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In grafic 
la termen

Pe zeci de kilometri, Bistrița 
este astăzi un adevărat șantier. 
„Salba" de hidrocentrale se con
turează tot mai mult. Construc
torii și montorii noștri au termi- 

-nat și pus în funcțiune anul tre
cut cinci hidrocentrale : Pîngărați, 
Pia-ti;a Neamț, Zănești, Costișa și 
Buh .și. Pentru realizările obținu
te in 1964, grupul nostru de șan
tiere a fost distins cu Steagul 
roșu și diploma de întreprindere 
fruntașă pe țară în ramura cons
trucțiilor industriale.

Obiectivul principal al activi
tății constructorilor și montorilor 
a fost scurtarea duratei de execu
ție a lucrărilor. Cea mai mare a- 
tenție noi am acordat-o organiză
rii temeinice a muncii la fiecare 
punct de lucru. La indicația comi
tetului de partid au fost organi
zate brigăzi specializate de cons
tructori. Lucrările s-au desfășurat 
în „lanț", brigăzile trecînd să lu
creze de la o hidrocentrală la alta' 
potrivit succesiunii fazelor prevă
zute în grafice.

Concomitent cu aceasta, pe șan
tiere s-au introdus noi mijloace 
de mecanizare a muncii, iar me
todele avansate de lucru au fost 
larg extinse. La săpături s-a atins 
un grad de mecanizare de 97,9 la 
sută, față de 94 la sută cît era 
planificat, iar la prepararea be- 
toanelor — 100 la sută. La exe
cuția batardourilor au fost înlo
cuite palplanșele metalice cu gel- 
beton. Prin aplicarea acestei me
tode, pe șantierul hidrocentralei 
de la Racova, productivitatea 
muncii a crescut de două ori, iar 
cheltuielile pentru etanșare s-au 
redus la jumătate. Noua metodă 
a fost extinsă anul acesta și pe 
șantierele de la Gîrleni și Bacău. 
Cu bune rezultate s-au folosit 
și alte procedee de execuție. Ele 
și-au dovedit eficacitatea în re
ducerea duratei de execuție a lu
crărilor. Hidrocentrala de la Bu- 
huși a fost predată Ia montaj cu 
18 zile mai devreme, iar cea de 
la Gîrleni cu 11 zile.

în acest an grupului nostru de 
șantiere îi revine sarcina să dea 
în funcțiune hidrocentralele de 
la Vaduri, Racova, Gîrleni și să 
predea la montaj centralele și 
stăvilarele de la Bacău I și Ba
cău II. Bizuindu-ne pe experi
ența acumulată și pe posibilități
le de care dispunem, colectivul 
nostru s-a angajat, între altele, 
să termine lucrările de cons
trucții de ta hidrocentrala Vaduri 
cu trei luni mai devreme și să 
predea Ia montaj stăvilarele 
la Bacău I și Bacău II cu 10 
înaintea datelor nrevăzute

Rezultatele obținute de la
ceputul anului și pină in prezent 
ne întăresc convingerea că — 
vom respecta cuvîntul dat. 
nul producției globale pe 
mestrul I a fost îndeplinit 
10 zile mai devreme. In această 
per'iadă au fost excavați 533 000 
me de pămînt și s-au turnat 
36 000 mc de beton, asigurîndu- 
se o calitate corespunzătoare a 
lucrărilor. Pe șantierul hidrocen
tralei de la Vaduri, lucrările de 
betonare a camerelor de încăr
care și cele de la bazinul de li
niștire sînt într-un stadiu avan
sat. înaintea graficului se află și 
lucrările tie pe șantierul hidro
centralei Bacău I

Dezvoltînd experiența 
dită, constructorii și 
noștri sînt hotărîți să 
funcțiune la termen noile obiec
tive hidroenergetice de pe Valea 
Bistriței

Ing. Aurel ROȘU 
șeful grupului de șantiere 
Bistrița-aval

de 
zile

în-

ne 
Pla- 
tri-
cu

dobîn- 
montorii 
dea >n

Ca o prețuire a rezultatelor ob
ținute anul trecut, colectivul de
poului nostru a primit, nu de 
mult, Steagul roșu și diploma de 
unitate fruntașă în întrecerea 
socialistă pe țară în ramura 
transportului feroviar.

In 1964 noi am realizat pla
nul cu 10 zile mai devreme, res- 
pectînd pe deplin condițiile de 
siguranță și de regularitate a 
circulației. Principalul indicator 
al planului — tone brute echi
valente transportate — a fost 
depășit cu 6,6 la sută. In între
cerea socialistă, accentul a fost 
pus pe respectarea programului 
de circulație a trenurilor și re- 
morcarea de trenuri cu tonaj 
sporit. Tonajul mediu de pe un 
tren de marfă a crescut cu 1,2 
la sută. Concomitent a fost re
dus simțitor consumul specific de 
combustibil; eu cele peste 2100 
de tone economisite pot fi re
morcate circa 440 perechi de 
trenuri de marfă pe distanța Ga
lați — Făurei.

A fost mărită capacitatea de 
remizare a locomotivelor și s-a 
îmbunătățit mult calitatea re
parațiilor și reviziilor. Atit anul 
trecut, cît și în răstimpul ce s-a 
scurs din acest an, planul de re
parații a fost integral îndeplinit, 
iar defecțiunile în termenul de 
garanție s-au redus simțitor.

Toate aceste realizări s-au 
obținut cu contribuția întregului 
colectiv. în întrecere s-au re
marcat numeroși muncitori. Pe 
panoul fruntașilor în producție 
figurează numele mecanicilor Du
mitru Ștefan, Vasile Zissu, Gri- 
gore Jelesneac și ale altora, care 
își depășesc sistematic planul de 
transport și întrețin în bună stare 
de funcționare locomotivele.

Realizările de pînă acum, ex
periența dobîndită constituie o 
bază temeinică pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate 
pe 1965. Planul pe primul trimes
tru a fost îndeplinit și depășit, 
întreaga noastră activitate urmă
rește. în continuare, satisfacerea 
tuturor cerințelor privind trans
portul pe calea ferată, în condi
țiile asigurării unei regularități 
și siguranțe depline a circulației. 
Angajamentele luate în întrece
rea socialistă pe anul în 
prevăd, printre altele, 
rea planului anual cu 
devreme. Alt obiectiv 
mentelor noastre îl 
prelungirea cu 20 la sută a du
ratei de funcționare a locomoti
velor între două reparații. Cu 
perseverență ne ocupăm acum 
de aplicarea măsurilor tehnico- 
organizatorice stabilite în vede
rea realizării ritmice a planu
lui. împreună cu unitățile de 
mișcare, studiem în 
posibilitatea utilizării 
dicioase a parcului 
motive la serviciile 
găsirii de noi căi pentru redu
cerea orelor de staționare și a con
sumului de combustibil. Ne-am 
propus ca pină la sfîrșitul aces
tui an, prin instruiri și demon
strații practice organizate la 
școala personalului, mai mult de 
95 la sută dintre mecanicii de
poului să fie pregătiți pentru .a 
conduce trenuri cu tonaj sporit.

Distincțiile primite bucură în
tregul colectiv, dar în același 
timp ne obligă să fim mereu, prin 
munca ce o desfășurăm, la înăl
țimea sarcinilor importante care 
stau în fața sectorului de trans
porturi pe calea ferată.

Dumitru BRATOSIN 
Depoului C.F.R. Galați

curs 
indeplini- 

15 zile mai 
al angaja- 
constituie

prezent 
mai ju

de loco- 
auxiliare.

(pag. a lll-a)
fenomen astro- 
îl constituie a- 
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Pe șantierul de îndiguire și desecare Prundu-Greaca Foto : Gh. Vințilă

HIDROAMELIORAȚII 1965
Apele rîurilor noastre oferă posibili

tăți largi pentru satisfacerea unor nevoi 
multiple : alimentarea cu apă a popu
lației și a industriei, irigarea culturilor 
agricole, producerea de energie, dez
voltarea pisciculturii etc. Lăsate însă la 
voia naturii, apele pot avea efecte dis
tructive : inundă terenurile aflate în zo
nele mai joase și erodează pe cele 
situate în pantă. De aceea, stăpînirea 
și amenajarea cursurilor de apă prin 
lucrări de scoatere de sub inundații și 
de eliminare a excesului de umiditate 
prezintă o importanță deosebită.

Lucrările de amenajare a cursurilor de 
apă dau posibilitatea să se valorifice 
pentru agricultură însemnate suprafețe 
fertile, dar folosiie intermitent și cu pro
ducții scăzute. Sub acest aspect, luncile 
rîurilor interioare și în primul rînd 
lunca inundabilă a Dunării, a cărei 
lățime ajunge, în unele locuri, pînă la 
28 km, constituie o rezervă impor
tantă pentru creșterea suprafețelor 
arabile. Pe baza sarcinilor trasate de 
partid și guvern, în lunca Dunării se 
desfășoară o acțiune amplă de punere 
în valoare a unor suprafețe mari de 
teren expuse inundațiilor. Aici, în ul
timii doi ani au fost îndiguite 13 incinte 
cu o suprafață de 224 000 ha. In acest 
scop s-au executat 496 km de dig cu 
un volum de 32 milioane metri cubi 
de terasamenfe. La adăpostul digurilor 
s-au executat lucrări de desecare pe 
o suprafață de 30 000 ha, acțiunea 
confinuîr,du-se pe alfe 140 000 ha. 
Totodată s-au defrișat circa 7 000 ha 
pădure. Pe terenurile date în cultură în 
primăvara anului 1964 s-au obținut 
recolte mari. Astfel, pe o suprafață de 
60 000 ha cultivată cu porumb produc
ția medie a depășit 4 000 kg la ha.

Planul pe anul 1965 prevede creș
terea volumului lucrărilor de 
ameliorați, cu circa 60 la sută 
anul 1964. In acest an, în lunca 
se vor îndigui 4 incinte noi : 
Nedeia-Jiul, Potelu-Corabia, 
Suhaia-Zimnicea și Borcea de Jos com
partimentul III, în suprafață totală de 
60 000 ha. Pe Prut, la Albița-Fălciu se 
îndiguiește o suprafață de 18 600 ha.

Gheorghe HOSSU 
președintele Comitetului de Stat 

al Apelor

Tn total, în acest an se îndiguiesc 
78 600 hectare. De asemenea, s-a 
prevăzut terminarea și darea în func
țiune a lucrărilor de desecare și ame
najare interioară în incintele îndiguite, 
pe o suprafaja de 60 000 ha, continua
rea acțiunii de desecări începufă pe 
alte 43 000 ha și atacarea de noi lucrări 
de desecare și amenajare interioară pe 
circa 125 000 ha. O mare atenjie se a- 
corda extinderii irigațiilor. Planul pe 
1965 prevede amenajarea în gospodă-

plasare de 
care grupă 
ateliere semifixe și mobile precum și 
de mașinile, uneltele și sculele ne
cesare pentru executarea întreținerii, 
depanării și reparațiilor la utilaje. A- 
ceastă formă de organizare a permis 
mecanizarea complexă a tuturor fazelor 
și operațiilor care compun lucrările 
terasiere. Astfel, digurile executate cu 
screpere avînd capacitatea cupei de 6 
metri cubi se compactează prin circu
lația 
prin 
oaie1 
zerelor.
experiența lipsea aproape cu desăvîr- 
șire, se execută mecanizat, utilizîndu-se

la un șantier la altul. Fie- 
dispune, de asemenea, de

tractoarelor care le tractează și 
cilindri compresori „picior de 
și se finisează cu ajutorul buldo- 

Defrișările, domeniu în care

• IN DOI ANI 224000 HECTARE INDIGUITE IN LUNCA DUNĂRII
• 4 000 KG. PORUMB LA HECTAR PE 60 000 HECTARE 
DIN „BALTĂ" • IN ACEST AN ÎNCĂ 78600 HECTARE INDIGUITE
• MECANIZAREA LUCRĂRILOR PE ȘANTIERE

hidro- 
față de 
Dunării 
Bechet- 
Seaca-

riile agricole de stat a unei suprafețe 
de 23 000 ha.

Realizarea în 
lucrărilor de hidroameliorații cere 
partea muncitorilor, tehnicienilor și 
ginerilor din unitățile Comitetului 
Stat al Apelor un efort deosebit, 
muncă perseverentă de zi cu zi. 
prima perioadă a anului se vor exe
cuta lucrări de evacuare a apelor din 
incintele îndiguite pentru asigurarea 
luării in cultură a 21 000 ha și darea 
în exploatare a amenajărilor și reame- 
najărilor pentru orezarii. De îndată ce 
nivelul apelor Dunării va permite, se va 
trece la îndiguirea celor cinci incinte.

Pentru executarea lucrărilor de îndi
guiri și amenajăH^ interioare au fost 
create unități specializate. Aceste uni
tăți — grupe de utilaje — lucrează 
independent, pe baza unui plan pro
priu, și au mobilitatea necesară de de-

termenul prevăzut a 
din 
în
de 
o 
In

tractoare pe șenile echipate cu dispo
zitive speciale.

Față de marea concentrare de utilaje 
terasiere de pe șantierele de hidro
ameliorații, care dau posibilitatea ca 
aproape toate lucrările să fie mecani
zate, problema principală rămîne, în 
continuare, folosirea cu randament spo
rit a acestor mașini, reducerea la mi
nimum a timpilor neproductivi. Rezer
vele pentru creșterea productivității 
muncii, pentru atingerea și depășirea 
indicatorilor planificați, atit la screpere 
cît și la excavatoare, sînt departe de a 
fi epuizate. O importanță deosebită 
pentru atingerea acestor obiective are 
ridicarea continuă a calificării munci
torilor, finind seama de faptul că 
majoritatea lor sînt tineri care muncesc 
cu utilaje noi. Paralel cu organizarea 
exemplară a proceselor de muncă, in
ginerilor și maiștrilor de pe șantiere le

revine sarcina de a sprijini în mai 
mare măsură pe manipulanfii de utilaje 
în însușirea cunoștințelor și a metode
lor de lucru cu utilajele de înaltă 
tehnicitate pe care le mînuiesc.

Condițiile specifice din lunca Dună
rii, caracterizate prin mobilitatea fron
tului de lucru și prin izolarea de cen
trele populate, ridică probleme deo
sebite privind cazarea și alimentarea 
muncitorilor. Există o grijă permanentă 
pentru amenajarea în cît mai bune con
diții a vaselor și remorcilor-dormitor, 
a cantinelor mobile precum și organi
zarea, în timpul liber, a unei activități 
cultural-educative cît mai bogate.

