos, ob- ținînd din zootehnie un venit de 3 000 000 de lei, adică 44 la sută din totalul veniturilor gospodăriei. Aceasta ne-a dat posibilitatea ca încă din 1960 să acordăm ca avans lunar colectiviștilor cîte 10 lei la fiecare zi-muncă. Valoarea zilei-muncă s-a ridicat anul trecut la 30 de lei, dintre care 20 în numerar.In cadrul gospodăriei noastre colective — a continuat vorbitorul — am permanentizat îngrijitorii de animale; avem oameni care lucrează de 10—11 ani în sectorul zootehnic, cu un ridicat nivel profesional.Rezultatele bune din sectorul zootehnic se datoresc în mare parte sporirii cointeresării materiale a îngrijitorilor prin retribuirea și după producția realizată de la animalele pe care le au în primire.In încheiere, vorbitorul a subliniat că membrii gospodăriei colective din Mădăras vor acorda o deosebită atenție însă- mînțării culturilor la timp și la un nivel -■ agrotehnic superior. întreținerii acestora și realizării unei densități optimeJæhec- tar, asigurării bazei furajere și-’ftTgWjirii animalelor, dezvoltării mai departe a averii obștești.
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CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT
Zece ani de ia apariția 
„Gazetei literare"

Fabrica „Sinteza" din Oradea. Se iau probe dintr-o șarjă de acid 
salicilic.

„S 0 n t e z aid<Pe vremuri, la Oradea exista un 
atelier ce purta titlul pretențios : 
Fabrica farmaceutică „Vesta“, care 
tableta aspirina șl înfiola apă 
distilată și ser fiziologic. In 
locul ei a luat ființă și s-a 
dezvoltat considerabil fabrica de 
produse chimice „Sinteza“. Aici se 
fabrică acum numeroase produse 
folosite în industria de medica
mente, de coloranți organici, lacuri 
și vopsele, precum și produse pen
tru industria frigului, așa-zișii a- 
genți frigorifici. Cea mai mare 
pondere în producția fabricii o are 
acidul salicilic din care se obțin 
aspirină și alte derivate ca : sali- 
cilat de metil, salicilat de etil, sa- 
licilat de butii etc.

Elaborarea și fabricarea unor noi 
sortimente de produse chimice 
sînt strîns legate de acțiunile or
ganizate în întreprindere pentru 
perfecționarea pregătirii profesio
nale a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor. In prezent, aici func
ționează trei cursuri de ridicare a 
calificării muncitorilor. Pentru îm
bogățirea cunoștințelor tehnico- 
profesionale ale inginerilor și chi-

H is s e r a s* s i

miștilor s-a organizat un ciclu de 
conferințe care tratează diferite 
teme ale progresului tehnic în in
dustria chimică. La începutul anu
lui acesta a luat ființă în fabrică 
un laborator de cercetări în vede
rea realizării unor produse noi. 
Acum se studiază posibilitățile de 
îmbunătățire a procesului de fa
bricație a anhidridei trimetilice, 
care se folosește la fabricarea u- 
nor lacuri de calitate superioară. 
Se produc de asemenea diferite 
insectofungicide și substanțe nece
sare în fabricarea unor rășini sin
tetice superioare.

La „Sinteza“-Oradea au fost puse 
la punct două alte produse 
noi : bromura de metil și bro- 
mura de etil. Primul este folo
sit ca insecticid contra gărgăriței, 
pentru dezinfectarea depozitelor și 
silozurilor de cereale, al doilea — 
ca un produs intermediar pentru 
combinatul chimic Borzești. Aceste 
produse, ca și altele, fabricate a- 
cum la „Sinteza" și care erau 
pî.nă nu de mult importate, își gă
sesc numeroase întrebuințări.

H. GROSU -

A fost cioban de mic copil. încă 
de atunci a îndrăgit natura și i-a 
plăcut să cînte din fluier străve
chile melodii populare. Acum face 
fluiere. Cam așa ar putea fi pre
zentat în cîteva cuvinte Dumitru 
O. Tărtăreanu, om în vîrstă de 65 
de ani, din comuna Vaideeni, raio
nul Horezu.

Pasiunea de a construi fluie
re s-a ivit la el cu vreo cinci
zeci de ani în urmă. A meșterit 
pînă acum atîtea îneît nu le 
mai știe șirul. Meșteșugul acesta 
cere finețe de ceasornicar, migală 
deosebită. Fiecare fluier are o a- 
numită tonalitate aparte, iar a-

ceasta e în funcție de lungimea 
lemnului și grosimea sfredelului. 
A confecționat fluiere pentru zeci 
și zeci de echipe artistice din Bra
șov, Argeș.. Banat, Oltenia, Bucu
rești și în prezent are numeroase 
comenzi.

în Vaideeni mai există meșteri 
fluiera,ri : Nicolae Rujea și Dumi
tru Rujea, care fac taragoate și 
fluiere. De reținut și faptul că în 
comună este o echipă de fluierași 
alcătuită din 120 persoane — băr
bați, femei și copii — care și-a 
cîștigat un bun renume la con
cursurile de artiști amatori.

Gheorghe CÎRSTEĂ

Și-a recăpătat 
vederea

La Brăila, pe strada Plevnei 
nr. 366, locuiește numeroasa fami
lie a lui Vanghelie Poznava. Ea 
numără elevi, muncitori, operatori 
chimiști, meșteri, gospodine. Cel 
mai în vîrstă membru al familiei 
este Vanghelie Poznava, care peste 
puține zile împlinește respectabila 
vîrstă de 100 de ani. în urmă cu 
vreo 10 ani orbise. Motivul : cata
ractă. Medicii Mihai Popovici și 
Petre Vlad, de la Spitalul nr. 2 din 
Brăila, l-au operat. Surorile Ionica 
Tarcea, Fănica Jecu și Mia Abru- 
dan l-au îngrijit. Două săptămînl 
mai tîrziu, după ce bandajele au

fost îndepărtate de pe ochi, Van
ghelie Poznava i-a recunoscut pe 
cei din jurul său. Recent l-am vi
zitat. Răsfoia reviste.

Victor DELEANU

Trei gemehi
în familia colectivistului Gligore 

Ciungan din comuna Șpălnaca, ra
ionul Aiud, s-a petrecut un eveni
ment. Soția i-a născut trei băieți 
gemeni. întreaga familie ș-a bucu
rat. Ion, Vasile și Grigore, noii năș
eați, aveau însă nevoie de o îngri
jire specială. Curînd după naștere, 
împreună cu mama, au făcut prima 
lor călătorie, la clinica ginecologică 
din Cluj, unde copiii sînt supuși 
unui tratament special care urmă
rește să le asigure o dezvoltare 
normală. Mama copiilor a rămas 
adînc mișcată de atenția cu care 
este înconjurată.

Numai în regiunea Cluj există 
în prezent 143 case de naștere, 35 
secții de maternitate și pediatrie 
în spitale, 25 staționare de copii 
pe lîngă circumscripțiile rurale. 
Ele numără 2 750 de paturi. At'it in 
aceste unități spitalicești, cît și în 
circumscripțiile rurale și urbane, 
își desfășoară activitatea un mare 
număr de medici pediatri și per
sonal mediu de specialitate.

