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Construcțiile
școlare

După cum se știe, anul 1964 mar
chează un eveniment deosebit în 
învățămîntul din țara noastră : tre
cerea la învățămîntul general de 
opt ani. Pe lîngă alte măsuri, pre
conizate pentru a se realiza în bune 
condiții această sarcină importantă 
trasată de partid, s-a prevăzut și 
construirea cîtorva mii de săli de 
Nașă. Școli noi, moderne și spațioa- 

;, se vor înălța în toate regiunile 
țarii din fonduri centrale și prin 
contribuția voluntară a cetățenilor. 
Circa 45 milioane de lei au fost alo
cate numai pentru acordarea de 
.redite destinate construcțiilor de 
școli,

în prezent, documentația necesa
ră construcțiilor școlare este asi
gurată aproape pretutindeni ; ast
fel, s-au creat condiții ca întreprin
derile de construcții, cu sprijinul 
organelor locale de partid și de 
stat, să asigure realizarea integra
lă și la termenul stabilit a planu
lui de construcții școlare pe acest 
an. Sfaturile populare din regiunile 
Bacău, Hunedoara, Oltenia, după 
ce au definitivat amplasările și au 
trimis spre avizare documentația 
tehnică încă la sfîrșitul' lunii de
cembrie, au putut încheia contracte 
cu trusturile de construcții în vede
rea terminării clădirilor înainte de 
începerea viitorului an de învăță- 
mînt ; totodată s-au îngrijit de 
popularizarea și generalizarea expe
rienței înaintate a constructorilor. în 
ce constă această experiență ? în 
primul rînd, în organizarea din 
timp à șantierelor, în asigurarea 
desfășurării ritmice și în bune con
diții a lucrărilor prin aproviziona
rea cu toate materialele necesare, 
respectarea indicilor de calitate, 
în această muncă de pregătire, pe 
alocuri se semnalează și rămîneri 
în urmă. Pentru școala cu 24 săli 
de clasă din orașul Galați, cea cu 
16 clase din orașul Timișoara și al
tele, proiectele au fost definitivate 

în ultimul timp, deși pînă la 
-trmenul de dare în folosință n-au 
mai rămas decît cinci luni. Este ne
cesar ca asemenea întîrzieri să fie 
recuperate cît mai grabnic.

In ceea ce privește construcțiile 
școlare, sarcina principală care stă 
acum în fața sfaturilor populare și a 
întreprinderilor de construcții este 
organizarea bună a șantierelor, a- 
provizionarea lor cu materialele tre
buincioase. O atenție deosebită e 
necesar să fie acordată nu numai 
construcțiilor cu multe săli de clasă, 
ci și lucrărilor de extindere a unor 
școli. Vremea prielnică permite des
fășurarea într-un ritm susținut a 
muncii, terminarea clădirilor la data 
stabilită : 15 august, în pragul des
chiderii viitorului 
tărăgănare sau irosire 
optim de lucru pot avea 
după cîtva timp, munca 
dauna calității.

Comitetele regionale, 
orășenești de partid sînt 
îndrume sfaturile populare, între
prinderile de construcții să conlu
creze rodnic în domeniul construc
țiilor școlare, să analizeze periodic 
desfășurarea lucrărilor și să ia mă
suri pentru respectarea terme
nelor de execuție și a indicilor de 
călii te. Totodată, este necesar să 
se acorde toată atenția contractării 
din timp și înzestrării noilor 
localuri cu mobilierul corespun
zător bunei desfășurări a cursu
rilor. Fiind construcții de larg in
teres obștesc, șantierele școlare tre
buie să se bucure de grija cuvenită 
din partea comitetelor executive și 
, secțiilor de învățămînt ale sfatu

rilor populare, a constructorilor, di- 
* jtorilor de școli, a cetățenilor, in
teresați în egală măsură ca cei mai 
tineri cetățeni ai patriei, generațiile 
de elevi, să poată învăța în condiții 
cît mai bune.

an școlar. Orice 
a timpului 
ca urmare, 
în asalt în
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chemate să
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Grijă deosebită
LA SEMĂNATUL PORUMBULUI

In multe regiuni ale țării s-au 
realizat condiții favorabile pentru 
semănatul porumbului. In regiu
nea București, la Fundulea tem
peratura în sol la adîncimea de 10 
cm a depășit 10°C, de la 29 martie. 
Din 5 aprilie, media temperaturii 
zilnice la adîncimea de 10 cm a fost 
de 11,4°C, avînd tendința de creștere 
continuă. Și în alte regiuni, ca Do
brogea, Galați, Ploiești, Oltenia, Ba
nat și Crișana, temperatura solului 
este în creștere și în multe raioane 
sînt create condiții favorabile pentru 
începerea semănatului porumbului. 
Numeroase gospodării agricole din 
regiunile Dobrogea, București și al
tele, urmărind cu atenție evoluția 
temperaturii solului și atmosferei, 
au început semănatul porumbului.

In legătură cu lucrările de însă- 
mînțare a acestei valoroase culturi, 
un redactor al ziarului nostru a 
adresat cîteva întrebări tov. ing. Ti
beriu Mureșan, directorul Insti
tutului de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice-Fundulea.

Cînd trebuie semănat porumbul 
în acest an ?

Data la care trebuie să fie semă
nat porumbul nu poate fi stabilită

se 
de

cu anticipație pe baza unor expe
riențe executate în anii anteriori. 
Cunoscînd biologia porumbului și 
în special cerințele lui față de tem
peratura necesară pentru a germina 
șl a răsări, data cea mai potrivită 
pentru începerea semănatului tre
buie stabilită în fiecare zonă, în mod 
diferențiat, de la an la an.

Recomandările Consiliului Supe
rior al Agriculturii cu privire la 
cultura porumbului în anul 1964 
precizează că în acest an semănatul 
trebuie să înceapă atunci cînd 
realizează în sol temperatura
7—8° C, iar timpul merge spre în
călzire. Acesta este momentul 
mai bun pentru semănatul' porum
bului și respectarea lui duce la ob
ținerea unui spor de producție de 
500—1500 kg la hectar.

La Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la Fun
dulea, evoluția temperaturii din sol 
a determinat începerea semănatului 
mai devreme decît se credea, reali- 
zîndu-se pînă la 6 aprilie peste 100 
ha. Majoritatea gospodăriilor colec
tive din vecinătatea institutului au 
început semănatul porumbului, fo-

cel

losind întreaga capacitate d« lucru 
de care dispun.

La organizarea semănatului este 
necesar să se țină seama de scopul 
pentru care se cultivă porumbul. 
Primele tarlale se însămînțează 
pentru porumbul siloz sau masă 
verde, apoi cele destinate produce
rii porumbului boabe pentru con- 
stim. Loturile destinate producerii 
seminței trebuie însămînțate ime
diat după ce au fost semănate tar
lalele destinate culturii porumbului 
boabe pentru consum.

Ținînd seama de condițiile spe
cifice din primăvara aceasta, 
ce recomandă Institutul în legă
tură cu modul de executare a 
semănatului ?

O mare atenție trebuie acordată 
densității plantelor, care depinde în 
mare măsură de rezerva de apă e- 
xistentă în sol. în zonele aride ale 
țării, unde solul este slab aprovizio
nat cu apă, datorită deficitului de 
precipitații din anul precedent și din 
iarna trecută, și unde pînza de apă 
freatică din sol este la mare adîn-

La Palatul B. P. Bomln»

Președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, au primit marți 
la amiază, la Palatul R. P. Romîne, 
pe dr. Bruno Pittermann, vicecance
larul Austriei.

La întrevedere au participat

Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Pompi- 
llu Macovel, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Mircea Ochea-

nă, ambasadorul R, P. Romîne lâ 
Viena.

Au luat parte dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei .la București, 
precum și dr. Robert Fischer, con
silierul vicecancelarului Austriei.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Continuare în pag. Il-a)
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Semănatul porumbului la Institutul de cereale șl plante tehnice de la Fundulea, regiunea București.
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Unde sînt discurile?
După cum se știe, sămînța de po

rumb dublu hibrid este calibrată, 
pe dimensiuni, în instalații specia
le pentru a putea fi însămînțată în 
condiții bune, cu mașina. Semănă- 
t.orile 2 SPC 2 ce se folosesc acum 
la semănatul porumbului sînt do
tate cu discuri corespunzînd diferi
telor calibre ale boabelor care asi
gură distribuirea uniformă a aces
tora. S.M.T.-urile și gospodăriile de 
stat trebuie să se îngrijească de 
procurarea din timp a discurilor 
necesare, finind seama de calibrul 
semințelor existente. în cele mai 
multe locuri, aceste discuri s-au a- 
sigurat trecîndu-se în aceste zile cu 
toate forțele la lucru. Dar nu peste 
tot s-a rezolvat această problemă. 
In regiunea Galați lipsesc discuri 
pentru un mare număr de semănă
tori. La S.M.T. Tecuci, de exemplu, 
sînt discuri numai pentru 9 din 60 
de semănători existente. Dimensiu
nile celor 1 200 discuri sosite în re
giunile Dobrogea și Ploiești nu co
respund. Căror cauze se datoresc 
aceste neajunsuri ? Oficiul central 
de aprovizionare tehnico-materială 
(O.C.A.T.M.) din Consiliul Superior 
al Agriculturii a comandat cu în- 
tîrziere discurile necesare Fabricii 
de mase plastice București. La rîn- 
dul ei, fabrica, neținînd seama că 
materialul din care sînt confecțio
nate discurile își schimbă caracte-

risticile în funcție de variațiile de 
umiditate, nu a indicat modul lor 
de păstrare. Depozitate fără grijă, 
acestea s-au deteriorat. La fabrică 
s-au luat măsuri pentru introduce
rea unui tratament de fixare a pie
selor și recondiționarea celor cu ga
barit mărit. Dar pînă cînd întregul 
lot va ajunge în unitățile agricole 
socialiste va trece, desigur, cîtva 
timp.

Este necesar ca în aceste zile, re
partizarea discurilor între diferite 
unități să se facă cu cea mai mare 
grabă pentru a se putea trece, peste 
tot unde sînt condiții prielnice, cu 
toate forțele la semănatul porum
bului.

La timpul optim
Terminînd semănatul culturilor 

din epoca I, printre care 2 500 ha 
de mazăre, 2170 ha borceag, 1100 
ha sfeclă de zahăr și 10 300 ha floa- 
rea-soarelui, membrii celor 51 de 
gospodării colective din raionul 
Făurei și mecanizatorii din S.M.T.- 
uri execută acum lucrările de pre
gătire a terenului și semănatul po
rumbului.

Fruntașe la însămînțări sînt gos
podăriile colective din comuna Ru- 
șețu, Grădiștea, Largu, Bălteni și 
altele în care se lucrează intens la 
semănatul porumbului.

Petre VERIGĂ 
coresp. voluntar

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a ofe
rit marți un dejun în cinstea vice
cancelarului Austriei, dr. Bruno Pit- 
termann.

Au luat parte Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston Marin și Constan-

tin Tuzu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mircea Ocheană, ambasa
dorul R. P. Romîne la Viena, 
membri ai guvernului, ai conducerii 
unor ministere și alte persoane ofi
ciale.

Au participat

Toastul tovarășului
->

M Gheorghe Maurer
Stimate domnule vicecancelar,
Stimați oaspeți austrieci,
Vă 

mele 
salut 
toare ... ,__ _______

Ne bdcurăm din toată inima de vizita dv. în Romînia 
și sîntem convinși că ea va aduce o nouă contribuție 
la întărirea relațiilor amicale dintre țările noastre.

încă din 1960, pornind de la vizita la Viena a pre
ședintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-au stabilit contacte regu
late între oamenii de stat romîni și austrieci care au 
permis o mai bună cunoaștere reciprocă și au devenit 
un factor permanent de apropiere între cele două țări.

Evident, rezultatele rodnice ale acestor contacte au 
fost înlesnite de faptul că ambele părți au fost însufle
țite de dorința de a întări cooperarea bilaterală pe bază 
de egalitate și respect reciproc, că au găsit de la bun 
început un punct de vedere comun într-o problemă 
deosebit de importantă și anume că schimburile eco
nomice reprezintă o bază solidă pentru înțelegerea 
între state.

Cunoaștem și prețuim, stimate domnule vicecancelar, 
aportul dv. personal la promovarea acestui punct de 
vedere, a cărui justețe este confirmată încăodată de 
evoluția relațiilor romîno-austriece în ultimii ani.

Volumul comerțului dintre Romînia și Austria a 
crescut, în perioada 1955—1963, de aproape patru ori. 
Acordul comercial de lungă durată și alte acorduri în-

rog să-mi permiteți, înainte de toate, ca, în nu- 
guvernului Republicii Populare Romîne, să vă 
călduros și să vă urez o ședere plăcută și folosi- 
în țara noastră. L ..

(Continuare în pag. IlI-a)

COLABORARE STRÎNSÀ
CU ÎNTREPRINDERILE BENEFICIARE

SPRE 0 MAI BUNĂ UTILIZARE A PARCULUI DE VAGOANE 
EFICACITATEA UNOR MĂSURI ® POSIBILITĂȚI LARGI 
PENTRU EXTINDEREA MARȘRUTIZĂRII TRENURILOR

dr. Paul Wetzler,

Toastul

ambasadorul Austriei la București, 
consilierii și conducătorii de între
prinderi industriale din Austria 
care îl însoțesc pe oaspete și membri 
ai ambasadei Austriei.

In timpul dejunului, care a decurs 
într-o atmosferă călduroasă, au ros
tit toasturi președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne și vice
cancelarul Austriei.

vicecancelarului
dr. ßruno rmann

președinte al Consiliului de Stat, 
prim-ministru, domnilor, excelențe,

Domnule 
Domnule
Permiteți-mi să vă mulțumesc, în primul rînd, atît 

în numele meu cît și în numele colaboratorilor mei 
pentru invitația și primirea extrem de călduroasă și, 
în același timp, pentru posibilitatea pe care ne-ați 
oferit-o de a discuta probleme ale schimbului de 
mărfuri ale industriei etatizate austriece cu forurile 
dumneavoastră competente.

Exprimîndu-și convingerea că aceste discuții se vor 
încheia cu succes, vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, a reamintit vechile tradiții de prietenie 
izvorîte din relații culturale și comerciale care se 
găsesc la baza legăturilor dintre Austria, țară azi neu
tră, și Romînia. El a subliniat importanța schimbului 
de experiență și de mărfuri, cît mai larg între popoare, 
în prezent „cînd epoca autarhiei a trecut“.

„Dacă mă gîndesc la viitorul continentului nostru, 
acest viitor nu trebuie să consiste în distrugătoare și 
în tancuri. Viitorul acesta trebuie să se bazeze pe ca
pacitatea de dezvoltare atît a agriculturii, cît și a in
dustriei. Acest viitor trebuie să se bazeze pe o pregă
tire multilaterală a întregului popor în cunoștințe teh
nice științifice pentru că mașinile și instalațiile indus
triale trebuie să fie mai întîi create și apoi să fie bine 
cunoscute. Viitorul trebuie să se bazeze, de asemenea, 
pe solidaritate și să fie realizat prin schimbul liber 
de mărfuri. Aceasta poate să fie o viziune de viitor 
foarte îndepărtat* Putem scurta această depărtare 
prin contactele personale, omenești, nu numai ale con-

(Continuare în pag. IlI-a)

Uzina de preparare
a minereurilor de la Teliuc

Iași. Școala medie din cartierul 23 August.