Extinderea irigațiilor și introducerea 
unor metode noi cum este irigarea 
prin aspersiune, folosindu-se conducte 
îngropate necesită o pregătire temei
nică a condițiilor de executare a aces
tor lucrări. Cercetătorii și proiectanfii 
sînt chemați șă dezvolte studiile cu pri
vire la regimul și tehnica irigațiilor. Co
mitetul de Stat al Apelor se preocupă 
de pregătirea muncitorilor necesari 
pentru aplicarea noilor metode, printre 
care sudori, instalatori, monfori etc.

O importanță mare prezintă lucrările 
de întreținere și exploatare a sisteme
lor date în funcțiune. Trecerea la va
lorificarea intensivă, într-un ritm rapid 
a terenurilor din lunca Dunării a ne
cesitat introducerea unor sisteme noi 
de exploatare și întreținere a comple
xelor hidrotehnice. In locul vechiului 
sistem bazat aproape exclusiv pe mun
ca manuală, se introduce mecanizarea 
operațiilor de întreținere. De aseme
nea, noile unități sînt dotate cu insta
lațiile necesare pentru controlul reali
zării parametrilor proiectați. Exploa
tarea urmează a fi asigurată de echipe 
mobile de muncitori și operatori care 
vor ține legătura cu cenirele de ex
ploatare prin radiotelefonie.

Experiența dobîndită pînă acum în 
acțiunea de scoatere de sub inundații 
și punere în valoare a terenurilor din 
lunca Dunării, mijloacele puse la în- 
demînă de stat, priceperea și elanul 
de care dau dovadă cadrele de munci
tori, ingineri și tehnicieni constituie 
garanția îndeplinirii cu succes a sarci
nilor trasate de partid privind gospo
dărirea rațională a apelor și folosirea 
intensivă a pămîntului prin lucrările de 
hidroameliorații.

Cel mai interesant 
nomic al acestei luni 
propierea relativă a 
de Pămînt. Depărtarea dintre noi și 
planeta „vecină" se cifrează în mod 
obișnuit la 200—400 milioane de ki
lometri. Luna aceasta, Marte a ajuns 
la 98 000 000 km de Pămînt. Apropie
rile relative dintre cele două planete 
au loc în medie cam la 2 ani și 2> 
luni. Firește, perioadele de apro
piere maximă, care durează 3—4 luni 
și în care distanta Pămînt-Marte se 
micșorează sub 120 000 000 km, sînt 
folosite pentru observații științifice. 
La fiecare 15 ani (uneori 17 ani), 
Marte se apropie de Pămînt chiar 
pînă la 57 000 000 km. Acestea sînt 
așa-numitele opoziții mari. Ultima a 
avut loc în septembrie 1956, iar vii
toarea se va produce în august 1971.

Cercetările începute încă din ia
nuarie vor continua pînă spre sfîrși- 
tul lunii mai. S-au obținut pînă acum 
unele date cu privire la topirea calo
tei polare nordice a planetei.

La Observatorul astronomic 
Iar din București observațiile 
ceput în februarie. Imaginea 
raia înfățișează aspectul planetei la 
15 martie, orele 20 și 10 minute. Se 
văd numeroase pete întunecate — re
giuni presupuse a fi acoperite cu 
vegetație. Pata albă de pe marginea 
inferioară este calota polară nordică, 
iar zoneie înconjurate cu puncte re-

popu- 
au în- 
alătu-

prezintă nori de pulbere și praf. Ima
ginea a fost obținută cu ajutorul lune
tei de 150 mm diametru a Observato
rului, folosindu-se un ocular 
mărește de 300 de ori.

După cum s-a mai anunfat, in 
1965, pe lingă planeta Marte
trece două nave cosmice: Mariner 4 
și Sonda 2. Cînd cele două nave vor 
transmite fotografiile și datele culese, 
rezultatele măsurătorilor vor putea fi 
comparate cu cele culese pe Pămînt.

care

iulie 
vor

Case demontabile
Pentru a crea posibilitatea unui nu

măr cît mai mare de cetățeni să-și asi
gure pe cont propriu mijloace de cazaro 
în timpul concediului de odihnă sau în 
alte ocazii, la Institutul de cercetări fo
restiere s-au realizat case demontabile 
din elemente prefabricate din lemn. 
Durata asamblării unei case nu de
pășește 60 de minute. Unul din 
tipurile de casă este prevăzut cu două 
paturi și un dulap care poate fi utilizat 
și ca masă. La acest tip de casă se 
poate face o anexă unde se pot instala 
un aragaz, un spălător. Strînse, elemen
tele pentru o asemenea casă formează 
un pachet de 2 m lungime, 1,6 m lăți
me și 0,45 m înălțime, cu o greutate de 
300 kg. puțind fi transportată pe un 
șasiu de către un autoturism. Costul 
unei asemenea case este de 4 000—, 
6 000 lei.

...Ca un adevărat semafor al 
‘anotimpurilor, echinocțiul de pri
măvară a dat cale liberă frumo
sului. Și chiar dacă vremea mai 
joacă feste previziunilor meteoro
logice, natura n-a uitat că a 
bătut ceasul zilelor senine, al po
milor înmuguriți și al acțiunilor 
gospodărești.

în cea din urmă duminică a lui 
mărțișor, cartierele bucureștene — 
și nu numai ele — se înfățișau în 
plină efervescență. Milioane de 
flori îmbobocite sub soarele sere
lor sînt plantate de cetățeni, în 
frunte cu noii lor deputați, în 
preajma marilor complexe arhi
tectonice, ele însele uriașe flori, 
împodobind ca un brîu orașul. De 
asemenea, florile întîmpină trecă
torii cu zîmbetul lor vesel de la 
balcoane și ferestre. Orașele și sa
tele care au cucerit anul trecut 
locuri fruntașe în întrecerea pen
tru buna gospodărire și înfrumu
sețare și-au asigurat, deopotrivă, 
succesul prin numărul de petunii 
și trandafiri și prin larga, entu-

Startul primăverii Foto : A. Cartojan

Revaccinarea
antipoliomieliticâ

Tn întreaga țară se va desfășura 
între 31 martie și 3 aprilie acțiunea 

a 
copiilor în vîrstă de 15 luni pînă la 

la

de revaccinare antipoliomieliticâ

7 ani. Revaccinarea se va face 
dispensarele circumscripțiilor teri
toriale prin administrarea de vaccin 
în picături produs la Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino" din Capitală.

LA APELUL
S. O. S

INSTANTANEE

Nu numai florile
ziasta participare a maselor la 
activitatea obștească.

Anul acesta, suprafața spațiilor 
verzi crește în întreaga țară. Deși 
frumosul nu poate fi măsurat, cî- 
teva cifre sînt elocvente. Zestrea 
Galațiului se va îmbogăți cu noi 
parcuri în preajma proaspetelor 
ansambluri de locuințe Țiglina 11, 
Mazepa, zona grădinii publice și 
faleza de la Dunăre. Se va extin
de zona verde la Timișoara, Arad 
Reșița, Lugoj, Buziaș. Ulițele sa
telor dobrogene ori maramureșe
ne se înveșmîntează în straiul 
nou al verdeții și florilor, locuito
rii făcîndu-și un titlu de mîndrie 
de-a fi fruntași în buna gospodă
rire a comunelor

Așa cum o singură rîndunică nu 
înseamnă primăvară, nici milioa-

nele de flori nu justifică ele sin
gure grija pentru frumos, pentru 
bunul obștesc, respectul acordat 
conviețuirii în comun. Cit de ana
cronice par — prin cauzele care 
le fac încă necesare — acele mici 
inscripții de pe tăblițele parcu
rilor „Nu căleați pe iarbă" sau 
„Nu rupeți flori. Amendă 5 lei". 
Ca și numele unor îndrăgostiți 
scrijelite pe trunchiurile copaci
lor. Pe obrazul unui cartier apar ca 
niște pete rufele atîrnate inestetic 
la balcoane sau geamurile unde 
locul perdelelor l-au luat, „provi
zoriu", foile de ziar. într-un ma
gazin de confecții de pe Calea 
Griviței, vitrinerii au aranjat cu 
mult gust mărfurile specifice 
sezonului, într-un decor inspirat.

dar vînzătorii îi întîmpină pe 
clienți cu aceleași figuri glacia
le, crispate parcă de gerul lui 
ianuarie, tn aceste locuri, primă
vara își face drum cu greu, ca și 
pe șantierele de locuințe din 
Balta Albă și Calea Dorobanți
lor din București, din Valea Mo- 
trului și Pitești unde molozul și 
neorînduiala, acoperite o vreme 
de omătul iernii, se înfățișează 
acum dizgrațios privirilor. Anul 
trecut, a rulat pe ecrane filmul 
documentar „Casa noastră ca o 
floare", secvențele lui oglindind 
grija maselor de oameni ai mun
cii pentru avutul obștesc. într-un 
fel, filmul poate fi socotit o cal
dă chemare adresată fiecărui ce
tățean de a se socoti gospodar 
harnic și priceput al casei, car
tierului, satului sau orașului în 
care trăiește.

Multicolorele inflorescențe în
veselesc străzile, balcoanele, 
parcurile. Dar nu numai ele în
seamnă primăvară...

Ion MARGINEANU

Vîntul, ploaia și ceața groasă care 
au învăluit zilele trecute coasta 
romînească a Mării Negre au îngre
uiat navigația. In condiții de vizibili
tate redusă, nava „Noutsi’, sub pa
vilion liberian, care se apropia de 
portul Constanța, cu o încărcătură 
de minereu, a eșuat pe un platou de 
piatră, la o distanță de circa o milă 
marină în larg, în dreptul portului 
turistic Tomis. Loviturile primite la 
bordaj au produs spărturi sub linia 
de plutire a navei. Apa a inundat 
sala mașinilor, lăsînd nava fără po
sibilități de manevrare, de încălzire 
și iluminare. La apelul de ajutor 
primit din partea echipajului navei 
avariate, căpitănia portului Constan
ța a trimis la fața locului pilotina 
„Năvodari' sub comanda lui Ilarion 
Hripaciov. în condiții grele, pe o 
mare agitată, echipajul pilotinei ro- 
mînești, cu ajutorul altor marinari 
pricepuți de la căpitănia portului, 
printre care Val Săvulescu și Gh. 
Popescu, a efectuat într-un timp 
scurt operația de salvare a tuturor 
celor 24 de membri ai echipajului 
navei străine.

Un nou atac al aviației 
americane 
împotriva R. 0. Vietnam

Avioane de luptă cu 
ricane au bombardat 
teritoriul R. D. Vietnam. Agențiile 
de presă au transmis, din multe 
părți ale globului numeroase protes
te împotriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam. (Citiți telegra
mele în pag. a IV-a).

Sudqn încheierea

reacție ame- 
din nou ieri

cerilor externe al R.F. Germane, o 
scrisoare de protest împotriva in
tenției guvernului 
tine la 7 aprilie 
dental, care nu 
R.F.G., o ședință 
destagului.

Indonezia

de la Bonn 
în Berlinul 
face parte 
plenară a

de a 
occi- 

din 
Bun-

Naționalizarea unor 
plantații de cauciuc

conferinței „mesei rotunde*4
După două săptămîni de dezba

teri, conferința ,pnesei rotunde" de 
la Khartum și-a încheiat lucrările 
luni seara. în comunicatul final a- 
doptat de liderii politici din nordul 
și sudul acestei țări se arată că ei 
„au ajuns la convingerea că recon
cilierea națională constituie o nece
sitate" și că „problemele regiunilor 
din sudul țării pot fi rezolvate nu
mai pe cale pașnică și democratică"

Guvernul Indoneziei a hotărît să 
naționalizeze opt plantații de cau
ciuc din Iawa de est, aparținînd u- 
nor companii britanice. De aseme
nea, au fost confiscate bunurile a- 
parținînd companiei britanice „Hol
ding Company", care s-a ocupat cu 
operațiuni ilegale de valută.

UN PROTEST Jl R. 0. GERMANE
Lothar Bolz, ministrul afacerilor 

externe al R.D. Germane, a trimis 
lui Gerhard Schroder, ministrul afa-

CONFERINȚA LATINO-AMERL 
CANÂ PENTRU AGRICULTURĂ ȘI 
ALIMENTAȚIE, organizată sub auspi
ciile F.A.O. (Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură), care s-a deschis la 13 martie a 
luat sfîrșit. Rezoluția finală a conferinței 
subliniază necesitatea modificării struc
turilor agricole ale țărilor latino-ameri- 
cane, a realizării de reforme agrare de 
către fiecare din aceste țări.

TELEGRAMA
F'xcplpntpî Cyalp

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE ROM1NE

BUCUREȘTI
Foarte mișcat de urările amabile pe care mi le-ați adresat cu oca

zia sărbătorii naționale, rog Excelența Voastră să 
mele foarte călduroase. primească mulțumirile

Atena CONSTANTIN 
rege
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mai sudicZimnicea. Cel 
punct al țării. întindere de pă- 
mînturi înfrățite cu Dunărea în 
cimpia largă a Burnuzului, tă
iată la mijloc de albia firavă a 
rîului Vedea.

Zimnicea. Un raion în plină 
dezvoltare : 29 de cooperative
agricole de producție, trei gos
taturi, un S.M.T. Politica înțe
leaptă a partidului nostru de 
transformare socialistă a agri
culturii și de creștere continuă 
a producției agricole a rodit 
din plin și în acest raion din 
sudul țării.

Vă prezentăm cîțiva dintre 
oamenii care prin eforturile lor 
au contribuit la schimbarea în
fățișării acestor locuri.

DOI TINERI LA ÎNCEPUT DE DRUM

țațe cu hibrid. După el, puteai să le 
pui cruce. Era pe la seceriș. Timp 
uscat, secetos. Vîlcan se ținea după 
inginer și-l tot pisa la cap că hibri
dul va rămîne sterp, că nu va re
zista la secetă. Constantin Bulugiu, 
neavînd pe atunci prea multă ex
periență în munca cu oamenii, se 
cam descurajase. Cum să-l convin
gă pe bătrîn că dreptatea este de 
partea noului ? Evident, nu cu argu
mente de teorie înaltă. A ales o 
cale mult mai simplă. Anume, l-a 
dus în cîmp și l-a rugat să tragă 
de o plantă hibridă. Bătrînul, oricît 
s-a opintit, n-a putut s-o smulgă din 
rădăcini. In schimb, o plantă din so
iul local a fost scoasă cu ușurință. 
Era rîndul inginerului să jubileze. 
De data aceasta nu l-a fost greu lui 
moș Vîlcan să înțeleagă că hibridul,

realizate pe 1964. Stă o clipă și se 
gîndește...