Alexandru MUiîEȘAN

S-au împlinit zece ani de la apariția. primului număr al „Gazetei literare — organ săptămînal al Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă. în acest răstimp „Gazeta literară“ și-a adus contribuția la promovarea literaturii noastre realist-socialiste. De-a lungul anilor, în paginile revistei a fost prezent întregul nostru front literar prin lucrări reprezentative ale scriitorilor de toate generațiile — maeștri încercați ai condeiului cu o îndelungată activitate creatoare, cît și tineri poeți, prozatori, critici, ■ formați în anii orîndui- rii populare. Revista a publicat numeroase poezii, fragmente de roman, schițe, povestiri, reportaje de valoare, inspirate din viața poporului muncitor, din actualitatea socialistă, în paginile „Gazetei literare“ au fost analizate lucrări ale scriitorilor
Cm prihjuS comemorămCu prilejul împlinirii a 50 de ani de la moartea lui Ștefan. Gheorghiu — militant de seamă al mișcării muncitorești din Romînia — joi a avut loc în Capitală, la Școala superioară de partid care-i poartă numele, o adunare comemorativă. Au luat parte studenți și cadre didactice ale școlii. Tovarășul Gh. Za- haria, director adjunct al Institutului de istorie a partidului, a evocat figura lui Ștefan Gheorghiu.în dimineața aceleiași zile din
SOSIREA UNEI DELEGAȚII

IUGOSLAVEîn vederea pregătirii apropiatei sesiuni a Comisiei mixte romîno- iugoslave de colaborare economică, la București a sosit o delegație de experți iugoslavi în frunte cu Vinko Hafner, locțiitor al secretarului federal pentru industrie, și Ljubisa Veselinovici, secretar adjunct pentru transporturi și telecomunicații al Vecei Executive Federative. Delegația a fost întîmpinată de Mauri- ciu Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, și de alte persoane oficiale. Au fost de față Arso Milatovici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.
MM PRIN 0.N.T. CARPAȚICu începere de la 1 aprilie, O.N.T.Carpați organizează excursii de 3 zile pe Dunăre cu motonavele „Oltenița“ și „Carpați“, pe itinerariul Giurgiu — T. Severin — Orșova — Ada Kaleh — Cazane, Porțile. de Fier. La cererea unor colective de excursioniști, se fac excursii și pe itinerariul Giurgiu — Brăila — Galați — Tulcea — Sulina. 

noștri, au fost sprijinite creațiile valoroase, au fost dezbătute în studii de sinteză probleme teoretice ale realismului socialist. Valorificarea critică a moștenirii literare constituie, de asemenea, una din preocupările revistei.în cei zece ani de apariție, „Gazeta literară“ și-a cîștigat, prin varietatea și calitatea multora din materialele publicate, prin contribuția unor colaboratori competenți, prețuirea cititorilor.Urăm „Gazetei literare" să obțină și pe viitor succese cît mai mari în activitatea ei, stimulînd cu perseverență preocuparea scriitorilor pentru o literatură cu un bogat conținut și de un înalt nivel artistic, cu o tematică variată, cu o largă putere de influențare, demnă de epoca măreață a construcției socialiste.
hâ Ștefeii Gheorghiupartea Consiliului local al sindicatelor și a oamenilor muncii din întreprinderi bucureștene au fost depuse coroane de flori la mormîn- tul lui Ștefan Gheorghiu de la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, din Parcul Libertății. Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în amintirea eroului clasei noastre muncitoare.(Agerpres)

SIMPOZIOANELa Universitatea București a avut loc joi după-amiază un simpozion cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la moartea marelui matematician romîn Gheorghe Țițeica. Manifestarea a fost organizată de Societatea de științe matematice și fizice din R. P. Romînă în colaborare cu Uni- versitatea-București. Au luat cuvîn- tul academicienii Nicolae Teodores- cu, decanul Facultății de matemati- că-mecanică, Miron Nicolescu și Mendel Haimovici, profesorii universitari Octav Onicescu și D. V. Io- nescu și conf. univ. Gh. D. Simio- nescu.
★în sala mică a Palatului R. P. Ro- mîne a avut loc joi seara simpozionul „Anul internațional al Soarelui calm“, organizat de Lectoratul central de pe lîngă Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural- științifice. Cu acest prilej au luat cuvîntul prof. univ. Liviu Constan- tinescu, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, profesorii universitari Călin Popovici și Constantin Dissescu. (Agerpres)

Tezele C. C. al P. M. U. P. 
pentru Coagresal al IV-lea al partiduluiVARȘOVIA 19 (Agerpres).— După cum transmite agenția P.A.P., la Varșovia au fost date, publicității tezele C.C. al P.M.U.P. pentru Congresul al IV-lea al partidului.în introducerea la teze se arată că în luna iunie a.c. va avea loc cel de-al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Anul 1964 va fi și anul celei de-a 20-a aniversări a Poloniei populare. Crearea Poloniei populare și toate transformările din această perioadă sînt strîns legate de partid.în continuare, în teze se face bilanțul a patru decenii : două decenii din perioada Poloniei burgheze și două ale Poloniei populare. Producția globală a industriei socialiste a crescut pînă în 1963 a- proape de 9 ori în comparație cu nivelul anului 1938, iar socotind pe cap de locuitor — de 10 ori. Investițiile capitale în industria socializată au reprezentat în perioada 1946— 1963 în total 477 miliarde zloți. în 1963 în industrie au lucrat 3 390 000 de oameni, față de 859 000 în 1938. Ca rezultat al reformei agrare, țăranii au primit peste 6 000 000 ha de pămînt. în 1963 la țară au lucrat 96 000 tractoare, iar producția de mașini și utilaje agricole a crescut de 8 ori în comparație cu anul 1938. în 1963 venitul național a fost de trei ori mai mare decît în 1937. în perioada 1950—1963 s-au construit în țară 4 276 000 camere de locuit. Totuși problema locuințelor va fi rezolvată complet abia în anii următori.Tezele scot în evidență succesele în domeniul învățămîntului, științei și asistenței sanitare.în teze se subliniază că în perioada 1966—1970 sarcina centrală trebuie să fie concentrarea forțelor și mijloacelor în principalele ramuri ale industriei, adică în industria constructoare de mașini și industria chimică. în perioada 1966—1970 valoarea totală a producției de mașini a- gricole urmează să crească cu mai mult de 50 la sută. Producția indus- triei chimice va crește de peste două ori. Producția de energie electrică va ajunge la 66-67 miliarde kWh ; cea de cărbune va fi de 126-128 milioane tone ; consumul de petrol și gaze naturale va crește de aproximativ 1,5 ori ; producția de oțel trebuie să ajungă la circa 11 milioane tone.Sarcinile principale ale agriculturii constau în accelerarea dezvoltării producției pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației cu produse alimentare și a industriei cu materii prime, menținerea exportului de produse agricole și lichidarea importului de cereale. în perioada 1966-1970 investițiile în agricultură vor fi cu peste 60 la sută mai mari decît în cincinalul curent.în teze se subliniază necesitatea dezvoltării inițiativei în producție și pe plan obștesc la sate. Un rol important în aceasta trebuie să-1 aibă 

Congresul Frontului Popular Patriotic

cooperarea în aprovizionare și desfacere și întreprinderile cooperatiste pentru prelucrarea produselor a- gricole. Organizația principală care îi unește pe țărani — se arată în teze — sînt cercurile agricole care își desfășoară activitatea în peste 70 la sută din numărul total al satelor.în domeniul comerțului exterior planurile de export și import pe termen lung vor trebui stabilite în așa fel îneît să se folosească cît mai deplin avantajele diviziunii internaționale a muncii, în special în cadrul C.A.E.R.Tezele subliniază necesitatea dezvoltării rețelei de școli și instituții de învățămînt superior, radiodifuziunii, televiziunii și cinematografiei, activității editoriale și lucrărilor de cercetări științifice.în teze se arată că partidul — conducătorul clasei muncitoare și al poporului polonez — a fost timp de 20 de ani și continuă să fie forța hotă- rîtoare în construirea socialismului și în politica statului popular. Partidul imprimă orientarea politicii externe a Poloniei conform următoarelor principii verificate timp de 20 de ani : cu țările socialiste — prietenie strînsă și unitate bazată pe comunitate de idei și scopuri ; cu popoarele care luptă pentru eliberarea națională și socială și pentru întărirea independenței lor — solidaritate frățească și sprijin deplin ; cu țările capitaliste — relații bazate pe principiul coexistenței pașnice, colaborare economică, tehnico-știin- țifică și culturală.Prin toate forțele trebuie să contribuim la întărirea unității și coeziunii lagărului socialist care constituie o forță hotărîtoare în lupta pentru întărirea păcii și libertății popoarelor. Partidul nostru se pronunță cu hotărîre împotriva oricărui factor care slăbește unitatea și solidaritatea partidelor marxist- leniniste ; el se situează pe platforma unității mișcării comuniste mondiale și a unității țărilor socialiste în conformitate cu principiile Declarațiilor consfătuirilor internaționale ale partidelor comuniste și muncitorești din 1957 și 1960.Tezele subliniază că sarcina principală în domeniul politicii interne a partidului este strîngerea maselor în jurul programului de dezvoltare socialistă continuă a țării. Lupta ideologică este un sector important al luptei de clasă. Coexistența pașnică a statelor din ambele sisteme, spre care noi tindem, se arată în teze, imprimă luptei ideologice o importanță deosebită. Ideologia socialistă și cea burgheză care exprimă tendințe opuse de clasă și sisteme sociale nu pot coexista.Tezele subliniază rolul imens pe care partidul îl acordă principialității ideologice, intensificării combativității ideologice, educării rîndurilor partidului în spiritul marxism-le- ninismului.
din R. P. Ungară

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

Primele întreceri la „Flacăra roșie"
în prezența a sule de sportivi aflafi în 

sala de festivități a Fabricii „Flacăra 
roșie”, 200 de tineri, participant la cele 14 
discipline sportive ale spartachiadei, s-au 
aliniat pe scenă. încep întrecerile. Cele 
mai pasionante, urmărite cu interes, sînt 
disputele la box, haltere, lupte, precum 
și demonstrația de gimnastică fete, exe
cutată de echipa campioană raională. 
Dintre gimnastele conduse de Marilena 
Barbu s-au remarcat, prin siguranță și 
îndemînare, Maria Chelu, Emilia Frusi- 
nescu, Octavia Mureșan, Silvia Panciu.