Creșterea continuă a volumului de 
transporturi pe calea ferată pune 
în fața lucrătorilor feroviari sarcini 
de mare răspundere — sarcini ce pot 
fi îndeplinite cu succes prin efor
turile comune ale personàlului de 
la calea ferată și ale întreprinderilor 
beneficiare de transporturi. In anul 
1963 volumul mărfurilor transportate 
a crescut față de anul 1962 cu 12 la 
sută, parcursul mărfurilor cu 15,1 la 
sută, iar parcursul călătorilor cu 
7,4 la sută. Indicatorii de utilizare 
a materialului rulant s-au îmbună
tățit simțitor față de anul precedent.

O condiție esențială pentru reali
zarea acestor succese a constituit-o 
sporirea productivității muncii, in
dicator de bază, a cărui îndeplinire 
a depins nu numai de înzestrarea 
tehnică cu mijloace de transport, u- 
tilaje și instalații moderne, ci, în 
foarte mare măsură, și de raționala 
lor exploatare, de folosirea cu pri
cepere și atenție, în primul rînd a 
vagoanelor de marfă. îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a vagonului de 
marfă — problemă cheie în trans
portul feroviar — cere mobilizarea 
largă a rezervelor interne, întărirea 
prin toate mijloacele a colaborării 
cu întreprinderile beneficiare. In a- 
ceastă direcție, unitățile feroviare au 
acumulat, în decursul ultimilor ani, 
o experiență prețioasă. Ele au făcut 
din colaborarea cu întreprinderile 
beneficiare de transporturi o metodă 
permanentă de lucru, care le-a per
mis să realizeze o mai riguroasă res
pectare a planului de transport și li
chidarea în mare parte a cheltuieli

lor neproductive făcute de întreprin
deri sub formă de locații.

Trăgînd învățăminte din 
cum s-a muncit în primul trimes
tru al anului trecut — cînd datorită 
timpului nefavorabil au existat în u- 
nele perioade rămîneri în urmă — 
anul acesta lucrătorii de la căile fe
rate, în colaborare cu întreprinderi
le beneficiare, au organizat mult 
mai bine această colaborare, reușin- 
du-se astfel să se îndeplinească sar
cinile de plan cu mult înainte de 
termen. Planul de transport feroviar 
pe primul trimestru a fost depășit 
la indicatorii de cantitate și calitate 
în procente de pînă la 4,5 la sută.

Colaborarea cu întreprinderile be
neficiare de transporturi se impune 
întărită și extinsă continuu pe toate 
treptele ; aceasta cu atît mai mult 
cu cît legăturile de producție ale 
transportului,, în comparație cu ce
lelalte ramuri ' ale economiei, sînt 
mult mai largi, mai adinei și mai 
variate. Spre deosebire de industrie 
sau agricultură unde fiecare între
prindere este legată numai de un a- 
numit grup de ramuri economice 
care îi furnizează materia primă 
și combustibil sau îi consumă pro
ducția finită, transportul este legat 
de toate ramurile economice, deoa
rece efectuarea fiecărui proces de 
producție se termină prin transpor
tul producției respective la locul ei 
de consum.

O măsură importantă care a con
tribuit la întărirea colaborării din
tre unitățile de transporturi și în
treprinderile beneficiare de trans-

felul

porturi a fost organizarea unor con
sfătuiri trimestriale la Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, la care iau parte reprezentanți 
ai întreprinderilor, sfaturilor popu
lare și ai ministerelor interesate. A- 
cest contact direct între reprezen
tanții Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor și ai întreprin
derilor a avut efecte pozitive, o- 
glindite în primul rînd într-o mai 
strictă respectare a termenelor pre
văzute cît și în asigurarea mai o- 
perativă cu vagoane la încărcare. 
Consfătuiri de acest fel au avut loc 
și în cadrul direcțiilor regionale. In 
cadrul regionalei Iași 
mestrială, în comun, a 
transport și discuțiile 
dus la înlăturarea 
greutăți. Astăzi marea 
întreprinderilor încarcă numai după 
plan, spre deosebire de trecut cînd 
numeroase întreprinderi căutau să 
încarce la întîmplare.

Un 
ceste 
rarea 
buna 
sectorul expedierii mărfurilor. Mul
te din aceste măsuri, aplicate acum 
în practică, se întemeiază în mare 
parte pe sugestiile făcute de între
prinderile beneficiare. Unele din ele 
se referă la amenajări, rampe și 
mijloace mecanizate pentru încăr
carea vagoanelor, influențînd nemij
locit asupra îmbunătățirii timpului 
de staționare a vagoanelor. Rodni
că s-a dovedit a fi această colabo
rare

tri-analiza 
planului de 
purtate 
a numeroase 
majoritate a

au

alt fapt pozitiv rezultat din a- 
consfătuiri îl constituie elabo- 

unor măsuri privind mai 
organizare a muncii în

și în ce privește aplicarea

Ing. loan ANDREI
din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor

(Continuare în pag. IlI-a)

Macheta noii uzine de preparare a minereurilor din Teliuc
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La Teliuc se construiește un obiectiv 
important al industriei miniere : o mare 
uzină modernă de preparare a minereu
rilor de fier din țara noastră. Aici vor 
fi „îmbogățite" minereurile extrase de 
la Ghelar și Teliuc. Procedeul de prelu
crare este din cele mai 
trat în instalațiile uzinei, minereul este 
sfărîmat și granulat ; apoi el este supus 
unei prăjiri magnetizante 
rotative, după care intră în 
de selecționare magnetică, unde 
înlăturat sterilul. Se obțin 
de minereuri cu un conținut

moderne : in

în cuptoare 
instalați i le 

este 
concentrate 
de fier de

Perfecționări aie mw
In baza studierii sistematice a 

comportării în exploatare și a unor 
noi documentații tehnice, constructo
rii de mașini agricole au perfecțio
nat recent mai multe utilaje reali
zate de ei în ultimii ani. De pildă, 
combina de recoltat furaje de însi- 
lozare — C.S.U. a fost adaptată pen
tru a recolta porumb siloz pe un 
rînd și pe două rînduri, precum și 
ierboase. Combina de siloz, moder
nizată are acum o productivitate cu

pînă la 55 la sută, care este livrat fur
nalelor Hunedoarei. Prin îmbogăfirea 
conținutului de fier în minereuri se vor 
realiza la Hunedoara indici superiori de 
folosire a furnalelor, o reducere substan
țială a consumului de cocs și a prețului 
de cost.

Utilajele cu care este dotată noua u- 
zină sînt produse în cea mai mare parte 
în țara noastră și livrate de uzinele „In- 
dependența"-Sibiu, „23 August" și „Vul
can" din Capitală. In prezent construcția 
uzinei și montarea utilajelor se apropie 
de sfîrșit.

mașini agricole
30 la sută mai mare. O serie de îm
bunătățiri au fost aduse și combine
lor cerealiere C. 1, prin care coefici
entul de siguranță în exploatare a 
sporit de la 0,7 la 0,9 la sută. Au 
mai fost, de asemenea, modernizate 
în ultimul timp și alte mașini agri
cole, printre care tăvălugul inelar, 
plugul purtat pe tractor, mai multe 
mașini de împrăștiat îngrășăminte 
etc.

(Agerpres)
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ORGANIZAIIII.E DE PARTID
ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Regiunea București, care deține 16 
la sută din suprafața arabilă à ță
rii, aduce o importantă contribuție la 
alcătuirea fondului central al statu
lui cu produse agro-alimentare. Că- 
lăuzindu-se după indicațiile condu
cerii partidului, comitetul regional 
îndrumă organizațiile de partid la 
o acțiune susținută în vederea va
lorificării depline a marilor rezerve 
de dezvoltare intensivă și multila
terală a producției agricole. In cam
pania agricolă de primăvară se 
însămânțează o suprafață de pes
te 810 000 ha, din care porumbul 
ocupă 479 000 ha. De îndeplinirea 
acestui obiectiv depinde realizarea 
unui însemnat spor de recoltă. Toa
te forțele organizațiilor de partid 
sînt acum îndreptate spre organiza
rea temeinică a muncii, astfel ca 
fiecare lucrare să fie făcută la timp 
și de cea mai bună calitate.

Pregătiri temeinice
Ținînd seama de volumul mare 

de lucrări agricole ce trebuie execu
tate într-un termen scurt și de 
necesitatea ridicării pe o treaptă 
mai înaltă a nivelului agroteh
nic al acestora, comitetul regio
nal de partid a stabilit din timp un 
plan de măsuri menit să asigure în
deplinirea în bune condiții a sar
cinilor campaniei agricole de primă
vară. Biroul comitetului regional de 
partid controlează sistematic aplica
rea măsurilor stabilite, analizează 
modul în care comitetele raionale și 
organizațiile de partid, sfaturile 
populare, consiliile agricole raio
nale asigură efectuarea diferitelor 
lucrări.

Activitatea politico-organizatorică 
a organelor și organizațiilor de par
tid, munca harnică a lucrătorilor din 
G.A.S. și S.M.T.-uri, a colectiviștilor 
își arată roadele. Parcul de tractoa
re și mașini agricole a fost revi
zuit și reparat înainte de termen, 
astfel încît brigăzile de tractoare 
au putut începe lucrările din cîmp 
la timpul optim. însămînțarea cul
turilor mai timpurii — mazărea, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr și plan
tele de nutreț — s-a făcut în ter
menul prevăzut și la un nivel ca
litativ corespunzător. Toate unitățile 
agricole socialiste și-au asigurat ne
cesarul de sămînță de porumb de 
mare productivitate, au fost instruiți 
temeinic cei care lucrează la semă
nat. în aceste zile se trece cu toate 
forțele la semănatul porumbului.

Control și bună organizare
O bună experiență în desfășura

rea campaniei agricole de primăvară 
are Comitetul raional de partid Dră- 
gănești-Vlașca. Membrii biroului co
mitetului raional au primit sarcini 
concrete în îndrumarea organizați
ilor de partid cu privire la realizarea 
integrală a planului de însămînțări 
la culturile de porumb, floarea-soa- 
relui, sfeclă de zahăr. în scopul fo
losirii din plin a utilajelor s-a tre
cut la organizarea muncii pe două 
schimburi la numeroase tractoare. O 
atenție deosebită acordă organizați
ile de partid întreținerii griului 
de toamnă, care ocupă o mare su
prafață în raion, și creșterii bazei fu
rajere, îndeosebi, prin irigarea lucer- 
nierelor. Comuniștii desfășoară o in
tensă muncă politică în rîndurîle lu
crătorilor din G.A.S. și S.M.T., ale 
colectiviștilor, pentru folosirea din 
plin a fiecărei zile și fiecărei ore 
bune de lucru. Biroul comitetului 
raional de partid stabilește opera
tiv măsurile de înlăturare a defi

Grijă deosebită
la semănatul porumbului
(Urmare din pag. I-a)

cime, numărul de plante pe hectar 
trebuie să fie mai redus decît în 
anii normali. în aceste zone trebuie 
să se asigure 30 000 de plante recol- 
tabile la ha, iar repartizarea lor să 
fie cît mai uniformă.

în zonele unde solul este bine a- 
provizionat cu apă. așa cum sînt re
giunile din vestul și nordul tării, 
semănatul trebuie să fie în asa fel 
executat încît la recoltare să se rea
lizeze o densitate normală. în 
funcție de condițiile naturale ale 
zonei și cerințele biologice ale hibri
dului dublu cultivat. Pentru ca și în 
aceste zone să existe siguranța rea
lizării numărului optim de plante 
la hectar, este necesar să se folo
sească o cantitate de sămînță mai 
mare cu 10—15 la sută decît aceea 
care ar asigura această densitate în 
condiții normale.

În ce privește adîncimea 
de semănat, ce se poate spiine ?

Răsărirea uniformă a porumbului 
și dezvoltarea plantelor în același 
ritm sînt condiționate de îngropa
rea semințelor la aceeași adîncime 
și în stratul umed al solului. Adîn
cimea de semănat se stabilește în 
funcție de umiditatea solului, de 
temperatură și de natura acestuia. 
Pe solurile ușoare, din stepă, adîn
cimea de semănat poate varia între 
8—10 cm, iar în zonele mai reci, cu 
soluri grele, cum sînt podzolurile, 
solurile brune podzolite ș.a., porum
bul trebuie semănat la 6—8 cm. Ne- 
respectînd adîncimea optimă de se
mănat, pierdem cantități însemna
te de producție. Executînd semă
natul la adîncime neuniformă în 
zona din sudul țării, unde stratul 
superficial pierde umiditatea în
tr-un timp scurt, boabele semănate 
la o adîncime mică răsar cu multă 
întîrziere, după ploile care umezesc 
stratul de la suprafață. Plantele 
răsărite mai tîrziu se dezvoltă mai 

ciențelor ce se ivesc. Toate acestea 
au contribuit ca însămînțările din 
epoca I să fie efectuate la timpul 
optim și la un înalt nivel agroteh
nic. în același timp, pe suprafețele 
de grîu de toamnă, care a ieșit slă
bit din iarnă, s-au administrat su
plimentar îngrășăminte naturale și 
chimice. Ogoarele au fost grăpate 
pentru păstrarea apei în sol. întru- 
cît pe terenurile gospodăriilor co
lective din Asan-Aga, Naipu, Răz- 
mirești și ale altora umiditatea 
este redusă, iar prin lucrarea cu dis
cul se poate pierde și aceasta, co
lectiviștii au fost îndrumați să folo
sească la grăpatul ogoarelor numai 
cultivatoarele în agregat cu grapele 
reglabile, precum și sapele rotative.

Un stil de muncă eficient este 
propriu și comitetelor raionale de 
partid Urziceni, Roșiori de Vede, 
Călărași, Slobozia. în cadrul întrece
rii socialiste în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
mecanizatorii și-au luat angajamente 
concrete privind folosirea mașinilor 
cu întreaga capacitate, reducerea 
prețului de cost pe hectar arătură 
normală, realizarea unor lucrări în 
cîmp care să primească numai califi
cativele „bine“ și „foarte bine“. Toți 
membrii și candidații de partid din 
rîndurile tractoriștilor și pontatorilor 
din brigăzile de tractoare ale S.M.T. 
au fost luați în evidența provizorie 
a organizațiilor de partid din G.A.C. 
Participînd la viața de partid din 
aceste unități, mecanizatorii au po
sibilitatea să cunoască mai bine 
preocupările colectiviștilor pentru 
continua sporire a producției la hec
tar, crește spiritul lor de răspundere 
pentru lucrările efectuate.

în scopul intensificării muncii po
litice în cadrul brigăzilor de trac
toare, comitetul regional a îndrumat 
comitetele raionale să creeze grupe 
de partid în cît mai multe brigăzi de 
tractoare.