— Nu le am notate, dar le știu pe 
dinafară. Vasăzică, din vînzarea ce
realelor către stat am obținut 
două milioane patru sute de 
plantele tehnice ne-au adus 
două milioane, legumicultura
milioane și trei sute de mii, zooteh
nia un milion.

La prima vedere îți lasă impresia 
că acest tînăr pronunță cifrele de 
ordinul milioanelor de parc-ar fi 
vorba de doi-trei poli, acolo. Și la 
urma urmei este dreptul său. Pen
tru că la propunerea lui adunarea 
generală a cooperatorilor a hotărît 
în primăvara trecută să se cultive 
20 de ha cu pepeni care au adus 
600 000 de lei și 25 de ha cu roșii 
timpurii de pe urma cărora s-au în
casat 1 333 000 lei.

Acum pe soții Bulugiu îi găsești 
tot în cîmp. Dirijează tractoare și 
oameni, îndrumă și sfătuiesc pentru 
că recoltele mari se dobîndesc nu-

In 1961 poposea în comuna Bra- 
gadiru o pereche de tineri — soții 
Constantin și Viorica Bulugiu. Amîn- 
doi absolviseră Institutul Agronomic 
din Craiova.

Pe Viorica n-au așteptat-o 
muri netede.
ceput. Lupta a dat-o mai întîi împo
triva unor prejudecăți și practici 
învechite.

Aceste greutăți au fost învinse cu 
ajutorul rezultatelor dobîndlte în 
urma aplicării unei agrotehnici mo
derne, inginerești. Fiecare din aces
te rezultate îi determina pe țărani 
s-o prețuiască pe inginera lor, să-i 
acorde tot mai multă încredere. In 
1964 producția medie de porumb a 
fost de 3 280 kg la ha. Anul trecut, 
cînd cooperativa „Zorile socialis
mului" a cîștigat de pe urma celor 
77 de hectare cultivate cu orez 
1 350 000 de lei, nu puține zile a stat 
inginera printre echipele de țărani, 
îndrumîndu-i cum să îngrijească a- 
ceastă plantă gingașă, care nu are 
o genealogie prea îndelungată pe 
pămîntul țării noastre...

Ilustrativă pentru întreaga agri
cultură socialistă a raionului Zim- 
nicea este, credem, cooperativa a- 
gricolă de producție „23 August' 
din comuna Bragadiru. Și aci 
pretutindeni rolul specialistului s-a 
dovedit a fi dintre cele mai de sea
mă. Și aci țăranul nu se mai îndo
iește că nu-i chip să faci agricul
tură socialistă fără ajutorul științei.

Constantin este inginer la coo
perativa agricolă „23 August". A- 
ceastă cooperativă agricolă, una 
din cele trei existente în comuna 
Bragadiru, are 3 200 ha teren, din 
care 2 800 arabil — cu alte cuvinte 
spațiu suficient să-ți desfășori for
țele.

Chiar acum patru ani mai erau 
țărani care manifestau rezerve față 
de hibrizii de porumb, care tot pe 
vremea aceea își făcuseră apariția 
prin partea locului.

Pe moș Vîlcan îl durea inima cînd 
se gîndea la cele 300 ha însâmîn-

dru-
mai ales în anii de în-

De Ia răsadnițe vor porni spre cîm- 
purile cooperativei agricole din 
Smîrdioasa zeci de mii de răsaduri 
de roșii. Dar pină atunci mai sint de 
aplicat multe din indicațiile ing. 

Constantin Linieru

ca
ce

Vîl- 
în-

1961 
kg / 1962 — 2 820 kg / 1963 
kg / 1964 — 4 319 kg. 
aceeași perioadă recoltele 
s-au menținut între 1 738
kg la ha. Cît îl privește pe bri-

se

de
Și

printre alte însușiri, o are și pe a- 
ceea de a-și înfige rădăcinile adînc 
în pămînt acolo unde umezeala 
se păstrează mai bine. După 
toamna a văzut și recoltele, 
can a devenit propagandist
focat al hibridului și, implicit, al 
recomandărilor și îndrumărilor ingi
nerului. Producția medie de porumb 
boabe la ha pe ultimii patru ani 
prezintă în felul următor : 
2 818
3 230

In 
grîu 
1 820
gadierul Olteanu, prietenul hibridu
lui, el a recoltat anul trecut pe 175 
ha cîte 5 093 kg boabe, iar de pe 
anumite parcele în suprafață de 26 
ha cîte 7 138 kg la hectar.

Discutînd cu inginerul Bulugiu am 
adus vorba de veniturile bănești

„Oedip
într-o noua ediție

în colaborare cu Muzeul memorial 
„George Enescu", Editura muzicală a 
scos recent de sub tipar partitura lucrării 
„Oedip" — capodopera marelui mu
zician romîn. Volumul mai cuprinde re
produceri fotografice după 560 de pa
gini din manuscrisele compozitorului. 
Ediția se difuzează prin muzeul memo
rial.

Teatrul Național din Cluj 
în turneu la București

In prima decadă a lunii aprilie, 
colectivul artistic al Teatrului Na
țional din Cluj va prezenta pe trei 
scene bucureștene (Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra' — sala din Bd. 
Schitu Măgureanu — Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale' — sala Studio — 
și Sala C.C.S.) o serie de specta
cole cu piesele „Constructorul Sol- 
ness" de Ibsen, „Ondine" de Jean 
Giraudoux și „Fii cuminte, Cristo- 
for 1' de Aurel Baranga.

Premiere teatrale
• La Teatrul Național „Vasile Alec- 

sandri' din lași a fost pus în scenă 
spectacolul cu piesa „Tezaurul lui 
Justinian" de Al. Voitin (premieră pe 
țară). Direcția de scenă : Constantin 
Dinulescu. Scenografia: Margă Ene. 
In distribuție: Margareta Baciu, 
George Macovei, Cornelia Gheorghiu, 
Ion Lascăr, Boris Olinescu și Rodica 
Manolache.

• Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
a prezentat recent in premieră spec
tacolul cu piesa „Nimic nu se pierde, 
dragul meu" de Ionel Hristea, în re
gia lui George Carabin. Decorul : 
Paul Bortnovschi•, costumele : Doris 
Jurgea ; ilustrația muzicală : Lucian 
lonescu Din distribuție: Clody Ber
toia, Septimiu Sever, Sorin Gabor, Lu
cia Mara, George Oancea.

• Teatrul evreiesc de stat a pre
zentat în premieră spectacolul „Croi
torul fermecat", comedie muzicală 
după o nuvelă de Șalom Alehem. 
Dramatizarea, textele lirice și regia 
artistică sînt semnate de Benno Po- 
pliker Muzica : Aurel Giroveanu; 
conducerea muzicală : Haim Schwartz- 
man. în rolul titular : Abram Naimark.

• Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Sfatului popular regional Maramu
reș a prezentat în premieră opereta 
„Ana Lugojana" de Filaret Barbu. 
Conducerea muzicală : George Velea ; 
coregrafia : Emil Popescu. Regia este 
semnată de A. I. Arbore, de la Opera 
de stat din Cluj. In distribuție : Maria 
Popa Eugen Fînățan, Gheorghe Că- 
lăparț și alții.

cam 
mii, 

vreo 
două

parte".

ULTIMUL POPAS
de co- 
ani nu

producția cea mal slabă.
„Fiindcă tovarășa Iordache o să le 
îndrepte". Și le îndrepta. In pre
zent îngrijește un lot de viței slă
buți. De ce ? „Fiindcă tovarășa Ior
dache o să-i pună pe picioare". Ioa
na Iordache s-a deprins cu literele 
alfabetului abia prin 1951. Astăzi 
este în anul trei la cursul zootehnic 
de masă.

Cooperativa agricolă de produc
ție din Conțești are o mie de bovine, 
din care 276 vaci cu lapte (cu o pro
ducție pe 1964 de 2 176 litri pe cap 
de vacă), aproape 2 500 de oi, 6 000 
de păsări matcă (dintr-un total de 
22 000). Din cei peste nouă. milioa
ne de lei venituri, aproape un milion 
și opt sute de mii i-a adus zooteh
nia. In acest sector lucrează perma
nent 168 de țărani — mai mult de 
jumătate dintre ei avînd o vechime 
de peste cinci ani. Toți urmează 
cursurile zootehnice pentru că vorba 
zicalei : „Dacă ai carte, ai

îngrijitoarea Ioana lordache de la 
cooperativa agricolă Conțești, re
giunea București, lingă cei mai mici 

locatari ai fermei

mai cu eforturi mari. In patru zile 
culturile din epoca I (borceagul, 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui) 
au și fost însămînțate.

IOANA DIN CONTEȘTI
Venisem aici la propunerea tova

rășilor din biroul comitetului raio
nal de partid

— Duceți-vă neapărat, ne spuneau 
ei, s-o cunoașteți pe tovarășa Ioana 
lordache, îngrijitoare de viței la co
operativa agricolă din Conțești.

Am găsit-o în grajd și cu greu 
s-a îndurat să ne acorde o fărîmă 
de timp necesară documentării. In 
cîteva cuvinte... Această comunistă 
lucrează în sectorul zootehnic de 14 
ani. La început crescătoare de pă
sări, apoi mulgătoare și, în cele din 
urmă, crescătoare de viței. De re
marcat este faptul că Ioanei Iorda- 
che i se încredințează sarcinile cele 
mai grele. Cînd era mulgătoare 1 
se dădeau spre îngrijire vacile cu

Smîrdioasa este un nume 
mună care pînă acum cîțiva 
se pronunța cu prea mare plăcere, 
ni se spune. Aflăm și cauza : „Coo
perativa noastră era slab dezvolta
tă pe atunci", precizează președin
tele Apostol Păsărică și Constantin 
Linieru, inginerul agronom.

Intr-o situație asemănătoare mai 
erau, în raion, încă cinci coopera
tive agricole. In toamna lui 1962, la 
inițiativa comitetului raional de 
partid s-a alcătuit un colectiv de 
specialiști care să analizeze toate 
aceste cooperative și să propună 
pentru fiecare în parte un plan efi
cient de măsuri tehnico-organizato- 
rice. Planurile întocmite n-au rămas 
doar pe hîrtie.

La Smîrdioasa, de exemplu, odată 
cu această acțiune și cu sprijinul 
permanent al biroului raional s-a 
dat atenție unor sectoare care 
fuseseră neglijate : zootehnia și 
legumicultura. Și, cum totul por
nește de la oameni, consiliul de 
conducere l-a trimis pe Filoftei Me- 
hedințu, care ca șef de echipă în
tr-o brigadă de cîmp se dovedise a 
fi destoinic, la o școală de briga
dieri de unde s-a întors, după opt 
luni, cu bogate cunoștințe în mate
rie de legumicultură. Apostol Păsă
rică a umblat în schimb de experien
ță prin cîteva cooperative agricole 
din Banat, unde se știe că există o 
tradiție îndelungată și multă expe
riență în ce privește ramura zooteh
nică. Au urmat ani de eforturi inten
se, fie că era vorba de mărirea e- 
fectivelor de animale, de construcții 
sau de 
vate cu 
nu s-au 
tarul de 
anul trecut în medie 27 000 de 
venit. Iar hectarul de roșii timpurii 
(cultivate 20) a fost și mai generos : 
73 000 de lei bani gheață.

Sîntem nevoiți să întrerupem aici 
popasurile noastre mai lungi sau 
mai scurte prin așezările acestui 
raion, cel mai sudic din țară. Fap
tele înfățișate în aceste rînduri nu 
sînt spectaculoase și nici senzațio
nale. Dar ele își au sensul lor a- 
dînc, alcătuind cărămizile ce stau 
la temelia vieții noastre noi.

Gheorghe VLAD

SCRISORI si răspunsuri
Lucrări gospodărești

într-o scrisoare semnată de 
mai mulți cititori erau semna
late diferite lipsuri în gospodă
rirea cartierului km. 5 Con
stanța.

Sfatul popular al orașului 
Constanța ne informează că anul 
acesta se execută lucrări care 
vor schimba aspectul cartieru
lui. Vor fi amenajate trotuare 
asfaltate și spații verzi, partea 
carosabilă a șoselei va fi lărgită 
de la 9 la 14 m etc. Aceste lu
crări vor fi terminate pînă la în
ceperea sezonului de vară.

despre neplăcerile pricinuite de 
întreruperea 'filmului sau a sono
rului la cinematograful munci
toresc. Sfatul popular orășenesc 
ne informează că s-au luat mă
suri ca verificarea filmelor și a 
aparatelor să se facă din timp 
pentru ca spectacolele să de
curgă în cele mai bune condiții.

Tensiune 
normală

electrică

din Caracal ne-a 
locatarii blocurilor

extinderea suprafeței culti- 
legume. însă nici roadele 
lăsat așteptate. Numai hec- 
grădină (și au 75) le-a adus 

lei
de toate măsurile

La magazinul de încălțăminte 
din orașul Cîmpina nu se găsesc 
pantofi de măsuri mici pentru 
femei — ne-a sesizat corespon
dentul voluntar Ana Lungu.

Sfatul popular regional Plo
iești ne comunică: I.C.R.T.l. a 
luat măsuri de aprovizionare și 
reasortare a unității respective 
cu pantofi de toate numerele ce
rute, în mai multe modele și 
culori.

I. Nistor 
semnalat că 
de pe Bulevardul Republicii nu 
pot folosi televizoarele, aparate
le de radio și aparatele electrice 
de uz casnic din cauza slabei 
tensiuni a curentului electric.

Sfatul popular al orașului 
Caracal ne informează că pentru 
a se furniza curent electric în 
bune condiții celor 160 de apar
tamente din B-dul Republicii s-a 
montat un transformator de 
240 KVA. ~ 
tensiunea 
rețeaua 
blocurile

Prin aceasta se asigură 
electrică normală în 

care aprovizionează 
respective.