în zilele care au urmat acestei sărbă
tori sportive, conducerea asociației a or
ganizat desfășurarea primelor întreceri. 
Mai întîi s-au întrunit crosișfii. Cei mai 
buni : Geta Popescu (senioare), Petre 
Marinescu (seniori), Gh. Glodea (juniori). 
La gimnastică au participat pînă acum 720 

'de fete și 530 de băieți, din rîndul că
rora s-au selecționat peste 25 de sportivi 
pentru faza următoare. întrecerile de hal
tere s-au desfășurat la patru grupe spor
tive, din totalul de 7, însumînd 161 de 
participant!.

In pauza de o jumătate de ceas, de 
la miezul zilei, mulți dintre muncitorii 
fabricii s-au strîns în spațiul liber de la 
intrarea în secția tăbăcărie vegetală. Mi
hai Bujoreanu, unul dintre cei mai buni 
halterofili, le explică cele trei sti
luri. Apoi execută cîteva ridicături.

CICLIȘTII R0MÎNI PARTICIPĂ 

LA „TORUL TUNISIEI0
1

Luni, 23 martie, începe competiția 
ciclistă internațională „Turul Tunisiei“, 
la care au fost invitate echipe din 20 de 
țări. Traseul cursei, împărțit în 13 
etape, totalizează circa 1 500 de km. 
Forul nostru de specialitate a răspuns a- 
fiimativ la invitația primită din partea 
organizatorilor, astfel că la startul „Tu
rului Tunisiei“ vor fi prezenți și cicliștii 
romîni în principiu s-a stabilit ca să 
facă deplasarea o echipă de 6 alergă
tori din lotul care se pregătește pentru 
„Cursa păcii“. Participarea cicliștilor 
noștri la „Turul Tunisiei“ are de altfel 
ca scop verificarea formei lor în vederea 
acestei tradiționale întreceri cicliste de 
lung kilometraj. în cursul zilei de 
astăzi, biroul federal urmează să defini
tiveze echipa romînă pentru „Turul 
Tunisiei“.

Haltera, avînd o greutate fixă — 
40 kg — trebuia ridicată deasupra capu
lui de cît mai multe ori. Concursul, bază 
de selecție pentru echipa care va re
prezenta fabrica în Spartachiada republi
cană, a început, fiecare participant căutînd 
să întreacă performanța predecesorului. 
Cîștigăforul întrecerii, Radu Marin, care 
a totalizat 920 de kg., este răsplătit cu 
vii aplauze. Pantru locul al ll-lea au fost 
necesare două diplome, deoarece afît 
Tudor Ciorbă, cît și Constantin Grigore 
au ridicat haltera de același număr de 
ori (20).

în rîndurile parficipanților se află și 
Ion Halaban, un muncitor vîrstnic, care, 
a luat și el parte la întrecerea pentru 
ridicarea halterei. A avut loc și o primă 
reuniune de lupte, la secția tăbăcărie mi
nerală, iar la șah se și cunosc cîștigătorii 
de la grupele sportive mecanic-șef și 
tăbăcărie vegetală.

Aproape în fiecare zi, numeroși mun
citori din fabrică își măsoară forțele la 
sporturile preferate. După cum se desfă
șoară întrecerile, se poate anticipa că ci
fra de 5 900 de participanți pe care și-a 
propus-o consiliul asociației „Flacăra ro
șie" va fi realizată, dacă nu chiar depă
șită. Toți așteaptă vremea prielnică pen
tru a lua parte în număr și mai mare la 
concursurile în aer liber, pe terenurile 
de sport.In cîteva rînduri

o Disputat la Sofia, în fața a 30 000 
de spectatori, meciul amical de fotbal în
tre echipele olimpice ale R.P. Bulgaria și 
R.S.F. Iugoslavia s-a încheiat cu scorul de 
1 — 0 (1 — 0) în favoarea jucătorilor iu
goslavi. Unicul gol al partidei a fost în
scris în minutul 40 de centrul atacant 
Zambata. Întîlnirea a fost condusă de ar
bitrul romîn C. Petrea.

O S-au încheiat meciurile din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei cupelor” 
la fotbal. Sporting Lisabona a eliminat cu 
5 — 0 pe Manchester United, după ce în. 
primul meci englezii cîștigaseră cu 4 — 1 
Cea de-a 3-a întîlnire dintre M.T.K.-Bu- 
dapesta și Fenerbahce Istambul, disputată 
la Roma, a revenit formației maghiare cu 
1 — 0 printr-un gol înscris de centrul 
atacant Kuti în minutul 87. La Lyon, 
formația locală cu același nume a între
cut cu 2 — 0 echipa S.V. Hamburg. Vor 
juca în semifinale M.T.K.-Budapesta, Spor
ting Lisabona, F.C. Lyon și Celtic Glas
gow,

(Urmare din pag. I-a)tare a termenelor de execuție a unor lucrări, comitetul de partid de Ia Combinatul chimic Craiova și conducerea întreprinderii au consultat numeroși ingineri, tehnicieni și alți specialiști. Pe baza propunerilor acceptate s-a trecut la extinderea folosirii prefabricatelor confecționate chiar pe șantier, la mai buna întrebuințare a stației centrale automate de preparare a betonului, la centralizarea pregătirii mortarelor, ceea ce a dus la creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității.Pe șantierul centralei electrice de termoficare s-a dat o mare atenție îmbunătățirii propagandei tehnice, legării ei de sarcinile concrete aflate în fața șantierului ; un mare număr de ingineri, tehnicieni, maiștri au ținut expuneri despre metoda cofrajelor glisante, a panourilor prefabricate ; cei mai buni meseriași au făcut demonstrații practice. Măsurile luate, însoțite de o temeinică muncă politică, au contribuit ca pe acest șantier să fie introduse cele mai moderne procedee industriale folosite în construcții. La construcția coșului de fum. de 162 m. înălțime, s-a a- plicat pentru prima dată în țară, la acest tip de construcții, metoda cofrajelor glisante, realizîn- du-se în condiții de iarnă o viteză medie de glisare de 2—3 m pe zi. în scopul generalizării acestei metode de mare eficacitate a fost organizat aci un schimb de experiență la care au participat constructori din mai multe regiuni, precum și specialiști din ministere.Șantierele din regiunea noastră sînt dotate cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate. Organizațiile de partid se preocupă îndeaproape de folosirea lor la întreaga capacitate, ca o condiție esențială de creștere a productivității muncii și de reducere a prețului de cost al lucrărilor. Pe șantierele combinatului chimic, ale centralei de termoficare, ale C.I.L.-Turnu Severin, dezbaterea a- cestei probleme în adunările organizațiilor de bază, în plenarele comitetelor de partid, precum și măsurile adoptate au contribuit la utilizarea intensivă a agregatelor. Cu toate acestea, pe unele șantiere ale trustului regional de construcții, la întreprinderea de prefabricate Cernele și în alte locuri, mașini de înaltă productivitate nu sînt folosite la întreaga lor capacitate. Este o problemă asupra căreia trebuie să-și îndrepte în mai mare măsură atenția organele și organizațiile de partid respective.
Pentru bunul mers al lucrărilor