în această primăvară suprafețe 
însemnate de teren din lunca Dună
rii vor fi redate circuitului agricol. 
Din inițiativa partidului și guver
nului în lunca Dunării s-au între
prins anul trecut lucrări de îndi
guiri, care vor apăra de inundații 
87 000 de ha ; lucrările continuă 
în raioanele Oltenița și Giurgiu 
pentru a scoate de sub pericolul 
revărsării Dunării alte 31 000 de ha. 
Spre a se putea efectua semănături 
pe întreaga suprafață încă în a- 
ceastă primăvară, comitetul regio
nal a îndrumat organele și organi
zațiile de partid să desfășoare o in
tensă muncă politică pentru atrage
rea pe șantiere a unor forțe sporite, 
astfel încît lucrările de defrișări să 
se încheie la datele stabilite. Consili
ile G.A.S., care au preluat aceste te
renuri, au fost îndrumate să ia mă
suri în vederea executării arăturilor 
pe întreaga suprafață și însămînță- 
rii porumbului la timpul optim.

Sarcină de partid: 
extinderea experienței 
înaintate

Conferința organizației regionale 
P.M.R. București a pus în fața or
ganizațiilor de partid sarcina de a 
avea în centrul preocupărilor lor 
valorificarea din plin a rezervelor de 
sporire a producției agricole, ridica
rea tuturor unităților la nivelul ce
lor fruntașe. Comitetul regional 
a cerut tuturor comitetelor raio
nale de partid, consiliilor agricole 
raionale să studieze temeinic me
todele folosite de unitățile frun

încet, suferă toată perioada de ve
getație și dau producții mici sau 
chiar nu mai fructifică.

Ce însemnătate are executarea 
semănatului într-un termen scurt 
și cum se realizează?

Organizarea lucrărilor pentru se
mănatul porumbului trebuie să ur
mărească terminarea acestora în
tr-un timp cît mai scurt, fără să 
depășească 10 zile. Reducîndu-se pe
rioada de semănat, se obțin lanuri 
uniforme în gospodărie și porumbul 
din toate tarlalele folosește condi
țiile prielnice germinării și răsăririi. 
Utilizînd întreaga capacitate de lu
cru de care dispune fiecare gospo
dărie, se evită întreruperea semăna
tului din cauza ploilor, ceea ce face 
ca această lucrare să se execute cu 
întîrziere pe unele tarlale. Reduce
rea timpului de executare a semă
natului este condiționată într-o 
mare măsură și de pregătirea 
din vreme a patului germinativ 
pentru porumb. Această lucrare 
trebuie făcută în mod diferențiat, 
pe zone naturale, în funcție de gra
dul de aprovizionare a solului 
cu apă. în zonele aride ale tării, 
unde rezerva de apă din sol' este 
mai redusă, trebuie să existe o per
manentă preocupare pentru conser
varea acesteia. De aceea, distru
gerea buruienilor și afînarea solului 
înainte de semănat, trebuie făcute 
prin lucrări superficiale pentru a 
reduce cît mai mult pierderea apel. 
Terenul bine pregătit, nivelat prin 
lucrările de pregătire și fără buru
ieni, permite semănatul la adîncime 
uniformă, în rînduri perfect drepte, 
asigură o răsărire uniformă și dă 
posibilitatea executării cu mai mare 
ușurință a lucrărilor de întreținere.

Condițiile specifice anului acesta 
în diferite zone naturale din tara, 
noastră se cer analizate atent de că
tre fiecare specialist din unitățile 
de producție, pentru alegerea mo
mentului potrivit de executare a 
fiecărei lucrări. In felul acesta se 
pun bazele obținerii unei producții 
sporite de porumb. 

tașe și să treacă la răspîndirea lor 
în funcție de condițiile specifice ale 
fiecărui raion. în lunile dinaintea 
campaniei agricole de primăvară, co
mitetele raionale de partid au orga
nizat mai multe schimburi de expe
riență, bazate pe studii comparative 
asupra unor G.A.S. și G.A.C. cu con
diții asemănătoare, dar cu rezultate 
diferite. Un puternic ecou au avut 
schimburile de experiență dintre 
gospodăriile de stat din cadrul trus
turilor Alexandria, Roșiori, Urziceni, 
Lehliu, precum și între unele gospo
dării colective din raioanele Zimni- 
cea și Titu. Consfătuirile între re
prezentanții S.M.T.-urilor Drăgă- 
nești, Videle, Ulmuleț, Giurgiu și ai 
unităților deservite de ele au contri
buit la realizarea unei colaborări 
mai strînse între brigăzile de trac
toare din S.M.T. și brigăzile de cîmp 
din gospodăriile colective în cadrul 
lucrărilor agricole de primăvară. Ți
nînd seama de criticile aduse cu pri
lejul conferinței regionale de partid, 
comitetele raionale de partid se în
grijesc ca fiecare schimb de expe
riență să fie urmat de măsuri prac
tice pentru aplicarea metodelor îna
intate.

Pe baza metodelor 
științifice

Un ajutor prețios în generalizarea 
metodelor agrotehnice înaintate l-au 
constituit demonstrațiile practice 
privind semănatul porumbului, ini
țiate de I.C.C.P.T. Funduleă ; aseme
nea demonstrații au avut loc în toate 
raioanele regiunii. Peste 140 de spe
cialiști au ținut expuneri privitoare 
la avantajele folosirii semințelor de 
mare productivitate, la necesitatea 
densității optime a plantelor ; au 
fost organizate numeroase con
sultații științifice pentru cadrele 
de conducere din G.A.S., S.M.T. 
și G.A.C. Pe baza recomandă
rilor I.C.C.P.T. Funduleă privind 
cultura porumbului în condițiile pe
doclimatice specifice regiunii Bucu
rești, au fost editate afișe, pliante, 
precum și o hartă cuprinzînd zonele 
pedoclimatice și soiurile de porumb 
dublu hibrid ce vor fi însămînțate 
în regiunea noastră. Plenara lărgită 
a Comitetului regional de partid 
București, care a analizat la sfîrșitul 
lunii martie stadiul lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară, a 
trasat tuturor organelor și organi
zațiilor de partid sarcina de a-și 
concentra forțele spre terminarea 
grabnică a însămînțărilor la sfecla 
de zahăr, culturile furajere, floarea- 
soarelui și la alte culturi mai timpu
rii, asigurîndu-se realizarea în în
tregime a suprafețelor prevăzute. 
Totodată se acordă cea mai mare 
atenție întreținerii ogoarelor, însă- 
mînțării porumbului și a celorlalte 
culturi din epoca a II-â, lucrărilor 
de îmbunătățire a pășunilor, grăbi
rii plantărilor de viță de vie și pomi, 
amenajării terenurilor în vederea 
irigațiilor etc.

Pentru succesul deplin al campa
niei agricole de primăvară, organele 
și organizațiile de partid din regiu
ne, toți activiștii de partid își des
fășoară activitatea pe teren, acolo 
unde se hotărăște soarta recoltei. 
Sîntem hotărîți să mobilizăm toate 
forțele pentru ca lucrările agricole 
de primăvară să fie terminate în 
timp scurt și în cele mai bune con
diții agrotehnice.

Nicolae MATEI
secretar al Comitetului 
regional de partid București

ÎN RAION SI ÎN ORAȘ
• PROGRAM IN FIECARE ZI ® LOCALURI NOI, FRUMOASE -
DAR ACTIVITATEA? • SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ
Șl DE MANIFESTĂRI CULTURALE

Săptămînal, programul casei de 
cultură din Adjud te invită să par
ticipi la manifestări culturale și ar
tistice variate și instructive. Spi
cuim din programul unei săptămîni: 
jurnalul vorbit cuprinzînd urmă
toarele teme: Actualitatea politi
că ; despre Cosmos și cosmonauți ; 
noutăți literare ; seară de întrebări 
și răspunsuri: „Producția și produc
tivitatea muncii în S.M.T.“; seară 
de poezie: „Marcel Breslașu“; con
ferința „Adevărul despre cărțile 
sfinte“; o expunere despre dezarma
rea generală și totală; cîteva specta
cole ale formațiilor de amatori. A- 
semenea manifestări se desfășoară 
nu numai la casa de cultură (care 
are un număr redus de încăperi, 
pînă la darea în • folosință a noului 
local aflat în construcție) ci și în 
alte săli din oraș.

O preocupare constantă se remar
că aci și pentru sprijinirea muncii 
instituțiilor culturale din comunele 
raionului. Comitetul raional de cul
tură și artă îndrumă casa de cultu
ră spre a fi un adevărat laborator 
de experimentare și generalizare a 
formelor și metodelor eficiente în 
munca culturală de masă. Activiștii 
casei de cultură, împreună cu un 
larg activ obștesc — profesori, învă
țători, medici etc. — au fost îndru
mați de comitet să studieze în di
verse comune și sate ca Păunești, 
Răchitoasa, Godinești și altele spe
cificul muncii culturale în funcție 
de problemele concrete locale. Ei 
au organizat apoi acolo, în perioa
da dinaintea începerii campaniei 
de primăvară, manifestări cul
turale pentru îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale ale crescători
lor de animale, legumicultorilor, 
pentru răspîndirea cunoștințelor po
litice și științifice. Au fost invitați 
și activiștii culturali din comunele 
vecine, cărora li s-a înfățișat prac
tic cum trebuie legate acțiunile cul
turale de cerințele colectiviștilor, ale 
gospodăriei colective. La centrele 
metodice — care grupează comune 
apropiate — se organizează periodic

Se dezvdtă rețeaua 
farmaceutică

Pentru îmbunătățirea asistenței popu
lației cu produse farmaceutice în ulti
mii ani s-au construit și modernizat un 
însemnat număr de farmacii. S-au creat 
și dezvoltat noi forme de difuzare caro 
au făcut posibilă pătrunderea medica
mentelor în cele mai îndepărtate cătune. 
Dintre acestea fac parte și cele peste 
5 000 de puncte farmaceutice înființate 
în ultimii ani, din care peste 90 la sută 
sînt răspîndite în mediul rural. S-au 
asigurat, de asemenea, cadrele care 
lucrează în sectorul rețelei farma
ceutice. Pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și profesional al aces
tora s-a organizat un sistem de perfec
ționare și specializare, unde farmaciștii, 
pe lingă reîmprospătarea cunoștințelor 
căpătate în facultate, se pun la curent 
cu realizările noi înregistrate în dome
niul științei și practii farmaceutice. 
Cursuri de specializare se organizează 
și pentru cele peste 3 500 de cadre 
medii care lucrează în unitățile farma
ceutice.

Modernizări la magazinul 
„București"

La magazinul universal „București” 
s-au făcut o serie de reamenajări și se 
continuă altele care vor contribui la mă
rirea spafiului comercial, la promovarea 
formelor rapide de deservire. Cea mai 
mare parte a etajului IV s-a transformat 
într-o expozifie de încălțăminte cu trei 
raioane : pentru bărbați, femei și copii. 
Vechile rafturi au dispărut și în locul lor 
au apărut vitrine mari de prezentare din 
sticlă. Pe același etaj s-a amenajat un 
raion de pălării. La etajul II a fost creat 
un raion cu articole de marochinărie. La 
parter e în curs de „menajare un mare 
raion, unde se vor găsi articole electrice, 
expuse în rafturi și casete, Fiecare produs 
va fi însoțit de o etichetă ce va cuprin
de toate caracteristicile tehnice. La par
ter se va amenaja și o a doua cabină de 
probă pentru televizoare și aparate de 
radio.

Flori de primăvară

manifestări culturale și artistice mo
del pentru directorii căminelor cul
turale și bibliotecari. La Păncești, 
de pildă, au fost prezentate „Bule
tine ale G.A.C.", care se desfășoară 
la căminul cultural și constau în 
popularizarea fruntașilor, a sarcini
lor de producție curente, în prezen
tarea unor scurte programe artisti
ce, precum și „Călătorii pe harta 
raionului“ pentru a evidenția succe
sele gospodăriilor colective în dez
voltarea sectorului zootehnic. Casa 
de cultură dă îndrumări de specia
litate instructorilor formațiilor ar
tistice ; la centrele metodice, cu aju
torul unor oameni competenți, diri
jorii descifrează și învață în comun 
cîntece noi, regizorii participă la 
montarea unor piese, a unor spec
tacole de brigadă artistică de agi
tație.

Și alte case de cultură din regiu
nea Bacău sînt preocupate de ridi
carea nivelului de pregătire al acti
viștilor culturali de la sate. Cele 
din Roman și Piatra Neamț dau un 
ajutor substanțial la desfășurarea a- 
plicațiilor practice în cadrul semi- 
nariilor cu activiștii culturali. Dar 
casele de cultură trebuie să aducă o 
contribuție deosebită și la organi
zarea vieții culturale a centrelor 
orășenești în care se află. Din pă
cate, în această direcție unele case 
de cultură din regiunea Bacău 
nu-și fac prea mult simțită pre
zența. La Roman, sala de spectaco
le — ce aparține comitetului oră
șenesc de cultură și artă — serveș
te aproape exclusiv pentru turnee
le unor formații profesioniste. A- 
ceastă sală frumoasă, încăpătoare, 
trebuie să fie mai judicios utilizată 
și de către casa raională de cultură 
(căreia ar fi poate mai potrivit să-i 
aparțină, avînd în vedere volumul 
mare de activitate cultural-educati- 
vă și artistică pe care trebuie să-1 
desfășoare această instituție în ora
șul respectiv).

Sînt însă case raionale de cul
tură care nu-și fojosesc nici proprii
le încăperi. Un frumos local de casă 
de cultură există, bunăoară, la Tg.

a

în magazinul universal din comuna Topraisar, regiunea Dobrogea

SCRISORI
CONDIȚII 
MAI BUNE 

DE CAZARE

Un grup de 
citori, venifi 
alte părfi să lucre
ze pe șantierele de 
construcfii din Ca

pitală, ne-au semnalat că la grupul so
cial din str. Soldat Mafac, aparfinînd 
Direcției Generale Construcfii Montaj a 
S.P.C., nu se asigură condifii de locuit 
pe măsura posibilităților existente.

Consiliul local al sindicatelor din orașul 
București ne informează că D.G.C.M. a 
luat măsuri pentru îmbunătățirea condi
țiilor de locuit la acest grup social. S-a 
amenajat o sală de mese, s-au procurat 
lucrurile necesare în dormitoare, clubul a 
fost dotat cu televizor, radio, 
șah, cărți de citit

jocuri de
etc.

cerinfele 
mari ale

PENTRU
LOCUITORII
COMUNEI

a-

Fa(ă de 
fot mai 
locuitorilor comu
nei noastre, a de
venit necesară

menajarea unui magazin universal 
propunea în corespondenta sa T. Mun- 
feanu, din comuna Odobești, raionul 
Bacău.

Uniunea regională a cooperativelor de 
consum Bacău a dat indicații Uniunii ra
ionale să amplaseze actualul magazin 
din comuna Odobești într-un local co
respunzător și în același timp să întoc
mească documentafia necesară în vederea 
construirii unui magazin universal.

