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Intr-una din secțiile Uzinei de construcții de mașini Reșița : se verifică 
ultimele finisări ale rotorului unui generator electric

Tovarășului N.
Prim-secretar al

Președintele Consiliului

sarcină urgentăîn ultimul 
timp au căzut 
ploi în toată 
țara, creîndu-se 

condiții deosebite pentru executarea semăna
tului la un nivel agrotehnic înalt. Asigurarea 
unor recolte mari în acest an impune ca acum să 
se lucreze cu toate forțele, încît însămînțările de 
primăvară să se facă la timpul optim și de cea mai 
bună calitate. Pentru cunoașterea stadiului în care 
se află- aceste lucrări, ziarul nostru a întreprins un 
raid-anchetă în mai multe unități agricole din re
giunile Oltenia, Dobrogea, Argeș și Banat. în cele 
ce urmează, redăm cîteva din constatările făcute.

ra

La gospodăria colectivă din comuna Mîrșani, raionul Caracal, se însămînțează ultimele suprafețe cu po
rumb. In fotografie : controlul calității semănatului

ÎN ZIARUL DE AZI

Răsfolnd presa străină (p-aq.
3-a).

La Geneva (pag. 4^a).

Slfuafia din Cipru (pag. 4-a).

S. HRUȘCIOV,
C.C. al P.C.U.S., 
da Miniștri al U.R.S.S.

Moscova
Scumpe tovarășe Hrușciov,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere, Comitetul 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă transmit dv., eminent om 
de stat al U.R.S.S. și militant de seamă al mișcării comuniste și (munci
torești internaționale, salutul lor tovărășesc și cele mai călduroase feli
citări.

Oamenii muncii din țara noastră nutresc sentimente de profundă 
stimă și admirație față de marele popor sovietic, care, sub conducerea 
Partidului Comunist ial Uniunii Sovietice, a Comitetului său Central leni
nist și guvernului sovietic, în frunte cu dv., a obținut rezultate remar
cabile în dezvoltarea economiei, culturii și a științei sovietice, în con
strucția desfășurată a comunismului în U.R.S.S.

Poporul romîn cunoaște și prețuiește neobosita activitate pe care o 
desfășurați pentru apărarea păcii, pentru înlăturarea primejdiei de război 
pentru dezvoltarea relațiilor pașnice cu toate statele fără deosebire de 
orînduire socială.

Prietenia frățească a țărilor și partidelor noastre, între care există 
unitate de păreri în principalele .probleme ale contemporaneității, aduce 
o însemnată contribuție la cauza unității mișcării comuniste și muncito
rești mondiale, sub steagul marxism-leninismului.

Vă urăm din toată inima, scumpe tovarășe Hrușciov, viață îndelunga
tă, sănătate deplină și noi succese în activitatea dv. rodnică închinată 
înfloririi continue a Uniunii Sovietice, victoriei păcii și socialismului 
lume.
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de material
au produs noi ti- 
marfă la 
pentru nevoile e- 
naționale, cît și

Multe gospodării colective din ra
ionul Calafat, printre oare cele din 
Dobridor și Maglavit sînt pe termi
nate cu semănatul porumbului. Toți 
specialiștii din permanența consiliu
lui agricol raional își desfășoară ac
tivitatea pe teren, în mijlocul colec
tiviștilor, ajutîndu-i să aplice expe
riența înaintată, să înlăture operativ 
unele deficiențe.

Ținînd seama că în toamnă și în 
Iarnă pămîntul n-a acumulat sufi
cientă apă, consiliul agricol raional 
a îndrumat gospodăriile colective să 
grăpeze din vreme ogoarele, pentru 
a împiedica pierderea umezelii. La 
această lucrare în gospodăriile colec
tive din Piscu Vechi, Cetate și altele 
au fost folosite și atelajele proprii. 
In urma calculelor făcute s-a stabi
li că anul acesta, în condiții nor
male, semănatul poate fi terminat în 
10—12 zile de lucru. La gospodăriile 
colective din Dobridor, Salcia, Gîrla 
Mare, Braniștea și altele, lucrîndu-se 
în schimburi prelungite, tractoriștii 
au reușit, fără a depăși viteza ad
misă, să însămînțeze cîte 11—12 ha 
pe zi, scurtînd perioada de însămîn- 
țare.

Pe terenurile nisipoase de la gos
podăriile din Ciupercenii Noi, Desa, 
Poiana Mare și altele, consiliul agri
col a indicat să se însămînțeze la o 
adîncime de 12—14 cm. Intrucît 
tractoarele lucrează mai greu pe ast
fel de terenuri, li s-au atașat roți 
duble. Tot pentru respectarea adîn-

cimii de semănat, pe terenurile mai 
umede de la gospodăria din Ple- 
nița au fost scoase brăzdarele pen
tru îngrășăminte chimice de la se- 
mănătorile 2SPC 2. Modificarea s-a 
generalizat apoi și la alte brigăzi de 
tractoare din cuprinsul raionului. -

Miercuri seara, într-o ședință ope
rativă a comitetului executiv al 
consiliului agricol raional, s-a stabilit 
redistribuirea tractoarelor și a ma
șinilor agricole între gospodăriile

colective. De la gospodăria din Plscu 
Vechi, fruntașă la semănat, s-au tri
mis 5 tractoare și 5 semănători la 
G.A.C. Desa, rămasă în urmă. Ca 
urmare a acestor măsuri, în urmă
toarele 3—4 zile, în raionul Calafat 
se va termina semănatul porumbu
lui.

Asemenea acțiuni au fost organi
zate de către consiliile agricole și în 
raioanele Segarcea și Băilești. în re
giunea Oltenia a crescut în ultimele 
zile viteza de lucru de la 12 000 la 
16 000 ha zilnic.

Prin Decret al Consiliului de Stat al R. P. Romîne, a fost conferit 
Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne“ clasa I tovarășului N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., cu prilejul împlinirii a 70 de ani, pentru merite 
deosebite în îndelungata sa activitate pusă în slujba socialismului și 
păcii, precum și în întărirea prieteniei romîno-sovietice.

Pe cala, șantierului naval

Constructorii 
din țara noastră 
puri de vagoane 
tehnicii avansate 
conomiei noastre 
pentru export. Printre acestea se nu
mără vagonul refrigerent pentru 
transportul produselor alimentare, a- 
vînd o capacitate de 17,5 tone. Sis
temul de răcire este asigurat cu a- 
jutorul gheții hidrice sau carbonice. 
Instalațiile moderne cu caro este 
înzestrat vagonul permit menținerea 
unei temperaturi scăzute pe un in
terval de circa zece zile în timpul 
verii. Pînă acum au fost produse 
peste 600 asemenea vagoane. O 
altă realizare importantă este va
gonul marfă descoperit, tip gondolă,

nivelul

autodescărcător. Acesta este desti
nat transportului diferitelor produse 
ca : minereuri, cărbune, cocs, lami
nate, cherestea, mașini și utilaje. 
Capacitatea lui de încălcare este de 
60 de tone, cu 10 tone mai mare 
față de vagonul autodescărcător 
construit pînă în 1962, iar greutatea 
proprie este mai redusă. Au mai 
fost, de asemenea, produse va
goane basculante de 80 de tone, 
vagoane cisterne pentru transportul 
substanțelor chimice și petroliere, 
precum și două tipuri de vagoane 
de marfă de 110 tone, cu platformă 
joasă, destinate transporturilor de 
pieso grele și îndeosebi a transfor
matorilor electrici.

(Agerpres)

A

împăduriri de primăvară

în regiunea Dobrogea, semănatul 
porumbului se apropie de sfîrșit. A- 
cesta este rezultatul unei bune or
ganizări a lucrului în campanie, al 
îndrumării permanente acordate de 
către specialiștii din unitățile agri
cole. în raionul Negru Vodă s-au 
însămînțat pînă acum 28 000 ha — 
aproape 90 la sută din suprafața 
planificată. Numeroase gospodării 
colective, printre care Coroana, Li- 
manu și 2 Mai, au și terminat 
însămînțarea porumbului. Paralel 
cu porumbul, pe întreaga suprafață 
cu această cultură se seamănă in
tercalat fasole și dovleci. O inițiati
vă valoroasă în această campanie a 
avut S.M.T. Chirnogeni. Folosind în 
cuplu cîte două semănători 2 SPC 2, 
au fost eliberate peste 20 la sută din 
tractoare, care au putut fi utilizate 
la pregătirea terenului pentru semă
nat. în același timp, perioada de în-

sămînțare a fost scurtă. Inițiativa 
s-a extins în toată regiunea.

O mare atenție au acordat consi
liile agricole calității lucrărilor. Ac
tivul permanent al Consiliului agri
col raional Negru Vodă s-a aflat pe 
teren în tot timpul campaniei. 
O muncă susținută au desfășurat 
și cadrele de conducere ale unități
lor. La gospodăria colectivă din Vii- 
șoara, tov. Zaharia Ganea, pre
ședintele gospodăriei, controla starea 
de germinație a boabelor de porumb. 
„Calitatea lucrărilor — ne-a spus 
el — am asigurat-o începînd din 
toamnă, cînd a fost ogorîtă toată 
suprafața care urma să fie însămân
țată“. Măsurile agrotehnice se aplică 
diferențiat de la o unitate la alta sau 
în cadrul aceleiași unități. Dacă la

La Șantierul naval din Galați se îmbu- 
nătăfesc continuu etapele tehnologice de 
construcție a navelor. însemnate avantaje 
se obfin prin montarea blocsecfiilor pe 
cală. Aceasta permite desfășurarea lu
crărilor pe un front larg și scurtarea ci
clului de fabricafie. în secția consfrucfii- 
corp se folosește metoda de asam-

blare a cîte două secții de navă, ceea ce 
reduce aproape la jumătate volumul de 
manoperă pentru manipulare și transport. 
Ciclul de fabricafie al unei motonave a 
fost redus, în comparație 
nave de 
luni, iar 
tone cu

cu primele 
același tip construite aici, cu 6 
cel al unui cargou de 4 500 de 
4 luni.

BAIA MARE (coresp. „Scînfeii“). — în 
regiunea Maramureș au început împădu
ririle din campania de primăvară. La 
ocoalele silvica Satu-Ma.rș, Cehu Silva- 
niei, Tășnad, Borlești și alte locuri s-au 
împădurit aproape 300 ha. Anul a- 
cesta, îh pădurile maramureșene se vor 
executa lucrări de împădurire și comple
tare pe o suprafafă de peste 4 000 hec
tare. în acest scop în pepinierele din re
giune s-au produs peste 20 milioane 
puieți, îndeosebi din speciile repede 
crescătoare și de valoare economică ri-

dicată. De pildă, pe o suprafață de 
130 hectare vor fi plantafi circa 400 000 
butași din plopi negri hibrizi, iar în ali
niamente — pe o disfanfa de 170 km — 
34 000 plopi. Alte 800 hectare vor fi îm
pădurite cu specii de mare valoare eco
nomică, 
suri ca 
șantiere 
timp ca
optimă, ținîndu-se seama de cerințele fie
cărei zone altitudinale.

duglas și larice. S-au luat mă- 
lucrările să fie concentrate pe 
mari, urmărindu-se în același 
ele să fie executate în perioada

(Continuare în pag. IlI-a)

pitești Combinatul
de industrializare
a lemnului
• ZILNIC SUTE DE METRI CUBI DE LEMN ÎN PRELUCRARE

LA TABLOURILE DE COMANDĂ© RITM Șl CALITATE © DE 
® DEȘEURI ÎNOBILATE

Peisajul industrial al Pifeștiului s-a îm
bogății cu un nou obiectiv — Combinaful 
de industrializare a lemnului. Esfe una din 
unitățile mari și moderne de acest gen 
din (ară, unde se asigură o industrializare 
superioară, complexă și integrală a lem
nului. Combinatul adăpostește mai multe 
fabrici : de mobilă, de placaj și de plăci 
fibrolemnoase, intrate în producfie anul 
trecut. La acestea s-au mai adăugat re
cent încă trei : cele de 
și semifabricate ; într-un 
se află lucrările la alte 
intra în producfie anul 
calculelor specialiștilor,

binale, parchete 
stadiu avansat 

unități care vor 
acesta. Potrivit 
aici se vor in

dustrializa zilnic sute de mefri cubi de 
masă lemnoasă.

Amplasarea noului obiectiv este strîns 
legată de masivele 
în regiunea Argeș, 
natului sînt înzestrate

aflate 
combi-

forestiere 
Fabricile

......... cu mașini și uti
laje la nivelul tehnicii moderne, gradul 
de mecanizare și automatizare fiind foarte 
înalt. Mulți muncitori și tehnicieni care 
lucrează aici s-au format la unități simi
lare existente în țară. Numeroși alți mun
citori urmează acum cursuri de ridicare a 
calificării sau de specializare, organizate 
în funcție de nevoile producției, pe 
schimburi și meserii. Cursurile sînt con
duse de ingineri și tehnicieni cu bogată 
experiență.

La fabrica de mobilă, materialul 
lemnos este supus unui proces tehnolo
gic complex. Mașini și utilaje moderne, 
mînuite de oameni harnici, lucrează cu 
o înaltă productivitate. In fiecare oră 
sînt gata pentru a ieși pe poarta fabri
cii 3_4 garnituri de mobilă. Productivi-

tatea ridicată merge aici mină în mînă cu 
calitatea. De pildă, în sectorul mon
taj, unde se execută bufete de sufragerie, 
brigadierul recepționează cu exigență 
materialul primit de la finisaj, bucată cu 
bucată. De aceeași atenție se bucură și 
produsul finit, „marfa", pe care o predă 
controlului de calitate. Se evită astfel re
fuzuri de produse, remanieri.

La depozit, buștenii sînt introduși cu 
ajutorul unor macarale și poduri rulante 
în bazine mari, unde aburul îi înmoaie 
pentru a putea fi derulați. Tot mecanizat, 
buștenii sînt apoi transportați la agregate 
complexe de derulare și transformați în 
foi subțiri. Foile sînt introduse în uscă- 
toare. Du pit aceea se încleiază, se presea
ză căpătînd forma placajului. Asigurînd o 
bună folosire a mașinilor și utilajelor, co
lectivul fabricii a reușit în ultimele luni 
să realizeze și chiar să depășească pla
nul la producția globală, marfă și la pro
ductivitatea muncii.

La fabrica de plăci fibrolemnoase, sau 
P.F.L. cum i se mai spune, mai mult de- 
cît în celelalte fabrici, procesul de pro
ducție cunoaște un înalt grad de meca
nizare și 
procesului 
mai mare 
mandă.

Să urmărim cîteva momente ale pro
cesului de producție. P.F.L-ul rezultă din 
„înnobilarea" deșeurilor rămase de la ce
lelalte fabrici ale combinatului, lobde de 
fag care nu-și găsesc întrebuințare decît

automatizare. Supravegherea 
de producfie se face în cea 
parte de la tablourile de co-

Conferința pe țara a 
științifice studențești

Mîine încep lucrările celei de-a 
Vil-a conferințe pe țară a cercurilor 
științifice studențești, organizată de 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
din R. P. Romînă și Ministerul In- 
vățămîntului. Conferința — la care 
participă aproape 800 de studenți,

Combinatul de industrializare a lemnului Pitești. Fabrica do plăci 
fibrolemnoase Foto : M. Andreescu

pentru foc. Din depozit materia primă 
ajunge cu ajutorul unor transportoare cu 
bandă în tocătoare puternice, care o mă- 
runjesc și o separă de praf sau de alte 
impuritäji. Benzi rulante, în lungime de 
sute de metri, preiau tocătura și o duc 
în bunkere de unde se alimentează 4 de- 
fibratoare. O instalație — electromagne
ts — refine de pe bandă eventualele 
bucăți de metal.