In cadrul schimburilor culturale 
dintre R. P. Romînâ șl R. P. Bul
garia a lost prezentată tic-' * de 
trei săptămîni „Expoziția di artă / 
plastică bulgară", cuprinzînd 
peste 120 de lucrări de pictură, 
sculptură șl grafică aparțlnînd 
unora dintre cei mai de sea
mă reprezentanți ai artei plas
tice din țara prietenă. Prin
tre cei care au expus se nu
mără : Stoian Venev, Ilia Petrov, 
Preslav Kirșovski, Stoian Sotirov, 
Kiril Țonev, Ivan Funev șl alții. 
Expoziția a fost vizitată de un 
numeros public amator de artă. 
In fotografie : un aspect din ex

poziție
Foto : S. Cristian

TEATRE

Pe cele două vitrine 
laterale, magazinul de 
confecții de pe bulevar
dul Magheru își preci
zează prin majuscule 

albe, foarte distincte, funcția 
și oarecum exclusivitatea: A- 
dolescenți. O invitație deci in
dubitabilă : adolescenți, iată ma
gazinul anume aprovizionat pen
tru voi. Spre a completa plu
ralul global al substantivului, 
tributaT față de fete, vitrina 
expune și două trei pardesie de 
o certă croială feminină și chiar 
o rochie.

Colecția îți stă la dispoziție : 
costume, canadiene, sacouri, 
pardesie, bine reprezentate nu
meric ; din păcate însă prea pu
țin diferențiate unele de altele 
tocmai prin acele detalii care a- 
daugă o notă particulară, 
nerată de bun gust și 
Spre deosebire de alte 
ne, care adăpostesc în 
furi similare, dar fără
re de vîrstă, și care oferă cum
părătorilor mult mai mult din 
punct de vedere al bogăției sor
timentelor, acesta de care ne o- 
cupăm este înzestrat sub posi
bilitățile demonstrate în 
rînduri de industrie și 
Lipsa de diversitate în
este oarecum compensată 
varietatea țesăturilor din 
sînt confecționate 
destinate adolescenților. Lor, ori
cum, li s-a acordat o atenție mai 
mare decît adolescentelor ; a- 
oestora li se oferă în magazin o 
mult mai mică posibilitate de a- 
legere.

Dar poate chiar incorect am 
folosit pînă acum, roferindu-ne

ge- 
fantezie. 
magazi

ei© mâr- 
delimita-

atîtea 
comerț, 
modele 

de 
care

vestmintele

Utilaj chimic livrat

0 dată cu noul mers 
al trenurilor

ÎNAINTE DE TERMEN
Colectivul Uzinei mecanice de utilaj 

chimic din Capitală a livrat zilele aces
tea, înainte de termen, două rezervoare 
șantierului Combinatului chimic Craio
va, trei vase metalice pentru Uzina de 
aluminiu Slatina, 37 de cazane pentru 
unitățile industriei alimentare și alte u- 
tilaje. In întrecerea socialistă s-au evi
dențiat echipele de cazangii conduse de 
Alexandru Uleanu, Ioan Stoenescu, Al
bert Dobrița și Petrică Popa. în foto
grafie : Secția cazangerie a uzinei, unde 
se montează noi utilaje destinate indus
triei chimice.

la magazinul de confecții de 
pe bulevardul Magheru, termenii 
„vestminte pentru adolescenți", 
ghidîndu-ne după majusculele 
care precizează acest specific; 
altminteri, în 
că sînt croite 
material, nici 
deosebită ca 
pundă într-adevăr 
celor meniți să le 
ce se deosebesc ele de costu
mele, de rochiile care se găsesc 
în magazinele aprovizionate

aiară 
din 
o 

ele

de faptul 
mal puțin 
preocupare 
să cores- 
cu vîrsta 

poarte. Prin

le-au fost puse la dispoziție. Iar 
dacă altădată se putea spune : 
haina face pe om, acum mult 
mai potrivit este să gîndim și să 
spunem că omul face haina pen
tru oameni. Și de aici datoria 
a o face cu dragoste, ca s-o 
butească frumoasă.

Fabricile de stofe trebuie să 
îngrijească ele, în primul rînd, 
producă țesături anume gîndite 
pentru adolescenți, altminteri, 
dacă din capul locului materia
lele din care se confecționează

de 
iz-

se 
sâ

ADOLESCENȚI"
pentru garderoba adulților ? Prin 
ce notă care să cînte la unison 
cu adolescența ? Modelele — 
aceleași ca pentru maturi, 
mai puțin variate ; tonuri 
maro, gri — sau, atunci 
sînt vii, cum le-am găsit la 
le rochii, sînt violente : un porto
caliu strident, un verde brutal, 
un albastru țipător. Nici o grijă 
pentru un colorit mai delicat, 
mai rafinat.

Se depune atîta strădanie ca 
tineretului nostru să i se cultive 
bunul gust în toate domeniile, 
bunul gust fiind un complement 
al unei educații multilaterale. In 
această 
jurnalele 
par la 
bă mai 
ciodată 
vut un tineret mai 
mos clădit. Rezultatul, 
al condițiilor

dar 
de 

cînd 
une-

privință, magazinele, 
de 

noi ar 
multă 

poporul

modă care 
putea să 
inițiativă, 
nostru n-a 
falnic, mai

a- 
ai- 
Ni- 
a- 

fru-
evident, 

deosebite care

costumele, rochiile, pardesiele, 
sacourile sînt, cu foarte rare ex
cepții (și acestea nu dintre cele 
mai izbutite), aceleași din care se 
fac hainele pentru vîrstnici, cro
iala nu mai poate opera miraco
le ; culorile închise obligă la 
o anumită cupă, fiindcă tre
buie să existe totuși o cores
pondență între stofă, culoare și 
model. Pardesiele, de pildă, care 
vin de la F.C.T.-București sînt în
grijit lucrate, ca și lodenele, dar 
toate, aproape, în nuanțe de gri 
sau maro. „Arta Modei" exe
cută bine rochiile pentru fete, dar 
materialele din care sînt confec
ționate silesc oarecum la mono
tonie. Firește, mai mult apel la 
imaginație ar putea aduce puțină 
variație, chiar pe aceeași temă 
Se încearcă timid, ici colo, să se 
mai înveselească coloritul, sum-

Din orașul Brăila s-a primit o 
scrisoare despre greutățile călă
toriei cu trenul pe ruta Brăila — 
Iași din cauza lipsei unor legă
turi potrivite în stațiile unde se 
schimbă trenul.

In răspunsul dat de Ministerul 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, căruia i s-a trimis scri
soarea, se arată că de la 30 mai, 
odată cu intrarea în vigoare a 
noului mers al trenurilor, călă
torii vor avea la dispoziție, la 
ore diferite, trenuri cu legături 
corespunzătoare și pentru ruta 
Brăila — Iași.

De la Silișteni la Pitești
Serviciul exploatării al IRTA- 

Argeș ne răspunde că a rezolvat 
favorabil cererea locuitorilor co
munei Silișteni, raionul Costești, 
privind înființarea unei curse 
autobuze pînă la Pitești.

Asistență sanitară 
în comună

de

Sala Palatului R. P. Romîne : Varie
tăți cu autoservire (spectacol prezentat 
de Teatrul de stat de operetă — orele 
19,30). Teatrul de Operă și Balet al R. P. 
Romîne : Simfonia fantastică, Bolero șl 
Șelierezada (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Mam-zelle Nitouche (orele
19.30) . Teatrul Național ,,I. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : Maria Stuart (orele
19.30) , (sala Studio) : Moartea unui artist
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Rino
cerii (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra* (sala din Bd. Schitu Măgu
reanu nr. 1) : Opera de trei parale
(orele 15.30 — spectacol amînat de marți 
23.III), Clipe de viață (orele 20), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă 
mincinosule (orele 16), FU cuminte, Crls- 
tofor (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Luna dezmoșteniților 
(orele 19,30), (sala Studio) : Sonet pentru 
o păpușă (orele 20). Teatrul Muncito
resc C.F.R. : Băiat bun... dar cu lipsuri 
(orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Vulpile (orele 19.30). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" (Str. 30 De
cembrie nr. 9) : In lumea apelor (orele 
20). Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Revista dr. gostel (orele 
20), (sala Victoria) : Carnaval la Tănase 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : O carte despre 
frumusețe (orele 20). Circul de stat: 
Circus București (orele 20).

Ic. Tănase'

CINEMATOGRAFE

La cinema
Mai mulți spectatori din Si- 

ghetul Marmației ne-au scris

Din comuna Moldova Veche 
s-a scris despre unele lipsuri 
activitatea circumscripției sani
tare : medicul încadrat aici nu 
poate fi găsit niciodată, punctul 
farmaceutic este închis etc.

Sfatul popular al regiunii Ba
nat ne răspunde că a fost numit 
un nou medic, care va asigura 
asistența medicală la Moldova 
Veche și că s-a stabilit progra
mul de lucru al punctului far
maceutic.

ni 
în

bru chiar pentru mamele adoles
centelor, prin cîte un guleraș alb 
sau roșu. Dar și gulerașele sînt 
la fel ca și modelele rochiilor. 
Stereotipul exclude posibilitatea 
opțiunii. Iată, bunăoară, sa
courile din acest magazin ; unele 
dintre ele au platcă, gaică sau 
două buzunare — oarecum mai 
sportive, mai tineresc croite (vin 
de la fabrica „Mondiala" din Satu 
Mare), dar nu sînt frumoase. Le 
treci în revistă, unul după altul și 
nici unul nu te îmbie. Mai reu
șite sînt parcă, totuși, cele din 
homespun, provenind din Oradea. 
Dar termenii de comparație nu 
sînt de la „frumos" la „mai fru
mos". Ești obligat la concesii...

întreb pe una din vînzătoare de 
ce se aduc în magazin haine 
pentru tineri aproape numai în 
culori închise și primesc răs
punsul ; „Tineretul preferă aces
te culori" Dar căror culori 
preferă ? Cu ce alte nuanțe, 
tr-adevăr atrăgătoare, intră 
competiție 
preferă ?' 
zin mulți 
surprins 
întrebare ; 
nou, mai 
resc ? De 
ține modele ? Am dori să 
audiență 
rîndurile 
am dori 
răspuns, 
rect la 
tru acest 
ie socotit 
gitimă și 
tinerilor de a-și 
haine frumoase, elegante, o în
călțăminte modernă. Șl nu sînt

le 
în-
în
leacelea pe „care

Am întîlnit în maga- 
cumpărători. Și am 

repetîndu-se
N-aveți nimic 
vesel, mai 
ce atît de

aceeași 
mai 

tine- 
pu- 

aibă 
în

nu rămînă 
deci, 

multă grijă

fără
di-

pen-

această întrebare 
creatorilor de modele, 

să
Un apel, 

mai
capitol, care nu trebu- 
minor : este foarte le- 
îmbucurătoare dorința 

putea alege

de neglijat nici accesoriile : 
cravata, cordonul, fularul, cio
rapii, mănușile. Prin felul cum 
sint concepute și executate, ele 
pot da varietate, dacă există o 
preocupare în acest sens ; repe
tarea acelorași modele duce si
gur, în schimb, la banalitate. Și 
este exact ceea ce tinerilor nu 
le place. Ei așteaptă poate mai 
mult decît atît — și pe bună 
dreptate, ținînd seama de posi
bilitățile de care dispun in
dustria și comerțul — ca să Ie 
cunoaștem gusturile și să venim 
în întîmpinarea lor cu produse 
anume create pentru ei.

Pe bună dreptate, remarca ci
neva, că și felul cum sînt prezen
tate în magazin aceste confecții 
lasă de dorit. Hainele stau în
ghesuite, înșirate unele după al
tele, unele mototolite din pricina 
prea strînsei vecinătăți, altele 
prost călcate de la bun început. 
Magazinul este și prea puțin în
căpător, dar și într-un spațiu mic 
își poate face loc o grijă mai 
mare pentru frumos. înainte însă 
de toate acestea, magazinul tre
buie să fie el, primul, interesat 
să corespundă specificului 
(și, desigur, și conducerea 
„Confecția").

In standurile Expoziției
zărilor economiei naționale s-au 
putut vedea unele modele foar
te reușite de vestminte destina
te tineretului. Dacă ele ar fi a- 
părut și în acest magazin care 
adăpostește confecțiile pentru a- 
dolescenți, le-am fi salutat ca pe 
niște făgăduieli ce au fost ținute.

Pădurea sptnzurațllor — cinemascop 
(ambele serii) : Patria (10; 13,30; 17;
20.30) , București (9,30; 13; 16,.30; 20), Ex
celsior (9.30; 13; 16,30; 20). Parisul vesel: 
Republica (9.30 ; 11.45; 14,15; 16.30: 19;
21,15). Modern (9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Spărgătorul — cinemascop : 
fărul (9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
Festival (10; 12,15; 14,30; 16,45
21.30) Grlvlța (9,45: 12; 14,15; 16,30; 18.45
21). Tomls (9,30; 11,45; 14: 16,15; -----
20,45), Melodia (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18.45; 
21). Călătorie spre centrul pămintului — 
cinemascop (ambele serii) : Carpați (9; 
12; 15). Ocolul pămintului tn 80 de zile
— cinemascop (ambele serii) : Floreasca
(10,30; 16; 19.30) Soții în oraș : Capi»ol 
(9,15; 11,45: 14; 16,15; 18,45; 21,15), înfră
țirea între popoare (10,30; 15,45; 18: 20.15), 
Arta (16; 18,15; 20.30). Volga (10; 12; 14.15; 
: 18.45; 21). Mă iubește, nu mă
iubește : Victoria (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) . Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). 
Roșu și negru (ambele serii) : Central 
(9.30; 13; 16,30; 20). Clopoțel : Lttnina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Paul "cap
tivă : Union (14,15; 16,30; 18,45; 21), iriito- 
rul (15,30; 18; 20,30). Daniel și campionul
— Cine-1 de vină 7 — Care-1 cea mai
isteață 7 : Doina (orele 10 dimineața). 
Bunica Sabella: Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30). Pană albă — Meciul gigan- 
ților — Oaspeți doriți — Cum am cres
cut sănătos: Timpuri Noi (10—15 în con
tinuare; 17: 19; 21). Regina cîntecelor: 
Giulești (9; 11,15; 13,30; 15,45; " -------
Bucegi (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
Flamura (9,15; 11,30; 13,45 '*
Sărutul: Cultural (15; 17;

Lucea- 
20,30), 

; 19,15
12/.5; 
13,30:

16.30;

18; 20,15), 
18,30; 21), 

16; 18,30; 21).
_______  _______ 19; 21), Cotro- 
ceni (16; 18,15; 20,30). Madame Sans-Gene 

Feroviar (9,15; 11,30;
— cinema- 
16,15; 18.45; 

18,15; 20.30).