APA MINERALĂ Apa minerală de
DE BORSKC Borsec are calități 

recunoscute care o 
fac căutată de consumatori — ne-a scris 
cititorul V. Dîrju din Suceava. Se întîm- 
plă însă uneori să cumperi sticle cu un 
confinut de nefolosit. Apa nu are acidi
tate aproape de loc, dopul de tablă este 
ruginit.

Direcfia Generală a Industriei Băuturi- 
Tutun din Ministerul Industriei Alimentare

RĂSPUNSURI (ARE ÎNTÎRZIE
Redacția a trimis sesizări ale unor ci

titori și corespondenți voluntari Ministe
rului Transporturilor și Telecomunica
țiilor, Consiliului local al sindicatelor Hu

Ocna. Dar locuitorii orașului găsesc 
aici prea puține lucruri interesante. 
Rar au loc conferințe sau alte ma
nifestări culturale. Comisia de răs- 
pîndire a cunoștințelor științifice 
programează puține simpozioane, 
seri tematice, jurnale vorbite, seri 
de întrebări și răspunsuri etc. 
Asemenea acțiuni pot fi organizate 
foarte bine cu sprijinul intelectua
lilor din oraș. S-ar cuveni anunța
te și programe artistice cu forma
țiile de amatori ale casei de cultură, 
care se află în repetiții in
terminabile. Ar putea fi atrase 
să prezinte spectacole pe sce
na casei de cultură și echipe de a- 
matori fruntașe din raion. Pe de altă 
parte este inexplicabil de ce Tea
trul de Stat din Bacău ocolește ora
șul Tg. Ocna, deși ar avea con
diții pentru prezentarea celui mai 
pretențios spectacoll Nu găsești aici 
nici ambianța plăcută, atmosfera 
prielnică lăcașelor de cultură. Se 
pare că recentul concurs inițiat de 
Casa regională a creației populare 
pentru înfrumusețarea instituțiilor 
culturale din regiune prin valorifi-

Casa ae cultura am orașul nana neamț

mun- 
din

folosit capsule metalice și ron- 
plută neizolate, ceea ce a de
ca apa să capete, datorită unor 
chimice, un miros specific de

ne răspunde că, într-adevăr, la îmbufe- 
lierea sticlelor de apă minerală de Bor- 
sec s-au 
dele de 
terminat
procese 
sulf. S-au luat măsuri ca la toate izvoarele 
de ape minerale să se folosească la astu
parea sticlelor numai capsule metalice cu 
rondele de plută izolate cu foiță de ma
terial plastic. în acest fel, apa minerală 
își păstrează toate 
curative.

calitățile gustative și

De multă vreme 
magazinul de mer
cerie din B-dul 

este închis și cetă- 
se deplaseze la dis- 

MĂSURĂ 
OPERATIVĂ

V
Bucureștii Noi 173 
fenii sînt nevoifi să
fanfe mari pentru ca să poată cumpăra 
a(ă, nasturi sau ace. Este necesar ca or
ganizația comercială respectivă să ia 
măsuri pentru redeschiderea magazinu
lui — ne scria corespondentul voluntar 
Cornel Horincar.

Secfiunea comercială a Sfatului popu
lar al raionului Grivifa Roșie ne răspunde 
că magazinul a fost redeschis.

ÎN AȘTEPTAREA In legătură cu cir- 
AUTOBUZULUI culat'a defectuoasă 

a autobuzelor în 
orașul Ploiești ne-a scris strungarul S. 
Manolescu. „Se înfîmplă uneori să aștepji 
între 30—45 de minute pînă vine un au
tobuz. Alteori, vin cîte 3 unul după al
tul. Nu rareori călătorii pierd trenul dacă 
se bizuie pe autobuzele de pe traseul 
Centru-Gară.

Pentru remedierea lipsurilor arătate, 
Sfatul popular al orașului regional Plo
iești a hotărît să .pună de acord grafi
cul autobuzelor cu mersul trenurilor și 
a luat măsuri pentru respectarea cu 
strictețe a orariului de către șoferi și dis
peceri.

nedoara, Sfatului popular raional lași. Deși 
termenul prevăzut pentru cercetarea și 
rezolvarea lor a expirat, răspunsurile la 
aceste sesizări nu au sosit încă.

carea creației populare nu a reușit 
să-i stimuleze pe activiștii casei de 
cultură din Tg. Ocna la înfrumuse
țarea localului acesteia.

Firește că succesul activității cul
tural-educative în centrele orășe
nești depinde și de colaborarea în
tre comitetele de cultură și artă 
și organele sindicale locale, precum 
și organizațiile U.T.M., comitetele de 
femei. Considerăm că în localurile 
moderne ale casei de cultură 
din Piatra Neamț și clubului 
din Buhuși ar putea fi organi
zate manifestări culturale mai mul
te și de o mai bună calitate dacă 
organele sindicale locale și comite
tele de cultură și artă și-ar uni efor
turile în acest scop.

Casele de cultură din regiune tre
buie sprijinite și îndrumate mai te
meinic de către comitetele de cul
tură și artă atît pentru activitatea 
în orașe, cît și în satele raioanelor. 
Schimburile de experiență între ele, 
programarea unor spectacole și ma
nifestări culturale de înaltă ținută 
ar fi utile pentru îmbogățirea acti
vității acestor instituții care au de 
spus un cuvînt important în viața 
culturală a fiecărui raion.

Șerban RĂDULESCU 
consultant în Consiliul 
așezămintelor culturale

O dată cu construi
rea căilor de acces 
către ansamblul da 

Combinatului „Cefe? <v
I.T ' M

TN CARTIERUL 
JIULUI -SÇÎNTEIA 

locuinfe din spatele 
Scînteii" (cartierul Jiului-Scînteia) 
va lua masurile corespunzătoare pent.j 
asigurarea transportului în comun al cetă
țenilor care locuiesc aci — ne răspunde 
Direcfia Generală a acestei întreprinderi 
la o scrisoare trimisă 
nostru I. Fișfioc.

de corespondenți))

EXEMPLE 
DE DISCIPLINA

Dinamo,
de la Secfia 

și transporturi speciale 
ne-a trimis o

mecanicul Niculai 
cimentări, o- 

Moi- 
scrisoare în

Citind în ziar o 
cronică sportivă în 
care era criticată 

comportarea unor fotbaliști fruntași de la 
clubul 
Voinea 
perafii 
nești 
care, de acord cu cele citite, se adresa 
și el sportivilor respectivi, arăfîndu-le ce 
așteaptă de la ei publicul spectator, spor
tivii celorlalte echipe.

Scrisoarea corespondentului nostru a 
fost trimisă conducerii clubului Dinamo, 
care ne-a .dat următorul răspuns : „A- 
baterile săvîrșite de acești sportivi au con
stituit obiectul unei analize severe la 
care au participat tofi componenfii sec
ției de fotbal „Dinamo"-București. Jn ca
drul discufiilor purtate, componenfii sec
ției au luat o pozifie sănătoasă fa|ă de 
sportivii în cauză, criticîndu-i aspru pen
tru abaterile de la disciplina sportivă. 
Cei criticafi și-au recunoscut greșelile co
mise, luîndu-și angajamentul ca în viitor 
să fie exemplu , de. disciplină pe terenu
rile de joc". -

5 TEATRE
Teatrul de Operă și Balet al R. P. 

Romine: TOSCA — (orele 19,30) Tea
trul de stat de operetă: SĂRUTUL 
CIANITEI _ (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia): 
APUS DE SOARE — (orele 19,30); (Sala 
studio): O FEMEIE CU BANI - (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Stu
dio): SCANDALOASA LEGĂTURA DIN
TRE DOMNUL KETTLE ȘI DOAMNA 
MOON — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): ORESTIA — (orele
19.30) Teatrul de Comedie: RINOCERII
— (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești: JURNALUL UNEI FE
MEI _ (orele 19,30). Teatrul pentru co
pii și tineret (Sala din str. „C. Miile"): 
RUY BLAS — (orele 20). Teatrul evreiesc 
de stat: TEVIE LĂPTARUL — (orele 20). 
Teatrul satlrlc.muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy): REVISTA DE ALTĂDATĂ
— (orele 20); (Sala din Calea Victoriei 
,nr. 174): CONCERT DE MUZICA UȘOA
RĂ — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academiei); PUNGUȚA CU DOI 
BANI — (orele 9); (La Casa de cultură 
a tineretului din raionul „T. Vladimi- 
rescu"): MICUL MUC — (orele 15). Cir
cul de stat: PĂCALĂ ȘI TÎNDALĂ — 
(orele 19.30).

CINEMATOGRAFE
Șeherazada — film pentru ecran pano

ramic: Patria (8,30; 11; 13,30; 16,(5; 19|
21.30) . Totul despre Eva: Republic/ 8,15;
10,45; 13,30; 16,30; 19; 21,30), Bueuref*? 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30), Excelsior (9,30? ,2; 15; 
17,45; 20,30), Feroviat (9,30; 12,15; 15; 18; 21). 
Melodia (9,45; 12,15; 15,30; 18,15; 20,45).
Germanie, steluțele tale: Carpați (10; 
12; 14; 16), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grivița (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) , Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45). Rude de singe: Capitol (10; 12; 14; 
16; 18.15; 20,30), Flacăra (16; 18; 20). Seara 
prietenilor filmului: Carpați (orele 19). 
îndrăgostitul: Victoria (10; 12; 14; Îs
18,15; 20,30). Bucegi (10; 12; 14; 16; 18.15,--
20.30) , Drumul Sării (15; 17; 19; 21). Lo.
vitură de pedeapsă; Central (9,45; )?•
14,15; 16,30; 18,45; 21), Luceafărul (15; !.. 
19; 21). Un suris în plină vară: Lumină 
(9,45; 11,45; 13,45; 15,45; 18,15; 20,30). Bu- 
zești (14; 16; 18; 20), Tomis (9.15;' 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20.30), Miorița (10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21). Dezrădăcinații:
Union (14,30; 16,45; 19; 21,15), Volga (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45). 
Aventura de la miezul nopții; Urechilă; 
Pe cuvîntul meu de pisoi; Cele 12 luni; 
Cum a încercat'; iepurașuj să patineze: 
Doina (orele 10) lolantha: Doina (11,30; 
13,45: 16; 18,15: 20,30). Turneul teatrului 
de comedie în U.R.S.S.; Rădăcinile ora. 
șului; Ritmuri potrivite; Cîntecul amin, 
tlrii; Adevărata putere; Pionlerla nr. 
2/1964: Timpuri Noi (rulează de la orele 
10 la orele 21 în continuare) Domni
șoara... Barbă Albastră: Giulești (10; 12; 
14; 16; 18,15: 20,15), Unirea (11: 16; 18,15;
20.30) . Cele trei lumi ale lui Gulliver: 
înfrățirea între popoare (13,30: 15,45; 18; 
20,15), Floreasca (10: 16; 18,15; 20.30). Lo
cotenent Cristina: Cultural (15: 17; 19: 
21). A dispărut o navă; Dacia (9,30; 11; 
13; 15; 17; 19; 21) Tragedia optimistă: 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Pași spre Lună: 
Munca (16; 18,15; 20,30) Nu.i loc pentru 
al treilea: Vitan (15; 17; 19; 20,45). A 
treia repriză — cinemascop: Popular 
(16; 18,15; 20.30). Era noapte la Roma (am
bele serii): Arta (15,30; 19). O zi ca leii: 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). Totul rănile 
oamenilor: Aurora (10,15; 12,30; 16; 18,IR;
20.30) , Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Călăto.
ne în aprilie: Cosmos (16; 18; 20) Valea 
vulturilor: Viitorul (15; 17; 19; 21) Tău
nul: Colentina (16; 18; 20). Foto ilaber: 
Progresul (15,30; 18; 20,15). Vi.l prezint 
pe Baluev — cinemascop: Flamura (10: 
12; 16; 18; 20). Haiducul de pe Ceremuș: 
Ferentari (16; 18; 20). Cavalerii)
Pardaillan — cinemascop: Pacea (11; 14: 
16; 18; 20).

CUM VA FI VREMEA
Timpui probabil pentru zilele de 9. jl> 

și 11 aprilie. In țară ; Vreme schimbă 
toare, cu cerul temporar noros. Vo: 
cădea ploi locale. Vînt potrivit din sec 
torul vestic. Temperatura în genera; 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în 
tre minus, 2 și plus 8 grade, Iar maxi, 
mele între 8 și 18 grade, local mai rldi 
cate. Condiții favorabile produceri; 
brumei locale în jumătatea de nord a 
țării. In București: Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros, favorabil aver, 
selor de ploaie, după-amiaza. Vînt po. 
trlvlt din vest. Temperatura staționară 
la început, apoi în creștere ușoară.
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vizitele ïictMwtLoiiiiii austriei
Toastul tovarășului Ion Gheorghe Maurer Convorbiri

(Urmare din pag. I-a)

cheiate recent au creat un cadru 
stabil pentru desfășurarea și dez
voltarea schimburilor comerciale.

S-au dezvoltat legături culturale 
din ce în ce mai vii, schimburi de 
vizite între oameni de știință, artiști, 
întîlniri sportive, schimburi turistice.

A fost ridicat la rang de ambasadă 
nivelul reprezentanțelor diplomatice 
ale celor două țări. S-au rezolvat 
problemele pendinte izvorînd din re
lațiile bilaterale. Azi nu mai există 
între noi probleme de această.natu
ră și putem să ne îndreptăm toată 
atenția spre viitor, spre lărgirea și 
adîncirea colaborării prietenești din
tre Romînia și Austria.

Cred că veți fi de acord cu mine 
că posibilitățile în această direcție 
sînt departe de a fi epuizate și că 
există premise trainice ca aceste po
sibilități să devină realitate. Apro
pierea geografică, căile de comuni
cație lesnicioase și mai ales Dună
rea, punte trainică de apropiere în
tre țările noastre, ca și între toate 
țările riverane, stau la baza unor 
vechi tradiții de cooperare fructuoa
se care capătă astăzi noi perspective 
de valorificare.

Dezvoltarea Romîniei postbelice 
creează necesitatea și în același timp 
noi posibilități pentru sporirea 
schimburilor sale cu străinătatea în 
toate domeniile.

Totodată, contactele romîno-aus- 
triece de pînă acum au contribuit ca 
inginerii, specialiștii și tehnicienii

noștri să prețuiască tot mai mult 
nivelul tehnic al produselor indus
triei austriece.

Nu există azi — după profunda 
noastră convingere — problemă mai 
importantă ca aceea de a pune acti
vitatea creatoare a omenirii la adă
post de calamitățile unui nou război 
și socotim că datoria tuturor gu
vernelor este de a-și aduce contri
buția și de a-și uni eforturile pen
tru a preîntîmpina o asemenea ca
tastrofă, care, mai ales în condițiile 
actualei tehnici militare, ar avea 
consecințe dezastruoase, incalculabi
le, pentru toate țările și popoarele.

întreaga activitate externă a gu
vernului nostru este îndreptată spre 
realizarea acestui înalt țel.