La defibrare, tocătura este și mai mult 
mărunfită, devenind o pastă moale. Ea își 
continuă drumul la «tafia do adezivi,

unde este amestecată cu aceștia în pro
porție dinainte stabilită. Covorul de pastă 
este supus unor presări, apoi este tăiat 
în bucăți de cîte 5 m care se introduc sub o 
presă de 5 000 tone. De aici, bucățile de 
„covor" sînt transportate cu cărucioare 
în instalații de tratament special — de 
umezire, aclimatizare, formafizare — de
venind plăci fibrolemnoase, apreciate 
pentru calitatea lor.

Gheorghe CÎRSTEA 
coresp. „Scînteli"

cercurilor

reprezentanți a 13 000 de tineri care 
activează în circa 800 de cercuri 
științifice din toate centrele univer
sitare ale țării — se desfășoară în 
București, Iași și Cluj în cadrul a 
patru secții de specialitate. Cele 
peste 240 de lucrări abordează pro
bleme din domeniul fizicii, chimiei, 
medicinei, istoriei, botanicii, zoolo
giei, fiziologiei plantelor și animale
lor, geneticii etc.

Ampla desfășurare a construcții
lor de locuințe înnoiește peisajul ora
șelor noastre. Noile complexe de 
blocuri plac prin linia arhitectoni
că, prin culori. Dar oricît ar fi de 
frumos colorate fațadele imobilelor 
și de -zvelte clădirile, oricît ar fi de 
bine chibzuit spațiul locativ, oricît 
de bun finisajul interior al aparta
mentelor, mulțumirea celor care 
s-au mutat în ele nu va fi deplină 
dacă se vor neglija împrejurimile 
blocurilor, drumurile de acces către 
ele. A le trece cu vederea, a lăsa 
pe șantier treaba neterminată în
seamnă a nu întregi frumusețea a- 
cestor locuri, a-i lipsi pe locatari de 
ansamblul confortului cuvenit. In 
multe cartiere noi, ca pe Magistrala 
nord-sud din București, unde s-au 
ridicat numeroase blocuri, drumurile 
de acces se aștern concomitent cu 
clădirile. Se vădește în astfel de 
locuri avantajul unui plan armonios 
de construcție, care are la temelie 
grija beneficiarului-gospodar și a 
constructorului față de locatari. Nu 
este deloc plăcut să ai de străbătut 
fie doar și cîțiva metri de teren 
desfundat ; și, cum pentru a putea 
ocoli asemenea obstacole nu s-a 
descoperit pînă astăzi un mijloc ac
cesibil de a ieși din casă pe calea 
aerului, singura soluție rămîne tot 
asfaltarea sau acoperirea cu dale de 
beton a căilor care duc spre locuin
țe, a aleilor dintre blocuri.

De această necesitate elementară 
nu țin seama însă unele sfaturi 
populare, beneficiarii noilor imo
bile, cît și unii constructori. Sîntem 
in 1964 și încă nu s-a asfaltat nici 
unul dintre drumurile 
blocurile de stradă sau 
principale pe porțiunea 
hai Bravu —șos. Cățelu 
și IV, construite cu 
în urmă). Zadarnic au 
catarii acest lucru, 
te rînduri, Sfatului 
raionului T. Vladimirescu.
fără do promisiuni, nu s-a t&-

care leagă 
de aleile 

șoselei Mi- 
. (loturile III 

cîțiva ani 
sesizat lo

in repeta- 
popular al

In a-

Turneul Filarmonicii bucurestene
La începutul lunii mai, Orchestra 

simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" întreprinde un 
turneu de 10 zile în mai multe cen
tre din țară. Primul concert, dirijat 
de Mircea Basarab, artist emerit, va 
fi susținut în ziua de 4 mai la Cra
iova și va avea ca solist pe Ion Voi- 
cu, artist al poporului. în zilele ur
mătoare, orchestra va apărea în fața 
publicului iubitor de muzică din Si
biu, Hunedoara, Reșița și Timișoara. 
Concertele de la Arad și Tg. Mu
reș vor fi dirijate de Mircea Cris- 
tescu, avînd ca solistă pe Sofia 
Cosma. Sub bagheta aceluiași dirl-

jor, orchestra va mai prezenta con
certe la Cluj și Cîmpia Turzii, solist 
fiind Vladimir Orlov, artist emerit. 
Mircea Basarab va dirija la 14 mai 
ultimul concert din cadrul turneului 
la Brașov.

cut nimic. Cît despre locatarii car
tierelor Nițu Vasile (blocurile 31, 
32, 33 etc.) și Jiului-,.Scînteia“, nu 
li se fac nici promisiuni în această 
privință. Sînt neglijate și terenurile 
virane din fața unor blocuri din 
Rm. Vîlcea, împrejurimile blocu
rilor date în folosință cu un an-doi 
în urmă pe str. Crișan din Slatina.

Pe alocuri se mai manifestă lipsă 
de grijă față de avutul obștesc și de 
necesitățile locatarilor. Un corespon
dent voluntar din Brașov ne-a scris 
că în jurul blocului L (dat în folo
sință acum 3 ani) din cartierul Stea
gul roșu III s-au amenajat la timp 
drumurile, spațiile verzi prevăzute. 
Dar, ulterior, acestea au fost distru
se de tractoarele și camioanele 
Trustului nr. 5 construcții și mon
taje, în drum spre un șantier din a- 
propiere.

Cu îngăduința beneficiarilor, unii 
constructori „rezolvă“ la repezeală 
problema căilor de acces spre 
blocurile de locuințe, efectuînd lu
crări de mîntuială. Consecințele le 
trag, firește, locatarii. Pentru ame
najarea drumurilor menite să de
servească blocurile de pe aleea loan 
Corvin din Hunedoara s-au cheltuit 
destui bani. Dar ele abia pot fi fo
losite : distanțele între dale sînt 
prea mari și pentru acoperirea lor 
este nevoie acum de lucrări supli
mentare.

E firesc oa sfaturile populare, în 
calitate de beneficiari ai blocurilor 
de locuințe să urmărească perseve
rent ca drumurile de acces, spațiile 
verzi să apară în noile cartiere în 
același timp cu imobilele, ca șantie
rele să nu fie părăsite de construc
tori înainte de a-și fi îndeplinit și 
această obligație elementară, iar lu
crările să fie de cea mai bună cali
tate. Este de la sine înțeles că, o dată 
cu cheia noului său apartament, lo
catarului i se cuvine accesul la străzi 
asfaltate, la gazon și flori, astfel în
cît să se simtă cît mai bine.

Em. MIHĂILESCU

deTitan a întreprinderii 
metalice și prefabricate

In secția 
construcții
nr. 7 din Capitală se produc stîlpi 
și accesorii pentru linii electrice de 
înaltă și joasă tensiune. In foto
grafie : La rampa de depozitare a 
stîlpilor pentru liniile electrice de 

înaltă tensiune
Foto : AgerprfJ
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își spun părerea

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ

SCÎITTEIA____________ _

Publicăm mai jos răspunsul tova
rășului prof. ing. Alexandru Rău, 
șeful catedrei siderurgie a Institu
tului politehnic din București, la 
întrebarea adresată de redactorul 
nostru ing. A. Prodan: „In ce fel 
considerați că se poate îmbunătăți 
acțiunea de valorificare superioară 
a metalelor ?"

Valorificarea superioară a metale
lor constă, după cum se știe, în în
trebuințarea cea mai rațională și în 
buna gospodărire a tuturor aliajelor 
feroase și a metalelor neferoase, A- 
ceastă acțiune are o mare impor
tanță tehnică și economică : cu a- 
celeași resurse se pot satisface mai 
multe cerințe ale industriei con
strucțiilor de mașini. De aceea po
sibilitățile de a pune mai bine în va
loare un material sau altul se cer 
studiate cu atenție.

După părerea mea, valorificarea 
superioară a metalelor începe încă 
dintr-o fază a muncii de concepție, și 
anume de la stabilirea materialelor 
din care se vor confecționa piesele 
componente ale diferitelor produse. 
Această alegere nu este de loc 
ușoară. Din gama vastă de materiale 
mai vechi sau mai noi, proiectantul 
trebuie să aleagă, pentru fiecare re
per în parte, metalul cel mai potrivit. 
Alegerea trebuie să corespundă con
dițiilor de funcționare în exploatare 
a piesei, șă asigure o elaborare și o 
prelucrare ușoară, să ducă la reali
zarea unui preț de cost minim. în a- 
cest scop proiectanții și în general 
constructorii de mașini trebuie, fi
rește, să cunoască bine diferitele 
materiale pe care metalurgii le pun 
la dispoziția lor, dar, mai ales, tre
buie să aibă o anumită orientare, o 
concepție bazată pe ideea folosirii 
armonioase și avantajoase a tuturor 
materialelor. Prescriind pentru o 
piesă oarecare un oțe] crom-nichel, 
avem garanția că acesta va face față 
în exploatare. Se pune însă întreba
rea : este neapărat nevoie în acest 
caz de un asemenea oțel ? Este eco
nomică utilizarea lui ? Și nu s-ar 
putea folosi un alt material, mai u- 
șor de elaborat și prelucrat, mai pu
țin costisitor? Din păcate, lucrurile 
nu se privesc totdeauna în acest fel, 
în prezent consumîndu-se cantități 
de oțeluri aliate al căror loc l-ar 
putea lua foarte bine așa-numitele 
oțeluri de înlocuire.

OȚELURILE DE ÎNLOC«
Există multe oțeluri destinate să 

înlocuiască altele mai costisitoare 
și mai greu de procurat din cauza 
elementelor de aliere care intră 
în compoziția lor. Ele nu sînt 
oțeluri noi, ci se produc în mod cu
rent de mult timp. Posibilitățile fo
losirii lor nu au fost și nu sînt încă 
valorificate în întregime. La elabo
rarea oțelurilor simplu aliate se fo
losesc elemente de aliere care se 
asigură mai ușor. Oțelurile de 
înlocuire complex aliate asigură 
economisirea elementelor scumpe 
prin aceea că aceleași elemente sînt 
folosite în alte proporții și, în an
samblu, sînt mai slab aliate. Soco
tesc că spre oțelurile cu mangan, 
siliciu și crom, eventual molibden și 
vanadiu — principalele elemente de

CE ȘTIM DESPRE ELE
® Competența și informații ® Un complex.... foarte complex ® Prospecte 
sau suplimente ilustrate ? ® Un proverb care nu are efect

MS aflam, înfîmplător, într-un maga
zin de stofe. Cumpărători mulți, anima
ție. La ordipea zilei, pardesiele, costu
mele pentru vară. Se prezentau metraje, 
se cereau relafii. Vînzăforii dădeau lă
muriri. Nu s-ar putea afirma că cumpă
rătorii aflau tot ceea ce doreau să știe. 
Informațiile date cu privire la mărfuri 
erau destul de sărace, La un moment 
dat, a intrat un client nou. Căuta tergal. 
Ceea ce i s-a oferit diferea însă de ce 
văzuse, cu cîtva timp înainte, expus în- 
fr-o vitrină ; acela avea caracteristicile 
cutare și cutare, preful cutare. Vînzăforul 
îl privi descumpănit, Tergal cu aseme
nea caracteristici nu cunoștea. După ce 
s-a gîndit o clipă, a înfeles despre ce 
era vorba. Clientul, neinformat, luase 
drept tergal un articol combinat cu fire 
polinifrilacrilice, o marfă frumoasă, bună, 
foarte căutată.

Un cumpărător, cum e și firesc, caută 
să afle cît mai multe amănunte despre 
marfa care i se oferă. Informații, relafii 
primește mai cu seamă de la vînzător. 
Este o sarcină de frunte a comerfului de 
a face cît mai larg cunoscute însușirile 
noilor produse. Un vînzător competent e, 
înainte de toate, un vînzător informat. Ca 
să poată da relațiile cerute de cumpără
tor și să-l poată ajuta să se orienteze în 
alegerea sa, e nevoie ca omul de la raft 
să fie familiarizat cu însușirile și particu
laritățile articolelor puse în vînzare. In 
această privință mai sînt încă multe de 
făcut.

Magazinele cu aparate de uz casnic 
și articole electrotehnice cunosc o mare 
afluenfă de cumpărători. Vînzăforii, res
ponsabilii de unifăfi au de răspuns la 
zeci și zeci de întrebări cu privire la 
modul de utilizare și caracteristicile apa
ratelor, mașinilor. Este un sector dintre 
cele mai pretențioase și dificile și este 
bine că s-a dat atenție instruirii și in
formării personalului. Mulfi lucrători fac 
practică în fabrici de articole electroteh
nice și aparate de radio, specialiști de

A METALELOR
înlocuire — trebuie să se îndrepte 
în prezent, în primul rînd, atenția 
proiectanților.

Se cer însă făcute cîteva precizări. 
Pentru ca folosirea oțelurilor de în
locuire să dea cele mai bune rezul
tate este necesar ca încă de la elabo
rarea lor să li se imprime anumite 
caracteristici, ținîndu-se seama de 
destinația pe care o vor avea, de 
cerințele proiectanților-constructori. 
Aceștia din urmă deci trebuie să 
stabilească de la început caracteris
ticile oțelului de înlocuire. Simpla 
indicare a compoziției chimice și a 
rezistenței la tracțiune nu sînt sufi
ciențe, în cazul înlocuirii unui oțel 
slab aliat cu un oțel carbon preci
zăm, de pildă, că piesele la care se 
folosește oțelul trebuie să aibă mie
zul tenace și să fie dure doar la ex
terior. Fără a se asigura încă de la 
elaborare proprietăți apropiate de 
cele ale oțelului înlocuit, înlocuito
rul nu poate da rezultatele aștep
tate. Și totuși acest amănunt se mai 
pierde uneori din vedere.

O condiție primordială a extinde
rii utilizării oțelurilor- de înlocuire 
este asigurarea calității lor constan
te. Pentru aceasta se cere un proces 
tehnologic de elaborare bine pus la 
punct și riguros respectat. Siderur- 
gii pot să asigure o înaltă teh
nicitate a elaborării acestor oțeluri 
încît ele să prezinte valori de vîrf 
ale acelor proprietăți care le apro
pie de oțelurile superioare înlocuite.

Utilizarea oțelurilor de înlocuire 
prezintă particularități importante 
în privința tratamentelor termice. 
Domeniul temperaturilor de încăl
zire în vederea tratamentelor ter
mice este, de pildă, mult mai 
restrîns la oțelurile de înlocuire de- 
cît la cele înlocuite, și de aceea în
călzirile se cer făcute cu o foarte 
mare precizie. Altfel, depășindu-se 
temperaturile limită, oțelul este 
compromis. Un motiv pentru care în 
trecut nu s-au folosit prea mult oțe
lurile de înlocuire a fost și lipsa 
instalațiilor corespunzătoare de tra
tamente termice, cu posibilități de 
reglare și măsurare precisă a tempe
raturilor. Astăzi însă, modernizarea 
secțiilor de tratamente termice și 
dotarea lor continuă cu utilaje de 
înalt nivel tehnic permit utilizarea 
largă, în bune condiții, a acestor o- 
țeluri. Tratamentiștii sînt chemați 
deci să dea o contribuție tot mai 
mare la extinderea folosirii acestor 
oțeluri importante din punct de ve
dere economic.