se cere, totodată, ca eforturile constructorilor să fie sprijinite de colectivele diferitelor întreprinderi din țară care le furnizează utilaje, în- , deosebi de Uzinele „Vulcan“ și „Gri- vița Roșie“ din Capitală.îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor de construcții-montaj constituie o preocupare permanentă a organizațiilor de partid de pe șantiere. La C.I.L.-Turnu Severin sînt analizate periodic în adunări de partid, în ședințele birourilor organizațiilor de bază, diferite probleme legate de calitatea lucrărilor. Cei mai pregătiți ingineri și maiștri țin conferințe în fața muncitorilor despre procedeele înaintate de lucru ; se organizează schimburi de experiență în cadrul cărora cei mai buni constructori, fruntași în lupta pentru calitate, împărtășesc din metodele lor. Gazeta de perete are o rubrică permanentă intitulată : „Să construim repede, dar și bine“, iar în programul stației de radio-amplificare a fost inclusă „ora calității“.Măsuri de întărire a muncii politice vor fi luate și pe șantierele de la bazinul carbonifer Motru, la unele puncte de lucru de la Fabrica de ciment Bîrsești.Pornind de la adevărul bine cunoscut că lucrări de bună calitate se realizează numai cu materiale de bună calitate, comitetul regional a îndrumat conducerile întreprinderilor să întărească serviciile de recepție a materialelor ; au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea activității laboratoarelor de șantier și respectarea strictă a rețetelor de pregătire a be- toanelor și mortarelor. In serviciile C.T.C. au fost repartizate cadre cu bună pregătire profesională, exigente. Introducerea pe toate șantierele a recepțlonării lucrărilor pe faze de execuție — și nu la terminarea lor — a permis să se ia din timp măsuri pentru înlăturarea unor defecte, e- vitîndu-se astfel diferite refaceri.
★Ridicarea nivelului tehnic al producției, folosirea cu eficiență maximă a utilajelor moderne, aplicarea procedeelor industriale avansate, depind în măsură hotărîtoare de pregătirea tehnico-profesională a constructorilor. La indicația comitetului regional, odată cu deschiderea șantierelor au fost organizate cursuri de calificare și de îmbunătățire a calificării, în funcție de nevoile fiecărei întreprinderi. Organizațiile de partid controlează îndeaproape desfășurarea cursurilor. Numai anul trecut, cursurile de calificare de pe șantierele regiunii au fost urmate de peste 2 000 de oameni ; la combinatul chi

mic și la centrala electrică de termoficare au fost calificați peste 1 000 de mecanici, sudori, zidari, dulgheri, electricieni.La terminarea construcțiilor, activitatea întreprinderilor producătoare abia începe. De aceea, comitetul regional a orientat organizațiile de partid și conducerile întreprinderilor să se ocupe încă de acum de pregătirea cadrelor necesare noilor obiective industriale. Pe lîngă muncitorii ce urmează cursurile de calificare organizate pe șantiere, la Școala profesională petrol- chimie din Craiova învață aproape 1 000 de elevi, care vor lucra la combinat ; alți 600 de muncitori au fost trimiși să se specializeze la diferite întreprinderi similare.Experiența arată că rezolvarea cu succes a multiplelor probleme pe care le ridică activitatea șantierelor este strîns legată de existența unor organizații de partid puternice, capabile să mobilizeze toate forțele pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Comitetul regional de partid s-a îngrijit ca, odată cu deschiderea șantierelor, să fie create pretutindeni organizații de bază. Ne preocupăm sistematic de întărirea acestor organizații prin primirea în partid a celor mai înaintați muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri, oameni care se bucură de .prețuire pentru rezultatele obținute în producție și în munca obștească. în timp ce în 1962 pe șantierele combinatului chimic și centralei electrice de termoficare erau ceva mai mult de 200 de. membri și candidați de partid, a- cum numărul lor trece de 900. Astfel s-a obținut creșterea rolului organizației de partid în viața șantierului. Mai avem însă mult de făcut pentru întărirea organizațiilor de bază de pe șantierele întreprinderilor de construcții-montaj din Tîrgu Jiu, Turnu Severin și Cernele, ale grupurilor I și III din cadrul T.R.C.- Oltenia, pentru educarea comunistă a candidaților și a noilor membri de partid, precum și pentru îmbunătățirea muncii politice de masă în rîndurile constructorilor.Colectivele întreprinderilor de construcții-montaj din Oltenia sînt hotărîte să-și consacre toate forțele îndeplinirii angajamentelor luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. Comitetul regional de partid Oltenia va ajuta organele și organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor de construcții să ia cele mai eficiente măsuri pentru darea în producție, la termenele stabilite, a tuturor obiectivelor industriale ce se construiesc în regiunea noastră.

BUDAPESTA (Agerpres). — După cum transmite M.T.I., la 19 martie s-a deschis la Budapesta cel de-al III-lea Congres al Frontului Popular Patriotic din R. P. Ungară. Din prezidiul congresului fac parte Istvan Dobi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., președinte al guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, și Gyula Kallai, vicepreședinte al guvernului, președinte al Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic.La congres ia parte o delegație din R. P. Romînă, condusă de tov.

Gheorghe Stoica, membru al C.C. al P.M.R., șeful Direcției pentru problemele organelor locale ale administrației de stat din Consiliul de Miniștri.Lucrările congresului au fost deschise de Ferenc Harrer, președintele Frontului Popular Patriotic din Budapesta, după care Gyula Kallai a prezentat raportul de activitate a’ Frontului Popular Patriotic în ultimii patru ani. La Congres a rostit o cuvîntare Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., președinte al guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar.Lucrările congresului continuă.
TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Manon — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 
circului — (orele 19,30) Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Vizita 
bătrînei doamne — (orele 10,30) ; (Sala 
Studio) ; Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala din bd. 
Magheru) : Steaua polară — (orele 19,30) i 
(Sala Studio) : Casa cu două intrări — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Orestia — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : 
Jocul de-a vacanța — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie: Șeful sectorului suflete
— (orele 19,30). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Paharul cu apă _ (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru copil și tine
ret (Sala din str. C. Miile) : De Pretore 
Vincenzo — (orele 20) ; (Sala pentru 
copii, din str. Eremla Grlgorescu nr. 24): 
Misterul cismei — (orele 9,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Pofta vine... rîzînd — 
(orele 20). Teatrul satlric-muzlcal „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Revista de. altă
dată — (orele 20). Teatrul „Țăndărică“ 
(Sala Academiei) : Punguța cu doi bani
— (orele 16) ; (la Casa de cultură a tine
retului din raionul „16 Februarie“) : E- 
lefănțelul curios — (orele 15). Circul de 
stat : Non stop-1964 — (spectacol pre
zentat de artiști al Circului din Praga
— (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE ; Șeherazada — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15, 10, 21,30). Un surîs 
în plină vară : Republica (9,45; 12; 14,15;
16.45, 19; 21,15). Domnișoara Barbă Albas
tră ; Carpați (10; 12, 14; 16). Capitol (9,30,
11.45, 14; 16,15; 18,30; 21), Flamura (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Seara prietenilor 
filmului : Carpați (oreie 19). Dezrădăci- 
nații: Excelsior (10; 12, 14,15, 16,30, 18,45; 
21), Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Tomis (9,15, 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (10; 12, 14,30, 16,45, 19; 21). 
Totul rămîne oamenilor : București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Grivița (10: 12,15; 
16; 18,15, 20,30), Modern (10; 12, 15, 17, 19; 
21). O zi ca leii : Festival (9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), Vi-1 prezint pe Bâluev
— cinemascop : Floreasca (16,30; 18,30;
20.30) . loiantha : Victoria (10,15; 12,15;
14.30, 16,30, 18,30, 20,30), Arta (16; 18,15;
20,30). Era noapte Ia Roma (ambele se
rii) : Central (10,15; 13; 16; 19). A treia 
repriză — cinemascop : Lumina (de la 
orele 10 la orele 14 rulează în continu
are ; 18,15; 20,30). Medicamentul care
ucide (ambele serii) : Union (16; 19,30). 
Program de filme pentru copil : Doina 
(orele 10). Pași spre Lună : Doina (11,30;
14.30, 16,30, 18,30; 20,30), Drumul Sării (16;