Noi vedem în însăși dezvoltarea 
relațiilor bilaterale între state, în 
afară de avantajele care rezultă 
pentru fiecare parte direct intere
sată, un aport de seamă la statorni
cirea unei atmosfere de încredere și 
înțelegere, favorabilă destinderii și 
rezolvării pașnice a principalelor 
probleme internaționale.

în acest spirit ne exprimăm în
crederea că și colaborarea romîno- 
austriacă, servind interesele noas
tre reciproce, va reprezenta un fac
tor de pace și securitate în această 
parte a Europei ca și în întreaga 
lume.

Vă propun să ridicăm paharul 
pentru prietenia romîno-austriacă, 
pentru prosperitatea patriei dv., pen
tru sănătatea și fericirea personală a 
dv. domnule vicecancelar și a celor
lalți oaspeți austrieci.

Toastul vicecancelarului dr. Bruno Pittermann
(Urmare din pag. I-a)

ducătorilor, ci și înseși ale muncito
rilor, ale popoarelor noastre. Cînd 
s-a cîștigat încrederea că unul nu 
dorește răul celuilalt înțelegerea nu 
va fi greu de realizat. Ritmul creș
terii turismului austriac în Romînia 
arată că ne găsim pe un drum bun.

Fiecare țară și fiecare popor au 
dreptul să înceapă dezvoltarea rela
țiilor sale cu acele popoare cu care 
există o încredere reciprocă și eu 
pot să spun că în raporturile dintre 
statele noastre există această încre-

dere. Astfel, există posibilitatea de 
a arăta înțelegere față de greutățile 
care se pot ivi de o parte sau de 
cealaltă dacă se știe că aceste greu
tăți au o bază materială și nu po
litică. Și, pot să spun, de asemenea, 
domnule președinte și domnule prim- 
ministru, că pe acest drum putem 
merge cu toată certitudinea. Pe a- 
cest drum să pășim în continuare, 
în dorința de a aduce avantaje atît 
poporului nostru, cît și poporului dv. 
Permiteți-mi să ridic paharul pentru 
fericirea și prosperitatea poporului 
dumneavoastră și a gazdelor noa
stre“.

la Consiliul de Miniștri
Marți, la Consiliul de Miniștri al 

R. P. Romîne au început convor
birile cu dr. Bruno Pittermann, vi
cecancelarul Austriei.

La convorbiri au luaț parte 
Gheorghe Gaston Marin și Constan
tin Tuzu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și 
chimiei, Ion Marinescu, ministrul 
industriei metalurgice, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe. Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Gheorghe Cioară, secretarul 
Comisiei guvernamentale de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică, Nicolae Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor și energiei e- 
lectrice, Vasile Alexandrescu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Mircea Ochea
nă, ambasadorul R. P. Romîne la 
Viena.

Din partea austriacă au partici
pat dr. Paul Wetzler, ambasadorul 
Austriei la București, precum și 
consilieri și conducători de între
prinderi industriale din Austria, 
care îl însoțesc pe vicecancelar în 
vizita sa în țara noastră.

★

După-amiază, dr. Bruno Pitter
mann și persoanele oficiale austrie
ce, însoțiți de Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, șl Mircea Ocheană, ambasa
dorul R. P. Romîne la Viena, au vi
zitat Capitala : noile cartiere, unele 
din marile edificii social-culturale. 
Arhitectul șef al orașului Bucu
rești, Horia Maieu, a dat oaspeților 
explicații. Bucureștenii au salutat 
cu simpatie pe vicecancelarul 
triei în timpul vizitei sale prin

*
în cursul aceleiași zile, dr.

bert Koller, director general la uzi
nele Voest, însoțit de atașatul co
mercial al ambasadei Austriei, Ger
hard Loschnigg, au făcut vizite la 
conducerile Ministerului Industriei 
Metalurgice și Ministerului Comer
țului Exterior, unde au avut loc cu 
acest prilej discuții. Ing. diplomat 
Otto Rieger, director general la uzi
nele Siemmering-Graz-Pauker, a a- 
vut discuții la Direcția generală a 
C.F.R. Ing. Franz Walch, director 
general adjunct la Alpine Montan
gesellschaft, și ing. diplomat Franz 
Gumbsch, director la aceeași între
prindere, au mers la Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice.

(Agerpres)
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INFOR
PRIMIREA AMBASADORULUI 

R. P. CHINEZE 
DE CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE 

AL R. P. ROMÎNE
La 7 a/prilie, ministrul afacerilor 

externe, Corneliu Mănescu, a primit 
în audiență pe Liu Fan, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Chineze la București, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

CU PRILEJUL DESCHIDERII 
EXPOZIȚIEI ENGLEZE 

DE ARTE PLASTICE
Ambasadorul Marii Britanii în 

R. P. Romînă, James Dalton Mur
ray, a oferit marți seara un cocteil 
cu prilejul deschiderii la București, 
în ziua de 8 aprilie, a expoziției en
gleze de arte plastice. Au luat parte 
artiștii poporului Ion Jalea, pre-

Spectacol de gala
Ieri seara, la Teatrul C.C.S., a avut 

loc un spectacol de gală în cinstea 
vicecancelarului Austriei, dr. Bruno 
Pittermann.

Au luat parte Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Constan
ta Crăciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Mir

cea Ocheană, ambasadorul R. P. Ro
mine la Viena, membri ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale și alte persoane oficiale. Au 
asistat dr. Paul Wetzler, ambasado
rul Austriei la București, precum și 
membri ai ambasadei. La sfîrșitul 
spectacolului, care s-a bucurat de 
succes, a fost oferit artiștilor un coș 
cu flori.

Colaborare sîrînsă
(Urmare din pag. I-a)

metodei de încărcare a vagoanelor 
în mod concentrat, pe stații de des
tinație și direcții de mers, de către 
unele întreprinderi de pe raza di
recțiilor regionale București, Cluj 
și Iași. Aplicarea acestei metode a 
dus la reducerea simțitoare a vo
lumului de manevră în stații și pe 
parcurs.

Pe lingă rezultatele bune enume
rate, există încă în domeniul co
laborării cu întreprinderile benefi
ciare și unele deficiențe. în anumi
te perioade, pe liniile de garaj mai 
stau încă vagoane imobilizate fără 
vreun motiv serios. Aceste situații 
pot fi întîlnite la Uzinele „Progre
sul“ din Brăila, la întreprinderea 
„9 Mai“ din Turda — unde pro
gramarea și executarea planului de 
transport în zilele de sărbătoare 
sau în timpul nopții nu constituie 
o preocupare — pe liniile de garaj 
ale Fabricii de ciment din Fieni, 
ale întreprinderii „13 Decembrie“ 
din București, „Stînca“ din Brăila 
etc. Asemenea imobilizări stînjenesc 
nu numai realizarea planului de 
transport în zona respectivă, ci și 
din alte părți. în afară de aceasta, 
pe lîngă nefolosirea unor importan
te capacități de transport, sumele 
plătite drept locații atîrnă greu în 
balanța prețului de cost în secto
rul industrial. Numai în trimestrul 
IV al anului trecut întreprinderile 
aparținînd Ministerului Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini au plă
tii penalizări ce se ridică la peste 
trei milioane lei.

Nu este mai puțin adevărat ^că și 
unele regionale C.F.R. au încă se
rioase deficiențe în urmărirea și în
deplinirea planului de transport. Nu 
întotdeauna se realizează o urmă
rire atentă, operativă, a circulație] 
vagoanelor în tranzit, o evidență 
clară, pe zile, a tuturor vagoanelor 
aflate la operațiunile de încărcare- 
descărcare. în unele stații C.F.R. 
nu există suficientă grijă pentru 
avizarea la timp a întreprinderilor 
asupra mărfurilor sosite, iar cereri
le de vagoane pentru încărcarea 
mărfurilor din plan sau a acelora 
aprobate a se încărca în afară de 
plan, în vagoane complete sau co- 
letărie, nu sînt satisfăcute la timp.

Existența acestor deficiențe arată 
că nu peste tot au fost stabilite re
lații de strînsă colaborare, de coor
donare judicioasă a eforturilor atît 
ale unităților C.F.R. cît și ale în
treprinderilor beneficiare. Mai sînt 
încă șefi de stație care stau pasivi 
cînd se depășește termenul de sta
ționare a vagoanelor pe liniile de 
garaj ale întreprinderilor, ca și cum 
imobilizarea materialului rulant 
n-ar privi și calea ferată ; după 
cum există întreprinderi pentru care 
a devenit o „obișnuință“ de a plăti

cu 
Și 

de

lunar mii de lei locații, considerînd 
că prin aceasta sînt absolvite de ori
ce responsabilitate. Nu trebuie să se 
uite că aceste locații reprezintă pa
gubă pentru întreaga economie na
țională, o scoatere din circulație a 
vagoanelor pe o perioadă mult mai 
mare decît cea necesară.

Un neajuns ce se cere remediat 
îl constituie lipsa de concordanță 
dintre producția unor fabrici și uzi
ne și capacitatea liniilor de garaj, 
în multe întreprinderi industriale, 
capacitatea liniilor de garaj a rămas 
mult în urmă față de capacitatea de 
producție a acestor unități, care în 
ultimii ani a crescut considerabil. 
Această situație stînjenește buna or
ganizare a operațiilor de încărcare- 
descărcare.

Strins legată de colaborarea 
întreprinderile beneficiare este 
problema creșterii procentului
marșrutizare a trenurilor. Marșruti- 
zarea transporturilor feroviare re
prezintă una din cele mai importante 
măsuri de îmbunătățire a rulajului 
vagonului de marfă și de sporire a 
capacităților de transport. Prin mă
suri luate în comun cu întreprinde
rile se poate realiza un procent de 
marșrutizare mult mai mare decît 
în prezent.
recte, pe teren, cu reprezentanții în
treprinderilor, unitățile C.F.R. pot 
analiza și cunoaște mai bine posibi
litățile pentru sporirea încărcărilor 
concentrate, în scopul efectuării de 
marșrute pe expeditor și „în trepte“. 
De mare importanță pentru crește
rea procentului de marșrutizare este 
și sporirea fronturilor de încărcare- 
descărcare.

Sporirea 
prin buna 
rulant este 
tățirea unui alt important indicator 
de calitate : sarcina statică. In aceas
tă privință există încă mari rezerve 
interne folosibile. La baza valorifi
cării lor stă tot colaborarea cu între
prinderile beneficiare, care trebuie 
îndrumate să folosească întreaga ca
pacitate de încărcare a vagoanelor 
în general, buna folosire a vagonului 
de marfă trebuie să constituie o 
preocupare principală atît pentru 
factorii de răspundere ai unităților 
de cale ferată, cît și pentru cei ai 
întreprinderilor. Să nu se uite că, 
dacă în unele locuri sînt reținute 
vagoane în mod nejustificat, peste 
termenul legal, se mărește rulajul 
vagonului, se creează dificultăți în 
asigurarea cu vagoane a altor între
prinderi, în buna desfășurare a 
transporturilor.

Relațiile de colaborare strînsă în
tre unitățile C.F.R. și întreprinderi 
pot și trebuie să fie mult lărgite, 
intensificate, ele constituind o pîr- 
ghie importantă în creșterea conti
nuă a capacității de transport a căi
lor ferate, în reducerea prețului de 
cost al transporturilor.

Stabilind contacte di-

capacității de transport 
utilizare a materialului 
strins legată de îmbună-

MÂȚII
ședințele Uniunii artiștilor plastici 
din R. P. Romînă, Boris Caragea, 
președintele Consiliului artelor plas
tice din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
artiști plastici, ziariști.

COCTEIL
R. P.

LA AMBASADA 
BULGARIA

Marți seara, Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă, a oferit un cocteil cu prile
jul vizitei în țara noastră a minis
trului construcțiilor al R. P. Bulga
ria, Marin Grașnov.

Au fost de față Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor, 
Nicolae Bădescu, președintele Co
mitetului de stat pentru construcții, 
arhitectură și sistematizare, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

(Agerpres)

Viitoarele hidrocentrale din Caucaz

Lucrările Reuniunii internaționale 
a oamenilor de teatru

în Capitală au început marți lu
crările Reuniunii internaționale a 
oamenilor de teatru cu tema „For
marea profesională a tînărului ac
tor1', găzduită de Comitetul național 
romîn pentru Institutul internațio
nal de teatru (I.T.I.).

La ședința de deschidere au fost 
de față Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții culturale, 
actori, regizori, scenografi, studenți 
ai institutelor de teatru. Au parti
cipat, de asemenea, Rosamond Gil
der, președintele I.T.I., Arvi Kivi- 
maa, vicepreședinte, Jean Darcante, 
secretar general, Enrique Buenaven
tura, membru în Comitetul execu
tiv al I.T.I., Michel Saint Denis, 
președinte al Comisiei pentru for
marea profesională a I.T.I., precum 
și alți oameni de teatru din peste 
20 de’ țări.

Cuvîntul de deschidere a fost ros-

La 12 aprilie, în Iugoslavia

CROSUL BA
Duminică, în localitatea iugoslavă 

Vrnjacka Banja se va disputa cam
pionatul balcanic de cros. Sportivii 
romîni și-au încheiat pregătirile în 
vederea acestei competiții. Din lot 
fac parte, printre alții, Zoltan Va- 
moș, Andrei Barabaș, Ovidiu Lupu, 
Victor Caramihai, Florica Grecescu, 
Elisabeta Teodorof, Florentina Stan- 
cu, Constantin Perju și Leontina 
Frunză.

Concurs internațional 
de gimnastică 
la București

Sala sporturilor de la Floreasca va 
găzdui sîmbătă și duminică întîlni- 
rea internațională de gimnastică 
dintre echipele olimpice ale R. P. 
Romîne și R. P. Polone. în prima zi 
de la ora 17,45 se vor desfășura 
exercițiile impuse, urmînd ca dumi
nică, de la ora 18 să aibă loc exer
cițiile liber alese. Echipa țării 
noastre va fi selecționată din lotul 
care cuprinde pe Elena Leuștean, 
Sonia Iovan, Emilia Liță, Atanasia 
Ionescu, Elena Tutan și altele. Echi
pa poloneză va avea în frunte pe 
cunoscuta campioană Natalia Kot- 
Walla.

n ci te▼a
• Fotbaliștii noștri selecționabili 

olimpic au sosit la Sarajevo în 
meciului pe care-1 vor susține azi

LCANIC
în apropiere de Belgrad s-a dis

putat campionatul de cros al Iugo
slaviei, ultim criteriu de selecție al 
atleților iugoslavi în vederea cam
pionatului balcanic. Victoria în pro
ba masculină a revenit lui Cervan, 
care a parcurs 10 000 m în 31’24”8/10. 
El a fost urmat de Vajici (31’36”) și 
Bogunovici — (31’46”). La fete (2 000 
m) a cîștigat Mirkovici în 7’07”.

Activitatea boxerilor 
fruntași■>

Pugiliștii selecționați în lotul 
olimpic vor evolua la 12 aprilie la 
Galați în compania unei reprezenta
tive locale. Selecționabilii vor pre
zenta următoarea formație în ordi
nea categoriilor : C. Ciucă, N. Puiu, 
C. Buzuliuc, Florea Pătrașcu, Iosif 
Mihalik, Constantin Niculescu, 
Hartmuth Loew, Ion Monea, Mihai 
Nicolau și Mihail Ghiorghioni.