EXTTOEREÄ TEHNOLOGIEI
MODERNE

Valorificarea superioară a metale
lor este nemijlocit legată de folosi
rea pe scară tot mai largă a tehnolo
giei moderne. Astfel, utilizarea ma- 
selotierelor exoterme, despre care 
s-a mai discutat de atîtea ori, poate 
fi încă mult extinsă la turnarea lin- 
gourilor și a pieselor de oțel. în fe
lul acesta pot fi evitate o serie de

la unitäfile producătoare vin prin maga
zine să vadă cum se comportă produsele 
lor, să stea de vorbă cu vînzăforii și 
cumpărătorii, să dea explicafii, să se in
tereseze de eventuale sugestii. Mașinile 
de uz casnic sînt însofite de prospecte. 
S-au făcut instructaje speciale cu unii 
vînzători, demonstrații practice în fafa 
cumpărătorilor.

Dar tocmai pentru că e unul din sec
toarele mai solicitate, comerful trebuie 
să ceară industriei să pună la dispoziția 
vînzătorilor și cumpărătorilor mai multe 
prospecte, cataloage, instrucțiuni, date 
mai complete și mai bogate decît cele 
existente, cît mai multe materiale de 
prezentare a mărfurilor. Industria a ră
mas datoare comerțului în ce privește 
popularizarea însușirilor noilor produse. 
Cîteva exemple. Fabrica „Electro-Mure- 
șul" a pus în vînzare un reșou de 1 000 
de wafi. Instrucțiunile care îl însofeau 
erau întocmite... pe sponci. Un client s-a 
interesat dacă la un anume număr de 
wa)i nu trebuie întărită siguranța. Vînză- 
forul n-a știut ce să-i răspundă. Fără nici 
un fel de instrucțiuni a venit în maga
zine un complex electric de menaj. E 
pentru fripturi, e pentru pește ? — greu 
de spus. E un complex... foarte complex. 
Vînzătorii nu cunosc cum se manipulează, 
îl montează la nimereală. Dacă cumpă
rătorii cer relafii, nu prea știu ce să 
spună.

— Numai pe ce credem sau pe pre
supuneri e greu să dăm explicații ciien- 
filor — ne spunea un vîqzător.

Alte întreprinderi tipăresc materiale de 
tot felul, dar cu zgîrcenie. Un cetă|ean 
vrea să cumpere, să zicem, o mașină de 
spălat. Pentru asta consultă prospectul 
care însofește mașina, ll consultă în ma
gazin. Dacă are timp și dispozifie. Nu-I 
poate lua acasă să-l studieze în tihnă și 
liniște ? In definitiv, e vorba de date teh
nice, greu de înfeles în acest du-te vino 
de clienfi. Nu-| poate lua — că rămîne 
mașina fără prospect I Cîte mașini — «ft- 

pierderi care mal există în prezent, 
dar mai ales poate crește gradul de 
utilizare a oțelului. Atenția metalur
gilor trebuie deci să se îndrepte spre 
adaptarea proceselor tehnologice în 
vederea reducerii pierderilor meta
lice (de exemplu prin zgură) și spre 
îmbunătățirea indicelui de folosire a 
metalului lichid. Laminarea la tole
ranțe negative are de asemenea o 
foarte mare însemnătate economică 
si se cer eforturi mai stăruitoare 
pentru extinderea ei, Aplicarea 
turnării continue va asigura o struc
tură de turnare superioară, îmbu
nătățirea indicelui de utilizare a o- 
țelului lichid și a calității pieselor. 
La ora actuală se poate extinde 
mult tratarea oțelurilor sub vid, 
care asigură o dezoxidare foarte a- 
vansată, un oțel curat, cu conținut 
mult scăzut de gaze și incluziuni ne
metalice. în plus, ea asigură spori
rea productivității agregatelor în 
care are loc elaborarea (cuptoare 
Martin, cuptoare electrice etc), tra
tarea facîndu-se în afara lor, în oa
lele de turnare sau chiar în lingo- 
tiere. în fine, rafinarea sub vid, 
prin retopire sub formă de electrozi 
consumabili sau zguri sintetice, ar 
putea contribui în mai mare măsură 
la valorificarea superioară a oțeluri
lor. Tot aici se poate aminti necesi
tatea pregătirii și sortării fierului 
vechi folosit în oțelării în vederea 
evitării arderii lui în cuptor, a re
ducerii consumului de fier vechi și 
combustibil, a scăderii prețului de 
cost al tonei de oțel.

PROIECTANTE! POT AVEA
MAS MULTE PRETENȚII

Consumurile de aliaje feroase se 
pot reduce prin asigurarea unei 
înalte calități a acestora. Firește, cei 
care sînt chemați să le realizeze sînt 
siderurgii. Dar cei care pot imprima 
un ritm mai susținut în domeniul 
acesta și în general al valorificării 
superioare a tuturor materialelor 
sînt în primul rînd proiectanții. 
După părerea mea, în prezent ei tre
buie să aibă pretenții mal mari în 
privința aliajelor feroase, să mani
feste mai multă exigență față de 
materiale și caracteristicile lor. 
Faptul că pretențiile unor proiec- 
tanți sînt destul de limitate constituie, 
aș putea spune, o frînă în perfecțio
narea oțelurilor, în special a celor 
de înlocuire. Sînt încă frecvente ca
zurile cînd prpiectanții își bazează 
calculele aproape exclusiv, pe rezis
tența la rupere și nu prea iau în 
seamă limita de curgere sau limita 
de elasticitate.

în încheiere vreau să mai arăt că 
o mare însemnătate are ridicarea 
continuă a calificării tuturor ace
lora care lucrează în domeniul ela
borării fontei, oțelului și metalelor 
neferoase. Cred că ar fi foarte util 
să se organizeze periodic întîlniri 
(consfătuiri, simpozioane) cu carac
ter de lucru, de schimb de expe
riență, între siderurgi și specialiștii 
în prelucrări mecanice.

tea prospecte — asta e, se vede, de
viza fabricii producătoare. Nici unul mai 
mult — că se face risipă I E, evident, un 
mod straniu și destul de ieșit din comun 
de a înfelege sarcina pusă în fafa comer
țului și industriei de a informa cît mai larg 
pe cefafeni. Prospectele trebuie să cu
noască o largă difuzare, să se tipărească 
în număr mare. Ele nu pot fi concepute 
ca suplimente beletristice ilustrate ale ma
șinilor, ci ca mijloace de familiarizare 
a cumpărătorilor cu mărfurile. De fami
liarizare nu numai după cumpărare, ci 
mai cu seamă înainte. Este o cerinfă ele
mentară I

Se zice : o marfă bună se recomandă 
singură. Dar parcă iot mai bine se re
comandă cînd e însofită de fot felul de 
informații utile. Nu strică chiar cînd se 
face exces de zel. In acest domeniu, 
proverbul : „Ce e prea mult, strică", nu 
operează. Or, multe mărfuri păcătuiesc 
prinfr-o prezentare excesiv de sumară sau 
prin omisiuni în informare. Prospectul 
mașinii de spălat „Perla 2” dă amănunte 
din belșug asupra pieselor și modului de 
utilizare. Un lucru îi scapă — tocmai ceea 
ce îi interesează mai mult pe cetăfeni : 
puterea motorului și consumul orar. La 
unele cabluri se omite să se specifice 
valoarea tensiunii pînă la care rezistă ; 
sînt jucării cu care nici aduljii, darmite 
copiii, nu știu ce să facă.

Cîteva cuvinte despre magazinele de 
stofe. Un mijloc de informare a vînză
torilor și, prin ei, a cumpărătorilor, este 
eticheta. Ce se întîmplă însă ? Apar me
reu mărfuri cu caracteristici complexe., 
Poate eticheta să cuprindă tot ? Nu poate 
și nici nu trebuie. Eticheta este doar un 
act de naștere a mărfii ; e de ajuns dacă 
cuprinde cîteva date elementare — de
numirea, lățimea etc. Dar vînzăto
rii, cetäfenii. au nevoie de instrucțiuni 
ample cu privire la structura, componenta, 
modul de utilizare, de întrefinere a măr
furilor, Și încă ceva : industria chimică a 
făcut pași serioși înainte. La confecționa-

Direcfia generală a industriei sticlei și ceramicei tine din Ministerul 
Industriei Ușoare a organizat la Fabrica de sticlă din București o expo
ziție cu produse realizate la fabrica de faianță din Sighișoara și la cea 
de porțelan din Cluj, care se produc în mod curent, cît și noile creații 
care vor intra în producție în viitorul apropiat. Sînt prezentate vaze de 
flori pe suport din fier forjat șl mese din faianță cu schelet metalic, noi 
modele de servicii de masă etc. Expoziția are drept scop consultarea 
specialiștilor, creatorilor, a artiștilor plastici în vederea prezentării 
noilor sortimente spre contractare cu organizațiile comerciale. în foto

grafie : O parte din produsele expuse

NE SCRIU
CORESPONDENȚII VOLUNTARI

Pentru perfecționarea deservirii
• In regiunea Ploiești s-au organizat 

brigăzi mixte, alcătuite din delegați 
ai Direcției comerciale regionale 
Ploiești și ai U.R.C.C. Ploiești, care 
controlează unitățile comerțului co
operatist. Experiența a dovedit că 
ele aduc o contribuție însemnată la 
îmbunătățirea activității în acest 
sector. De la începutul anului, bri
găzile au vizitat cooperativele din 
50 de localități, printre care Valea 
Călugărească, Urlați, Mizil, Boldești, 
Ulmenif Monteoru, Văleni, Finta, 
Frașinu, Șoimari, Corbu. Ele au con
statat o îmbunătățire a aprovizionă
rii unităților cu mărfurile solicitate 
de cumpărătorii de la sate. In ulti
ma vreme, numărul unităților de 
desfacere a sporit cu 124 ; s-au dat 
în folosință laboratoare de preparate

Cînd schîmbui c
In întreprinderea noastră lucrea

ză în schimburi cîteva mii de sala- 
riați. In primul schimb, avem la dis
poziție, în fața întreprinderii, tram
vaiele sau troleibuzele necesare pen
tru a ne îndrepta spre casă. Cînd 
sîntem în schimbul doi și terminăm 
lucrul la ora 11 noaptea, aș
teptăm timp îndelungat un mij
loc de transport în comun, iar 
la ivirea lui se produce îmbul
zeală. Intr-adevăr, la ore tîrzii nu 
pe toate liniile este necesar să cir-

Premiul !
Biblioteca sindicală de la I.M.U.-Med

gidia a cîștigat o bună experiență în 
munca cu cartea. Bibliotecara Media 
Apaș, ajutată de comitetul sindicatului, 
se ocupă cu pricepere și pasiune de 
popularizarea cărții, de atragerea de noi 
cititori. Toate cele Î2 biblioteci volante 
organizate în secțiile productive sînt 
permanent bine aprovizionate. Pentru 
popularizarea cărților, bibliotecara a or
ganizat recenzii și prezentări de cărți, 

rea stofelor și mătăsurilor se utilizează 
materiale sintetice etc. Se poafe oare a- 
firma că e suficient nivelul de cunoștințe 
al vînzătorilor în această privință ?

— Cîti dintre noi, ne-a spus responsa
bilul unei unități de stofe, putem lămuri 
pe client asupra deosebirii dintre fibrele 
de relon și celo, să zicem ? Despre a- 
ceeași marfă, vînzătorii trebuie să 
vorbească aceeași limbă, să spună cu gura 
plină că e marfa cutare, cu caracteristi
cile cutare. Dar pentru aceasta e necesar 
să existe instrucțiuni, în primul rînd, și în 
al doilea rînd, ca ele să asigure omului 
de la raft, vînzătorului care vine în con
tact cu clientul, o documentafie bogată și 
utilă. Aceste instrucțiuni, multiplicate sau 
tipărite, după cum se apreciază de către 
întreprinderi și organizațiile comerciale că 
este mai comod, vor contribui la îmbu
nătățirea substanțială a deservirii în uni
tățile de stofe.

Difuzarea unui volum mai mare de 
informații asupra caracteristicilor noilor 
produse este dictată și de evolufia rețelei 
comerciale, de aparijia unităților specia
lizate, care cer un nivel înalt de compe
tentă, cunoștințe întinse și variate despre 
mărfurile oferite cumpărătorilor. Problema 
aceasta se cere gîndită și în funcție de 
dezvoltarea rețelei de autoservire. Aici 
marfa î| informează singură pe cumpără
tor. Interesează, deci, în cel mai înalt 
grad, ca informațiile tipărite pe cutii, bor
cane etc. să fie suficiente și clare. Res
ponsabilul unei unități de chimicale ne 
spunea că cetățenii socotesc neîndestulă
toare, în unele cazuri, explicațiile date de 
fabricile producătoare de lacuri și vop
sele. Clienfii ar dori să se specifice ce 
cantitate de vopsea se folosește pe me
trul pătrat, timpul de uscare, data și mo
dul de utilizare cu pensula sau șprifuitorul 
etc. O'veche doleanjă a cumpărătorilor 
este afișarea unor tabele de culori în ma
gazine, ca să se poată orienta în alege
rea vopselelor și lacurilor celor mai po
trivite. Crearea condițiilor de informare 
rămîne ca o preocupare permanentă a in
dustriei.

Popularizarea însușirilor mărfurilor, o 
informajie bine gîndită și concepu
tă, variată și interesantă, folosind tot 
felul de mijloace, contribuie la prezen
tarea produselor industriei noastre, la ridi
carea nivelului de deservire. Tot ce se 
face în această privinfă nu poate fi decît 
de folos comerfului și cumpărătorilor.

V. SEBASTIAN 

și semipreparate culinare la Buzău, 
Tîrgoviște, Mizil și Rm. Sărat.

Cu prilejul controlului s-au con
statat. în diferite unități deficiențe 
privind prezentarea mărfurilor, lip
sa unui sortiment variat de produse 
textile în magazin, deși în depozite 
se găseau asemenea produse, ne- 
respectarea programului de funcțio
nare de către unii gestionari de u- 
nități. Pe baza celor constatate, di
recția comercială regională și 
U.R.C.C.-Ploiești au hotărît să tri
mită la fața locului cadre cu expe
riență, care să ajute uniunile raio
nale, la înlăturarea deficiențelor și la 
aplicarea recomandărilor făcute de 
brigăzile amintite.

Traian DUMITRESCU 
funcționar

oi pleacă acasă 
cule același număr de tramvaie. Pe 
unele insă, ca aceea care deservește 
Fabrica de confecții și tricotaje și 
altele din apropiere, este nevoie să 
se asigure transportul ținîndu-se 
seama și de schimburi. Sfatul popu
lar și conducerea I.T.B. ar trebui să 
studieze mai îndeaproape, în aceas
tă privință, situația fiecărui cartier.