18; 20). Cartea ruptă ; Măsurarea timpu
lui ; Aparate caro salvează viața ; Clu
bul problemelor interesante ; Singura 
plăcere ; In grădina zoologică ; Orașul : 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 17 
rulează în continuare ; 19, 21). Foto Ha
ber : Giulești (10; 12,15; 14,30; 17,45; 20), 
Bucegi (10, 12, 14; 16; 18,15; 20,30), Au
rora (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30, 20,45).
Haiducul de pe Ceremuș : înfrățirea în
tre popoare (10; 15.45; 18; 20,15) Tudor 
(ambele serii) ; Cultural (10, 16; 19,30), 
Cosmos (16; 19). Valea vulturilor : Dacia 
(9,30; 11; 13, 15, 17, 19; 21). Hoțul din San 
Marengo : Buzești (13; 15,30; 17,45; 20),
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Locotenent
Cristina : Unirea (10; 18,15; 20,30), Popu
lar (10,30, 16; 18,15; 20,30), Adesgo (15, 17i 
19, 21). Scano Boa : Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Lira (15; 17, 19, 20,45) Qivitoq :
Vitan (16, 18,15, 20,30). Cascada diavolului: 
Munca (16; 18,15; 20,30). Viață sportivă : 
Colentlna (15, 17,45; 20,30). Elena din
Troia — cinemascop : Volga (10; 12,15, 
15,30; 18; 20,30). Omul cu ricșa — cinema
scop : Luceafărul (15; 17; 19; 21). Pisica 
de mare : Progresul (15,30; 18, 20,15).
Babette pleacă la război — cinemascop : 
Pacea (16, 18; 20). Podul ; Crîngași (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,|5, 20,30). 
Renul alb : Moșilor (15, 17; 19; 21). Aten
țiune, părinți ! : Cotroceni (15; 17;
19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Oscila
toarele (I) de ing. Cristina Ciucă. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 _ Tinerețe 
șl grație — un program coregrafic, 
transmisiune directă de la Cluj. 20,00 — 
Emisiunea ..Săptămîna“. 21,00 — Legenda 
Angarel — film documentar 21,25 — Re
cital cu pianista Marla Cristian șl 
violonistul Mihai Constan tlnescu. In 
încheiere ; buletin de știri și buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 
și 23 martie. In țară : vreme în general 
umedă, cu cerul variabil, mal mult no- 
ros. Vor cădea precipitații locale. Vînt 
slab, pînă la potrivit din nord șl nord- 
vest. Temperatura în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între plus 4 și 
minus 6 grade, iar maximele între 3 și 
13 grade. In București : Vremea se men
ține umedă cu cerul variabil, temporar 
noros. Vor cădea precipitații temporare. 
Vînt slab pînă la potrivit TemperatuM 
în creștere ușoară,

1
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Tratativele
pestra dezarmare

Bul

GENEVA 19 (Agerpres). — La 19 martie s-a deschis la Palatul Națiunilor <țea de-a 176-a ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare sub președinția lui Abate Agede (Etiopia). Ședința este consacrată examinării măsurilor colaterale dezarmării menite să promoveze destinderea internațională. Delegatul S.U.A., Adrian Fisher, a prezentat amănunte privind propunerea americană de distrugere a bombardierelor demodate. El a ridicat obiecții împotriva propunerii sovietice de distrugere a tuturor bombardierelor existente.Karlo Lukanov, delegatul gariei, a vorbit în favoarea propunerii privind încheierea unui pact de neagresiune între statele N.A.T.O. și statele participante la Tratatul de la Varșovia ceea ce, a spus el, „ar constitui o garanție împotriva unui război“.Răspunzînd delegatului S.U.A., reprezentantul U.R.S.S., S. Țarapkin, a declarat că propunerea americană ar însemna de fapt înlocuirea avioanelor de tip vechi cu avioane moderne. „U.R.S.S. a prezentat propuneri în vederea distrugerii totale a bombardierelor. Americanii nu ne propun decît o distrugere parțială și treptată, repartizată pe mai mulți ani. Aceasta nu înseamnă dezarmare“. Reprezentantul polonez, Lobo- dycz, a evocat planul Gomulka de înghețare a armamentului atomic în Europa centrală și a cerut țărilor interesate să examineze în mod serios această propunere.Paul Mason (Marea Britanie) și Francesco Cavalettl (Italia) au sprijinit propunerea americană.
Marșuri
m R. F»

antiatomice

BONN 19 (Agerpres). — In zilele de 28—30 martie, în diferite regiuni ale R. F. Germane vor avea ioc marșurile de primăvară ale adversarilor înarmării atomice. Marșurile se vor desfășura în acest an suo lozinca transformării Europei centrale într-o zonă liberă de arme nucleare, o zonă a destinderii încordării internaționale, o punte între Est și Vest.Cele 20 de trasee ale marșurilor cuprind orașe importante ale R. F. Germane, ca : Frankfurt-pe-Main, Hamburg, Hannovra, Bremen, Mannheim.Apelul pentru desfășurarea marșurilor a fost semnat, pînă în prezent, de peste 7 500 de persoane, printre care activiști pe tărîm politic și obștesc, oameni de știință, artă și cultură, publiciști.
în curs

și comerțul internațional
Eveniment ce a trezit un Intere» vfu 

tn toate colțurile lumii, Conferința O.N.U. 
pentru comerț șl dezvoltare, care urmea
ză să se deschidă luni la Geneva, se 
bucură de o atenție deosebită din partea 
țărilor tn curs de dezvoltare.

Faptul că statele caro și-au dobîndit 
recent independența politică manifestă o 
preocupare tot mai largă față de proble
ma relațiilor comerciale internaționale 
este o expresie a dorinței popoarelor lor 
de a înlătura cît mai grabnic moștenirea 
grea lăsată de anii dominației străine și 
a înainta pe calea prosperității economi
ce și sociale. „Astăzi, cînd s-a pus tn 
cea mai mare parte capăt colonialismu
lui în formele sale clasice — relevă zia
rul marocan „Nation Africaine" — la or
dinea zilei este problema propășirii e- 
conomice și a ridicării nivelului de trai în 
țările în curs de dezvoltare. Succesul 
conferinței internaționale pentru comerf 
și dezvoltare poate confribui la lichi
darea dificultăților prin care frec aceste 
state".

In majoritatea țărilor din Asia, Africa 
șl America Latină este tot mai larg răs
pândită convingerea că făurirea unei in
dustrii proprii și dezvoltarea ei constituie 
o condiție indispensabilă pentru realizarea 
progresului. Ele leagă înfăptuirea acestei 
năzuințe de schimbări în actuala struc
tură a comerțului lor exterior. Vii
toarea conferință de la Geneva — se 
subliniază în „Declarația generală de 
principii", adoptată de către sesiunea Co
misiei economice a O.N.U. pentru Ame
rica Latină (C.E.P.A.L.) — „va trebui să 
stabilească o nouă structură a comerțu
lui internațional, capabilă să garanteze 
satisfacerea necesităților comerciale ale 
țărilor în curs de dezvoltare".

Este știut că, în prezent, datorită co
lonialismului, majoritatea țărilor din Asia, 
America Latină și Africa au un nivel de 
dezvoltare economică scăzut (desigur, 
în grade diferite) și ocupă un loc mi
nor în producția industrială mondială. Ci
frele arată că producția industrială globală 
a țărilor în curs de dezvoltare a fost în 
1962 de 8 ori mai mică decît aceea a fă
rilor capitaliste dezvoltate. (U. N. Monthly 
Bulletin of Statistics, din mai 1963). Pentru 
a ne da seama mai 
fia acestui decalaj 
în vedere și faptul

bine de propor- 
trebuie să avem 
că populația ță-

MEXICO 19 (Agerpres). — Miercuri a luat sfîrșit vizita în Mexic a președintelui Franței, de Gaulle. în ultima zi a vizitei a avut loc o întrevedere între delegația franceză și cea mexicană, la care au participat președintele Lopez Mateos și generalul de Gaulle. Tot în aceeași zi, președintele Franței a făcut o vizită la Universitatea din Mexico, unde a rostit un discurs.La sfîrșitul întrevederilor a fost dat publicității un comunicat comun. Referindu-se la poziția celor două țări la Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare de la Geneva, comunicatul precizează că Franța este dispusă să prezinte conferinței propuneri proprii atît în ce privește produsele de bază, cît și produsele finite și semifinite provenind din țările în curs de dezvoltare și în special din America Latină. Președintele Lopez Mateos a stăruit ca, la această conferință, țările cele mai bine dezvoltate să examineze cît mai atent punctele de vedere ale țărilor în curs de dezvoltare, în special ale celor din grupul latino- american, pentru a se asigura dezvoltarea sănătoasă a economiei
împotriva discriminării rasiale
încheierea sesiunii Comisiei 0. N. penîrw dresurile omului