— cinemascop: 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Djura 
scop; Dacia (9,30; 11,45; 14;
21) Miorița (10; 12; 14; 16; . .
Strigătul Corlei: Buzești (10,30; 15: 17,30; 
20). Flacăra (10; 15,30; 18; 20,30), Diavolul 
deșertului- Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Ziua fericirii — cinemascop: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Cîntînd în ploaie: VI- 
tan (16; 18,15; 20,30). O stea cade din 
cer — cinemascop: Munca (10,30; 14.30; 
16,30; 18,45; 21). Hatari (ambele serii):
Popular (10; 16; 19,30). Mofturi 1900:
Moșilor (15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(15,30; 17,45: 20). Răzbunătorul: Cosmos 
(16; 18; 20). Titanic vals: Colentina (16; 
18.15; 20,30). Nevasta nr. 13: Rahova 
(15,30; 18; 20.30). Ghinionistul: Progre
sul (9.15; 11,30; 13,45: 16: 18,301 21).
Cine-I criminalul? — cinemascop: ' Lira 
(15,30; 18; 20.15). Ah, Eva!: Ferentari
(14; 16, 18,15; 20,30). Legea și forța:
Pacea (16; 18; 20).

Cum e vremea

său
O.C.L.

reali-

Ieri in țară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă și s-a încălzit ușor în 
Moldova și Dobrogea. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin în jumătatea 
de sud a țării Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit predominînd din 
sectorul nordic Temperatura aerului 
la orele 14 era cuprinsă între 16 grade 
la Berzeasca și 6 grade la Sulina, 
Mangalia și Sfîntu Gheorghe Deltă. 
In București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul mai mult senin. Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura maximă a 
atins 14 grade. Timpul probabil pen
tru zilele de 1, 2 și 3 aprilie. Tn țară : 
Vreme în general frumoasă, cu 
schimbător. Vor cădea ploi locale 
formă de averse. Vîntul va sufla 
trivit. Temperatura aerului ușor 
viabilă Minimele vor fi cuprinse
tre zero și 10 grade, local mai cobo- 
rîte, iar maximele între 11 și 21 de 
grade. în București : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul schimbător. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului ușor variabilă. •

cer 
sub 
po- 
va- 
în-

Sidonia DRAGUȘANU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

cultural intre R.P. Romînă
BUCUREȘTI

In numele poporului cuban, al guvernului revoluționar și al Parti
dului Unit al Revoluției Socialiste, avem plăcerea de a vă transmite 
felicitările noastre cele mai cordiale pentru alegerea dv. în funcția de 
Pfijn-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin.

Vă exprimăm, de asemenea, urările noastre cele mai bune pentru 
a obține mari succese în importanta sarcină ce v-a fost încredințată 
și pentru ca, pe baza marxism-leninismului și a principiilor internațio
nalismului proletar, să se întărească prietenia și colaborarea frățească 
între cele două țări ale noastre, în folosul coeziunii forțelor lagărului 
socialist, pentru înfrîngerea imperialismului pe toate fronturile, pentru 

care luptă pentru independența, 
și a consolidării păcii în lume.

Dr. OSVALDO DORTICOS 
TORRADO 

președintele Republicii Cuba

și Republica
Democratică

Algeriană Situația din Maroc se menține încordată La poalele masivului

victoria socialismului și a popoarelor 
suveranitatea și autodeterminarea lor

Comandant FIDEL CASTRO RUZ 
prim-secretar al Conducerii 
Naționale a Partidului Unit 

al Revoluției Socialiste 
și prim-mlnistru al guvernului 

revoluționar

Tovarășului CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
în numele poporului cubanez și al guvernului revoluționar vă trans

mit felicitările noastre cordiale cu prilejul alegerii dv. în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne.

Mă folosesc de această fericită ocazie pentru a vă exprima urările 
mele de a obține cele mai bune succese în înalta funcție ce v-a fost 
încredințată, de fericire și prosperitate pentru poporul frate romîn și 
pentru ca relațiile de prietenie existente între popoarele noastre să se 
întărească și mai mult, de acord cu aspirațiile și sentimentele comune.

Vă asigur de prietenia și înalta mea considerațiune.

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO 
președintele Republicii Cuba

La Ministerul Afacerilor Externe 
a avut loc marți 30 martie semna
rea Programului de schimburi cul
turale și științifice între Republica 
Populară Romînă și Republica Alge
riană Democratică și Populară, pen
tru anul 1965.

Programul prevede schimburi de 
delegați în domeniile științei, învă- 
țămîntului, agriculturii, culturii și 
presei, trimiterea de cadre didactice 
din R. P. Romînă pentru a preda în 
instituțiile de învățămînt din Repu
blica Algeriană ~ 
Populară, acordarea 
tru tineri algerieni, 
expoziții, schimburi 
viziuni, turnee de 
etc.

Din partea romînă, programul a 
fost semnat de Nicolae Ghenea, di
rectorul relațiilor culturale din 
M.A.E., iar din partea algeriană, de 
Kesri Abdelgani, șeful secției cultu
rale din M.A.E. algerian.

★

Cu acest prilej, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, a oferit un dejun.

RABAT 30 (Agerpres). — Situa
ția din Rabat, Casablanca, Fez și din 
alte orașe marocane continuă să 
rămînă încordată după ciocnirile 
sîngeroase dintre poliție și studenți. 
Ziarul „Petit Marocain" scrie că po
liția și unitățile militare continuă să 
supravegheze „punctele strategice", 
iar în zona universității și a școli
lor secundare trupele kînt în stare 
de luptă. Majoritatea studenților și 
elevilor din cursul mediu nu au re
intrat încă la cursuri. Potrivit zia
relor tunisiene, poliția a ope
rat numeroase arestări în rîndu-

rile studenților și elevilor. Agenția 
France Presse relatează că tribuna
lele din Rabat, Casablanca și Fez au 
pronunțat aproximativ 700 de con
damnări împotriva persoanelor care 
au participat la tulburările din 
Maroc.

Intr-o cuvîntare radiodifuzată, re
gele Hassan al II-lea al Marocului 
a făcut apel la membrii corpului di
dactic universitar și de curs mediu 
să contribuie la restabilirea ordinii. 
El a pus un deosebit accent pe si
tuația economică grea a țării.

Stara Pianina

tra
ca 

mi-

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe președinte,
Permiteți-mi să vă felicit cordial cu prilejul realegerii dv. în func

ția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne și să vă urez multe și noi succese în activitatea îndreptată spre 
dezvoltarea patriei dv.

JOZEF LENART 
președintele guvernului Republicii 

Socialiste Cehoslovace

Sărbătorirea acad. Duiliu Marcu

tone cupru electrolitic, 
tone în acest an, și a- 

fone acid sulfuric.

Democratică și 
de burse pen- 
organizarea de 
între radiotele- 
echipe sportive

Informații

Congresul 
Uniunea

partidului 
cr eșt in-dem o erată

(Agerpres). — 
Uniunea cre-

DUSSELDORF 30 
Congresul partidului 
știn-democrată din R.F.G. și-a con
tinuat marți lucrările. Ministrul de 
externe vest-german, SchrSder, a 
rostit o cuvîntare în care s-a refe
rit la unele probleme internaționale. 
El și-a exprimat părerea că, „în 
ciuda tuturor dificultăților actuale", 
realizarea unității politice a Euro
pei occidentale nu va întîrzia. După 
părerea sa, o conferință a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale 
Pieței comune se va putea reuni „în

curînd". Totodată, Schroder s-a pro
nunțat pentru menținerea unor le
gături strînse între Europa occiden
tală și S.U.A. El a reafirmat preten
ția Bonnului de a fi „singurul re
prezentant al poporului german".

Comentînd lucrările congresului, 
ziarul „Suddeutsche Zeitung" scrie 
că „partidul lui Adenauer și Erhard 
va face fără îndoială tot. posibilul 
pentru a nu permite să izbucnească 
din nou conflictele latente care îl 
divizează".

Cu prilejul împlinirii a 80 de ani 
de viață a academicianului profe
sor arhitect Duiliu Marcu, Uniu
nea arhitecților din R. P. Romînă a 
organizat o expoziție retrospectivă a 
lucrărilor acestuia. Vernisajul expo
ziției a avut loc marți la Casa Arhi
tectului din București. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de Ascanio 
Damian, membru în Biroul Uniunii 
arhitecților, rectorul Institutului de 
arhitectură „Ion Mincu", care a su
bliniat aportul deosebit al acad. 
Duiliu Marcu în arhitectura și acti
vitatea urbanistică din țara noastră. 
Asistența a vizitat apoi expoziția 
care cuprinde peste 200 de lucrări 
de arhitectură și grafică. Printre 
proiectele expuse se numără cele 
ale clădirilor Consiliului de Miniștri, 
Academiei Militare Generale, Mi
nisterului Industriei Alimentare,

Comitetului de Stat al Planificării, 
pentru extinderea hotelului Athenăe 
Palace și Teatrului de Stat din Ti
mișoara, precum și proiectele unor 
complexe de locuințe din București 
și alte centre ale țării.

*
Cu același prilej, la Casa oame

nilor de știință a avut loc o reu
niune. Au participat academicieni, 
profesori universitari, arhitecți și 
alți oameni de știință, cultură și 
artă. Participanții care au luat 
cuvîntul au relevat munca și opera 
sărbătoritului. Felicitînd călduros 
pe sărbătorit, arh. Pompiliu Ma
covei, președintele Uniunii arhitecți- 
lor, i-a înmînat o efigie. Răspunzînd, 
acad. Duiliu Marcu și-a exprimat re
cunoștința pentru înalta apreciere 
dată activității sale.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A GRECIEI

Ambasadorul Greciei în R. P. Ro
mînă, Alexandre Cimon Argy- 
ropoulo, a oferit marți după-amiază 
o recepție cu prilejul sărbătorii na
ționale a Greciei. Au participat acad. 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Mihail 
Petri, ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat, deputați ai 
M.A.N., conducători ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri su
periori, oameni de știință și cultură. 
Au luat parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Sesiune 
tehnico-știinfifică

(Agerpres)

Luni și marți s-au desfășurat în 
Capitală lucrările unei sesiuni teh- 
nico-științifice lărgite a Institutului 
de cercetări forestiere care a dez
bătut probleme privind cultura și 
refacerea pădurilor. Participanții au 
luat în discuție realizările de pînă 
acum, experiența acumulată și sar
cinile de viitor în acest sector.

(Agerpres)

După cutremurul de pămînt din Chile

întreceri de box în luna aprilie

(A- 
— Republica Chile este 
ca urmare a puternicului 
de pămînt ce a avut loc 
în această țară. Spre pro- 
Valparaiso, Santiago și

SANTIAGO DE CHILE 30 
gerpres). 
în doliu, 
cutremur 
duminică 
vinciile
Aconcagua, care au fost cel mai pu
ternic lovite de această calamitate, 
se îndreaptă fără încetare unități 
ale marinei, aviației și trupelor te
restre, trimise de guvern pentru a 
da ajutor sinistraților și a participa 
la lucrările de căutare a victimelor. 
Din cauza greutăților întîmpinate 
de echipele de ajutor este greu de 
stabilit un bilanț al victimelor ca
tastrofei. S-a stabilit că numai la 
tabăra ocupată de muncitorii minei 
de cupru din localitatea El Cobre, 
situată la 100 km nord de Santiago

de Chile, s-au înregistrat 250 de 
morți, sute de răniți și aproximativ 
400 de dispăruți. Poliția din Cete
ra, situată în aceeași zonă, a anun
țat că 90 la sută din clădirile aflate 
aici au fost grav avariate sau dis
truge în. întregime, iar căile de co
municații urbane sînt cu totul im
practicabile.

Potrivit agenției Reuter, în Chile 
au fost resimțite luni încă 28 de 
cutremure de o intensitate mai 
mică, care nu au făcut alte victi
me. Președintele Republicii Chile, 
Eduardo Frei, a reunit luni un con
siliu extraordinar de guvern pentru 
a examina situația. Guvernul a ho- 
tărît să aloce suma de 5 milioane 
escudos (1,3 milioane dolari) în a- 
jutorul sinistraților.

Întîlnire studențeasca internațională
SOFIA 30. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Linte, transmite : La 
Sofia continuă lucrările întîlnirii 
studenților din Balcani, din zona A- 
driaticii și din Cipru. în cursul șe
dinței din 29 martie a luat cuvintul 
conducătorul delegației Romîne, Dan 
Marțian, membru supleant al Biro-

ului C. C. al U.T.M., membru în 
Consiliul U.A.S.R.

Participanții au adresat secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, o 
telegramă de protest în legătură cu 
agresiunea S.U.A. în Vietnam. în 
ședința următoare s-a trecut la lu
crări pe comisii.

Valea Zlafifa-Pirdop, străjuită de mun
ții Stara Pianina, se află la numai o sută 
de kilometri de Sofia. De la fereastra va
gonului sau automobilului, călătorului i 
se dezvăluie peisajul dominat de înăl
țimi în care noul își marchează prezența 
prin case îngrijite, magazine, școli, con
strucții de tot felul ale unităților agricole 
socialiste.

Prima așezare mai mare pe acest 
seu este orășelul Zlatifa, denumire 
provine de la cuvîntul zlatu — aur ;
nereul de aur se extrăgea pe vremea ro
manilor din albia rîului Topolnița, ce 
curge în apropiere. De atunci și pînă în 
anii noștri, nici rîul și nici valea n-au pu
tut asigura întotdeauna hrana locuitorilor 
de pe acestes meleaguri; singura lor sur
să de trai era pășunatul vitelor și îndeo
sebi al oilor. Nu o dată oamenii au fost 
nevoiți să-și părăsească vetrele sărace în 
căutare de lucru.