Un grup de muncitori 
de la Fabrica de confecții 
și tricotaje București

eoncursurl-ghicltoare. De mare folos pen
tru muncitorii uzinei au fost recenziile 
unor cărți tehnice, cum sînt „Cartea rec
tificatorului", „Cartea lăcătușului” etc. In 
sala unde au loc prezentări de cărți, re
cenzii și seri literare se organizează 
standuri cu cărți de împrumut, în spe
cial cu cele prezentate. In colaborare cu 
comitetul U.T.M., colectivul bibliotecii a 
atras noi tineri la concursul „Iubiți car
tea". In ultimul timp, peste 300 de ti
neri au primit Insigna de „Prieten al căr
ții". lată bilanțul acțiunilor de popularizare 
a cărții. In perioada concursului biblio
tecilor sindicale, organizat de consiliul 
regional al sindicatelor, s-au ținut 
49 recenzii și s-au organizat 28 seri li
terare, 6 concursuri-ghicitoare, 17 meda
lioane literare, precum și procese lite
rare, consfătuiri cu cititorii etc. Peste 70 
la sută din numărul muncitorilor, tehni
cienilor și Inginerilor uzinei sînt cititori 
permanențl ai cărților bibliotecii. Pentru 
rezultatele obținute in perioada con
cursului și ca o apreciere a metodelor 
de muncă folosite, bibliotecii sindicale de 
la I.M.U.-Medgidia i s-a acordat premiul 
I pe regiune.

Petre IONAȘCU 
activist 
al Consiliului regional 
al sindicatelor Dobrogea

TEATRE«CINEMA«TELEV8ZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Carmen — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă : Prin
țesa circului — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Studio) : 
Avarul — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala din bd. Magheru) : Act 
venețian — (orele 19,30) ; (Sala Studio): 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Ores- 
tia — (orele 19,30) ; (Sala Studio, din 
str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Jocul de-a 
vacanța — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Casa Inimilor sfărîmate — (orele
19,30).  Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Jurnalul unei femei — (orele
19,30).  Teatrul pentru copii șl tineret 
(Sala din str. C. Miile): Logodnicul de 
profesie se însoară — (orele 20); (la Sala 
din str. Eremia Grlgorescu nr. 24) : Nu 
prea Albă ca zăpada șl Motanul descăl. 
țat — (orele 16). Teatrul evreiesc de stat: 
Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Revista de altădată — (orele 20) ; (la 
Sala din Calea Victoriei nr. 174) : Con. 
cert de muzică ușoară — (orele 20). Tea
trul „Țăndărică“ (Sala Academiei) : 
Povestea porcului — (firele 16) ; (la Casa 
de cultură a tineretului din raionul „23 
August“) : Micul Muc — (orele 15) An
samblul de cîntece șl dansuri al C.C.S. : 
Cîntă țara mea — (orele 20). Circul de 
stat : Păcală șl Tîndală — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Șelierazada — 
film pentru ecran panoramic; Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,39). Frații cor- 
slcanl — cinemascop: Republica (8; 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19,15; 21,30), București 
(9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), Grivița
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Flamura (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Germanie, ste. 
luțele tale : Carpațl (10; 12; 14; 16), Fes
tival (»,45; 13; 14,15; 18,30; 18,45; 31), To.
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Pe ecranele

cinematografelor

„POLITICĂ CU... DELICATESE"
Filmul e recompunerea — în cîteva 

secvențe — a atmosferei unei schije ca- 
ragialești, o peliculă exuberantă, de in
contestabil haz, pe care juriul festivalu
lui international al filmului vesel de la 
Viena a distins-o (încă înainte de pre
miera romînească) cu una dintre distinc
țiile sale placa de ceramică. După e- 
cranizarea „Nop(ii furtunoase" datorată 
lui Jean Georgescu și după încercările 
ulterioare („O scrisoare pierdută”, „Două 
lozuri", „Telegrame", „D’ale carnavalu
lui"), „Politică cu... delicatese" vine șă 
confirme încă odată că verva inimitabilă 
a marelui nostru Caragiale convine de 
minune ecranului. Regizorul H. Boroș a 
ales, din tezaurul schitelor și momente
lor, un text literar în care scînteierea sti
lului caragialesc e pusă în slujba ridicu
lizării politicianismului burghez. Schija 
„Politică și delicatefe" (nu înțeleg de ce 
autorii ecranizării au preferat să modi
fice titlul original și au botezat filmul în 
chip neinspiraf și cacofonic : „Politică 
cu... delicatese" ?), a cărei desfășurare e, 
potrivit adnotării autorului ei, strict au
tentică, oglindește miniatural lumea „Scri
sorii pierdute”. Mircea Ștefănescu (sem
natar al ecranizării) a imaginat cu fante
zie, în momente dinamice, pline de 
umor, farsa perpetuă a schimbărilor de 
guvern. Gravitînd în jurul băcăniei „im
parțialului" Lambe, acțiunea filmului îi 
aduce față în fa|ă pe eternii rivali elec
torali : liberalii și conservatorii, pe care 
pe lîngă pofta de guvernare îi mai apro
pie aceeași demagogică pornire oratorică

„mitică"
Caricaturistul Nell Cobar își face de

butul în cinematografie cu filmul de de
sene animate „Mitică" pe care !-a scris, 
l-a desenat și l-a regizat (împreună cu 
I. Hermeneanu).

Cine e noul Mitică ? Eroul filmului lui 
Cobar descinde din prolificul Mitică al 
lui Caragiale. E însă un Mitică modern, 
un Mitică funcționar indolent care se 
grăbește „să prindă condica" dar caro — 
în restul zilei — își cheltuie vremea 
convorbind telefonic, oficiind pregătirea 
cafelei ori dezlegînd cuvinte încrucișate. 
„Urzica” a descris un asemenea fip pînă 
la abuz, dar tipul imaginat de autorii de 
satiră, devenit brusc erou cinematogra
fic, are viabilitate. Sînt unele momente 
de o voioasă fantezie. De pildă, în cli
pa în care Mitică își apropie de buze 
ceașca de cafea, cifrele înscrise pe ca
dranul ceasului de perete se rostogolesc 
în lichidul fierbinte, zuruind, semn că 
orele sînt consumate și ele fără nici o 
noimă. Apoi asisfăm la o nosfimă răstur
nare de situafii I tn jurul eroului

„CM STĂM, TINERE?"
Discutînd despre educați® și morală, fil

mul maghiar „Cum stăm, tinere?" se 
adresează în primul rînd părinților. Este 
o invitație la cinste, la adevăr, la curaj 
și probitate. Realizatorii polemizează tot 
timpul cu lașitatea, cu timorarea în fața 
întîmplărilor viefii, cu ideea „E greu să 
spui, întotdeauna, adevărul".

Situații și replici pline de semnificafii 
dezbat o problemă deloc lipsită de im
portantă — autoritatea morală a părinți
lor în fafa copiilor. Titlul filmului se oferă 
a fi parafrazat. „Cum stafi, părinți ? 
Puteți fine fruntea sus în fafa copiilor 
voștri ? Puieti să-i îndemnafi să privească 
viața cinstit, fovărășeșie ?" — întreabă 
autorii.

Cineaștii maghiari nu au apelat, pentru 
dezvoltarea temei amintite, la eveni
mente excepționale. Subiectul se desfă
șoară în cadrul cotidian al Budapestei. 
Aduse la diurn, cinstea și afirmarea el 
sînt, încă odată, demonstrate drept com
ponente aie eticii noi, socialiste.

Eroul acestei povestiri cinematografice 
se numește Andras și a trecut de pujină 
vreme pragul adolescentei. Devenit de 
curînd „tînăr", Andras începe să pri
vească viața din jur cu un interes sporit. 
N-a uitat încă farmecul jocurilor copilă
riei, dar ochii îi cată cu mai mult interes 
la „misterele" orașului. Puritatea și sin-

mis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Seara 
prietenilor filmului : Carpațl (orele 19). 
Totul despre Eva : Miorița (9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30). Cum stăm, tinere?: Ca
pitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Giu- 
lești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Douăsprezece scaune : Victoria (10: 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Feroviar (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Flacăra (16; 18; 20). 
Domnișoara... Barbă Albastră : Central 
(10; 12; 14; '16; 18,15; 20,30), Buzeștl (15; 
17; 19; 21). Un suris în plină vară : Lu
mina (de la orele 10 la orele 14 rulează 
în continuare ; 16; 10,15; 20,30), Popular 
(15; 17; 19; 21), Luceafărul (16; 18,15; 20,30). 
Foto Haber : Union (16; 18,15; 20,30), Vii
torul (16; 18,15; 20,30). Program de filme 
pentru copii : Doina (orele 10). Cele trei 
lumi ale lui Gulliver: Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Muguri în soare : Vitan 
(15; 17; 19; 20,45) Era noapte Ia Roma
(ambele serii) : Cosmos (16; 19). Pașii
marilor gimnaști; Cît mai multă miș. 
care; Un mare gînditor; Copiii și pescă
rușii; Mitică : Timpuri Noi (de la orele 
10 la orele 21 rulează în continuare). 
Tragedia optimistă : înfrățirea între po
poare (15,45; 18; 20,15). Rude de sînge : 
Excelsior (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Lira
(15,30; 18; 20,30). Totul rămîne oamenilor: 
Cultural (16; 18,15; 20,30). Pași spre Lună: 
Dacia (10; 11,45; 13,45; 15,30; 17,15; 19; 21), 
Valea vulturilor : Crîngașl (16; 18,15:
20,30).  Lovitură de pedeapsă: Bucegi (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18; 20).
Hoțul din San Marengo : Unirea (11; 16; 
18,15; 20,30). Dezrădăcinații : Munca (16; 
18,15; 20,30). Vi-1 prezint pe Baluev — 
cinemascop : Arta (16; 18; 20). Omul cu 
ricșa — cinemascop : Moșilor (15,30; 18;
20,30).  Cavalerul Pardalllan — cinema
scop: Colentina (14,30; 16,30; 16,30; 20,30). 
Tudor — cinemascop (ambele serii) : 
.Volga (10,30; 18,30; 19,30). îndrăgostitul :

și mai ales aceeași slăbiciune pentru bu
nurile lumești (în cazul nostru un transport 
de „icre moiu”). O paradă de siluete su
gestive, un decor amuzant (demn de 
liquide și Iser) motivele muzicale inspira
te fac din „Politică cu... delicatese” o 
reușită, chiar dacă pe alocuri „gagurile" 
la care apelează cineaștii nu sînt dintre 
cele mai originale. Echipa de inter
preta sub buna conducere regizorală 
a lui H. Boroș, ne-a convins că 
este cu totul demnă de sarcina încre
dințată și nu știm pe cine să cităm mai 
întîi : Ștefan Mihăilescu-Brăila, Ovid Teo- 
dorescu, Toma Caragiu, Horia Șerbănes- 
cu, l-ioria Căciulescu, Puiu Călinescu, Ro- 
dica Tăpălagă. Dem. Rădulescu, Nae Ro
man, Mihai Fotino. Semnalăm contribu
ția pictorului Constantin Piliuja la reali
zarea viziunii plastice a filmului și mă
iestria operatorului Doru loneseu.

totul începe să se înfîmple anapoda : 
ospătarii întîrzie, frizerul lucrează exas
perant de neatent, pompierul chemat 
pentru a stinge un incendiu se mișcă le
neș etc. Miticismul se răzbună, fa
bula prinde contur. Se fac simfite șl unele 
lungimi, repetări (în partea a doua a fil
mului), ritmul este Inegal.

Fără a depăși meritoriul (avem încă 
nostalgia filmelor Iul Gopo), „Mitică*  • 
totuși un film antrenant, valoros.

Oh. TOMOZE1

cerifafea copilului Andras io transmit șl 
adolescentului. Semnele de întrebare 
se-nmulfesc însă. Lumea nofiunilor abia 
i se deschide în față. Fiecare cuvînt auzit 
în discujia părinților este cercefat cu 
minuțiozitate. Intr-o zi, în casa familiei 
Balint se vorbește despre corupfie. La 
școală, Andras caută, aflînd pînă la urmă, 
sensul acestui cuvînt „tainic". Intre fată 
(care refuza să alcătuiască un raport 
cinstit asupra unui furt) și fiu începe o 
tenace și îndelungă luptă. „Needucaful" 
Andras nu vrea să accepte compromisul. 
Pînă la urmă, „fînărul“ învinge și capul 
familiei își spune cinstit punctul de ve
dere (păcat că, în ceea ce privește evo- 
lufia caracterelor și, mai ales, a relației 
tată-fiu, ultima parte a filmului expediază 
faptele fără a le mai analiza).

Regizorul Révész György n-a făcut 
din „Cum stăm, tinere ?" o rigidă lecție 
de morală. Problemele sînt dezbătute cu 
mijloacele artei, iar narațiunea are cursi
vitate, chiar dacă nu întotdeauna, și ritm. 
Gluma însoțește cu succes unele din 
secvenjele filmului. 1n plus, o foarte 
bună distribuție, din rîndul căreia trebuie 
remarcafi actrița Tolnay Klâri și tînărul 
Balasz Kosztolânyi, interpretul lui Andras, 
sporește calitățile producției maghiare.

Al. RACOVICEANU

Progresul (15; 17; 19; 21), Ferentari (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). O zi ca leii : Cotrocenl 
(15,30; 18; 20,30). Iolantha : Drumul Sării 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Emiță
toare (II), de ing. Nicolae Luncescu. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 —
Pentru tineretul școlar : Povestea becu
lui electric — în vizită la fabrica 
„Electrofar" din București. 19,35 — Mo
zaic nfuzical înregistrat pe peliculă. 20,00 
— Emisiunea „Săptămîna“. 21,00 — Artă 
plastică : Constantin Meunier. 21,20 — 
Muzică populară romînească. In în
cheiere : buletin de știri și buletin me
teorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară: Vremea a fost frumoasă, 

cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, din sectorul nord-ves- 
tic, prezentînd Intensificări în estul 
țării. Temperatura aerului la orele 14 
era cuprinsă între 20 grade la Bălleștl șl 
9 grade la Intorsura Buzăului. In Bucu
rești : Vreme frumoasă, cu cerul varia
bil. Vîntul a suflat în general slab. Tem. 
peratura maximă a fost de 18 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 
și 20 aprilie a.c. In țară : Vreme căldu
roasă, cu cerul variabil, mai mult noros 
în vestul țării unde vor cădea ploi tem
porare, în rest ploi locale. Vint slab, 
pînă la potrivit, predomlnînd din sud. 
vest. Temperatura în creștere la început, 
apoi în scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 4—14 grade, iar maximele 
între 16—26 grade. In București: Vreme 
călduroasă, cu cer variabil, temporar 
noros în a doua parte a intervalului. 
Vint slab, pînă la potrivit, temperatura 
se menține ridicată.

l
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Laboratorul poliglot
© Magnetofonul ca manual de studiu © Autocontrol 
fi pronunțare corectă

Doisprezece studenfi stau în cîfe o ca
bină. Au căștile la urechi și microfonul în 
fajă. Nu recepționează și nu transmit ni
mic pe calea undelor. Sînt la seminar și 
învajă. Lecjia nu se desfășoară într-o 
sală obișnuită, ci în laboratorul fonetic 
al Institutului de limbi și literaturi străine 
din București. Fiecare student deschide, în 
locul manualului, magnetofonul și dintr-o- 
dată lecția din carte a căpătat glas. Stu
dentul nu mai are în fa(ă un manual, ci 
un vorbitor în limba pe care vrea să o în
vețe. Aparatul îl ajută să se deprindă cu 
pronunțarea corectă a sunetelor și a cu
vintelor, cu intonafia frazei.