20-a sesiuni a Comisiei pentru drepturile omului, acordat o mare atenție ela- proiectului de convenție cu la lichidarea tuturor forme-
NEW YORK 19 (Agerpres). — La 18 martie s-au încheiat lucrările celei de-a O.N.U.care a borării privire lor de discriminare rasială. La baza acestui proiect se află declarația celei de-a 18-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. cu privire la lichidarea tuturor formelor de discriminare rasială.Delegațiile statelor socialiste, precum și reprezentanții Indiei, Republicii Chile, Libanului și a o serie de alte țări s-au pronunțat în favoarea principalelor teze ale convenției care urmăresc lichidarea tuturor manifestărilor rasiste și a dis-

Raport privitor la
de plăți a S. IL AWASHINGTON 19 (Agerpres). — Comisia economică a Congresului S.U.A. a dat publicității un raport privitor la deficitul balanței.de plăți a Statelor Unite, întocmit pe baza unor studii și audieri care s-au desfășurat în curs de peste un an.Raportul afirmă că deficitul balanței de plăți este rezultatul „răspunderilor mondiale asumate de Statele Unite“, înțelegînd prin a- ceasta ajutorul militar și economic pentru străinătate. Raportul deplîn- ge faptul că celelalte țări occidentale dezvoltate nu-și asumă partea care le revine din aceste răspunderi și critică în spécial restricțiile impuse de aceste țări asupra importurilor din S.U.A. Raportul cere ca

rflor în curs do dezvoltare este aproxi
mativ de 3 ori mai numeroasă decît 
aceea a statelor capitaliste Industriali
zate. Un calcul simplu arată că în primul 
grup de țări producția industrială globală, 
pe locuitor, este de 24 de ori mai mică 
decît în cel de-al doilea ; cea a in
dustriei prelucrătoare — de 31,8 ori ; a 
industriei grele — de 44,4 ori ; a in
dustriei ușoare — de 20,1 ori ; iar a in
dustriei extractive — de 6 ori.

Lucrurile nu se deosebesc prea mult 
nici în domeniul agriculturii. In timp ce 
în țările occidentale producția agricolă, 
pe locuitor, ajunge pînă la 166 de do
lari anual, țările africane produc numai 15 
dolari anual ; cele asiatico — 18 dolari, 
iar statele latino-americane — 51 de do
lari.

Această situație în domeniul producției 
industriale și agricole își are în mod fi
resc corespondentul în pozițiile pe care 
le dețin cele două grupuri de țări în 
domeniul comerțului. Volumul schimburi
lor comerciale, pe locuitor, este de 
9,5—10 ori mai mare în țările capitaliste 
industrializate decît în cele insuficient 
dezvoltate. Aceste disproporții se dato- 
resc printre altele caracterului unilateral 
al economiei statelor în curs de dezvol
tare, dependenței acesteia cel mai a- 
desea de o singură marfă — materie pri
mă sau produs alimentar. Așa, de pildă, 
în exportul Venezuelei 92 la sută repre
zintă petrolul ; în al Columbiei 77 la sută
— cafeaua ; în al Birmaniei 71 la sută
— orezul ; în exportul Ghanei 67 la 
sută îl ocupă boabele de cacao ; iar în 
cel al Ceylonului 60 la sută — 
ceaiul etc. Furnizînd în principal un 
singur produs, economia țării respective 
se află la discreția monopolurilor care 
dictează prețurile în acea ramură. In 
același timp, țările în curs de dezvoltare 
sînt prejudiciate ca efect al foarfecii pre
țurilor. Potrivit statisticilor O.N.U., datorită 
creșterii prețurilor mărfurilor exportate de 
țările occidentale, în principal produse 
industriale, de la indicele 98 în 1955, 
la 102 în 1962 (1953 = 100) și scăderii 
în aceeași perioadă a prețurilor la pro
dusele furnizate de statele în curs de 
dezvoltare (materii prime și produse ali
mentare) de la 102 la 92, importul 
tinerelor state s-a micșorat sub ra
port fizic (de la 117 la 92), dar 
valoric a sporit de la 113 la 142. In ce 
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mondiale. Cei doi șefi de stat au căzut de acord ca țările lor să-și u- nească eforturile pentru a contribui la soluționarea acestor probleme.în comunicat se arată că cei doi președinți „sînt satisfăcuți de creșterea manifestată în special anul trecut a volumului schimburilor comerciale între cele două țări“. Ei „au căzut de acord în direcția încurajării investițiilor franceze în Mexic, în asociere cu capitalurile mexicane“. Comunicatul mai preconizează ținerea unor consultări periodice între cele două țări „în toate domeniile“.în ce privește relațiile dintre Europa occidentală și America Latină, comunicatul face o serie de referiri generale în care se arată că „s-a recunoscut că este de dorit ca Asociația latino-americană a liberului schimb și Comunitatea economică vest-europeană să se angajeze pe calea colaborării, în avantajul reciproc“.în continuarea vizitei sale în re- Caraibilor, președin- urmează să plece giunea Mării tele Franței Guadelupa. in

acti-criminării rasiale, interzicerea vității organizațiilor rasiste și a propagandei rasiste.în ciuda încercărilor unor delegații occidentale de a diminua însemnătatea convenției prin diferite amendamente, textul principalelor articole, adoptat de comisie, prevede obligația statelor de a lichida discriminarea rasială în domeniul politic, economic și în alte domenii, de a interzice organizațiile și propaganda rasistă. Statele care au semnat această convenție trebuie să-și ia obligații juridice concrete că vor lupta împotriva discriminării rasiale care atentează la drepturile elementare ale omului și creează un pericol pentru pacea generală.

Statele Unite să-și reducă forțele lor militare din străinătate și apreciază cheltuielile militare americane la o sumă reprezentînd „aproximativ de trei ori suma totală a cheltuielilor tuturor țărilor N.A.T.O.“.Rèferindu-se la negocierile viitoarei „runde Kennedy“ raportul declară că „negociatorii americani trebuie, mai mult ca oricînd înainte, să susțină cu vigoare reducerea barierelor vamale din calea exporturilor americane și să ceară un echivalent deplin pentru orice concesie acordată de Statele Unite“. Statele Unite trebuie să intervină pentru o schimbare în „Politica agricolă extrem de protecționistă a Pieței comune“.
creștere medie anuală de aproape 15 
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lajul dintre țările industrializate și cele 
în curs de dezvoltare. In timp ce 
ponderea producției extractive a țărilor 
în curs de dezvoltare în producția indus
triei extractive a lumii nesocialiste a cres
cut între anii 1958—1962 cu 7,8 la sută, 
cea a industriei prelucrătoare a scăzut, în 

privește exportul lor, in elu'da faptului aceeași perioadă, de la 8,9 la 8,6 la sută, 
că a înregistrat un spor cantitativ apre- Față de aceasta, economistul brazilian 
ciabil (de la 110 la 149), nu a crescut Celso Furtado remarca nu de mult: „Co- 
valoric decît de la 113 la 136. Acest Iu- merțul internațional, factor de bază în 
cru a întărit dependența economică a 
țărilor în curs de dezvoltare de monopo
lurile străine și de fluctuațiile conjuncturii 
pieței mondiale capitaliste, a frînat efor
turile în vederea industrializării, a împie
dicat recuperarea rămînerii în urmă.

Un rol important în creșterea decala
jului dintre cele două grupuri de state, 
ca și în frînarea procesului de Industria
lizare a regiunilor rămase în urmă din 
punct de vedere economic îl are, de a- 
semenea, politica discriminatorie în ma
terie de tarife vamale față de țările ter
țe, practicată pe piața mondială capita
listă. Un singur exemplu. Dacă la impor
tul de cacao boabe, tariful vamal al 
Comunității Economice Europene (Piața 
comună) este 9 la sută din valoare, 
la praf de cacao (adică după ce 
boabele sînt măcinate) el atinge 30 
la suta, ___ _  _______  .---------
o presiune pentru ca prelucrarea să nu 
se facă în țările producătoare, ci în cele 
consumatoare.