★
La sfîrșitul lunii aprilie, o selec

ționată de box a clubului sportiv 
Metalul va întreprinde un turneu în 
R. P. Polonă. în primul meci, bo
xerii bucureșteni vor întîlni la Lodz 
o selecționată a acestui oraș. Echipa 
metalurgistă cuprinde, printre alții, 
pe D. Davidescu, D. Răgălie, C. Cru- 
du, N. Moldoveanu, I. Dinu, M. Bă- 
loiu, V. Badea, N. Calița, M. Ma- 
riuțan etc.

ri n d u ri
în lotul 
vederea 

__ __ ___ cu for
mația locală Sarajevo. Sportivii romîni au 
fost întîmpinati la aeroport de reprezentanți 
ai cercurilor sportive din localitate, zia
riști și de numeroși amatori ai jocului cu 
balonul rotund. în cursul zilei de marți 
echipa romînă a făcut un ușor antrenament 
de acomodare. Jocul este așteptat cu mare 
interes. în echipa Sarajevo acum vor juca 
și cîțiva fotbaliști de la olubul „Zelezni- 
ciar”.

• Turneul internațional de șah de la 
Sarajevo a continuat cu disputarea parti
delor din runda a 13-a. S-au înregistrat 
următoarele rezultate : Gufeld—Polugaevski 
remiză, Uhlmann—Ciocîltea 1—0; Bogda- 
novici — Pachmann remiză, Bukici — Go- 
jak 1—0 ; Trifunovici — Damianovici re
miză ; Matulovici — Dely remiză. Cla
samentul înaintea ultimelor două run
de : 1—2 Polugaevski (U. R. S. S.), Uhl
mann (R.D.G.), 9,5 puncte ; 3—5 Pach
mann (R.S. Cehoslovacă), Trifunovici și 
Bogdanovici (R.S.F. Iugoslavia) 7,5 puncte. 
Ciocîltea ocupă locul 8, cu 6,5 puncte.

© Asociația mondială de box profesionist 
a alcătuit clasamentele celor mai buni 
boxeri din lume. La categoria grea, fostul 
campion mondial Sonny Liston a fost eli
minat da pe lista celor mai buni boxeri,

fiind acuzat că nu și-a apărat cinstit șansele 
în meciul cu Cassius Clay. Clasamentul 
celor mai buni „grei“ are următoarea în
fățișare : 1. Cassius Clay ; 2. Doug Jones ; 
3. Edie Machen; 4. Ernie Terrel; 5. Zora 
Folley; 6. Claveland Williams; 7. Floyd 
Patterson ; 8. Henry Cooper; 9. Karl
Mildenberger ; 10. George Chuvela.

• Selecționata feminină de baschet a 
U.R.S.S. și-a început turneul în S.U.A., ju- 
cînd în localitatea Joplin (Missouri) cu e- 
chipa „Flying Queens”, pe care a învins-o 
cu scorul de 78—36 (47—21). Baschetba
listele sovietice vor mai susține în S.U.A. 
încă 4 întîlniri, după care vor pleca în 
Peru pentru a lua parte la campionatele 
mondiale de la Lima.

0 Echipa olimpică de fotbal a R.S. Ce
hoslovace a jucat cu formația C.K.D. Pra- 
ga, cîștigînd ou scorul de 5—1 (2—0). An
trenorul Vytlacil a aliniat următoarea for
mație : Schmucker, Urban, Matlak, Weiss, 
Pickman, Nepomucki, Vojta (Komanek), 
Brumowski, Gaborik, Masny, Valosek. Cel 
mai în formă jucător a fost atacantul 
Masny, care a marcat și două puncte. 
Olimpicii cehoslovaci vor întîlni, după cum 
se știe, la 26 aprilie la București, selecțio
nata olimpică a R.P. Romîne, într-un meci 
amical. In turneul preolimpic fotbaliștii 
cehoslovaci vor avea ca adversar pe cîști- 
gătoarea meciului Anglia—Grecia.

Daghestanul, regiune muntoasă 
din sudul Uniunii Sovietice, este 
renumit prin bogatele sale resurse 
hidroenergetice. Rîurile repezi 
care-l străbat, cu albii în pantă și 
maluri înalte, creează condiții ex
trem de favorabile pentru amena
jarea de hidrocentrale. Posibilități 
deosebite în această privință oferă 
rîul Sulak, ce străbate un defileu 
strimt de 15 m și adînc de aproxi
mativ 300 m.

După cum relatează ziarul „So- 
vetskaia Rossia“, pe acest rîu și 
pe afluenții săi, va începe curind 
construirea unul complex energe
tic alcătuit din zece hidrocentrale, 
cu o capacitate totală de 3 mili
oane kW. Cea mai mare va fi hi
drocentrala Cerkeiskaia. Stăvilarul 
ei în formă de arc, înalt de 230 m, 
va zăgăzui 
formînd un 
volum de 3

apele rîului Sulak, 
lac artificial, cu un 

miliarde mc de apă.

S-a calculat că pentru construirea 
stăvilarului, a cărui lungime va fi 
de aproape o jumătate de kilome
tru, va fi transportată aici o can
titate de 1 milion metri cubi de 
beton. Hidrocentrala propriu-zisă 
va fi săpată în stînca muntelui, la 
o adîncime de 250 m. In sala ma
șinilor vor fi instalate patru tur
bine de cite 250 000 kW. Persona
lul de deservire va fi adus aici cu 
ajutorul lifturilor. Energia produsă 
de cele zece hidrocentrale va fi 
cea mai ieftină din Uniunea 
Sovietică. Lucrările urmează să 
fie efectuate în 8—10 ani. Ele 
vor aduce mari transformări 
într-una din regiunile cel mai pu
țin accesibile din Caucaz. Energia 
electrică va crea condiții pentru 
dezvoltarea rapidă a industriilor 
chimică, alimentară, constructoare 
de mașini, pentru extinderea su
prafețelor irigate.

Tapet industrial fluid
La întreprinderea de construcții 

urbane din Gdansk (R. P. Polonă) 
a început fabricarea tapetului in
dustrial colorat fluid. Acest mate
rial conține 20—40 la sută deșeuri 
de fibre de celuloză și 6—8 la sută 
poliacetat de vinii sau o emulsie de 
cauciuc, precum și materiale liante. 
Noul tapet este foarte ieftin, înlo-

cuiește perfect tencuiala și zugră
veala, micșorînd ciclul construcției 
cu 2-3 luni și reducînd de zeoe ori 
numărul tencuitorilor și zugravi
lor. Tapetul fluid se usucă foarte 
repede (în 12—24 ore), este un bun 
izolant termic și acustic. O nouă 
zugrăvire nu necesită înlăturarea 
stratului existent.

tit de artistul poporului Radu Be- 
ligan, președintele Comitetului Na
țional Romîn pentru I.T.I., membru 
în Comitetul Executiv al I.T.I. Ro
samond Gilder a adus apoi reuni
unii salutul conducerii I.T.I. Con
stanța Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a salutat pe oaspeți, adresîn- 
du-le urări de bun venit și succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor 
reuniunii. în continuare, regizorul 
Gh. Dem. Loghin, prorectorul Insti
tutului de Artă Teatrală și Cinema
tografică I. L. Caragiale“ din Bucu
rești, a prezentat referatul „Princi
palele caracteristici ale procesului 
de pregătire profesională a actoru
lui. Locul improvizației în cadrul a- 
cestui proces“, regizorul Michel 
Saint Denis (Franța) a prezentat re
feratul „Improvizația — mijloc de 
formare a aptitudinilor fizice și psi
hice ale studentului“, artistul po
porului al U.R.S.S. V. O. Toporkov 
a prezentat referatul „Rolul impro
vizației în realizarea scenică a ca
racterelor interpretate“.

Lucrările reuniunii au continuat 
după-amiază cu discuții pe marginea 
referatelor prezentate. Studenții In
stitutului de Artă Teatrală și Cine
matografică „I. L. Caragiale“ din 
București au prezentat apoi un 
spectacol cu fragmente din „Ham
let“. Lucrările reuniunii continuă.

(Agerpres)

Crește producția
Combinatul de celuloză „St. Ki- 

radjiev“ din R. P. Bulgaria a intrat 
în funcțiune acum 11 ani. De atunci 
capacitatea sa inițială s-a dublat. 
Anul acesta producția de celuloză 
va fi de aproximativ 23 000 tone, 
iar cea de hîrtie de 17 600 tone. în 
ultimul timp aici a fost dată în fo
losință o nouă secție, centrala ter
mică a fost mărită cu două noi gru-

puri de turbine. Va fi pusă în cu- 
rînd în funcțiune o secție speciali- 
zată în chimie forestieră. Combi
natul va dispune de o secție de 
producere a taninului din lemn de 
stejar, precum și de una de semi- 
celuloză. Anul acesta va începe, de 
asemenea, construirea unei fabrici 
de hîrtie-carton.

zahăr modernă
In R. P. D. Coreeană

de curînd în funcțiune 
de zahăr de la Hoiryung— prima 
de acest fel din țară. Noua fabrică 
dispune de instalații moderne

PRIMA CURSĂ

a intrat 
rafinăria

are o capacitate de producție anu
ală de 10 000 tone de zahăr. Ea 
folosește ca materie primă sfecla 

zahăr, care se cultivă în aceas- 
țară pe suprafețe întinse.

IO

Pe ogoarele fermelor populare din Cuba

Lunii,

Mezoscaful „Auguste Piccard“, 
primul submarin turistic din lume, 
a plecat marți în prima sa cursă. 
El efectuează o călătorie subma
rină în apele lacului Leman. (El
veția).

O EXPOZIȚIE INTERESANTĂ

In clădirea muzeului landului 
Austria Inferioară s-a deschis re
cent o expoziție cu prilejul aniver
sării a 60 de ani de la înființarea 
Arhivei de cîntece populare. In vi
trinele expoziției se găsesc înregis
trări originale și manuscrise adu
nate de cunoscuți folcloriști ca 
Liebleitner, Zoder, Goja etc. De a- 
semenea, sînt expuse instrumente 
muzicale populare de toate cate
goriile, fotografii și tablouri care 
ilustrează dansuri populare vechi 
și noi. Vizitatorii pot asculta aici 
culegeri de cîntece populare. In 
Austria există opt arhive de acest 
gen.

COMPOZIȚIA SCOARȚEI LUNARE

Astrofizicienii sovietici au infirmat 
ipoteza despre „mările“ lunare, ca 
formațiuni care se compun din roci 
de tipul bazaltului și despre „conti
nente" formate din roci acide de tipul 
granitului. Oamenii de știință de la 
Universitatea din Gorki, în frunte cu 
dr. Vsevolod Troițki, comparînd in
tensitatea emisiunilor de unde ra-

dio pe întregul disc al 
ei au desprins concluzia că pe 
suprafața ei nu 
deosebiri sensibile 
ga suprafață lunară este aproape 
omogenă sub raportul compoziției 
chimice. Porțiunile situate în regiunea 
mării lunare au o temperatură cu 
cîteva grade mai mare decît conti
nentele. Este cel mai probabil, afirmă 
astrofizicienii, 
lunare se compune 
cuarț, 
restul compunîndu-se din oxizi de po
tasiu, sodiu, calciu, fier și magneziu. 
Toate rocile lunare sînt foarte poroa
se, din care cauză nu se aseamănă cu 
obișnuitele roci terestre.

se înregistrează 
și că întrea-

că substanța scoarței 
din 60 la sută 

15-20 la sută oxid de aluminiu,

casă cu Încălzire solară
Un grup de cercetători de la Uni

versitatea. din Queensland din Austra
lia au realizat de curînd o casă cu în
călzire solară : apa caldă și aerul con
diționat sînt asigurate datorită unui sis. 
tem de tuburi din alamă care 
mează acoperișul. La bucătărie 
folosiți condensatori solari.

YON PAPEN CERE PENSIE...

for- 
slnt

Fostul cancelar și diplomat hitlerist 
von Papen a cerut din nou autorități
lor din landul vest-german Baden- 
Wiirtemberg să-i acorde pensie pen
tru „activitatea sa în serviciul statu
lui". Autoritățile au respins aceste pre-

Valul caro a luat naștere după cutremurul din Alasca a devastat 
regiuni întinse ale acestui stat. în fotograiie : vase aruncate la dis
tanță de kilometri pe Insula Kodiak din vecinătatea litoralului Alascâi.

tenții declarînd că într-un viitor apro
piat Tribunalul administrativ din Man
heim va examina cazul von Papen.

EMIS1UNI LA TELEVIZIUNE 
PENTRU SURZI

Postul de televiziune britanic 
B.B.C. va inaugura în cursul acestei 
luni un program săptămînal de o ju
mătate de oră destinat în mod special 
surzilor. Tehnicienii studiază posibili
tatea de a folosi, în afară de explica
ții scrise, un limbaj prin semne.

UN PETROLIER A DISTRUS 
PODUL PESTE LACUL 
MARACAIBO

Vasul petrolier „Esso Maracaibo“ 
de 36 000 tone a lovit și distrus o 
parte din podul peste lacul Mara
caibo (Venezuela) în timp ce ieșea 
din lac cu o încărcătură de ben
zină. O secțiune a podului, pe care 
se aflau două sau trei automobile 
cu pasageri, s-a prăbușit in lac. Pe 
podul lung de cinci mile și jumă
tate a fost suspendat tot traficul.

VULCANUL ETNA FUMEGĂ
Din craterul vulcanului Etna (Si

cilia) au țîșnit la 7 aprilie trombe 
groase de fum alb și negru, care 
s-au înălțat la 2 000 metri. Populația 
din regiunile apropiate de vulcan 
este cuprinsă de panică. Experții 
institutului de vulcanologie 
Italia au sosit la fața locului 
tru a studia pericolele care 
surveni.

din 
pen- 
pot

INUNDAȚII CATASTROFALE 
ÎN TANGANICA

In Tanganica continuă ploile 
tropicale, neobișnuit de puter
nice. Inundațiile au căpătat 
proporții amenințătoare, mai ales 
în regiunea lacului Nyassa. Sute 
de oameni au rămas fără locuințe, 
în sud-vestul țării, suprafețe în
tinse au fost acoperite cu apă 
din cauza revărsării lacului Ruk- 
wa. Zeci de mii de animale sălba
tice s-au înecat. Lacul Tanganica 
s-a revărsat, de asemenea, inundînd 
o parte din portul Mpulungu din 
Rhodesia de nord.

SONATĂ PENTRU... NAS

Pianistul
care a întreprins 
luni în Europa, a prezentat la Bruxelles 
sonata compusă pentru... nas. El a in
terpretat întreaga sonată fără ajutorul 
mîinilor, lovind claviatura pianului nu
mai cu nasul.

american Frederich Rjevski, 
un turneu de trei
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI 0. N. U. 
PENTRU COMERJ Șl DEZVOLTARE

GENEVA 7 — Trimisul special A- 
gerpres, N. Puicea, transmite :

In ședința de luni după-amiază, 
primul a luat cuvîntul ministrul co
merțului și industriei al Liberiei, 
Romeo Horton, care a prezentat o 
serie de sugestii spre examinare 
conferinței, printre care sprijinirea 
tuturor măsurilor avînd ca scop 
creșterea comerțului exterior al ță
rilor în curs de dezvoltare, revizui
rea G.A.T.T. și crearea unei organi
zații internationale pentru comerț 
sub egida O.N.U.