Cînd deschide aparatul, studentul gă
sește înregistrat, pe pista superioară a 
benzii, exercițiul citit de către profesor 
sau alt cadru didactic în limba respectivă. 
Pe cealaltă pistă a ei se poate înregistra 
vocea studentului, care caută să imite ci
tirea model, răspunde la întrebări sau 
face exercițiile de traducere cerute. In 
felul acesta, tot timpul cît se lucrează 
cu magnetofonul, fiecare student este an
gajat într-o activitate neîntreruptă. Intr-o 
sală de seminar obișnuită, acest lucru, fi
rește, nu este posibil : profesorul poate 
lucra cu.fiecare student în parte doar cî
teva minute. Cu ajutorul magnetofonului 
se cîștigă timp : el dă studentului posi
bilitatea să facă exerciții toată ora. 
lat în cabina sa, de fapt un fel de boxă 
deschisă, studentul poate lucra și inde
pendent în unele momente ale lecjiei. 
Printr-o simplă apăsare pe buton, oprește 
magnetofonul în orice punct al exercițiu
lui și î| pune să repete modelul de cîte 
ori dorește. In același timp își poate auzi 
tot de atîtea ori și propria-i voce. Com
pară pronunțarea sa cu pronunțarea mo
del a profesorului. Cînd descoperă o 
greșeală, face exerciții ca s-o înlăture j 
șterge înregistrarea și o repetă. Cel mal

Insta-
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In cabinele de studiu

IWS

GRĂBIREA I NSÂMlNȚĂRI LOR

(Urmare din pag. I-a)

gospodăriile colective din Comana, 
Topraisar, Tătaru, Chirnogenl și al
tele, unde fertilitatea solului și canti
tatea de apă acumulată sînt mai 
mari, densitatea este de 30 000—31 000 
de plante la hectar, la gospodăriile

De ce rezultate
peste 21 000 

Cele mai 
obținute în 
Gospodăria 
Călinești a

în regiunea Argeș s-au însămîn
țat, pînă la 15 aprilie, 
de hectare cu porumb, 
bune rezultate au fost 
raionul Drăgănești-Olt. 
agricolă colectivă din 
terminat de semănat cele 900 de 
hectare, iar gospodăriile din Stoică- 
rești, Mihăilești, Seaca, Radomirești 
și altele, sînt mult avansate.

Realizări importante au obținut șl 
alte unități agricole socialiste din 
raioanele Găiești, Costești, Slatina. 
La Morteni, din raionul Găiești, pen
tru a se folosi la maximum mijloa
cele mecanizate, s-a luat inițiativa 
ca la tractoarele „Universal-650“ să 
fie cuplate două semănători 2 SPC 2. 
Consiliul agricol raional a extins 
acest procedeu și la gospodăriile 
colective din Slobozia, Vișina, Șe- 
laru și altele. Forțele de lucru sînt 
folosite din plin și la gospodăria co
lectivă Coteana, unitate fruntașă în 
raionul Slatina. Aici, pe baza unor 
indicații zilnice de lucru în care sînt 
cuprinse, în funcție de teren, densi
tatea, adîncimea și viteza la semă
natul porumbului, lucrează 12 
semănători ; noaptea se face pregă
tirea terenului, în spațiile dintre 
pomi și pe coaste sînt folosite ate
lajele gospodăriei. Ca urmare, co
lectiviștii din Coteana au însămîn
țat în ziua de 15 aprilie peste 100 ha 
cu porumb. Inginerul gospodăriei, 
Marin Radu, apreciază ca rodnică 
strădania tractoriștilor Constantin 
Stancu și Gheorghe Pană de a exe
cuta lucrări de calitate.

Dar nu peste tot în regiune se 
lucrează cu toate forțele. Comparînd 
rezultatele obținute la însămînțatul 
porumbului în raioanele Slatina și 
Costești, cu cele din raionul Drăgă
nești-Olt, reiese că, față de raionul 
fruntaș, situația în 
este nesatisfăcătoare.
sînt aproximativ 
Una din cauze este 
întreaga capacitate a tractoarelor și 
a celorlalte mașini agricole. în co
muna Negreni, în ziua de 15 aprilie 
stăteau 6 tractoare. în multe uni
tăți, ca Brebeni, Perieți, Colonești, 
Silișteni etc., din pricina organizării 
defectuoase a muncii, tractoarele 
intră tîrziu la însămînțat, pierzîn- 

primele două 
deși condițiile 
asemănătoare, 
nefolosirea la

perfect autocontrol, cu mijloacele tehnicii 
moderne îi asigură și o pronunțe corectă.

Studentul nu este singur. Dacă greșește 
și nu reușește să se corecteze, profe
sorul, aflat la un pupitru de control care 
are legătură cu fiecare cabină, intervine 
prompt și îi dă explicațiile necesare. De 
la acest pupitru profesorul poate discuta 
cu fiecare student țn parte, fără a-i de
ranja pe ceilalți, îi dă exerciții noi de 
rezolvat sau îi transmite alt program. 
Magnetofonul îmbunătățește nu numai 
predarea, ci devine și un mijloc mai prac
tic de control asupra muncii studenfilor. 
E de-ajuns să-i dai drumul și banda — 
un adevărat caiet cu exerciții orale al 
studentului — reconstituie pricind întrea
ga lecție. Procesul de însușire a unei 
limbi străine se transformă într-o activi
tate vie, captivantă. Cu ajutorul aparatu
lui, studentul învață mai repede și mai 
ușor.

In afară de cele trei săli ale institu
tului, laboratorul mai are cinci cabine 
de studiu individual în care studenții sînt 
complet izolați unii de alții, precum și o 
bibliotecă unde sînt păstrate ma
terialele auditive (benzi și discuri) pentru 
studiul limbilor străine. In această biblio
tecă se află înregistrate lecții sau frag
mente ale unor cunoscute opere din li
teratura universală citite de vorbitori 
străini a căror limbă maternă este cea pe 
care o învață studenții romîni. Aceasta 
înlesnește mult însușirea limbilor de largă 
circulație, de către viitorii profesori ai 
școlilor medii sau de către traducătorii 
pregătiți în cadrul institutului. In sălile 
laboratorului pot fi întîlniți și studenți 
străini care se pregătesc în țara noastră. 
Ei învață aici, cu ajutorul mijloacelor au
ditive, limba romînă.

Dumitru TÏRCOB

colective din Curcani, Negrești, Fîn- 
tîna Mare și altele ea este de 
27 000—28 000 de plante la hectar. 
Făcînd lucrările de primăvară la 
timp și de bună calitate, colectiviș
tii, lucrătorii din G.A.S și S.M.T. au 
pus o temelie puternică recoltei din 
acest an.

diferite?
du-se zilnic 3—4 ore bune de lucru. 
La 15 aprilie, în comuna Schitu- 
Greci, din cauză că nu au fost 
identificate din timp parcelele zvîn- 
tate, un număr de tractoare au fost 
trimise în cîmp după orele 9, iar 
altele nu aveau program de lucru 
stabilit. Nu peste tot inginerii agro
nomi urmăresc cu atenție mersul

Tărăgănări nejustificate

raionul 
și pînă 
terenului 
agronom

S-au creat condiții favorabile pen
tru a se trece din plin la însămîn- 
țatul porumbului și în raioanele de 
șes ale regiunii Banat. Pe ogoarele 
gospodăriilor colective din 
Arad se lucrează din zori 
seara tîrziu la pregătirea 
și la semănat. Inginerul 
Sofica Puzdere, de la gospodăria din 
Șeitin, a identificat parcelele zvîn- 
tate pe care s-a trecut la semănat. 
Un sprijin substanțial primesc 
gospodăriile colective din raionul A- 
rad din partea lucrătorilor din 
S.M.T.-uri. Tractoriștii de la S.M.T. 
Pecica au pregătit peste 3 000 hec
tare și acum dau zor la semănat. 
Aici, pe 22 tractoare se lucrează în 
schimburi duble, iar pe toate cele
lalte — în schimburi prelungite.

în raionul Sînnicolau Mare, deși 
există condiții asemănătoare cu cele 
din raionul Arad, doar în cîteva u- 
nități s-a trecut la semănatul po
rumbului. Pînă în seara zilei de 15 
aprilie 
acest 
numai 
culturi 
prafața 
cu floarea-soarelui. De altfel, în gos
podăriile colective Beșenova Veche, 
Nerău, Saravele și Valcani' a întîr- 
ziat semănatul florii-soarelui, ceea 
ce împiedică începerea lucrărilor de 
însămînțare a porumbului. Deși 
timpul este înaintat, o parte a trac
toarelor din acest raion nu sînt folo
site la semănat, ci la alte lucrări. La 
gospodăria din Sînpetru Mare, un 
tractor aparținînd S.M.T. Variaș 
transporta în cîmp gunoi de grajd, iar

gospodăriile colective din 
raion aveau însămînțate 
400 ha destinate acestei 
și abia jumătate din su- 
planificată a fi cultivată

Joi după-amiază ambasadorul 
Italiei în R. P. Romînă, dr. Alberto 
Paveri Fontana a oferit în saloanele 
ambasadei un cocteil în cinstea re
prezentanților firmelor italiene : 
Innocentti, Fiat, Morando, Novarese 
și firmei de import-export Cogis, 
care se află în țara noastră pentru 
încheierea unor tranzacții comercia
le de import-export.

Au luat parte Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gh. Rădoi, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Sergiu 
Bulgacoff, prim vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Mihail Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Gh. Oprea și 
Mihai Marinescu, adjuncți ai minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, Mihai Ciobanu, președinte
le Camerei de Comerț a R. P. Ro-

„Teatro stabile della citta di Ge
nova" a sosit joi seara în Capitală. 
Actorii italieni vor da două spec
tacole, sîmbătă și duminică, în sala 
Palatului R. P. Romîne cu piesa 
„Cei doi gemeni din Veneția“ de 
Goldoni.

★

Joi seara a avut loc în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne un recital 
de arii și canțonete susținut de te
norul Artur Aidinian, artist al 
poporului al R.S.S. Armene. A a- 
companiat la pian Elena Ter-Ghe- 
vondian, artistă emerită a R.S.S. Ar
mene. In continuarea turneului pe 
care îl - întreprinde în țara noastră 
oaspetele va 
rașele Cluj,

mai da recitaluri în o- 
Iași și Constanța.

★

festivități a InstitutuluiIn sala de
de istorie al Academiei R. P. Ro- 
mîne, acad. Emil Condurachi a 
vorbit joi după-amiază despre „Fi
guri de arheologi romîni“. Expune
rea face parte dintr-un ciclu de 
conferințe intitulat „Ziua cercetăto
rului“ organizat de Comitetul U.T.M. 
al Academiei R. P. Romîne, în ca
drul căruia oameni de știință vor
besc tinerilor cercetători despre u- 
nele probleme actuale privind dez
voltarea multilaterală și specializa
rea științifică, prezentînd tot odată 
șl figuri ale unor cercetători îna
intași.

★
La Casa de cultură din Tg. Neamț 

a avut loc un simpozion cu tema 
„Eminescu — luceafărul poeziei ro- 
mînești“.

tV
Casa-muzeu „George Enescu“ din 

Dorohol și-a îmbogățit colecția cu 
noi obiecte legate de opera șl viața 
marelui compozitor. Lista obiectelor 
cuprinde, printre altele, un pupitru 
care a aparținut maestrului, pro- 

lucrărilor la semănatul porumbului. 
La gospodăria colectivă Brebeni, 
ing. Ilie Andreescu a lipsit din gos
podărie atît în perioada cînd s-au 
însămînțat cele 120 ha cu floarea- 
soarelui, cît și acum cîteva zile, cînd 
s-a început însămînțatul porumbu
lui. Această lucrare este mult răma
să în urmă și în raionul Pitești. 
Consiliul agricol raional și unii spe
cialiști din gospodăriile colective nu 
au controlat la timp temperatura din 
sol.

In regiunea Argeș, timpul a de
venit prielnic și se poate lucra din 
plin, cu toate forțele. De aceea, or
ganele de partid și de, stat, specia
liștii din unitățile agricole au dato
ria să impulsioneze desfășurarea 
lucrărilor la însămînțatul porumbu
lui.

ia gospodăria colectivă Igriș un altul 
căra coceni, lucrări care se puteau 
face în bune condiții cu atelajele 
gospodăriilor.

Există toate condițiile ca însămîn
țatul porumbului să fie intensificat 
și în gospodăriile din zona de șes a 
raionului Lugoj. în timp ce colecti
viștii din Topolovățu Mare au în
sămînțat 120 ha cu porumb, cei din 
Chizătău, sat învecinat și cu condiții 
asemănătoare de climă și sol, nu au 
început semănatul.

★

Din constatările făcute pe teren cu 
ocazia raidului reiese că acolo unde 
există preocupare din partea orga
nelor și a organizațiilor de partid, a 
consiliilor agricole și a conduceri
lor unităților agricole, munca la se
mănat este bine organizată, obținîn- 
du-se rezultate bune. Este adevărat 
că, în unele părți, au căzut precipi
tații multe, ceea ce a împiedicat în
tr-o măsură executarea însămîn- 
țărilor. Dar în multe locuri pă- 
mîntul s-a zvîntat și unde a- 
cest lucru a fost urmărit în
deaproape s-a putut trece ' cu toate 
forțele la semănat. Timpul este des
tul de înaintat. Pentru a se putea 
face semănatul în epoca optimă este 
necesar să se organizeze cît mai bine 
munca cu tractoarele, repartizîn- 
du-le pe terenurile mai zvîntate. 
Consiliile agricole trebuie să ia mă
suri operative pentru executarea tu
turor lucrărilor agricole la timp și 
de calitate, condiție de mare însem
nătate pentru obținerea, în acest an, 
a unor recolte sporite la hectar.

SCÎNTEIA

M A T I I
»

mîne, funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior, Mi
nisterul Industriei 
de Mașini și conducători 
întreprinderi de comerț 
ziariști.

Construcțiilor 
ai unor 
exterior,

cu afaceri
Ar

Joi seara însărcinatul 
ad-interim al Israelului la București, 
Israel Haviv, a oferit o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a Israe
lului. Au luat parte loan Constant 
Manoliu, ministrul justiției, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, oameni de artă și cul
tură. Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai 
plomatic.

corpului di-
(Agerpres)

susținute îngrame ale concertelor 
perioada 1932—1946, fotografii origi
nale reprezentînd pe George Enescu 
în anii de studii la Paris, precum și 
afișe ale concertelor date la 
Școala normală superioară din Paris.

★

La încheierea unui instructaj de 
perfecționare a activiștilor culturali 
din stațiunile balneo-climaterice din 
țară, care s-a desfășurat timp de 10 
zile la Predeal, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a organizat 
joi o consfătuire cu reprezentanți ai 
unor organizații de masă, instituții 
culturale și sportive. Cu acest prilej 
au fost dezbătute probleme legate 
de îmbunătățirea activității cultural- 
artistice și sportive în stațiunile 
balneo-climaterice.