Regimul democrat-popular a adus 
schimbări în decorul natural al văii, dar 
mai ales în viața oamenilor. Urmașii păs
torilor de altădată lucrează acum pă- 
mîntul în comun, în gospodării agricole 
cooperative de muncă. Peregrinările au 
luat sfîrșit ; cîfeva sute de bărbați au gă
sit de lucru în minele de cupru și de ba- 
rit de lîngă oraș ; sute de femei au do- 
bîndit o calificare, însușindu-și meseria 
de țesătoare; tinerii crescuți în acești ani 
lucrează în noile instituții și întreprinderi 
din oraș, în școli, magazine, la calea fe
rată ș.a.m.d.

...In drum spre orașul Pirdop, cam la 
doi kilometri depărtare de Zlatița, în 
stînga șoselei, se zărește o mare con
strucție industrială. Pe măsură ce ne a- 
propierri se simte în aer un ușor miros 
înecăcios. Deasupra intrării stă scris cu 
litere metalice: „Combinatul de cupru; 
Gheorghi Damianov". Directorul, Ștefan 
Savov ne prezintă combinatul, care a 
împlinit 7 ani de la intrarea în exploa
tare. Aci se produc în principal cupru 
electrolitic, acid sulfuric și sulfat de cu
pru, precum și cîteva metale rare. Com
binatul de lîngă Pirdop este singura uni
tate din țară unde se produce cupru elec
trolitic. Materia primă — concen
tratul de cupru — este livrată de alte 
unități și în primul rînd de „Medet", în
treprindere care a fost dată în exploa
tare la sfîrșitul anului trecut. La Pirdop 
lucrează aproape 1 600 muncitori, ingi
neri și tehnicieni, majoritatea tineri, lo
calnici, a căror vîrstă medie nu depă
șește 35 de ani, foști agricultori care s-au 
calificat la locul de muncă, în întreprin
deri similare sau la școala de pe lîngă 
combinat. In prezent, circa 70 dintre ei 
urmează cursurile medii serale, iar cîțiva 
au fost trimiși de întreprindere la studii 
superioare. în fața aparatelor automate de 
control, alături de cuptoarele încinse la 
temperaturi de sute de grade, cu tuburi 
de oxigen la gură sau supraveghind in
stalațiile în care au loc diferite procese 
chimice, lucrătorii combinatului contri
buie la realizarea sarcinilor privind can
titatea și calftatea produselor finite.

In prezent combinatul arată ca un 
mare șantier. Se lucrează la extinderea 
secțiilor de bază încît la sfîrșitul urmă
torilor doi ani, potrivit proiectelor, să se

producă 55 000 
față de 23 000 
proape 200 000

Concomitent cu ridicarea clădirilor in
dustriale se înalță locuințe pentru per
sonal; pînă acum au fost construite și 
date în folosință 108 apartamente. Este 
în curs de finisare o cantină cu 350 
locuri. Alte obiective social-culturale, 
printre care un cămin pentru tineri necă- 
sătorifi, se vor realiza pe măsura extih- 
derii combinatului.

Pirdopul de altădată, vestit pentru cu
săturile de găitane și stofe groase țără
nești, a început să devină cunoscut și ca 
centru de țesut covoare. In atelierul de 
covoare lucrează manual peste 400 de 
femei. Cei 8 000 de locuitori ai orașu
lui dispun de unul dintre cele mai vechi 
cămine culturale din (ară, cu 
tecă de 30 000 volume.

...La numai 30 km depărtare de Pirdop 
se află un tunel de cale ferată, cel mai 
mare din țară, construit în anii puterii 
populare, care străbate Stara Pianina. De 
la stația de cale ferată, o șosea îngustă, 
pe alocuri foarte abruptă și periculoasă, 
ne conduce în orașul-muzeu Koprivștița, 
tipic pentru așezările de munte din R. P. 
Bulgaria. El este înconjurat de o cen
tură de brazi, care dăruiesc împrejurimi
lor frumusețe și aer curat. Cîteva străzi 
principale, sfrăbăfufe din cînd în cînd 
de autocamioane încărcate cu material 
lemnos, provenind din exploatările fo
restiere sau de căruțe trase de cai sau 
măgari, case obișnuite ca mărime, cu 
cișmele în curți și garduri înalte din pia
tră 
Unele 
numai 
cu zid 
altele
terii bulgare, cu interioare spațioase, in- 
crusfafii în lemn și mulfe picturi. Cea mai 
veche este „Casa Pavlicheni”, construită 
în 1644.

Așezarea prezintă interes istoric ; ea este 
locul de naștere și de activitate a mul
tor revoluționari bulgari. Acest lucru este 
atestat de numeroase exponate ce se păs
trează cu grijă în case-muzeu amenajate 
între zidurile unor clădiri străvechi. La 
casa-muzeu „Liuben Karavelov", printre 
alte exponate se află mașina tipografică 
cu care revoluționarul democraf Karave
lov a scos la București între anii 1869—■ 
1876 ziarele „Svoboda” (Libertatea), 
„Nezavisimosf" (Independența), „Na- 
rodnost" (Poporul) și revista „Znanie" 
(Știința). In aceeași tipografie a edi- 
fat și primele sale lucrări lite
rare. De altfel, aproape întreaga ope
ră literară a lui Karavelov a văzut lumi
na tiparului la București, unde el s-a bucu
rat de ospitalitate într-o perioadă în care 
în patria sa, aflată sub jugul otoman, nu 
se putea desfășura o activitate revolu
ționară și scriitoricească.

...Scurtul itinerar pe șoseaua de la 
poalele masivului Stara Pianina l-am în
cheiat aici, la Koprivștița, în împărăția 
bradului. Impresiile culese îmi vor rămîne 
în memorie multă vreme datorită pito
rescului așezărilor și oamenilor harnici și 
ospitalieri pe care i-am întîlnit aici.

o biblio-

întregesc imaginea orașului, 
case sînt durate din lemn și au 
parter, altele din lemn combinat 
avînd cîte un etaj și balcoane, iar 
păstrează stilul din timpul Renaș-

COMPETIȚII PESTE HOTARE

La începutul lunii viitoare pugi- 
liștii noștri fruntași vor susține pri
mele întîlniri internaționale ale se
zonului. In zilele de 8 și 10 apri
lie, la București și Galați, echipa 
secundă a R. P Romîne va primi 
replica selecționatei secunde a 
R. D. Germane. Antrenorii echipei, 
Ion Popa și Ion Chiriac, au alcătuit 

lot din care fac parte C. Ciucă, 
N. Gîju, C. Buzuliuc, C. Antoniu, I. 
Dinu, Gh. Vlad, I. Covaci, I. Oltea- 
nu, V. Trandafir, M. Gheorghioni și 
alții.

Azi în Capitală

CUPLAJ

Echipa noastră reprezentativă va 
evolua la 9 și 11 aprilie, la Berlin 
și Halle, în compania primei for
mații a R. D. Germane. în vederea 
acestor partide au fost selecționați, 
printre alții, C. Pop, N. Puiu, A. 
Iliescu, FI. Pătrașcu, I. Mihalik, Ion 
Marin, V. Badea, V. Mirza; M. Ma- 
riuțan, M. Nicolau și V. Mariuțan. 
Antrenorii echipei sînt C. Nour și 
Lucian Popescu. După meciul din 
R. D. Germană, echipa noastră va 
întîlni la 13 aprilie la Amsterdam 
echipa Olandei. Apoi, în continua
rea selecției pentru campionatele 
europene, ce) mai buni boxeri ai 
țării calificați în preliminarii vor 
participa la „Turneul celor 4" pro
gramat între 26 și 30 aprilie la 
București,

• Numai trei partide s-au terminat 
în timpul reglementar de joc în cea 
de-a 7-a rundă a turneului internațional 
de șah de la Mar del Plata. Surpriza 
rundei a fost realizată de tînărul maes
tru argentinean Raul Cruz, care l-a în
vins în 36 de mutări pe marele maestru 
sovietic Leonid Stein, unul din fruntașii 
clasamentului. Arbitrii au consemnat re
miza în partidele Bolbochan—Bielicki 
și Sanguinetti—Benko. Florin Gheor
ghiu a întrerupt într-o poziție compli
cată partida susținută cu marele maes
tru sovietic Iuri Averbach.

în clasament conduce Miguel Naj- 
dorf (Argentina) cu 5,5 puncte și o par
tidă întreruptă. Florin Gheorghiu are 3 
puncte și o întreruptă.

• Antrenorii Velimir Ilici și Marko 
Racici, care se ocupă cu pregătirea cro- 
siștilor iugoslavi, au format echipele ce 
vor face deplasare la București pentru 
a lua parte în ziua de 11 aprilie la e- 
diția jubiliară a „Crosului balcanic” : 
seniori: Vazici, Cervan, Farcici, Bogu-

novici, Span, Kokici ; senioare : Farkas, 
Maricici, Zmejkova, Petrovici, Nikolici; 
juniori: Djordjevici, Keler, Smit, Has, 
Pavlovski.

• In etapa a 22-a a campionatului 
f>ortughez de fotbal, lidera clasamentu- 
ui, Benfica Lisabona, a fost învinsă cu 

1—0 de F. C. Porto, dar continuă să 
conducă în clasament cu un avans de 
4 puncte. Benfica Lisabona, semifina- 
listă a „Cupei campionilor europeni", 
dă cei mai mulți jucători naționalei Por
tugaliei, care la 18 și 25 aprilie va sus
ține în preliminariile campionatului 
mondial două meciuri în deplasare cu 
Turcia și Cehoslovacia.

• Federația cehoslovacă de haltere a 
selecționat echipa pentru „Cupa Dună
rii" programată între 9 și 11 aprilie la 
Budapesta. în ordinea celor 7 catego
rii au fost desemnați următorii sportivi: 
Kujilek, Eret, Otahal, 
pion olimpic la Tokio), 
Szulak.

Zdrazila (cam- 
Kovacz, Lexa,

INTERNAȚIONAL 
DE FOTBAL

continuaiea pregătirilor 
preliminariile campiona- 

noștri

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a unui acord

VIENA 30 (Agerpres). — La 29 
martie a avut loc la Viena schimbul 
instrumentelor de ratificare a Acor
dului dintre R. P. Romînă și Repu
blica Austria pentru reglementarea 
problemelor financiare în suspensie, 
semnat la București la 3 iulie 1963.

Din partea romînă, schimbul a 
fost efectuat de ing. Mircea Ochea- 
nă, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne în Aus
tria, iar din partea austriacă de dr. 
Bruno Kreisky, ministrul federal 
pentru afacerile străine al Austriei.

romîno-austriac

Constantin LINTE

1
Vedere din munții Stara Pianina

COMORI DESCOPERITE... LA MUZEU

In 
pentru 
tului mondial, fotbaliștii 
fruntași susțin azi, pe stadionul 
„23 August' din Capitală, două 
meciuri de verificare. Cu începe
re de la ora 14, selecționata de 
tirysret întîlnește echipa maghia
ră Szeged. In continuare are loc 
meciul dintre 
și formația 
Sport-Klub.

Comisia de 
inclus în lotul reprezentativ 
jucători care s-au remarcat 
partidele de pînă acum ale re
turului campionatului. Șapte din
tre aceștia sînt de la Rapid 
(Dan C., Greavu, N. Georgescu, 
Năsturescu, Dumitriu II, Iones- 
cu, Codreanu), cîte trei de la 
Steaua (Haidu, Voinea, Crăini- 
ceanu) și Dinamo București 
(Popa, Ghergheli, Pîrcălab), cîte 
doi de la Petrolul (Ionescu, 
Hălmăgeanu) și Știința Cluj 
(Marcu, Adam), cîte unul de la 
Crișul (Solomon) și Progresul 
(Iancu).

lotul reprezentativ 
austriacă Wiener

selecție a F.R.F. a
19
în

★
Tot astăzi este programată o 

partidă de verificare a lotului 
nostru care va participa luna 
viitoare la turneul U.E.F.A. Tine
rii fotbaliști romîni vor fi oaspe
ții echipei bulgare Dunav din 
Ruse.

La încheierea campionatului
masculin de baschet

O dată cu jocurile desfășurate luni, a 
luat sfîrșit unul din cele mai disputate 
turnee finale ale campionatului mascu
lin de baschet. Numeroșii spectatori și 
specialiști care au urmărit cu interes a- 
ceastă competiție au fost în bună parte 
satisfăcuți de evoluția celor șase echipe 
finaliste, majoritatea întîlnirilor nelăsînd 
să se întrevadă învingătorul decît în ul
timele secunde de joc.

Plusul de spectaculozitate a turneului 
final din acest an se datorește, pe de o 
parte, risipei de energie din partea echi
pelor participante, iar pe de altă parte 
pregătirii lor mai bune. Jucători ca Albu, 
Giurgiu (Dinamo București), Nedef, Ba
rău, Dimancea (Steaua), Ionescu, Pușcașu 
(Știința Timișoara), Popescu și Predulea 
(Rapid) ș.a. au arătat o precizie mult 
îmbunătățită (procentaje de 50—55 la 
sută) în aruncările la coș din acțiune. De 
asemenea, o serie de jucători au avut 
procentaje superioare la aruncările li
bere (peste 90 la sută); de pildă, în 
meciul Știința București — Știința Timi
șoara studenții bucureșteni n-au ratat nici 
o aruncare liberă.

Prin urmare, privit din punctul de ve
dere al spectaculozității, se poate spune 
că turneul final și-a atins scopul. Cu 
toate acestea, trebuie semnalate unele 
deficiențe în jocul echipelor noastre, mai

ales că nu peste mult timp va trebui 
să ne măsurăm forjele în cadrul Cam
pionatului european (30 mai — 10 iu
nie). Noua orientare în baschetul mon
dial și cel european este — fără a ne
glija atacul — perfecționarea acțiunilor 
defensive, prin care se urmărește im
punerea propriei maniere de joc și des
trămarea atacurilor adverse, pentru a 
primi cîf mai puține puncte. Or, în jocu
rile turneului final s-a făcut simțită, la 
toate echipele, multă pasivitate în de
fensivă, iar cînd s-a încercat totuși o a- 
părare agresivă s-au comis numeroase 
greșeli, atît în marcajul individual al ad
versarilor cît și în cel colectiv (de 
exemplu în meciul Dinamo București — 
Știința Timișoara). Pe de altă parte, pa
sivitatea jocului în apărare duce la for
marea incorectă a unor deprinderi, pu- 
nînd în același timp sub semnul incer
titudinii reușita acțiunilor ofensive și pro
centajele bune ale aruncărilor la 
întîlniri cu echipe străine.