A luat apoi cuvîntul ministrul co
merțului exterior al Republicii Con
go (Leopoldville), Rudolphe Yava. 
El s-a referit la obstacolele care 
continuă să limiteze schimburile 
chiar între țările în curs de dezvol
tare. Barierele comerciale stabilite 
de vechile puteri coloniale pentru a 
evita concurenta țărilor în curs de 
dezvoltare în teritoriile de sub con
trolul lor continuă să fie aplicate — 
a spus el.

A luat apoi cuvîntul N. V. Fadeev, 
secretar al C. A. E. R., care a 
spus între altele : „Colaborarea e- 
conomică a țărilor membre ale 
C.A.E.R. se bazează pe principiul 
deplinei egalități în drepturi, pe 
respectarea suveranității și a intere
selor naționale, pe avantaj reciproc 
și ajutor tovărășesc. Principiul ega
lității în drepturi a țărilor membre 
în Consiliul de ajutor economic re
ciproc se realizează prin reprezenta
rea lor egală în toate organele Con
siliului, cu drepturi egale prevăzute 
de către Statutu] Consiliului pentru 
toate țările membre. Recomandările 
și hotărîrile sînt luate numai cu a-

cordul țărilor membre interesate, 
adică conform principiului unanimi
tății. Aplicarea de către țările mem
bre C.A.E.R. a recomandărilor se 
face pe baza hotărîrii guvernelor a- 
cestor țări în conformitate cu legis
lația lor.

în continuare, Fadeev a spus : 
C.A.E.R. reprezintă o organizație e- 
conomică deschisă altor țări fără’în
grădiri vamale sau alte bariere și nu 
duce o politică discriminatorie față 
de țările terțe. Fiecare țară membră 
C.A.E.R., pe deplin suverană, stabi
lește în mod independent politica sa 
în domeniul comerțului exterior. 
După ce s-a referit la relațiile eco
nomice ale țărilor C.A.E.R. cu terțe 
țări, Fadeev a spus în încheiere : 
„Numai printr-o colaborare a tutu
ror popoarelor, prin lichidarea tu
turor îngrădirilor artificiale și dis
criminărilor, comerțul internațional 
și colaborarea economică ar putea 
să fie transformate într-un factor 
puternic al progresului economic și 
social, într-un instrument al înțele
gerii reciproce și de întărire a păcii 
între popoare“.

★
Ședința de marți dimineața a Con

ferinței la care au luat cuvîntul nu
mai cinci delegați a luat sfîrșit în- 
tr-o atmosferă de nemulțumire pro
vocatei de urcarea la tribună a re-l 
prezentantului Portugaliei. 80 de 
delegați ai țărilor Africii, Asiei; 
Americii Latine, precum și ai țări
lor socialiste au părăsit în grup sala. 
Dezbaterile de după-amiază s-au 
desfășurat sub președinția șefului 
delegației romîne, Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al conferinței.

LONDRA 7 (Agerpres).— Locuito
rii din Insulele Maidive, unde se 
află amplasată o importantă bază 
militară engleză, s-au răsculat îm
potriva dominației colonialiste en
gleze. Rampa de lansare de la aero
portul din capitala arhipelagului a 
fost devastată. într-o declarație a 
unui reprezentant al guvernului 
Insulelor Maldive, făcută la Colom
bo, se arată că răscoala se datorește 
refuzului guvernului englez de a 
acorda independență acestui protec
torat din Oceanul Indian.
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NICOSIA 7 (Agerpres). — „Noi 
împușcături au răsunat marți în 
nord-vestul Ciprului și poliția ci- 
prioților greci a oprit vehicule ale 
O.N.U. care se îndreptau spre re
giunea ciocnirilor“, transmite cores
pondentul agenției U.P.I.

în zorii zilei de marți, ambasa
dorul turc la Atena a remis Minis
terului de Externe grec o notă în 
care se arată că dacă unitățile tur
cești din Cipru vor fi atacate, Tur
cia va trimite forțe armate în insulă. 
Potrivit agenției U.P.I., ministrul de 
externe grec, Kostopoulos, a expri
mat ambasadorului turc Veysel ui
mirea pentru remiterea notei la ora 
3 dimineața și a declarat că potrivit 
informațiilor guvernului grec nu se 
pregătește un asemenea atac.

La Londra, ministrul englez pen
tru problemele Commonwealth-ului 
și coloniilor a declarat în Camera 
Comunelor că forța O.N.U. pentru 
Cipru a obținut din partea secre
tarului general al O.N.U. autoriza
ția de a folosi armele în caz de le
gitimă apărare, adăugind că nu se 
va recurge la această metodă decît 
dacă, în timpul incidentelor, nu se 
va putea altfel restabili liniștea.

Un purtător de cuvînt al Minis
terului de Externe englez a anunțat

că ambasadorul turc la Londra, 
Kuneralp, l-a vizitat pe Richard 
Butler pentru a-i atrage atenția a- 
supra situației ce decurge din de
nunțarea de către președintele Ma
karios a prevederilor Tratatului de 
la Ziirich privitor la prezența unită
ților grecești și turcești în Cipru.

La Ankara, ministrul de externe 
turc, Erkin, a avut o întrevedere cu 
ambasadorul grec, Pöumpuras.

★
NEW YORK 7 (Agerpres). — La 

7 aprilie guvernul cipriot a comu
nicat membrilor Consiliului 
Securitate al ON.U. că nu se 
consideră legat de tratatul din 
încheiat cu Grecia și Turcia.

de 
mai 
1960

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne 
în Comitetul nr. 3

La 7 aprilie Comitetul nr. 3 pen
tru „Ameliorarea comerțului invizi
bil al țărilor în curs de dezvoltare 
și finanțarea comerțului internațio
nal“ și-a continuat lucrările. Luînd 
cuvîntul V. Malinschi, președintele 
Băncii de Stat a R. P. Romîne, mem
bru al delegației romîne la confe
rință, a arătat că comerțul invizibil, 
alături de schimbul de mărfuri, re
prezintă o parte tot mai însemnată 
a comerțului internațional.

Creșterea volumului de plăți pen
tru transporturi și asigurarea măr
furilor, ca și pentru dividende, a- 
mortismente, dobînzi, licențe, con
tribuie într-o măsură tot mai mare 
la deficitul cronic al balanței de 
plăți al țărilor în curs de dezvol
tare. Peste 40 la sută din acest defi
cit, a continuat vorbitorul, provine 
de pe urma plăților pentru trans
porturi maritime și terestre, precum 
și pentru asigurări. întrucît aceste 
țări sînt nevoite să recurgă în prin
cipal la flota maritimă și companiile 
de asigurare ale țărilor avansate.

Grea este și povara beneficiilor și 
dobînzilor transferate anual în stră
inătate. Este grăitor și semnificativ 
faptul că suma dobînzilor anuale ~a 
depășit creșterea realizată prin mă
rirea exportului acestor țări în ul
timii ani.

Această situație dificilă în dome
niul comerțului invizibil indică și 
justifică — după părerea noastră — 
necesitatea ca, alături de adoptarea 
unor măsuri eficiente pentru înde
părtarea obstacolelor ce afectează 
comerțul și ușurarea accesului țări
lor în curs de dezvoltare la comer
țul mondial, să fie luate măsuri 
grabnice în vederea ameliorării con

dițiilor și termenelor de finanțare, 
a măririi resurselor și îmbunătățirii 
organismelor financiare internațio
nale. Structura și orientarea orga
nismelor financiare și bancare inter
naționale trebuie adaptate la cerin
țele țărilor în curs de dezvoltare.

Delegația romînă consideră că sînt 
necesare măsuri pentru prevenirea 
tendințelor de majorări nejustificate 
a tarifelor navlurilor și de asigurare 
oneroase, care grevează, înainte de 
toate, prețul mărfurilor de mare vo
lum, cum sînt materiile prime și 
semifabricate, prin măsuri de orga
nizare a pieței navlurilor și stabili
rea echitabilă a condițiilor de asi
gurare și de diferențiere a acestora. 
Se impune, de asemenea, și mărirea 
fondurilor, îmbunătățirea formelor 
și extinderea unor facilități în ceea 
ce privește asistența tehnică și pre
gătirea cadrelor, dezvoltarea învă- 
țămîntului profesional și a cercetă
rilor științifice.

Delegația romînă acordă o impor
tanță deosebită finanțării interna
ționale a comerțului și dezvoltării 
economice ca mijloc eficace de dez
voltare și diversificare economică 
și de activizare a comerțului inter
național.

în încheiere V. Malinschi a spus 
că în aceste împrejurări nu numai 
volumul creditelor, dar și terme
nele, condițiile și metodele de finan
țare ,au importanța lor. Pentru 
ca finanțarea să devină pe deplin 
efectivă și într-un timp scurt, ea 
nu trebuie să fie legată de condiții 
politice sau discriminări, ci trebuie 
să fie orientată după nevoile reale 
și urgente ale țărilor în curs de dez
voltare.

GENEVA 7 (Agerpres). — La șe
dința din 7 aprilie a Comitetului ce
lor 18 au continuat dezbaterile pe 
marginea problemei dezarmării ge
nerale și totale. Delegatul Angliei, 
Peter Thomas, a declarat în cuvîn
tarea sa că prima etapă a procesu
lui de dezarmare generală și totală, 
potrivit propunerii U.R.S.S., este 
„supraaglomerată de măsuri privind 
dezarmarea“ și că forma ideală o 
reprezintă propunerea puterilor oc
cidentale ca această primă etapă să 
fie înfăptuită într-o perioadă înde
lungată.

Delegatul Canadei, Burns, a cău
tat să motiveze în cuvîntarea sa a- 
titudinea negativă a Occidentului 
față de propunerea sovietică privind 
„umbrela racheto-nucleară“.

Reprezentanții Bulgariei și Ceho
slovaciei au criticat poziția guverne-

lor occidentale care frînează tratati
vele cu privire la dezarmare.

Luînd apoi cuvîntul S. K. Țarap- 
kin (U.R.S.S.) a subliniat că S.U.A. 
se opun în fond adoptării propu
nerii reprezentantului Indiei. După 
cum se știe, delegatul Indiei a pro
pus să fie acceptată în principiu, 
fără amînare, propunerea sovietică 
cu privire la „umbrela racheto-nu- 
cleară“ pentru ca în felul acesta să 
se treacă la examinarea concretă a 
tuturor laturilor și detaliilor acestei 
propuneri. Evitînd adoptarea propu
nerii indiene, a arătat S. K. Țarap- 
kin, delegația americană se sustrage 
in același timp posibilităților pe 
care le deschide această propunere 
și anume, realizarea unui progres în 
lucrările Comitetului celor 18 în e- 
laborarea tratatului cu privire la de
zarmarea generală și totală.

Chid vor avea loc alegerile 
parlamentare din Anglia

LONDRA 7 (Agerpres). — In ca
drul unui turneu electoral, Alee 
Douglas-Home, primul ministru en
glez, a declarat la mitingul electoral 
de la Bungay, că alegerile ar putea 
avea loc „în octombrie sau la ori
care altă dată“.

La 9 aprilie urmează să aibă loc 
la Londra și în Țara Galilor alegeri 
pentru consiliile municipale, pe care 
observatorii din Londra și presa en
gleză le consideră ca o repetiție ge
nerală înaintea alegerilor parlamen
tare. Se pare că în funcție de rezul
tatele acestor alegeri conducerea 
partidului conservator va stabili 
data definitivă a alegerilor gene
rale.

în Consiliul de Securitate
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De la trimisul nostru special la Geneva

ATMOSFERĂ DE
La sfîrșitul săptămînii trecute, fa

leza asfaltată de pe malul sting al 
lacului a devenit mai animată. Băr
cile trase pe mal se primenesc, 
pensulele și vopseaua proaspătă* le 
dreg urmele hibernării. In curînd, 
vor pluti pe apele Lemanului. Sub 
platani s-au și instalat primele me- 
suțe ale grădinilor de vară; cerul 
e totuși noros și briza mai poartă în 
falduri răcoarea zăpezilor alpine. 
De aici, din apropierea renumitului 
jet de apă (120 m înălțime) va 
porni construcția unui nou și mare 
pod care urmează să dubleze pe cel 
vechi, „Mont Blanc“, care nu mai 
face față traficului. Pe celălalt mal, 
deasupra marelui parc în pantă, se 
zărește, printre cîțiva cedri de Li- 

• ban, fațada masivă a Palatului Na
țiunilor.

Luni dimineața, liniștea weekend- 
ului a fost din nou alungată din să
lile conferinței pentru comerț și 
dezvoltare. Marți seara, răbojul ce
lor peste două săptămîni de lucru 
de pînă acum totaliza 111 vorbitori 
perindați la tribuna plenarei. In a- 
cest răstimp și-au exprimat opiniile 
reprezentanții marii majorități a ță
rilor lumii. Luni și-a expus vederile 
încă o țară occidentală industriali
zată, Anglia, al cărei reprezentant a 
prezentat un plan în 10 puncte care 
se referă, între altele, la liberaliza
rea comerțului, precum și la anu
mite forme de stimulare a comerțu
lui țărilor în curs de dezvoltare. In 
aceeași zi au mai vorbit reprezen
tantul Pieței comune, directorul ge
neral al Organizației internaționale 
a muncii (O.I.M.), șefii delegațiilor 
mongolă, irakiană etc.

In cursul dezbaterilor de pînă a- 
cum au apărut o serie de sugestii și 
propuneri care au imprimat confe
rinței o atmosferă de lucru, de a- 
bordare concretă. Ca un prim rezul
tat al acestor preocupări, țările în

curs de dezvoltare prezente (din 
Asia, Africa și America Latină) au 
constituit un comitet de lucru desti
nat să urgenteze examinarea diferi
telor propuneri în cadrul lucrărilor.

In cuvîntările lor, reprezentanții 
țărilor socialiste s-au pronunțat con
secvent în sprijinul obiectivului cen
tral al statelor în curs de dezvoltare 
și anume, înlesnirea progresului lor 
economic prin intermediul comer
țului.

După cum se știe, joia trecută, de
legația țării noastre a prezentat în 
plenară un șir de propuneri care au 
trezit un viu interes în rîndurile 
delegațiilor și ecouri în presă ; pu
blicația „Gazette de Lausanne" le-a 
caracterizat drept „un plan original 
și realist“. Unele din aceste propu
neri sînt cunoscute încă din toamna 
anului trecut, de la sesiunea a 
XVIII-a a Adunării Generale a 
O.N.U. Delegații din țările afro-asia- 
tice, cu care am stat de vorbă atunci 
și care apreciau propunerile noas
tre, își exprimaseră convingerea că, 
dat fiind caracterul lor constructiv, 
ele vor fi bine primite la conferința 
pentru comerț de la Geneva. Pe cîți
va dintre interlocutorii mei de la 
New York i-am întîlnit aici, la Pa
latul Națiunilor din Geneva, cu care 
prilej au ținut să constate că apre
cierile lor încep să se confirme.