Ar
Se desfășoară penultima etapă a 

concursului pe țară al fotografilor 
amatori. în cadrul ei, consiliile re
gionale ale sindicatelor, antrenînd și 
pe membrii Asociației artiștilor fo
tografi din R. P. Romînă, organi
zează expoziții de fotografii, plian
te, albume, fotogazete, montaje și 
plicuri fotografice, diapozitive și dia- 
filme realizate de amatori. Ele înfă
țișează imagini de producție, oglin
desc frumusețile patriei, monumen
te ale naturii, localități istorice’ 
și puncte turistice, portrete etc. 
Pentru etapa finală — pe țară — 
juriile alcătuite din arhitecți, fo
tografi, critici de artă și activiști 
culturali, selecționează cele mai va
loroase fotografii care vor fi prezen
tate la expoziția republicană ce se 
organizează la București.

Sesiune de comunicări 
științifice

Joi și-a început lucrările, în aula 
facultății de științe juridice din Ca
pitală, a Vl-a sesiune de comunicări 
științifice a Institutului de cercetări 
chimice. Participă academicieni, pro
fesori universitari, specialiști din 
alte institute de cercetări din Capi
tală și din țară, precum și din între
prinderile industriei chimice. Ing. 
Aurel Groapă, secretar general în 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei, a salutat pe participanți și 
a trecut în revistă principalele reali
zări ale cercetătorilor de la 
ICECHIM. Acad. C. D. Nenițescu, 
președintele secției de științe chimi
ce a Academiei R. P. Romîne, a vor
bit apoi despre roadele colaborării 
dintre ICECHIM și institutele de 
cercetări ale Academiei R. P. Ro
mîne. Sesiunea își continuă lucrările 
pe secții.

(Agerpres)

’X

In sala FloreascaAlj Program de baschet
Astăzi, în sala sporturilor de la 

Floreasca se reiau întîlnirile din 
cadrul turneului final al campiona
tului republican feminin de baschet. 
în primul meci, de la ora 18, Rapid 
va juca cu Mureșul Tg. Mureș, în 
continuare disputîndu-se partida 
Voința București-Știința București.

Turneul final continuă sîmbătă și 
duminică tot în sala Floreasca, pro
gramul fiind completat cu mai 
multe jocuri din cadrul campiona-

ÎN CÎTEVA RÏNDURI
• Cele două meciuri disputate aseară în 

sala Dinamo, pentru campionatul masculin 
de baschet, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Rapid București—Politehnica 
Cluj 87—62 (47—29); Dinamo București — 
Siderurgistul Galați 81—56 (46—21).

e Peste 100 de alergători reprezentînd 
18 țări vor participa la Turul ciclist inter
național al Marocului, care se va desfășura 
între 17 aprilie și 3 mai pe un traseu în 
lungime de 2 576 km împărțiți în 16 etape. 
La competiție și-au anunțat participarea e- 
cliipe de cicliști din R. D. Germană, R. P. 
Polonă, Elveția, Norvegia, Spania, Luxem
burg, Franța, Belgia, Olanda, Danemarca, 
Suedia, Algeria, Tunis, Maroc și din alte 
țări.

O Campionatul unional de hochei pe 
gheață a programat derbiul : Dinamo 
Moscova-Ț.S.K.A. Hocheiștii dinamoviști au 
terminat învingători cu scorul de 5—4 
(3—3 ; 2—1 ; 0—0). Cu toate că a pierdut 
acest joc, echipa Ț.S.K.A. a intrat din nou 
în posesia titlului de campioană a țării.

O Sezonul internațional de fotbal se află 
în plină desfășurare. La Dortmund, în pre
zența a peste 42 000 de spectatori, Interna- 
zionale Milano a făcut meci nul : 2—2 
(2—2) cu Borussia Dortmund în cadrul se
mifinalelor „Cupei campionilor europeni".

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
QUEBEC 9 problemă nevralgică
U. S. News 8 World Report

Revista „U. S. NEWS AND WORLD RE
PORT" publică un articol consacrat ten
dințelor secesioniste din provincia ca
nadiană Quebec, în care se arată :

Divergentele ce despart pe canadienii 
de limbă franceză de canadienii care vor
besc engleza ameninfă din nou să zgu
duie uniunea provinciilor care a fost su
dată cu aproape un secol în urmă. Mino
ritatea de limbă franceză din Canada cere 
concesii importante din partea majorității 
care vorbește limba engleză. Cerințele 
minimale includ : condiții mai bune de 
muncă pentru canadienii de limbă fran
ceză— atît în posturile de stat cît și în a- 
faceri; o acceptare mai larga a limbii și 
culturii franceze în întreaga tară; recunoaș
terea unor drepturi și privilegii speciale 
pentru provincia Quebec, care constituie 
inima Canadei franceze. In cazul cînd 
aceste cerințe nu pot fi satisfăcute, con
ducătorii canadienilor francezi prevăd o 
mișcare pentru a 
Quebecului.

Quebecu! este 
cele 10 provincii 
de de la frontiera cu New England pînă 
la regiunea Arctică, avînd aproximativ 
aceeași suprafață ca Alaska. Peste un 
sfert din populația de 19 milioane a Ca-

dobîndi independența

cea mai mare dintre 
canadiene. El se întin-

Un vas petrolier a lovit podul peste lacul Maracaibo (Venezuela) — 
cel mai lung din America Latină — provocînd distrugerea podului. Ca

tastrofa s-a soldat cu mai multe victime omenești

București-Dinamo 
Știința’ București- 
(f) ; Steaua-Rapid

Crosul canotorilor

gulă, personalul vtrfurilor administrativo 
și funcționarii de stat superiori se recru
tează din rîndurile canadienilor de lim
bă engleză. Aceste oficialități sînt acuza- 

nadei locuiește tn această provincie și je că practică discriminarea față de func- 
pesfe 80 la sută dintre locuitori sînt de ționarii de limbă franceză, refuzînd pro- 
origină franceză... Primul ministru, Lester 
Pearson, a avertizat : „Dacă noi nu vom 
restabili și întări adevărata temelie a 
confederației —i posibilități egale, drep
turi egale și responsabilități egale •— noi 
am putea să nu reușim să menținem 
confederația 'knsăși. Intr-atît de serioasă 
este situația".

...Aproape toți canadienii da origină 
franceză sînt de părere că ei ar fi tre
buit de mult să aibă un alt tratament, pe 
cît posibil în cadrul confederației, dar 
dacă va fi necesar, în afara confedera
ției... De pe acum această problemă a 
dat naștere la violențe și vărsări de sîn- 
ge. In ultimele luni, secesioniștii au să- 
vîrșit acte de sabotaj și au aruncat bom
be pentru a se face publicitate în jurul 
revendicărilor lor. In ultimele săptămîni 
separatiștii au prădat depozite de arme, 
capturînd puști, mitraliere și muniții. Pa
tru organizații activează pentru crearea 
unui Quebec independent, despărțit de 
restul Canadei... Mulfi canadieni de ori
gină franceză se plîng mereu de 
faptul că promisiunea drepturilor egale 
pentru- grupul lor, înscrisă în articolele 
actului de constituire a confederației ca
nadiene din 1867, nu a fost ținută. Unii 
dintro ei doresc o nouă constituție care 
să pună capăt la ceea ce ei consideră 
drept o „cetățenie de gradul doi". Ca
nadienii de origină franceză se plîng în 
special de faptul că în guvern și în ac
tivitatea de afaceri ei au posibilități li
mitate de a obține angajamente. De re

DEPRETUTINDENI
una dintre cele mai importante des
coperiri ale secolului în domeniul 
artelor, conchide revista.

VICTIME ALE CICLONULUI

în urma ciclonului care s-a abă
tut la sfîrșitul săptămînii trecute a- 
supra regiunii Jessore din Pakistanul 
de est, și-au pierdut viața 400 de, 
persoane, iar 700 au fost rănite. 1 000 
de locuitori din această regiune sînt 
declarați dispăruți. Numai în trei 
ore ciclonul a distrus 25 de locali
tăți mici din această regiune. Orașe
le Narail și Măgură au suferit im
portante stricăciuni.

SENTINJA ÏN PROCESUL 
JEFUITORILOR TRENULUI 

POȘTAL LONDRA-GLASGOW

Postul de radio Londra anunță că 
s-a pronunțat sentința împotriva ce
lor care anul trecut au jefuit trenul 
poștal Londra-Glasgow, furînd 2,6 
milioane lire sterline. 7 dintre in
culpați au fost condamnați la 30 de 
ani -închisoare, alți 4 de la 20 la 25 
de ani și altul la 3 ani. Cu excepția

ÎNTRECERILE JUCĂTORILOR 
DE TENIS ROMÎNi SI SOVIETICI

Ieri după-amiază, pe terenurile 
clubului Progresul din Capitală, au 
început întîlnirile de antrenament 
dintre jucătorii fruntași de tenis de 
cîmp din R.P. Romînă și U.R.S.S. 
în cadrul întrecerii primelor for
mații, Ion Țiriac l-a învins cu 7—5, 
6—3, 6—3 pe Tomas Leyus, iar Pe
tre Mărmureanu a cîștigat cu 6—3,
3— 6, 6—3, 6—2 partida cu valorosul 
jucător sovietic Alexandr Metreveli. 
Meciurile dintre jucătorii forma
țiilor secunde s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Serghei Liha- 
ciov — Ilie Năstase 6—2, 6—4, 6—1; 
Gunther Bosch — Rudolf Sivohin
4— 6, 6—4, 9—7 (întrerupt la acest 
scor din cauza întunericului).

Voliștl bucureștenl la un antrenament pe Iacul Herăstrău

găsește într-o stare da 
punct de vedere econo- 
politic. Guvernul liberal 

condus de primul minis-

movarea lor.
Quebecul se 

fermentare din 
mic, cultural și 
(local — n.n.) 
tru Jean Lesage, a revenit la putere în 
provincia Quebec în 1962, obfinînd o 
majoritate mai puternică. El și-a desfă
șurat campania electorală sub lozinca 
„stăpîni în propria noastră casă* *,  Un mo
tiv major de nemulțumire îl constituia 
dominarea economiei acestei provincii 
de către canadienii de limbă engleză și 
de investitorii americani care posedă 
cele mai multe dintre marile companii 
situate în Quebec. Guvernul provinciei 
a expropriat recent 11 companii produ
cătoare de energie electrică ce aparțin și 
sînt controlate mai ales de canadieni 
care nu au origină franceză.

DESCOPERIREA UNEI OPERE 
DE MICHELANGELO I

în ultimul deceniu al secolului al 
XV-lea Michelangelo a lucrat în pa
latul și grădinile lui Lorenzo de 
Medici, unul din conducătorii Flo
renței, care organizase o academie 
de arte. După moartea lui Lorenzo 
în 1492, Michelangelo a cerut mînăs- 
tirii Santo Spirito din Florența per
misiunea de a studia cadavrele 
aflate la spitalul mînăstirii. în 
schimbul acestui privilegiu, tînărul 
artist — pe atunci în vîrstă de 18 
ani — a sculptat un crucifix de 
lemn pentru starostele mînăstirii.
Este singura sculptură în lemn cu
noscută Ca fiind creată de Michel
angelo. Cu începere din sec. al 
XVIII-lea, urma acestei opere s-a 
pierdut. După cum relatează revista 
americană „Life", savanta germană 
dr. Margrit Lisner, specialistă în 
crucifixe florentine, a izbutit să 
identifice crucifixul. Dacă dr. Lisner 
are dreptate — și dovezile pe care 
le prezintă ea au convins pe unii 
experți-de frunte — aceasta

tului masculin. Iată cum se vor dis
puta întîlnirile : sîmbătă (de la ora 
16) : Mureșul Tg. Mureș-Știința 
București ; Voința București-Rapid 
București ; Olimpia M.I.U.-Voința 
Tg. Mureș (m) ; duminică (de la ora 
8,30) : Voința București-Mureșul Tg. 
Mureș ; Știința 
București (m) ; 
Rapid București 
București (m).

Returul se ,va desfășura la 29 aprilie la 
Milano. Pe stadionul central din Glasgow, 
în semifinalele „Cupei cupelor”, Celtic 
Glasgow a dispus cu 3—0 (1—0) de M.T.K. 
Budapesta. în campionatul britanic, 
Swansea, Irlanda de nord a cîștigat 
3—2 (3—1) întîlnirea cu Țara Galilor.

în timp ce la bazele sportive nautice se 
fac ultimele pregătiri în vederea deschi
derii sezonului compefifional (s-au repa
rat și lăcuit ambarcajiunile, stăvilarele au 
fost ridicate pentru ca lacurile să cape
te nivelul normal de apă), sportivii par
ticipă la variate întreceri de verificare. 
Una dintre ele este și tradijionalul cros al 
canotorilor, care va avea loc în ziua de 
19 aprilie. Oficial, sezonul competifional 
nautic începe la 2 mai. Cu această ocazie, 
pe lacul Herăstrău juniorii și seniorii vor 
face demonstrafii și se vor întrece la 
probele caiac simplu și dublu, canoe, 
schit «ta.

*
In legătură cu aceeași problemă, 

ziarul f rancez „Le Monde" scrie : 
„Intr-un răstimp de 6 luni, intre 
autoritățile federale și cele ale pro
vinciei au avut loc două conferințe 
ministeriale, dintre care ultima s-a 
ținut săptămâna trecută în Quebec. 
Ele s-au terminat însă cu un eșec 
total și n-au izbutit decît să accen
tueze nemulțumirea de o parte și de 
alta, săpînd și mai mult șanțul foar
te larg care desparte poziția cana
dienilor de origină franceză de a- 
ceea a guvernului federal".

unui singur inculpat, care s-a recu
noscut vinovat, ceilalți 11 au decla
rat că vor face apel.

ÎNCONJURUL LUMII

Aviatoarea americană Jerrie Mock, 
în vîrstă de 38 ani și mamă a trei 
copii, s-a înapoiat miercuri în Sta
tele Unite, după ce a făcut încon
jurul lumii pe bordul unui avion 
monomotor. Ea a aterizat pe ae
roportul din Oakland (Califor
nia) după un zbor fără escală de 
peste 17 ore, venind din Honolulu, 
cea mai lungă etapă a călătoriei. 
„Cel mai greu lucru pentru mine a 
fost să rămîn trează“ — a declarat 
ea la sosire ziariștilor veniți în în- 
tîmpinare. Pentru a încheia circuitul 
în jurul lumii, Jerrie Mock, trebuie 
acum să zboare de la Oakland la 
Columbus (Ohio), aeroportul de 
unde a decolat la 19 martie pentru 
a străbate cei aproximativ 37 000 de 
kilometri.

AUTOMOBILE CU TELEFON

La Atena au început să funcțio
neze în mod experimental aparate 
telefonice instalate la bordul auto
mobilelor. Conducătorii auto vor 
putea, prin intermediul centralei te
lefonice din Atena, să comunice cu 
orice abonat din capitală sau pro
vincie.

CIOCNIRE PE MARE

Cargoul frigorifer italian „Verdi", 
cu un deplasament de 13 139 tone, 
s-a ciocnit joi dimineața în apropi
ere de portul Tanger cu nava liberi- 
ană „Pentelikon", cu un deplasa
ment de 24 502 tone.

ÎNTRE LOCOMOTIVE
Șl... BIVOLI

Pe unele linii de cale ferată din 
Chile circulă locomotive cu suliți. 
Sulița servește la apărarea împo
triva bivolilor care, nu se știe de 
ce, își aleg ca loc ele plimbare calea 
ferată. Această măsură de precauție 
nu este de loc exagerată : ciocnirile 
cu încăpățînatele animale care în
greunează circulația au dus de 
multe ori la catastrofe serioase.