Trebuie arătat, de asemenea, 
slăbiciune a atacului efectuarea 
tuoasă a circulației jucătorilor. In 
rile Steaua—Știința Timișoara și Dinamo 
București—Știința Timișoara, spre exem
plu, atunci cînd se impunea trecerea la 
un joc organizat colectiv în jumătatea 
de teren adversă, se acționa stafie, in-

coș în

ca o 
defec- 
meciu-

dividual, deplasarea în 
sojită de o serie de 
ceasta fără a avea î , __ .
agresiv. In privința pregătirii tehnice o 
serie de jucători s-au prezentat cu a- 
numite procedee noi sau îmbunătățite 
(Cr. Popescu — schimbarea de ritm în 
dribling, A. Popovici — aruncarea în 
cîrlig, A. Novacek — aruncarea de la 
semidistanță, M. Nedef — fentă de de
pășire a adversarului și apoi aruncare 
din săritură etc.). Numărul lor ar putea 
fi însă mult mărit printr-o participare 
susținută și creatoare la antrenamente. 
Numai căufind și însușindu-și soluții a- 
decvate cerințelor jocului modern, 
baschetbaliștii fruntași vor putea face 
față cu succes în întîlnirile internațio
nale. Și pentru că sîntem la acest ca
pitol, trebuie spus că în ultimul timp 
confruntările internaționale ale echipelor 
noastre de baschet au fost, din păcate, 
cam puține la număr (de la ultima par
tidă internațională au trecut opt luni I).

Ultimele meciuri din turneul final au 
arătat că, chiar în condițiile încordării 
unei dispute importante, sportivii știu 
să se respecte. Nu-i mai puțin adevă
rat că unii jucători (M. Cîmpeanu, M. 
Kiss, A. Popovici, M. Spiridon, Gh. Barău 
etc.) au protestat în mod cu totul neper- 
mis, prin diferite gesturi, la deciziile ar
bitrilor. De comportarea lor sînt răspun
zători în egală măsură arbitrii — care 
tolerează asemenea abateri — și an
trenorii respectivi, care nu îi retrag pe 
banca rezervelor pînă le trec „nervii".

teren fiind în- 
„bîlbîieli" și a- 

în față un marcaj

Vasile POPESCU 
antrenor

Coire, vechi oraș elvețian situat în 
valea Rinului, în așa-zisa parte rhetică 
a țării. Muzeul Rhetic din acest oraș, 
construcție din veacul al XVII-lea, ofe
ră interesante colecții istorice și folclo
rice. Nimeni nu și-ar fi putut imagina 
însă că între zidurile lui seculare se 
ascund comori necunoscute ; sînt doi 
ani de cînd prof. Humm, de la Școala 
cantonală, scotocește prin ungherele 
muzeului din Coire. Iată, în sfîrșit, bi
lanțul trudei sale : scrisori inedite ale 
lui Goethe și Voltaire, manuscrisul unei 
compoziții a lui Robert Schumann, 
manuscrisul din secolul XVI. nume
roase scrisori ale unor prieteni apro- 
piați ai lui Goethe, peste o mie de 
documente provenind de la persona
lități din viața teatrală și muzicală el
vețiană care se referă la războiul de 30 
de ani. Despre Coire nu se vorbea 
prea mult în presă pînă acum. Dato
rită curiozității unui profesor, orășe
lul multisecular va atrage în viitor 
atenția lumii întregi.

EXPOZIȚIE A AFIȘULUI ITALIAN

Societatea de arte frumoase din 
Milano a organizat, cu ocazia sărbăto
ririi a 100 de ani de la apariția primu
lui afiș în Italia, o „expoziție a afișu
lui italian". Expoziția cuprinde un 
amplu material documentar, ilustrînd 
momente din viața Italiei între anii 
1883 și 1930. Printre materialele pre
zentate (peste 200) se află și unele 
aparținînd celor mai mari desenatori 
din perioada respectivă, printre care 
Dudovich și Cappiello.

curs de dezvoltare, noul procedeu bri
tanic permite o comunicație directă și 
constantă între operator și mașină.

STUDIEREA CURENTULUI KUROȘIVO

FONDUL PENTRU SALVAREA 
MONUMENTELOR NUBIENE

Subsecretarul pentru problemele 
culturii din R.A.U., Abdel Moneim al 
Sawi. a făcut cunoscut că pentru sal
varea renumitelor monumente nubie- 
ne, din contribuțiile numeroaselor sta
te ale lumii s-a realizat pînă în pre
zent un fond de 19 200 000 lire egip
tene. El a menționat că U.N.E.S.C.O. 
va face apel la statele membre să 
continue contribuțiile pentru ca pro
iectele în lucru, privind operațiunile 
de salvare, să poată fi realizate.

PEREȚI TRANSPARENT!

In construcția unei noi întreprinderi 
din orașul Gorki s-a renunțat la fe
restre, deoarece pereții clădirii sînt 
alcătuiți diutr-un nou material de con
strucție, care permite trecerea luminii, 
denumit stekloprofilit. Acesta este fo
losit cu succes pe o serie de șantiere. 
Din stekloprofilit alb sau de nuanță 
albăstrie și roz sînt construiți pereții 
despărțitori prin care lumina trece 
ușurință.

IMPRIMAREA ZIARELOR 
LA MARE DISTANȚA

Un nou procedeu științific britanic, 
permițînd reproducerea și imprimarea 
ziarelor la mare distanță a fost ex
perimentat pentiu prima dată zilele 
trecute prin cabluri transatlantice.

Mașina electronică, folosind acest 
procedeu, va fi utilizată pentru edi
tarea ziarului „Evening Post 
ding", noul cotidian de seară 
grupului Thomson. Ea transmite 
te sute de cuvinte pe minut.

Contrar sistemului american

cu

Rea- 
al 

șap-

în

în Japonia se apropie de sfîrșit lu
crările de pregătire în vederea stu
dierii unuia dintre cei mai mari cu- 
renți din lume — curentul Kuroșivo. 
Cercetările vor începe în cursul verii 
și vor dura doi ani. In afară de oa
menii de știință japonezi la lucrări 
vor participa o serie de savanți din 
Asia de sud-est. Curentul Kuroșivo 
are un rol important în viața țărilor 
Asiei de sud-est exercitînd o mare in
fluență asupra climatului, recoltelor și 
pescuitului. Datele științifice cu pri
vire la proveniența acestui curent sînt 
foarte reduse.

CAPODOPERE DE STICLA

Tino Sarpanera este un artist finlan
dez de faimă internațională. Obiectele 
de sticlă lucrate de el au fost expuse 
la Louvre, Paris și New York. La 6 
aprilie, la Milano, vor fi expuse la o 
galerie de artă sculpturi de sticlă, rea
lizate cu o tehnică nouă.

REGĂSIREA UNUI SAFEU 
CONȚINÎND RADIU

în
către poliția franceză, la 29 martie a 
fost regăsit, la 10 kilometri de Fon
tainebleau, safeul conținînd 60 mg de 
radiu ce a fost sustras în noaptea de 
27 martie de la unul din spitalele din 
Fontainebleau, de către Leon Hugo 
Pedersen, marinar danez din forțele 
N.A.T.O., care a crezut că safeul con
ține o sumă de bani.

unna cercetărilor efectuate de
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I PROBLEMA CIPRIOTA

Raportul mediatorului O.N.U
prezentat Consiliului

Manifestațiile studențești
din Spania continuă

Declarația Frontului Patriei NOI ACȚIUNI AGRESIVE

din R. D. Vietnam
(Agerpres). — După 

agenția V.N.A., la 26
HANOI 30 

cum anunță 
martie a avut loc la Hanoi o șe
dință specială a Prezidiului și Se
cretariatului Comitetului Central al 
Frontului Patriei din R. D. Vietnam, 
în declarația adoptată „se aprobă 
întrutotul poziția fermă a Frontului 
de Eliberare Națională din Vietna
mul de sud de a lupta pînă la capăt 
împotriva imperialiștilor americani" 
și se subliniază că poporul R. D. 
Vietnam este hotărît „să apere Viet
namul de nord și să contribuie la 
eliberarea Vietnamului de sud în 
scopul reunificării pașnice a patriei". 
Declarația aprobă și sprijină întru
totul poziția F.N.E. din Vietnamul 
de sud de „a chema înapoi, dacă va 
fi necesar, pe fiii și fiicele Vietna
mului de sud, care s-au grupat în 
nord în conformitate cu acordul pen
tru încetarea focului, pentru a lua 
armele și a distruge dușmanul".

Declarația arată că „afirmațiile 
S.U.A., potrivit cărora ele ar fi în fa
voarea unor negocieri 
politice a problemei

sau rezolvări 
Vietnamului1*,

★

Haksat a dat
care

• Partidul Neo Lao 
publicității o declarație în 
sprijină declarația din 22 martie a 
Frontului de eliberare națională din 
Vietnamul de sud.

• Guvernul Cambodgiei condam
nă cu mînie, într-un comunicat dat 
publicității, încălcarea acordurilor 
internaționale de către trupele ame
ricane și sud-vietnameze. „Este in
contestabil — se arată în comunicat 
— că folosirea substanțelor toxice 
constituie o vădită crimă de război 
și trebuie considerată ca atare în 
dreptul internațional".

• PARIS. O mare mulțime, în 
majoritate tineri, a participat luni 
seara la marele miting orga
nizat în sala „Mutualite" din Pa
ris de Mișcarea franceză pentru 
pace. Mitingul a fost prezidat de 
profesorul Jacques Madaule, mem
bru al Biroului național al mișcării 
pentru pace. Rezoluția, adoptată în 
unanimitate, condamnă agresiunea 
imperialistă și exprimă solidaritatea 
cu poporul vietnamez.

• ROMA. In 
italiene au 
demonstrații
lupta poporului 
Milano, 70 000 de persoane au mani
festat timp de două ore pe străzile 
centrale după care au luat parte la 
un mare miting.

• „Consiliul revoluționar al Uniu
nii Birniane" declară că Birmania 
se pronunță împotriva oricăror mă
suri care ar putea duce la extinderea 
acțiunilor militare în Vietnam și 
împotriva folosirii gazelor în timpul 
acțiunilor militare desfășurate în 
Vietnam.

sînt dezmințite de „intensificarea 
războiului agresiv al S.U.A. în 
Vietnamul de sud prin folosirea de 
substanțe chimice toxice și de par
ticiparea directă a unor forțe arma
te ale S.U.A. și ale sateliților lor, 
precum și de extinderea războiului 
spre nord“. In declarație se subli
niază că „singura cale pentru impe
rialiștii S.U.A. este să plece din Viet
namul de sud“. Declarația face un 
apel insistent la populația tuturor 
țărilor lumii „să oprească mîinile 
imperialiștilor S.U.A., care plănuiesc 
să extindă războiul în întregul Viet
nam și în Indochina".

★

HANOI 30 (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații transmite 
că, potrivit datelor provizorii ale 
C.C. al Uniunii Tineretului Munci
tor din Vietnam, un milion și jumă
tate de tineri din R. D. Vietnam au 
trimis scrisori în care se oferă ne
condiționat să lupte ca -voluntari în 
rîndul forțelor armate pentru spriji
nirea poporului sud-vietnamez.

★

• Conducerea Partidului Socialist 
din Japonia —cel mai mare partid 
de opoziție din țară — a examinat 
situația din Vietnam. Comitetul 
central executiv al partidului cere 
încetarea imediată a acțiunilor agre
sive ale S.U.A. împotriva R. D. Viet
nam, retragerea trupelor americane 
și a armatelor sud-coreene din Viet
namul de sud.

• Ministrul afacerilor externe al 
Canadei, Paul Martin, a declarat 
luni seara în Camera Comunelor că, 
deși nu a fost adresat Statelor Unite 
„nici un protest formal", această 
țară a fost informată despre senti
mentele a numeroși membri ai Par
lamentului canadian, „inclusiv ale 
ministrului afacerilor externe",, în 
legătură cu ceea, ce se consideră 
drept o „folosire prost Inspirată" a 
gazelor în Vietnam.

avut 
de

numeroase orașe 
loc duminică 

solidaritate cu 
vietnamez. La

• Comitetul femeilor membre ale 
Partidului Congresul Național Indian 
a adoptat o rezoluție în care se con
damnă folosirea gazelor toxice de 
către trupele americane în Vietna
mul de sud. Rezoluția a fost citită 
de Indira Gandhi, ministrul infor
mațiilor și radiodifuziunii.

HANOI 30 (Agerpres).— După
cum anunță agenția V.N.A., la 30 
martie, ora 13,00, numeroase gru
puri de avioane de luptă cu reacție 
americane, decolînd de pe port- 
avioanele flotei a 7-a, au 
dat numeroase puncte din 
rea orașului Dong Hoi și 
pescuit în largul coastei 
Vinh Linh din R. D. Vietnam. Pri
mele rapoarte informează că cinci 
avioane dușmane au fost doborîte 
și numeroase altele avariate.

*

PEKIN 30 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
la 29 martie, două avioane de luptă 
americane cu reacție au atacat de 
trei ori un vas de pescuit chinez, 
în apele internaționale, la vest de 
Inkoțui, insula 
americane 
teritoriale

bombar- 
apropie- 
vase de 
regiunii

Hainan. Avioanele 
l-au urmărit și în apele 
ale R. P. Chineze.

★

30 (Agerpres). — DupăHANOI
cum anunță V.N.A., Ministerul Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
publicat o declarație în care condam
nă raidurile efectuate la 22 și 25 
martie asupra teritoriului R.D. Viet
nam de către avioane americane 
sud-vietnameze, venind din Laos 
Thailanda.

In fafa ambasadei

Și
Și

S. U. A. de la Saigon
SAIGON 30 (Agerpres). — După 

cum anunță agențiile de presă, marți 
dimineața o puternică bombă a ex
plodat în fața clădirii ambasadei 
Statelor Unite din Vietnamul de sud. 
Potrivit primelor rapoarte, cîteva 
persoane au murit, iar zeci de per
soane au fost rănite. Parterul clă
dirii, unde se afla Consulatul ameri
can, a fost complet distrus. Printre 
cei răniți se află și adjunctul amba
sadorului S.U.A., Alexis Johnson.