După cum se știe, biroul conferin
ței (adică Comitetul General format 
din președinte, vicepreședinți, secre
tar general și raportor) a repartizat 
propunerile romîne comitetelor 3 și 
5. In Comitetul 3, 
cupă de problemele privind fi
nanțarea dezvoltării 
vor fi discutate punctele : livră
rile de echipament industrial pe 
credite rambursabile prin cote 
părți din producția obținută ; crea
rea unui fond de dezvoltare indus
trială- sub egida O.N.U., prin prele-

■ -

care se o-

comerțului,

varea unui anumit procent din ac
tualele bugete militare. Alte două 
propuneri românești — cu privire la 
acordurile comerciale pe termen 
lung, precum și la elaborarea unei 
declarații privind principiile coope
rării economice internaționale — se 
află pe ggenda Comitetului nr. 5.

Din conversațiile avute zilele a- 
cestea la Palatul Națiunilor am pu
tut desprinde că propunerea privind 
livrările de echipament industrial 
atrage cu precădere un interes larg, 
în primul rînd pentru că este vorba 
de o formă nouă de creditare a im
porturilor de echipament industrial, 
formă care prezintă avantaje pentru 
ambele părți. O țară în curs de dez
voltare care ar încheia în asemenea 
condiții un acord cu o țară avansa
tă ar primi de la aceasta utilajul — 
dar nu l-ar mai plăti în valută (cu 
dobînzile respective) și nici în can
tități considerabile din materiile 
sale prime, ci l-ar plăti în produse 
obținute prin punerea în funcțiune 
a utilajului primit. O dată cu utila
jele ar veni în țara respectivă și 
specialiști și documentație tehnică, 
ceea ce ar înlesni formarea de cadre 
naționale proprii. Este evident că a- 
plicarea acestei propuneri ar con
tribui la acțiunea de industrializare 
și diversificare a producției țărilor 
în curs de dezvoltare, condiție de 
bază a asigurării independenței lor 
economice.

Prin această formă de finanțare 
sînt satisfăcute și interesele țărilor 
dezvoltate care vînd echipament in
dustrial. Ele ar putea folosi astfel 
mai din plin — și chiar extinde — 
capacitățile lor de producție, ar pu
tea conta pe debușee stabile, obțl- 
nînd în același timp produse pentru 
satisfacerea propriilor lor necesități 
economice.

Am întîlnit păreri potrivit că- 
rora. aceasta ar putea constitui
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EVOLUȚIA SITUAJIEI DIN BRAZILIA
• CONTINUĂ ARESTĂRILE ÎN RÎNDURILE SPRIJINITORILOR

FOSTULUI
® DISCUȚIILE ÎN LEGĂTURĂ CU DESEMNAREA UNUI

PREȘEDINTE
RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). 

— Corespondentul din Rio de Ja
neiro al agenției Associated Press 
relatează că poliția și armata bra
ziliană au continuat luni arestările în 
rîndurile sprijinitorilor fostului pre
ședinte Goulart, calificați drept 
„elemente subversive“. Deși nu se 
cunosc date cu privire la numărul 
celor arestați, agenția menționează 
că cifra acestora trece de 1 000.

Guvernatorul statului Sao Paulo, 
Adhemar de Barros, adversar politic 
al fostului președinte, a declarat 
luni că este necesar să se întreprin
dă „o operație de curățire“ în rîn
durile parlamentarilor administra
ției anterioare. în același timp, după 
cum scrie corespondentul din Rio 
de Janeiro al ziarului argentinean 
„darin“, fostul președinte al Brazi
liei, Juscelino Kubitschek, a cerut 
public să se pună capăt represiu
nilor. Potrivit corespondentului, 
toate organizațiile ziariștilor din 
Brazilia protestează împotriva ares
tării și aruncării în închisoare a 
unor ziariști, precum și împotriva 
distrugerii clădirii ziarului progre
sist „Ultima Hora“ de către bande 
înarmate. Potrivit ultimelor știri, de
putatul dodsmith Rians, secretar 
general al Confederației generale a 
muncii, a fost arestat la Belo Ho
rizonte.

INTERIMAR

★
BRASILIA 7 (Agerpres). — La 7 

aprilie, Camera deputaților a început 
studierea proiectului de lege, apro
bat de Senat, care reglementează 
alegerea de către cele două adunări 
legislative, în sesiunea plenară, a

Dezbateri in legătură 
cu bombardarea

NEW YORK 7 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate a continuat luni 
examinarea plîngerii Yemenului îm
potriva bombardării de către aviația 
britanică a orașului yemenit Harib. 
Delegațiile Marocului, Siriei și Coas-
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teritoriului yemenit
tei de Fildeș au condamnat acțiunile 
aviației britanice. “ 
Coastei de Fildeș a 
rea unei misiuni a 
tiera dintre Yemen 
rabiei de Sud pentru a supraveghea 
respectarea suveranității și integri
tății teritoriale a Republicii Arabe 
Yemen.

In cuvîntul său, reprezentantul 
S.U.A., Adlai Stevenson, a sprijinit 
teza britanică cu privire la faptul 
că atacul aerian ar fi fost inițiat ca 
„represalii“ împotriva unor acțiuni 
yemenite. Delegații Yemenului, 
Uniunii Sovietice, Marocului, R.A.U. 
și Irakului, care au vorbit după re
prezentantul S.U.A., au respins punc
tul de vedere exprimat de acesta, re- 
levînd importanța pe care o are con
damnarea hotărîtă a actelor agresi
ve împotriva Yemenului de către 
Consiliul de Securitate.

Reprezentantul 
propus trimite- 
O.N.U. la fron- 
și Federația A-

I W 
twsMi >

președintelui și vicepreședintelui 
Braziliei. După aprobarea proiectului, 
Camera urmează să fixeze data ale
gerii, prevăzută în principiu pentru 
8 aprilie, dată care poate fi amî- 
nată cu 24 de ore dacă dezbaterile 
se vor prelungi. Se pare că în fapt 
este asigurată alegerea generalului 
Humberto Castelo Branco. Partidul 
social-democrat, cu cei 120 de de- 
putați ai săi și avînd cea mai 
puternică reprezentare în parla
ment, a anunțat că va sprijini can
didatura generalului Branco.

★
MONTEVIDEO 7 (Agerpres). —> 

După o consfătuire la care au parti
cipat ministrul de interne al Uru- 
guayului, Felipe Gil, precum șl 
subsecretarul de stat al afacerilor 
externe, Gross Espiell, la Montevi
deo s-a anunțat că fostul președin
te al Braziliei, Joao Goulart, va be
neficia în Uruguay de statutul de 
refugiat politic. O hotărîre finală ur
mează să fie luată de Consiliul de 
Miniștri Uruguayan. După cum 
transmite agenția France Presse, în 
calitate de refugiat politic, Goulart 
va fi liber să-și aleagă locul de re
ședință și să se deplaseze pe întreg 
teritoriul țării. El va trebui însă să 
se abțină de la orice activitate po
litică.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 
SOVIETICE IN R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., la 
7 aprilie delegația de partid și gu
vernamentală sovietică, condusă de 
N. S. Hrușciov, a vizitat Institutul 
agricol al Academiei de științe a 
R. P. Ungare din Mârtonvâsâr. 
legația a fost însoțită de Janos 
dar.

In după-amiaza aceleiași
N. S. Hrușciov și Janos Kadar au 
fost oaspeții grupului de trupe so
vietice, aflate în R. P. Ungară în 
baza Tratatului de la Varșovia.

De-
Ka-

zile,

Întrevedere 
ANTONIN NOVOTNY 
MAX REIMANN

PRAGA 7 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția C.T.K., la 6 
aprilie, Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslo.va-' 
cia, a avut o întrevedere cu Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Germania, care se află în 
vizită la Praga.

D

un mijloc eficace de a mări ex
portul de produse manufacturate 
și semimanufacturate ale țărilor în 
curs de dezvoltare cît și un bun pri
lej de a se corecta astfel numeroase 
anomalii existente în domeniul 
voltării economiei mondiale.

Faptul că această propunere 
respunde unor interese majore 
țărilor în curs de dezvoltare s-a re
flectat de altfel în cadrul plenarei 
conferinței. De pildă, șeful delega
ției indiene arăta în cuvîntarea sa 
că în situația actuală, cînd multe 
țări „sînt împiedicate să cumpere 
echipamentul cel mai modern pe 
piața cea mai avantajoasă", este ne
cesar ca „atunci cînd se acordă asis
tență destinată să favorizeze dezvol
tarea, considerentele trebuie să fie 
în întregime altele decît pînă acum. 
Rambursarea — arată el referindu- 
se la cumpărarea echipamentului in
dustrial — trebuie să fie eșalonată 
pe lungi perioade, astfel îneît să se 
dea economiei țării în curs de dez
voltare timpul de a-și constitui o ca
pacitate de export corespunzătoare". 
Vorbitorul a mai adăugat că „aceste 
țări ar trebui să ramburseze (plățile 
— n.n.) prin mărfurile lor". Opinii si
milare a exprimat și reprezentantul 
Pakistanului, care a arătat că țările 
dezvoltate „ar trebui să înțeleagă 
cererea țărilor în curs de dezvoltare 
ca rambursarea să se facă prin măr
furile produse în țara beneficiară... 
Asemenea măsuri — a spus el — 
nu vin în conflict cu adevăratele 
interese ale țărilor industriale avan
sate, întrucît creșterea puterii de 
cumpărare a țărilor mai puțin dez
voltate va. duce la creșterea impor
turilor din țările industrializate". 
S-ar măi putea cita Gabonul și alte 
cîteva țări în curs de dezvoltare, 
care au făcut referiri de acest fel.

După cum se vede, ideea majoră 
cuprinsă în această propunere ro
mînă, este de o actualitate incontes
tabilă. Ea va fi însă examinată sub 
toate aspectele în cadrul Comitetu
lui 3, unde de luni după-amiază au 
început dezbaterile generale.

Miting Ia Compiegne (Franța) 
sprijinul dezarmării generale 

totale
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Și

dez-
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Liviu RODESCU

La 17 aprilie

întâlnire tripartită 
in Valea Ulcioarelor

VIENTIANE 7 (Agerpres). — 
cadrul celei de-a opta întîlriiri a 
prezentanților celor trei grupări po
litice laoțiene a fost hotărîtă orga
nizarea, la 17 aprilie, a unei întîl- 
niri tripartite, la nivel înalt. Ea 
avea loc în Valea Ulcioarelor.

MANIFESTAȚIE LA ATENA
PENTRU DEMOCRATIZAREA
MIȘCĂRII SINDICALE

In 
re-

va

ATENA 7 Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite :

Zeci de mii de oameni ai muncii, 
membri ai 115 sindicate, au organi
zat luni seara un mare miting în 
parcul Areos din Atena, în fața se
diului Confederației Generale a 
Muncii. Sindicatele care participă la 
această mișcare denumită mișcarea 
celor 115 reprezintă sindicate exclu
se din C.G.M. în timpul guvernului 
E.R.E.

Participanții la miting au adoptat 
o moțiune în care se arată că ac
tuala conducere a mișcării sindicale 
grecești nu reprezintă voința oame
nilor muncii fiindcă ea nu a fost a- 
leasă. Moțiunea arată în continuare 
că participanții la miting își mani
festă hotărîrea lor de a nu mai to
lera sugrumarea drepturilor munci
torești. Ea cere aplicarea legislației 
.muncitorești existente și luarea de 
măsuri eficace pentru democratiza
rea mișcării sindicale prin alegeri 
cinstite.

O delegație a Comitetului executiv 
al celor 115 sindicate a fost primită 
de președintele parlamentului, At- 
hanasiadis Novas, căruia i-a remis 
o rezoluție cu revendicările lor.

BEIRUT. In capitala Libanului au 
fost date publicității rezultatele defi
nitive ale primei etape a alegerilor 
legislative care s-au desfășurat la 5 
aprilie în regiunea de nord a țării. 
Numărul cel mai mare de voturi — 
16 220 — a fost obținut de către fos
tul prim-ministru Rașid Karame.

BUDAPESTA. Cel de-al VlII-lea 
Congres al Asociației internaționale a 
juriștilor democrați și-a încheiat lu
crările. Din partea R. P. Romîne a 
participat o delegație condusă de Ion 
Constant Manoliu, ministrul justiției. 
Congresul a adoptat, cu majoritate de 
voturi, o hotărîre în care cheamă pe 
juriști să participe la lupta popoareloi 
pentru pace, împotriva imperialismu
lui și colonialismului, pentru libertatea 
popoarelor, pentru drepturile funda
mentale ale omului, să-și ridice glasul 
împotriva încălcării dreptului interna
țional.

NEW YORK. La New York s-a a- 
nunțat crearea „Comitetului cetățenesc 
pentru cercetarea circumstanțelor asa
sinării președintelui Kennedy“. Comi
tetul va desfășura cercetările indepen
dent de organele oficiale din S.U.A. 
Președintele comitetului cetățenesc 
este avocatul Mark Lane, fost membru 
al Adunării legislative a statului New 
York.

PRETORIA. In pofida protestelor 
opiniei publice din întreaga lume, la 
7 aprilie a fost reluat- procesul împo
triva celor 9 lideri ai mișcării de eli
berare națională din Republica Sud-

Africană, printre care Nelson Mande
la, Walter Sisulu și Raymond Mhlaba, 
liderii partidului Congresul Național 
African din R.S.A., interzis de guver
nul Verwoerd.

DELHI. La Delhi a început marți 
Conferința miniștrilor afacerilor in
terne ai Indiei și Pakistanului consa
crată reglementării conflictului dintre 
cele două țări în legătură cu tulbură
rile dintre musulmani și hinduși.

GENEVA. Marți a început reuniunea 
reprezentanților membrilor Organizației 
țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). 
Ei urmează să stabilească poziția co
mună la negocierile ce urmează să fie 
reluate cu reprezentanții companiilor 
străine.

DAKAR. In cadrul lucrărilor primei 
Conferințe africane pentru cooperare 
intercomunală, care are loc la Dakar, 
a luat cuvîntul Anghel Negulescu, 
președintele Sfatului popular al ora
șului Iași. Vlad Vasile, consilier al 
ambasadei R. P. Romîne la Paris, care 
a reprezentat pe ministrul de externe 
al R. P. Romîne la această conferință, 
și Anghel Negulescu au fost primiți 
de ministrul de externe al Senega
lului, Doudou Thiam, cu care au avut 
o convorbire prietenească.

BUENOS AIRES. La 6 aprilie, mi
nistrul R. P. Romîne în Argentina, 
Dumitru Fara, a oferit un cocteil în 
cinstea delegației de cineaști romîni 
care iau parte la cel de-al 6-lea Festi
val internațional de cinematografie 
din Buenos Aires.

Soldați malayezl controlează populația din Sarawak la granița 
cu Indonezia
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