Aseară pe micul ecran

Emisiune preolimpică 
de la Tokio

Telespectatorii din țara noastră au avut 
aseară posibilitatea să vadă o emisiune 
transmisă de la Tokio, orașul gazdă al 
celei de-a XVIII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice. A fost experimentată astfel 
prima legătură directă, prin intermediul 
satelitului „Telsfar II", a transmisiunilor 
de televiziune ce se vor face din Japonia 
în Europa in timpul Olimpiadei. Progra
mul de aseară a cuprins, printre altele, 
imagini luate dinfr-un elicopter care a 
zburat deasupra capitalei Japoniei. Au 
putut fi văzute Stadionul Olimpic, noua 
șosea suspendată care leagă aeroportul 
Haneda de centrul orașului etc. Totodată 
au fost transmise imagini filmate de la un 
antrenament de judo al sportivilor japo
nezi.
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L A GENEVA Primai spectifcol
al „Bapsadiei romîoe“ la Paris ti»

LUCRĂRILE COMISIEI
ECONOMICE 0. N. U
PENTRU EUROPA

GENEVA 16. Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, transmi
te : In continuarea lucrărilor Comi
siei economice O.N.U. pentru Euro
pa, miercuri au luat cuvîntul 25 de 
delegați, printre care reprezentanți 
el R.P. Romîne.

Vorbind despre activitatea comi
tetului pentru oțel, reprezentantul 
romîn Octavian Rădulescu a ară
tat că lucrările acestui organism 
prezintă interes pentru țara noastră, 
avînd în vedere că o parte din te- 
Jnaticile de lucru ale comitetului 
'corespund problemelor siderurgiei 
romînești în plină dezvoltare. Ară- 
tînd că organele competente din țara 
noastră vor sprijini șl pe mai de
parte toate acțiunile avînd ca scop 
extinderea cooperării economice 

’dintre țările membre în acest do
meniu. el a menționat necesitatea 
^dezvoltării schimburilor de vizite de 
studii, a intensificării .contactelor 
între instituțiile specializate și a 
participării experților din țările 
membre ale acestui comitet la di
verse reuniuni internaționale de 
specialitate.

în comitetul de gaze, reprezen
tantul R. P. Romîne, Ion Tache, re
ferindu-se la programul de viitor al 
comitetului, a prezentat observațiile 
delegației romîne, subliniind că 
este necesar să se acorde o atenție 
sporită problemelor economice și 
tehnice privind aspectele esențiale 
*le acestei ramuri industriale.

Reprezentantul țării noastre în 
comitetul pentru lemn, Victor Aldea, 
după ce a informat despre dezvol
tarea economiei forestiere și unele 
aspecte ale valorificării lemnului în 
!ara noastră, s-a referit la activita- 
ea de viitor a acestui organism.
Activitatea comitetelor pentru pro

blemele agricole, ale cărbunelui și 
pentru dezvoltarea comerțului au 
constituit joi obiectul dezbaterilor 
în Comisia economică O.N.U. pentru 
Europa.

Luînd cuvîntul, reprezentantul ță
rii noastre, Dumitru Albu, a vorbit 
despre măsurile luate de guvernul 
romîn pentru creșterea producției a- 
griculturli în R. P. Romînă. Vorbito-

rul s-a pronunțat în favoarea adîn- 
cirii colaborării internaționale și a 
schimbului de experiență între țări 
în ce privește sporirea producției a- 
gricole. Referindu-se la activitatea 
de viitor a comitetului, el a sugerat 
studierea problemelor folosirii în
grășămintelor chimice, combaterii 
buruienilor și dăunătorilor, extin
derii mecanizării și irigațiilor, creș
terii animalelor. El a recomandat, 
de asemenea, continuarea organizării 
vizitelor de studiu în diferite țări.

CONFERINȚA
PEHTRÜ COMERȚ
SI DEZVOLTARE

■>

mînești. Reprezentanții țărilor so
cialiste care au luat cuvîntul au sub
liniat că aceste state duc o politică 
de creștere în continuare a volumu
lui schimburilor lor cu toate țările 
în curs de dezvoltare.

In numele Pieței comune delega
tul Belgiei a arătat că multe din pro
punerile concrete ale țărilor în curs 
de dezvoltare vin în contradicție cu 
prevederile Tratatului de la Roma 
privind înființarea acestei grupări 
regionale.

Nemulțumirea țărilor în curs de 
dezvoltare față de poziția unor state 
occidentale industriale și-a găsit 
expresia în răspunsul delegatului 

a arătat necesitatea
schimbării prevederilor tratatului de 
la Roma, în vederea sprijinirii ce
rințelor țărilor în curs de dezvoltare.

PARIS (Prin telefon de la cores
pondentul nostru). — Pe marea sce
nă a teatrului Alhambra-Maurice 
Chevalier. în fața a 2 500 de specta
tori, ansamblul „Rapsodia romînă“ 
a dat joi seara primul său specta
col la Paris. Au asistat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
și numeroase personalități ale vie
ții culturale și .artistice, numeroși 
membri ai corpului diplomatic. O 
dată cu primele măsuri ale orches
trei și primii pași ai dansatorilor in
terpretând „Nunta de pe Someș“, în

sală au răsunat ropote de aplauze. 
Dansul călușarilor, Dansul moldove
nesc, cel al fetelor din Bobîlna, Ba
lada lui Ciprian Porumbescu, Ciocîr- 
lia, interpretată de Ionel Budișteanu, 
melodiile cîntate de Angela Moldo
van și Ion Cristoreanu, Damian 
Luca, Nicolae Băluță s-au bucurat 
de un mare succes. Publicul a reche
mat în repetate rînduri la rampă pe 
artiștii romîni. Televiziunea france
ză va filma în întregime spectacolul 
ansamblului pentru a-l retransmite 
in cadrul programelor sale.

Indiei, care CONGRESUL
DÉ ELIBEME ftÂfiDNALĂ

AL ALGERIEI

Cu prilejul aniversării 
nașterii lui N. S. Hrușciov 

7 7
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Amonfinn ADOPTAREA 
-JL-— UNOR MĂSURI 

PENTRU PROTEJAREA 
ECONOMIEI NATIONALE

Conferința Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare de la Ge
neva își continuă dezbaterile în ca
drul comisiilor. Miercuri după-amia- 
ză, în comisia a treia a fost hotărîtă 
crearea unui grup de lucru pentru 
transporturile maritime.

In comisia a patra continuă dis
cuțiile pe marginea dispozițiilor in
stituționale menite să contribuie la 
dezvoltarea comerțului internațional. 
In comisia a cincea sînt aproape de 
sfîrșit dezbaterile generale asupra 
problemei extinderii comerțului in
ternațional, și a grupărilor economi
ce. Numeroși vorbitori s-au pronun
țat în favoarea acordurilor comer
ciale pe termen lung și pentru abo
lirea diferitelor măsuri restrictive 
practicate de unele țări dezvoltate 
în comerțul lor cu țările în curs de 
dezvoltare. Expunerea de miercuri 
a reprezentantului R. P. Romîne, M. 
Petrescu, în această comisie, s-a 
bucurat de atenția participanților la 
lucrări. Președintele comisiei, pre
cum și reprezentanții unor delegații 
au apreciat că delegatul romîn a ex
pus o serie de elemente de un in
teres deosebit pentru lucrările co
misiei.

Joi, continuînd să examineze mă
surile de natură să ducă la abolirea 
obstacolelor și practicilor discrimina
torii în comerțul cu produse de bază, 
comisia numărul 1 a ascultat inter
vențiile unui mare număr de repre
zentanți. Se remarcă în primul rînd 
cererea insistentă a țărilor în curs 
de dezvoltare de a se lua măsuri 
pentru eliminarea piedicilor ce stau 
în calea dezvoltării exporturilor lor 
de produse de bază, dificultăți si
milare fiind întîmpinate pe unele 
piețe și la livrările unor produse ro-

ÏRATAÏiVELE
PENTRU dezarmare

GENEVA 16 (Agerpres), — In șe
dința din 16 aprilie a Conferinței 
celor 18 state pentru dezarmare, A- 
drian Fisher (Statele Unite) a pre
zentat unele amănunte asupra cu
noscutului plan american de „înghe
țare“, adică de sistare a producției 
și modernizării mijloacelor de trans
portare la țintă a armei nucleare.

Delegatul sovietic, Semion Țarap- 
kin, a declarat că propunerile 
americane nu conțin niciun ele
ment nou care să le facă accepta
bile. Reprezentantul sovietic a ară
tat că puterile occidentale nu s-au 
pronunțat încă asupra propunerii so
vietice privind reducerea efectivelor 
armate și a amintit de angajamen
tul asumat la Moscova în 1963 de 
către U.R.S.S., S.U.A. și Anglia de a 
continua examinarea problemei pri
vind încheierea unui pact de neagre
siune între țările participante la 
N.A.T.O. și la Tratatul de la Var
șovia.

Reprezentantul bulgar, K. Lukanov, 
a declarat că planul american de 
„înghețare“ ar trebui să se extindă 
nu numai asupra mijloacelor stra
tegice de transportare a armei nu
cleare, dar și asupra altor mijloace 
de transport, a rachetelor cu rază 
de acțiune mai mică, cît și asupra 
bombardierelor. Reprezentantul ce
hoslovac a vorbit despre necesitatea 
retragerii din Europa centrală a tru
pelor străine staționate în această 
zonă. Reprezentanții Canadei și Ita
liei au sprijinit planul american de 
„înghețare".

ALGER 16 (Agerpres). — La 
ger și-a început lucrările la 16 a- 
prilie primul Congres de după elibe
rarea țării al Frontului de Eliberare 
Națională al Algeriei. Cuvîntul de 
deschidere a' fost rostit de Ahmed 
Ben Bella, secretar general al Bi
roului Politic al F.L.N.

MARATON AL PĂCII
ATENA 16 (Agerpres). — Ziarul 

„Avghi“ relatează că în întreaga 
Grecie a fost difuzat un apel pen
tru organizarea unui Maraton al 
păcii la 10 mai. Apelul a fost sem
nat de diferite personalități.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
16 aprilie a sosit la Moscova Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C, C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., într-o vizită de prie
tenie cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a nașterii lui N. S. 
Hrușciov. Cu același prilej a sosit 
la Moscova Urho Kekkonen, pre
ședintele Republicii Finlanda. Au 
sosit, de asemenea, o delegație 
a C. C. al P. C. din Germania, în 
frunte cu Max Reimann, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Germania, și 
o delegație a P.C. din Finlanda, în 
frunte cu Viile Pessi, secretar gene
ral al P. C. din Finlanda.

Disputa de secole dintre Spania și 
Anglia a revenit de curînd în actuali
tate. Motivul acestei dispute este ve
chiul „măr al discordiei", Gibraltarul. 
Stăpînit înfîi de mauri și apoi de 
spanioli, Gibraltarul a devenit în 1714 
colonie engleză. Deși cu o suprafajă de 
numai 6 km pătraji și cu o populajie 
de 27 000 locuitori, alcătuită din spa
nioli și urmași ai genovezilor, „stînca" 
a prezentat întotdeauna, datorită așe
zării sale, o mare imporianjă strate
gică. Baza militară aero-navală engleză 
și-a înfipt aici rădăcini adinei.

Spania a adus de multe ori în dis- 
cujie problema Gibraltarului. în toam
na anului trecut, delegatul spaniol a 
cerut intervenjia Comitetului special al 
O.N.U., declarînd Gibraltarul „ o parte 
integrantă a Spaniei". Zilele acestea, 
„atacul" a fost lansat de Don Bias 
Pinar, avocat și fost director al Insti
tutului de cultură spaniolă. El a cerut 
să se intensifice protestele contra 
„uzurpării" stîncii de către Anglia, în- 
trucît — a declarat el — Gibraltarul 
a fost transformat intr-un „cancer eco
nomic". Se presupune că avocatul 
spaniol n-a reînviat din proprie ini
țiativă această problemă. De altfel,

declarațiile sale au fost reproduse pe 
trei coloane de „Arriba“, purtătorul 
de cuvînt al Falangei și de oficiosul 
„Ya". Potrivit lui Pinar, „cancerul 
economic" din Gibraltar îl con
stituie traficul de contrabandă care 
„afectează în mod fraudulos" ve
nitul visteriei spaniole. E1 a a- 
dăugat că dacă pînă acum s-a su
portat fluturarea unui steag străin pe 
o porțiune de teritoriu spaniol, „nu 
mai trebuie să se tolereze o stare de 
lucruri din care profită străinii, în 
dauna spaniolilor".

La Londra, reînvierea disputei s-a 
primit relativ calm. Singurul răspuns 
public a fost un articol din „Times", 
care, evident, îi acuză pe spanioli de 
intenții necurate. Ei nu vor nici mai 
mult nici mai puțin decît de a „deter
mina ruina economică a Gibraltarului", 
lucru pentru care „regimul generalului / 
Franco a încercat ani de-a rîndul să 
instituie o blocadă". „Times” scrie că 
englezii 
menea încercări ale franchișfilor 
că ele nu constituie decît „o 
ineficace în războiul rece dus 
posesiunii istorice a Angliei".

nu se înspăimînfă de ase- 
’ Ș‘ 
armă 
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PROBLEMA CIPRIOTA
• 1ER! SITUAȚIA S-A MENȚINUT CALMĂ ® MEDIATORUL O.N.U. 
VA PLECA LA ANKARA

Trupe ale forței O.N.U. în Cipru patrulînd intr-un sat din apropierea 
Nicosie!

Cu cîteva luni în urmă, populația 
neagră din Republica sud-africană a 
aflat că are în persoana primului mi
nistru Verwoerd un vajnic apărător 
al drepturilor sale. El a găsit în 
sfîrșit o „soluție finală a problemei 
rasiale'. Africanii se vor conduce 
singuri în cadrul unor rezervații nu
mite bantustane. Această „autoguver
nare" a fost aplicată concret în Trans
kei cu următoarele „avantaje" : Adu
narea legislativă nu poate schimba 
Constituția bantustanului, nu are voie 
să se pronunțe prin vot pentru înlătu
rarea primului ministru local, nu are 
voie să numească vreun ministru sau 
să adopte vreun proiect de lege decît 
cu aprobarea Pretoriei. Guvernul ban- 
tustanic nu controlează pe teritoriul 
său poliția, închisorile, apărarea, a- 
facerile externe, securitatea internă, 
vînzarea de arme și muniții, căile 
ferate, porturile, drumurile, poșta, 
comunicațiile, imigrarea, moneda și 
vămile. Deci, ducă cum se vede, 
mult trîmbițafa autoguvernare este 
de fapt o guvernare exercitată auto
mat și total de către guvernul ra
sist central. Adevăratul scop al far
sei bantustanelor este izolarea popu-

lafiei africane și concentrarea 
regiuni locuite numai de

ei tn 
negri. 