Atît prin foarfecă prețurilor, prin 
discriminările vamale practicate, cît și 
prin alte mijloace, țările occidentale in
dustrializate au contribuit la scăderea 
rezervelor de aur și devize ale tinerelor 
state independente și deci la slăbirea pu
terii lor de cumpărare. Este semnificativ 
în acest sens faptul că, conform datelor 
O.N.U., dacă în 1951 rezervele de aur și 
devize ale .țărilor în curs de dezvoltare 
erau de 12 648 milioane de dolari, în 
1962 (ianuarie—iulie) ele s-au redus ia 
10 902 milioane de dolari. în aceeași pe
rioadă ponderea rezervelor de aur și de
vize ale tinerelor state în rezervele mon
diale s-a redus de la 27 la 17 la sută. 
Din statisticile O.N.U. mai rezultă și 
faptul că în 1962 aceste state puteau a- 
coperi din resursele proprii doar 35 la 
sută din valoarea mărfurilor importate, 
față de 50 la sută în 1951, restul valorii 
rămînînd să fie achitată din împrumu
turi externe. Datoria externă garan
tată de guverne și datoria publică exter
nă a crescut în țările în curs de dezvol
tare de la 8—10 miliarde de dolari, la 
sfîrșitul lui 1955, la 24 miliarde de dolari, 
la finele anului 1962, ceea ce înseamnă o

ceea ce constituie . evident

u1^ -Jiir

ROMA 19 (Agerpres). — La martie, președintele Consiliului Miniștri al Italiei, Aldo Moro, a ferit un prînz în cinstea lui A. Kosîghin, prim-vicepreședinte Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., aflat într-o vizită în Italia. Luînd cuvîntul la acest dineu, Aldo Moro și-a exprimat convingerea că expoziția industrială sovietică, care se va deschide la Genova, va trezi un interes deosebit din partea cercurilor de afaceri din Italia. Premierul italian a acordat o mare importanță contactelor personale dintre personalitățile politice din diferitele țări pentru stabilirea unor relații de prietenie între popoare pe bază trainică.în răspunsul său, A. Kosîghin a subliniat aprecierea înaltă pe care o dă poporul sovietic rezultatelor muncii creatoare a poporului italian. El a reliefat, de asemenea, activitatea desfășurată de statul sovietic pentru stabilirea relațiilor de încredere între toate statele, de înlăturare a tuturor factorilor care împiedică apropierea și înțelegerea reciprocă.în încheierea cuvîntărli sale, Kosîghin a arătat că între U.R.S.S. și Italia există un cîmp larg pentru dezvoltarea unor relații bune de prietenie, nu numai îsj domeniul legăturilor economice, al comerțului și culturii, ci și în anumite probleme politice.

A fost terminat tunelul Muskö ce leagă insulele Jxlö și Muskö, Ia sud de 
Stockholm. Construit într-un pămînt stincos, tunelul are o lungime de 

trei kilometri. Lucrările de construcție au durat patru ani.

procesul dezvoltării economiei mondiale, 
a funcfionat pînă în prezent ca Instrument 
de repartizare regresivă a venitului, în 
paguba acelor țări care au nevoie de a- 
cest comerf pentru a-și deschide calea 
dezvoltării. Pe baza normelor după care 
se desfășoară, comerțul international ope
rează în două direcții împotriva țărilor 
în curs de dezvoltare: reducînd preturi
le produselor pe care acestea pot să le 
exporte și comprimînd relativ cererea’.

In această situație revendicarea tinere
lor state independente cu privire la 
schimbarea structurii comerțului în vede
rea dezvoltării lor economice este fireas
că. Ele își exprimă speranța că la a- 
propiata conferință de la Geneva vor fi 
adoptate măsuri concrete în sprijinul 
promovării unui comerț mondial care să 
contribuie efectiv la accelerarea dezvol
tării fărilor rămase în 
de un 
avantaj 
bariere 
în curs 
lor din 
de desfacere produselor lor prelucrate, 
completat cu noi forme, cum sînt livră
rile pe credit, menite să suplinească lipsa 
temporară a mijloacelor de plată. Totoda
tă, prin acorduri de lungă durată, să se 
stabilizeze relațiile lor comerciale.

O atenție tot mai mare o acordă țările 
din Asia, Africa și America Latină dez
voltării comerțului cu alte state decît 
cele de care le-au legat împrejurările 
istorice deja apuse, și în mod deosebit 
cu țările socialiste. Practica a demonstrat ' s-ar preleva asupra acestuia din urmă 
că tocmai în relațiile cu aceste 
țări se manifestă pregnant trăsăturile co
merțului reciproc avantajos. „Necesitatea 
de lărgire a comerțului, sublinia reprezen
tantul Mexicului la conferința de la Alta 
Gracia, trebuie să-și găsească reflectarea 
în acorduri comerciale între toate țările, 
indiferent de sistemul lor social-politic.

Față de aspirațiile legitime spre in
dustrializare, dezvoltare economică, spre 
o viață mai bună a popoarelor din fostele 
colonii sau teritorii 
noastră a manifestat și 
înțelegere și simpatie, 
merțul internațional cu 
Romînă întreține relații

urmă. Este vorba 
pe . egalitate și 
de discriminări și 
să asigure țărilor 

creșterea venituri-

comerț bazat 
reciproc, lipsit 
artificiale, care 
de dezvoltare 
exporturi și să deschidă piețele 

dependente, țara 
manifestă deplină 
Dezvoltînd co- 

toate țările, R. P. 
în continuă creș-

La expoziția organizată de O.N.T. CarpațI In cadrul Tîrgului internațional de la Viena.

^oul parlament grec Președintele Austriei
șs-a început lucrările a vizitat expoziția turistică românească

ATENA 19. Corespondentul Agerpres Al. Gheorghiu transmite : Joi dimineața a avut loc deschiderea o- ficială a lucrărilor noului parlament grec ales la 16 februarie. Primul ministru, G. Papandreu, a dat citire decretului pentru convocarea parlamentului, după care cei 300 de deputați au depus jurămîntul. în aceeași zi a fost ales noul președinte al parlamentului, Athanasiadis Novas, din partea partidului de guver- nămînt Uniunea de centru.

în condiții 
reciproc. In

tere cu țările Independente din Asia, A- 
frica, America Latină, 
de egalitate și avantaj 
vederea conferinfei de la Geneva, gu
vernul R. P. Romîne a înaintat secreta
rului general al O.N.U. o serie de pro
puneri în legătură cu problemele ce ur
mează a ti dezbătute de conferință, cum 
sînt: elaborarea principiilor funda
mentale ale acordurilor economice și co
merciale ; importanța și eficacitatea acor
durilor economice de lungă durată pen
tru stabilitatea și dezvoltarea schimburi
lor internaționale ; importanța livrărilor 
pe credit de bunuri de echipament des
tinate construcției de unități industriale, 
proprietate exclusivă a statului care pri
mește credite, rambursabile prin cote- 
părți convenite din producția obținută în 
aceste unități ; importanța pentru comer
țul internațional și pentru dezvoltarea e- 
conomică a punerii în valoare în scopuri 
pașnice a resurselor eliberate prin de
zarmare. Bucurîndu-se de atenția și inte
resul țărilor în curs de dezvoltare și a al
tor state, aceste propuneri au fost incluse 
în raportul pe care îl va prezenta Con
ferinței de la Geneva Comitetul pregă
titor. Aceasta este totodată o confirmare 
a faptului că staful nostru militează pen
tru promovarea și intensificarea comer
țului internațional, recunoscîndu-i marea 
importanță pe care o are pentru dez
voltarea economică și întărirea păcii.

După cum relevă observatorii, o serie 
de țări în curs de dezvoltare intențio
nează să ridice la Geneva problema fo
losirii în vederea industrializării lor a 
mijloacelor cheltuite în scopuri militare. 
In raportul secretarului general al Con
ferinței, dr. R. Prebish, se subliniază în 
mod deosebit acest aspect. „Este natural 
ca atunci cînd se menționează necesita
tea resurselor suplimentare pentru inves
tiții, se spune în raport, să ne gîndim la 
resursele enorme pe care dezarmarea 
mondială ar putea să le elibereze". S-a 
calculat, arată în continuare dr. Prebish, 
că cheltuielile pentru armament se ridică 
în fiecare an la circa 120 miliarde de do
lari. In țările industrializate, ele reprezintă 
8—9 la sută din venitul național. Dacă

1 la sută daforiiă dezarmării, contribu
ția resurselor internaționale către țările 
în curs de dezvoltare ar putea să treacă 
de la 0,5 la sută din venitul global al 
țărilor avansate (cît este nivelul actual) 
la 1,5 la sută. Aceasta ar permite sta
telor neindustrializate să ridice la 7 la 
sută ritmul anual de creștere globală în 
locul celui de 5 la sută fixat pentru pe
rioada 1960—1970. In aceste condiții, 
noilor state le-ar trebui nu 80 de ani, ci 
aproximativ jumătatea acestui timp pen
tru a atinge venitul mediu pe locuitor 
din Europa occidentală.