In acest scop s-a emis recent și 
un proiect de lege, care a fost apro
bat de Camera inferioară și înaintat 
senatului. Este vorba de votarea unei 
legi conform căreia muncitori negri 
care au lucrat o viață întreagă intr-un 
jinut, atunci cînd nu mai sînt apfi de 
muncă, pot fi mutafi într-o rezerva- * 
fie cu care nu au nici în clin nici în '■••• 
mînecă. Proiectul de lege se referă la, 
toți cei șapte milioane de africani, , 
care trăiesc în afara rezervațiilor. 
ternic lovifi vor fi acei africani care 
au pierdut orice contact cu viața tri
bală, trăind o viață întreagă în orașe.

împotriva acestei legi s-au ridicat 
multe voci. Referitor la amintitul 
proiect de lege, ziarul englez „Guar
dian" scrie că „încalcă înfr-o măsu
ră imensă libertatea și demnitatea 
fiecărui individ bantu. Legea este so
ciologic nesănătoasă — scrie zia
rul — deoarece duce la separarea 
familiilor. Ea dă puteri arbitrare, peri
culoase, unor funcționari fără a oferi 
în schimb o apărare legală. Legea 
intensifică controlul asupra muncito
rului african în așa măsură 
devine o simplă unealtă de

Urnele lui TrajlW®
încît el 
muncă".

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
Guvernul argentlnean a anunțat a- 
doptarea unor măsuri speciale pen
tru protejarea economiei naționale 
șl în scopul de a împiedica fuga ca
pitalurilor din țară. Una din legi 
prevede interdicția speculei cu de
vize străine, iar alta crearea unui 
consiliu special economic și social 
însărcinat cu normalizarea pieței in
terne și împiedicarea creșterii cos
tului vieții. Președintele Argentinei, 
Arturo Illia, a semnat aceste legi în 
virtutea puterilor speciale acordate 
de Congres. După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, un purtător 
do cuvînt al guvernului a declarat 
că aceste măsuri au fost luate de
oarece specula cu devize și fuga ca
pitalurilor din țară înrăutățesc 
tuația economică a Argentinei.

si-

BRASILIA 16 (Agerpres). — în 
prima cuvîntare rostită miercuri la 
Brasilia, cu ocazia investirii sale ca 
președinte, mareșalul Humberto 
Castelo Branco a declarat că în poli
tica externă noul guvern va respec
ta independența tuturor popoarelor 
lumii, și cere, în același timp, un 
respect absolut față de independen
ta și suveranitatea țării sale. Toto
dată el a arătat că guvernul brazi
lian se va strădui să întărească „a- 
lianțele tradiționale“. Pe plan intern, 
el a afirmat că guvernul va respec
ta constituția și își propune ca sar- 
cùii imediate dezvoltarea economică 
și progresul moral, educativ, mate
rai și politic al tării.

Miercuri s-a anunțat componența 
noului guvern al Braziliei. Ministru 
de război a fost numit generalul 
Artur Costa de Silva, ministru al 
marinei, amiralul Augusto Radema- 
ker, iar ministru al aviației, genera
lul Cerreia de Melo, Portofoliul Mi
nisterului Afacerilor Externe a fost 
încredințat lui Vasco Leitao da Cun
ha, un diplomat de carieră, iar cel 
al Ministerului de Finanțe lui Ota- 
vio Bulhoes de Carvalho, specialist 
în probleme financiare. In guvern 
sînt reprezentate principalele parti
de din Brazilia, cu excepția parti
dului muncii al fostului președinte 
Joao Goulart.

După cum transmite agenția U.P.I., 
noul ministru de externe, Leitao da 
Cunha, a declarat că „în prezent 
Brazilia nu intenționează să rupă 
relațiile diplomatice cu Cuba“.

Agenția Prensa Latina transmi
te că în statul Rio de Janeiro s-au 
produs ciocniri între sprijinitori ai 
fostului președinte Goulart și poliție, 
în urma cărora mai multe persoane 
*u fost arestate.

Implicațiile unei tranzacții comerciale
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Referindu-se la știrile potrivit că
rora între firma britanică „Steel and 
Co.“ și o misiune comercială cubană 
au loc negocieri în legătură cu li
vrarea către Cuba de macarale pro
duse de această firmă, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de stat a 
declarat că, în cazul în care ar fi 
vorba de livrarea unor piese de ori
gină americană, vor fi luate măsuri 
„pentru interzicerea livrării acestor 
produse“. După cum s-a mai anunțat, 
motoarele Diesel cu care sînt echi
pate macaralele sînt furnizate

firmei britanice de întreprinderea 
americană „Cummins Engine Co.".

Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
în prezent Departamentul de stat 
examinează informațiile obținute și 
a avut consultări 
britanice de la Washington în a- 
ceastă problemă. Vicepreședintele 
întreprinderii „Cummins Engine 
Co.“, menționează agenția France 
Presse, a declarat presei că societa
tea sa a înștiințat firma engleză că 
nu se va amesteca în tranzacția pro. 
iectată.

cu oficialitățile

NICOSIA 16 (Agerpres). — Din 
Nicosia se anunță că în general si
tuația din Cipru s-a menținut cal
mă. în 
capitala 
dent în 
schimb 
greci și 
calitatea Limassol 
schimb de focuri.

Referindu-se la 
cat de ciprioții turci prin deschide
rea focului împotriva trupelor ca
nadiene, un purtător de cuvînt al 
acestor trupe a declarat că după în
trevederile comandantului batalio-

cursul dimineții de joi, în 
țării s-a produs un inci- 

cursul căruia a avut loc un 
de focuri 
turci. De

între ciprioți 
asemenea, în lo- 
s-a înregistrat un

incidentul provo-

SIRIA Amănunte despre tulburările 
de la Hamah

16 (Agerpres). AuDAMASC 
devenit cunoscute unele amănunte în 
legătură cu răscoala care s-a pro- ■ 
dus miercuri dimineața în orașul 
Hamah din Siria. Tulburările au în
ceput, potrivit relatărilor presei liba
neze, ca urmare a reprimării unor 
demonstrații antibaasiste, care au a- 
vut loc în oraș marți după-amiază. 
Ciocnirile între demonstranți și po
liție s-au transformat în adevărate 
lupte de stradă care s-au soldat cu 
morți și răniți.

într-o conferință de presă ținută 
miercuri, ministrul sirian al infor
mațiilor a afirmat că la originea tul
burărilor s-ar afla acțiunile unor 
feudali deposedați de o parte din

pămînturile lor pe baza legii refor
mei agrare. Ministrul a precizat că 
circulația este complet interzisă în 
oraș, deși nu au mai fost înregistra
te tulburări, că majoritatea condu
cătorilor răscoalei au fost arestați și 
că sînt în curs percheziții pentru 
descoperirea unor depozite de arme 
și arestarea altor persoane răspun
zătoare de provocarea tulburărilor.

în urma ședinței extraordinare a 
guvernului sirian, consacrată exami
nării situației create după tulbură
rile din localitatea Hamah, la Da
masc a fost anunțată crearea unui 
tribunal special care a început pro
cesul persoanelor acuzate de a 
organizat răscoala.

Zanzsbsr: Demonstrație 
in sprâjinul politicii 
guvernului

ZANZIBAR 16 (Agerpres).— In 
Zanzibar a avut loc o mare demon
strație a populației în sprijinul ho- 
tărîrii guvernului Zanzibarului de a 
lichida baza americană pentru de
tectarea sateliților „Mercury“, aflată 
pe teritoriul țării.

Luînd cuvîntul în fața demonstran
ților, președintele Abid Karume a 
reafirmat intenția fermă a guvernu
lui de a traduce în fapt hotărîrea sa. 
Intr-o declarație dată publicității, 
Federația sindicatelor progresiste 
din Zanzibar sprijină întru totul ho
tărîrea guvernului. (Fotografia de 
mai jos: Populația din capitala țării 
își exprimă sprijinul față de hotă
rîrea guvernului republican).

nului cu conducătorii locali al cl- 
prioților greci și turci există spe
ranța ca liniștea să fie menținută în 
sectorul canadian.

NICOSIA 16 (Agerpres).— O dele
gație a Comitetului de coordonare a 
unui număr de 28 de organizații ci
priote a înmînat Iul Sakari Tuo
mioja, mediatorul O.N.U. din Cipru, 
un mesaj în care arată că singura 
cale justă pentru rezolvarea pro
blemei cipriote constă în a acorda 
independență totală insulei, ceea ce 
ar oferi cetățenilor posibilitatea de 
a-și rezolva singuri soarta, pe baza 
principiului autodeterminării.

La Ankara s-a anunțat că media
torul O.N.U. în Cipru, Sakari Tuo
mioja, va sosi vineri în capitala Tur
ciei într-o vizită de trei zile.

caz, 
care 
evo-

Recent s-a anunțat că actualul gu
vern dominican intenționează să adu
că în fața judecății doi polijiști și doi 
caporali, care mai de mult s-au aflat 
In serviciul lui Trujillo și au fost im
plicași, după cum se afirmă, în săvîr- 
șirea unor asasinate. Dar principalii 
stîlpl ai fostului regim continuă să fie 
scufijl de emoții. In orice 
chiar și răfuielile minore 
se pun la cale prilejuiesc
carea unor crime ale dictatorului Tru
jillo, asasinat In urmă cu trei ani, me
todele folosite de el pentru a-și li
chida adversarii de toate calibrele.

Presa a publicat o serie de dezvă
luiri despre împrejurările în care au 
fost comise crimele imputate ce
lor patru acuzați. La 12 martie 1956, 
dominicanul Jesus Maria de Galinez a 
dispărut în momentul în care se pregă
tea să intre într-o stafie de metrou din 
New York. După cum scrie revista vest- 
germană „Der Stern", el „a fost răpit 
de oamenii dictatorului Trujillo, îm
barcat pe avionul particular al aces
tuia, transportat și apoi omorît la Ciu
dad Trujillo (adică în capitala Santo 
Domingo, rebofezafă cîndva de dicta-

tor). „Se știe — scrie „New 
mes” 
internă" a oicrarurn iui irupuc, 
zentată ca dizertajie de doctorat Uni
versității Columbia ". Răzbunarea nu 
s-a lăsat mult timp așteptată. La 

cimitirul 
a fost în- 
corp ne
constatat 

a fost în- 
american 

fost loco-

York TI-
— că Galinez scrisese „o iste t 

a dictaturii lui Trujillo,

2 decembrie 1956, la 
Arroyo Salado din capitală 
gropat noaptea tîrziu un 
identificat. După cum s-a 
ulterior, In noaptea aceea 
gropat cadavrul aviatorului 
Gerald Lester Murphy. Un 
tenent dominican, care a lucrat în ca
drul închisorii serviciului militar de 
securitate din Santo Domingo, a dez
văluit, după cum scrie ziarul „New 
York Times", că Murphy a fost stran
gulat în închisoare. Corpul său a fost 
împachetat în pînză de sac și trans
portat de jeep-ul poliției în pozijie 
verticală, la cimitir. Documente desco
perite recent au arătat că Murphy a 
fost pilotul care l-a transportat pe Ga
linez în Republica Dominicană. La 
bordul avionului se mai afla și o soră 
de caritate. In scurt timp'a fost și ea 
asasinată.

al

SCURTE ȘTIR
L

ora- 
masă

LONDRA. Lordul primar 
șului Coventry a oferit o 
în cinstea delegației Sfatului popu
lar al orașului Galați. Lordul primar 
al orașului Coventry și președintele 
Sfatului popular al orașului Galați, 
în toasturile rostite cu acest prilej, 
au vorbit despre acțiunea comună de 
înfrățire a celor două orașe, în 
scopul înțelegerii internaționale și 
al păcii, al întăririi legăturilor din
tre popoarele romîn și englez.

ROMA. Miercuri a avut loc o 
dință a comisiei pentru afaceri 
terne a Camerei deputaților, în
drul căreia au început dezbaterile 
pe marginea proiectului de lege re
feritor la ratificarea Tratatului de 
la Moscova cu privire la interzice
rea experiențelor 
trei medii.

nistru, George Pompidou, i-a infor
mat pe membrii cabinetului despre 
rezultatele vizitei sale oficiale în 
Japonia. In timpul tratativelor, a 
arătat primul ministru, s-a constatat 
o deosebire de vederi între Franța 
și Japonia în problemele referitoare 
la Orientul îndepărtat și Asia 
sud-est.

de

27
va

șe- 
ex- 
ca-

nucleare în cele

NEW YORK.
Yemen a adresat
Organizației Națiunilor Unite în 
legătură cu violarea repetată a spa
țiului aerian al țării de către avi
oane engleze de la baza din Aden. 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a început miercuri „contac
te preliminare și în scop de infor
mare" cu reprezentanții Yemenului 
și Marii Britanii la O.N.U., pentru 
a vedea în ce măsură poate con
tribui la slăbirea încordării la fron
tiera dintre Yemen și Federația A- 
rabiei de sud.

Republica Arabă 
un nou protest

PARIS. Miercuri a avut loo o șe
dință a Consiliului de Miniștri al 
Franței în cadrul căreia primul mi-

FRANKFURT PE MAIN. La 
aprilie, 
începe 
lor de 
se vor afla Hermann Krumey, loc
țiitorul lui Eichmann în Ungaria, și 
Otto Hunsche. Ei sînt acuzați de a 
fi participat la deportarea și asasi
narea a 400 000 de persoane din 
Ungaria.

WASHINGTON. Cei patru media
tori federali care au fost însărcinați 
de guvernul american să contribuie 
la reglementarea conflictului dintre 
sindicatele lucrătorilor feroviari și 
societățile de căi ferate au prezen
tat miercuri un raport președintelui 
S.U.A. Potrivit declarației președin
telui Johnson, pînă în prezent nu a 
putut fi realizat nici un acord între 
cele două părți.

LEOPOLDVILLE. Potrivit relată
rilor agenției Associated Press, în 
ultima vreme au avut loc grave tul
burări în provincia congoleză Kivu. 
Un grup de partizani înarmați au 
atacat secția de poliție a municipa
lității Bagira, omorînd șase polițiști 
și rănind mai mulți funcționari ci
vili.

la Frankfurt pe Main 
un nou proces al criminali- 
război. Pe banca acuzaților

SALISBURY. Noul guvern sud- 
rhodesian și-a început activitatea cu 
un act represiv. El a decretat un 
ordin de instituire al domiciliului 
supravegheat pentru liderul african 
Joshua Nkomo și alți trei conducă
tori ai mișcării de eliberare națio
nală din Rhodesia de sud.

WASHINGTON. Dr. James Webb, 
directorul general al administrației 
naționale pentru problemele aero
nauticii și spațiului — N.A.S.A. — a 
declarat că Statele Unite vor între
prinde în luna iunie a doua încer
care de a obține fotografii televi
zate ale Lunii de la mică distanță.

NAIROBI. Guvernul Kenyei a 
hotărît să preia controlul deplin 
asupra Societății de radio și televi
ziune. Începînd de la 16 aprilie, 
Societatea de radiodifuziune „Ke
nya Broadcasting Corporation“ se 
va numi „Vocea Kenyei“.

COPENHAGA. Guvernul danez 
a hotărît ca alegerile parlamentare 
să aibă loc la 22 septembrie. Ulti
mele alegeri parlamentare din Da
nemarca au avut loc Ia 15 noiem
brie 1960.

KUALA LUMPUR. La Kuala 
Lumpur a sosit un reprezentant al 
forțelor armate aeriene neozeelande
ze pentru ca împreună cu guvernul 
malayez să elaboreze detaliile pla
nului de ajutor militar pe care Noua 
Zeelandă îl va acorda Federației 
Malayeze.
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