Gheorghe CERCELESCU

VIENA 19.—Corespondentul Agerpres, St. Deju, transmite : Președintele Republicii Austria, dr. Adolf Schärf, a vizitat joi expoziția turistică a O.N.T.-Carpați din cadrul Tîrgului internațional de la Viena.înaltul oaspete a fost primit de reprezentanți ai O.N.T.-Carpați.Președintele Austriei â dat o înaltă apreciere noilor construcții realizate pe litoralul Mării Negre și în diverse orașe din R.P. Romînă.
Situația din CipruNICOSIA 19 (Agerpres). — în localitatea Ghaziveran au avut loc joi incidente între ciprioții greci și ci- prioții turci. Clerides, reprezentantul președintelui . Makarios, generalul englez Carver și reprezentantul O.N.U., P. Spinelli, au plecat la fața locului, unde a fost negociat un armistițiu local.ISTANBUL 19 (Agerpres). — Forțele armate turce concentrate în regiunea Iskenderun își continuă demonstrațiile militare în vecinătatea imediată a Ciprului.
DUPĂ PROCESUL LUI RUBY

Gwernatorul Texasului amenințat cu moarteaNEW YORK 19 (Agerțjres). — Biroul federal de investigații (F.B.I.) a anunțat că organele F.B.I. au a- restat două femei din Nashville (statul Tennessee), care au adresat amenințări cu moartea guvernatorului statului Texas, Connally, după condamnarea la moarte a lui Jack Ruby. Pînă la judecarea lor, care va avea loc în fața unui tribunal

PARIS. Rectorul Universității din 
Paris, Jean Roche, a oferit un de
jun în saloanele Universității Sorbo- 
na în cinstea delegației Universității 
București, condusă de acad. Gh. 
Mihoc, rectorul universității.

BAGDAD. A fost dat publicității 
un ordin semnat de guvernatorul 
militar al zonei nordice a Irakului 
prin care se hotărăște punerea în li
bertate a 760 de persoane, reținute 
în cursul evenimentelor desfășurate 
în nordul țării.

GENEVA. Adunarea Organiza
ției Mondiale a Sănătății, care își 
desfășoară lucrările la Geneva, a a- 
doptat în unanimitate un proiect de 
rezoluție întocmit de delegațiile 
R. • P. Romîne, Italiei, Irakului, 
Guineei, Franței, Spaniei și Came
runului în problema eradicării pa- 
ludismului în lume.

PNOM PENH. Un comunicat al 
guvernului cambodgian anunță că 
avioane militare sud-vietnameze au 
bombardat și mitraliat o localitate 
situată în provincia Svay Rieng, la 
6 kilometri de frontiera cu Vietna
mul de sud. Comunicatul precizea
ză că în rîndul locuitorilor s-au în
registrat morți și răniți.

ADDIS ABEBA. Ketema Yifru, 
ministrul afacerilor externe al Etio
piei, a fost însărcinat să conducă 
delegația etiopiană la tratativele ce 
urmează să înceapă la 24 martie, la 
Khartum, cu reprezentanții Soma
liei în vederea reglementării conflic
tului de frontieră dintre cele două 
țări.

WASHINGTON. Administrația 
națională pentru problemele aero
nauticii și spațiului — N.A.S.A. — 
a anunțat lansarea de la Cape Ken
nedy a unui satelit artificial „Explo
rer 20“ destinat cercetării pertur- 
bațiilor din ionosferă. La două ore 
după lansare, N.A.S.A. a anunțat 
că a pierdut contactul cu satelitul.

PARIS. Candidatul partidului 
S.F.I.O. la postul de președin
te al Franței, Gaston Def ferre, 
a plecat la 19 martie într-o 
vizită în Statele Unite. El a decla
rat că speră să aibă întrevederi cu 
un număr cît mai mare de oameni 
politici americapi și cu președintele 
Johnson.

LIMA.
diată în 
frontiera 
mitivi conduși de contrabandiști și 
traficanți de narcotice s-a eliberat 
din încercuire : o coloană de ajutor

Expediția peruviană ase- 
junglă în apropiere de 

cu Brazilia de indieni pri-

VIENA 19 (Agerpres). — Ministrul comerțului al Austriei, dr. Fritz Bock, a oferit o masă în cinstea delegației R. P. Romîne, condusă do Mihail Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei, care vizitează Austria la invitația ministrului comerțului. Joi, delegația R. P. Romîne a vizitat întreprinderea de produse azotoase din Linz șl Combinatul metalurgic Voest.
Bormann în Brazilia?SAO PAULO 19 (Agerpres). — A- genția U.P.I. anunță că la poliția din Sao Paulo s-a prezentat individul Richard Bormann și a declarat că fratele său Martin Bormann una din principalele figuri în ierarhia hitle- ristă, se află „undeva în statul Mato Grosso din Brazilia“. Șeful poliției din Sao Paulo a declarat că afirmațiile lui Richard Bormann vor fi supuse unei investigații minuțioase.

din San Antonio (Texas), ele au fost puse în libertate în schimbul unei cauțiuni de 2 500 dolari.Miercuri seara, guvernatorul Connally a declarat reprezentanților presei că, după condamnarea la moarte a lui Ruby de către tribunalul din Dallas, a primit mai multe scrisori și telefoane anonime în care era amenințat cu moartea.

compusă din 40 de soldați a reușit 
să ajungă pînă la ea.

MADRID. Potrivit relatărilor pre
sei, autoritățile franchiste au arestat 
nouă studenți de la Universitatea din 
Madrid iar pe alți 102 i-au exclus din 
universitate pentru că au participat 
la demonstrații în care au cerut să 
se acorde tineretului studios dreptul 
la libertate sindicală.

MOSCOVA. La 19 martie, minis
trul afacerilor externe al Tunisiei, 
Mongi Slim, și-a încheiat vizita în 
U.R.S.S., plecînd spre patrie. Mongi 
Slim a vizitat Uniunea Sovietică 
timp de 10 zile la invitația minis
trului afacerilor externe al U.K.S.S., 
Andrei Gromîko.

LA PAZ. Guvernul bolivian fi 
fixat pentru ziua de 31 mai alege
rile prezidențiale și pentru Congres.

DJAKARTA. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei a anunțat 
miercuri că la sfîrșitul lunii martie 
va face o vizită în Olanda, în cursul 
căreia va avea întrevederi cu perso
nalități oficiale olandeze în vederea 
dezvoltării relațiilor economice și 
culturale dintre cele două țări. Re
lațiile dintre Olanda și Indonezia 
fost rupte în 1960 și reluate 
cursul anului trecut.
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BANGKOK. Presa tailandeză 
latează că în capitala Tailandei 
fost răspîndite manifeste care con
damnă politica actualului guvern 
tailandez. Manifestele sînt semnate 
de „Mișcarea de eliberare a poporu
lui tailandez din Tailanda centrală“. 
Agenția Associated Press relevă că 
autoritățile au interzis presei să pu
blice conținutul manifestelor.

ALGER. Președintele Republicii
Guineea, Seku Ture, a sosit Ia 19 
martie la Alger într-o vizită oficială.

HAVANA. Cinemateca cubană a 
prezentat în fata unui numeros pu
blic la Havana filmul lui I. Popescu- 
Gopo „S-a furat o bombă“. Filmul 
s-a bucurat de succes.

LONDRA. „încetați livrările do 
armament pentru guvernul Ver- 
woerd 1“, „Boicotați Republica Sud- 
Africană 1“ — sub aceste lozinci au 
avut loc la Birmingham demonstra
ții și mitinguri de protest împotriva 
politicii rasiste a guvernului Repu
blicii Sud-Africane.

LAGOS. Ministerul Apărării al Ni
geriei a anunțat că armata acestei 
țări va avea anul viitor numai ofi
țeri nigerieni.
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