Declarația Ligii romîne de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa
Opinia publică din R. P. Romînă, 

alături de oamenii iubitori de pace 
de pretutindeni, constată cu legiti
mă indignare că cercurile imperia
liste nord-americane continuă să 
intensifice acțiunile lor agresive în 
Vietnamul de sud și caută să extin
dă flăcările războiului în R. D. Viet
nam și mai departe în Asia de sud- 
est.

Declarația subliniază că trupele 
intervenționiste ale S.U.A.. trecînd 
la folosirea substanțelor și gazelor 
toxice, a bombelor cu napalm și fos
for alb împotriva patrioților și 
populației pașnice din Vietnamul de 
sud, au săvîrșit un nou act împotri
va conștiinței umanității, sfidînd 
protestele opiniei publice mondiale 
și violînd în mod flagrant cele mai 
elementare norme ale dreptului și 
practicii internaționale.

Liga romînă de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa se alătu
ră tuturor acelora care își 
glasul în sprijinul poporului viet
namez, își exprimă totala sa 
daritate cu lupta dreaptă a acestuia, 
condamnă cu hotărîre intervenția 
războinică în Vietnamul de sud și 
extinderea ei împotriva R. D. Viet
nam, cere retragerea tuturor trupe
lor străine din Indochina și asigura
rea dreptului legitim al poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta.

Ne exprimăm convingerea că bra
vul popor vietnamez, încercat în
tr-o îndelungată și eroică luptă 
pentru libertate și independență, va 
obține pînă la urmă victoria cauzei 
sale drepte : reunificarea pașnică și 
democratică a patriei sale, construi
rea unei vieți pașnice și prospere.

ridică

soli-

Ce se așteaptă de la vizita lui Wilson la Paris

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Mediatorul O.N.U. în Cipru, Galo 
Plaza Lasso, a prezentat marți se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, raportul său asupra situa
ției din insulă. In raport, Galo Piaza 
se pronunță pentru continuarea me
dierii între părțile interesate, pen
tru a se putea găsi o bază de ple
care pentru discuții directe. Media
torul O.N.U. în Cipru preconizează 
ca inaugurarea acestor discuții să 
înceapă prin contacte directe între 
reprezentanții comunității grece și 
turce din insulă. Raportul mediato
rului O.N.U. a fost înaintat la 30 
martie și Consiliului de Securitate.

LAOS

Orașul Thakhek recucerit 
de trupele guvernului 
central

VIENTIANE 30 (Agerpres). — 
Trupe ale armatei guvernului cen
tral laoțian au recucerit marți ora
șul Thakhek, ocupat timp de două 
zile de unități rebele conduse de 
colonelul Khamsy, cunoscut ca unul 
din partizanii fostului șef al fracțiu
nii de dreapta din Laos, Fumi No- 
savan. Operațiunile de recuce
rire au început prin lansarea de 
trupe parașutate în dimineața 
zilei de 30 martie, urmate apoi de 
masarea în sudul acestei localități 
a patru batalioane. Ele însă nu au 
întîmpinat nici o rezistență din 
partea unităților rebele, care s-au 
retras spre nord, fără a trage nici 
un foc de armă. Agențiile de presă 
relatau că, după cucerirea orașului, 
unii dintre rebeli s-au predat tru
pelor guvernamentale. Numărul re
belilor care au izbutit să se refu
gieze 
1000

MADRID 30 (Agerpres). — în o- 
rașele Sevilla și Barcelona au con
tinuat manifestațiile studențești - in 
sprijinul revendicărilor lor privind 
libertățile sindicale. La Sevilla stu
denții s-au întrunit in fața Facul
tății de științe, iar la Barcelona, în 
Piața Universității. La Bilbao, în 
cursul unei manifestații studențești, 
poliția a arestat un student de la 
Facultatea de științe economice.

Situația din învățămîntul univer
sitar din Spania, scrie ziarul „Le 
Monde", este elocvent rezumată de 
un afiș care se află pe zidurile Fa-

cultății de științe economice și po
litice din Madrid : „Noi cerem dis
cuții cu autoritățile și ni se răs
punde prin represiuni". în timpul 
manifestațiilor de săptămîna trecu
tă de la Madrid și Barcelona au 
fost arestați numeroși delegați sin
dicali din învățămîntul universitar. 
In ciuda acestor măsuri, două mii 
de studenți au manifestat pe stră
zile Madridului. Poliția i-a împie
dicat să ajungă pînă la sediul Mi
nisterului Educației Naționale, 
fost operate noi arestări..

PARIS. Azi încep la Paris lucrările 
Consiliului N.A.T.O., consacrate pro
blemelor Vietnamului, Ciprului, Ori
entului Apropiat, cît și altor probleme. 
In cercurile ziaristice se crede că sub
secretarul de stat al S.U.A., George 
Ball, va încerca să obțină sprijinul 
mai efectiv al partenerilor atlantici 
în politica pe oare o desfășoară Sta
tele Unite în Asia de sud-vest.

Au

ANKARA, In dimineața zilei de 30 
martie, la Ankara a fost dat publici
tății comunicatul comun turco-tuni- 
sian în urma vizitei pe care președin
tele Tunisiei, Habib Burghipa, a în
treprins-o in Turcia. Cu această oca
zie, se arată în comunicat, cele două 
părți și-au exprimat dorința de a 
dezvolta schimburile economice, 
turale și artistice.

cul-

Delegația de partid și guvernamentală

TIRANA 30 (Agerpres). — In le
gătură cu vizita în R. P. Albania a 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Chineze la 29 martie a 
avut loc în piața „Skanderbeg" din 
Tirana un mare miting al oameni
lor muncii. Au fost de față condu
cători de partid și de stat în frun
te cu Enver Hodja, Mehmet Shehu 
și Hadji Lleshi.

Au rostit cuvîntări Mehmet She
hu, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Albania, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, și Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat al

R. P. Chineze și vicepreședinte al 
C.C. al P. C. Chinez.

In dimineața zilei de 30 martie, 
delegația chineză a părăsit Albania.

In cursul zilei a fost dat publici
tății comunicatul cu privire la vizită.

♦
ALGER 30 Corespondentul Ager

pres, C. Benga, transmite : Marți la 
amiază a sosit într-o vizită oficială 
de două zile în Algeria premierul 
Ciu En-lai. Pe aeroportul Dar-El- 
Beida, el a fost salutat, de președin
tele Ben Bella, membri ai guver
nului și alte personalități politice 
algeriene și străine.

în cursul după-amiezii, cei doi 
conducători au avut o convorbire.

BELGRAD. La 30 martie a 
la Belgrad, într-o vizită oficială, . 
bib Burghiba, președintele Republici: 
Tunisia. El a fost întîmpinat de Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, și de alți conducători iugoslavi. 
Președinții celor două țări vor purta 
convorbiri cu privire la probleme», ac
tuale ale situației internaționale ț la 
relațiile de colaborare bilaterală.

sosit
Ha- 

ii

LONDRA. Răspunzînd unor între
bări în Camera Comunelor, ministrul 
apărării al Angliei, Denis Healey, a 
declarat că guvernul englez nu ia în 
considerare nici un fel de schimbare 
a statutului bazelor sale militare din 
Cipru.

KATMANDU. Mareșalul Cen I, 
vicepremier al Consiliului de Stat si 
ministru al afacerilor externe al R. P. 
Chineze, a sosit la 30 martie la Kat
mandu, într-o vizită de prietenie, la 
invitația guvernului Nepalului.

Alabama; Wallace nevoit să accepte
intilnirea cu delegațiile populației de culoare

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Guvernatorul statului Alabama, 
George Wallace, a acceptat după 
teva refuzuri să se întîlnească

delegația conducătorilor populației 
de culoare din S.U.A. într-o con
fruntare „care ar putea să pună ca
păt disputelor rasiale din statul res
pectiv sau să le intensifice”, scrie 
agenția Associated Press. Hotărîrea 
Iui Wallace a fost determinată de 
valul de critici aduse la adresa sa, 
precum și de campania de boicot 
economic anunțată de Martin King, 

în legătură cu asasinarea Violei 
Luizzo, procurorul general din Ala
bama, Richmond Flowers, a declarat 
că speră să culeagă destule mărturii 
pentru a putea pedepsi în cursul 
lunii viitoare pe cei patru membri 
ai Ku-Klux-Klan-ului, autorii cri
mei. Cu ocazia funeraliilor acestei 
victime a rasiștilor, la Selma vor fi 
instalate 10 sicrie în fața Capitoliu- 
luî, pentru a simboliza crimele să- 
vîrșite de rasiști în ultimii ani îm
potriva participanților la lupta pen
tru drepturi civile.

în junglă ar fi de 500 pînă la 
de oameni.

SUDAN

Participanții la marșul Selma-Montgomery sosind in capitala statului 
Alabama

Sindicatele în perioada

BONN. De mai multe zile Karl 
Carstens, secretar de stat în Ministe
rul de Externe de la Bonn, se află în 
Arabi?. Saudită. în cercurile politice 
se apreciază că vizita are scopul de a 
încerca să găsească o cale de îmbu
nătățire a relațiilor R.F.G. cu țările 
arabe.

TEL AVIV. Ministrul afacerilor ex
terne al Izraelului, Golda Meir, a de
clarat la 29 martie în fața Parlamen
tului izraelian că țara sa „nu-și poate 
ascunde decepția în legătură cu re
centa hotărîre adoptată de Bundestag 
în problema prescrierii crimelor na
ziste". Ea a arătat, totodată, că gu
vernul izraelian a acceptat oferta gu
vernului de la Bonn de a se stabili 
relații diplomatice între cele două 
țări.

VARȘOVIA. Bogdan Lonczkovski, 
șeful delegației poloneze la sesiunea 
plenară de la Geneva a Acordului ge
neral cu privire la tarife și comerț 
(G.A.T.T.), într-o convorbire cu un 
reprezentant al agenției P.A.P., a de
clarat că propunerea poloneză cu pri
vire la o formulă care să permită Po
loniei să participe la tratativele multi
laterale a fost adoptată recent de Co
mitetul G.A.T.T. pentru tratativele co
merciale. De la 1 aprilie — după pre
zentarea documentelor corespunzătoa
re — Polonia va putea participa la 
toate lucrările și tratativele „rundei 
Kennedy".

Rezoluții adoptate 
la conferința 
„mesei rotunde

BRUXELLES. După opt zile de 
grevă în subteran — la o adîncime de 
600 de metri — minerii de Ia mina 
belgiană „Batterîe", din apropierea 
orașului Liege, au obținut asigurări 
din partea guvernului belgian că, în 
cazul cînd mina va fi închisă, li se 
va garanta plasarea în alt loc de pro
ducție.

li

La Paris, apropiata vizită a primului 
ministru britanic, Harold Wilson, este 
așteptată cu interes, după cum apre
ciază oficiosul partidului guvernamental 
U.N.R. „La Nation". Ziarul scrie : „Chiar 
dacă această vizită nu va deschide ca
lea spre o apropiere spectaculoasă a 
punctelor de vedere ale celor două 
guverne, ea va permite să se cunoască 
mai bine obiectivele imediate și înde
părtate ale politicii britanice". Autorul 
articolului conchide că întrevederile 
franco-britanice vor constitui o „con
fruntare utilă".

Observatorii politici relevă că acesta 
este primul contact oficial al noului pre
mier britanic cu conducătorii francezi. 
Mulfi dintre ei sînt de părere că între
vederea de trei sferturi de eră pe care 
Wilson a avut-o cu generalul de Gaulle, 
cu prilejul funeraliilor lui Churchill, nu 
a constituit decît un preludiu. Ceea ce 
se așteaptă de la convorbirile lui Wil
son la Paris sînt așadar clarificări asu
pra politicii britanice. „Liniile condu
cătoare ale diplomafiei britanice, scrie 
în această ordine de idei ,,La Nation , 
nu apar foarte clare astăzi”.

Ziarele situează printre problemele ne
clare problema acută a Vietnamului, afir- 
mînd că „în ce privește problema Viet
namului totul se petrece ca și cînd Lon
dra ar sprijini fără rezerve politica 
S.U.A.", deși în Anglia există un puter
nic curent de opinie care dezaprobă a- 
ceastă politică și cere ca guvernul labu
rist să acționeze pentru a se ajunge la 
pace în Vietnam. Pe de altă parte, gu
vernul britanic este prepcupat, după cum 
arată ziarul, în mod foarte activ de con
flictul dintre Malaezia și Indonezia. Dacă

ț 
vrea să obțină sprijin american în a- 
ceasiă problemă, guvernul britanic 
„este obligat să fină seama de pozijia 
americană din Vietnam". Potrivit ziaru
lui citat mai sus, Wilson caută o me
todă spre a face mai lesne acceptabilă 
opiniei publice britanice politica sa de 
sprijinire a Washingtonului. Autorul ar
ticolului prezintă însă și o altă ipoteză: 
dificultățile economice în care se află 
Anglia pot să-l determine pe Wilson 
să preconizeze împreună cu interlocu
torii săi francezi „o mediere pentru a 
se pune capăt războiului din Vietnam".

Comentînd vizita 
franceză „Express" 
ducătorii Angliei și 
prezent un contrast 
legerea raporturilor cu S.U.A. Pentru 
primul ministru britanic, scrie revista, 
„numai o lume atlantică unită și prevă
zută cu o anumită structură ar permite 
Europei să aibă influență asupra hotărî- 
rilor americane care, fără aceasta, riscă 
să fie luate fără a consulta pe nimeni, 
ca în cazul crizei vietnameze. Pentru 
de Gaulle, singura Europă posibilă este 
cea în care țările și-ar păstra suvera
nitatea și care și-ar afirma, uneori cu 
vehementă, independența lor față de 
S.U.A. „Express" consideră că înfre cei 
doi rămîne totuși un teren de înțele
gere ; după părerea revistei, ambele 
părți ar fi convinse că cel mai bun mij
loc de a se evita ca Piața comună și An
glia să se îndepărteze și mai mult una 
de alta constă în a favoriza nașterea de 
proiecte comune în sectoarele industria
le unde nici englezii, nici europenii oc
cidentali nu sînt capabili să facă fa(ă 
concurentei americane.

fui Wilson, revista 
scrie că între con- 
Franjei există în 

în ce privește înfe-

Ziarul „Combaf" crede că Wilson va 
avea prilejul să sondeze acum opinia 
lui de Gaulle asupra aderării eventuale 
a Angliei la Piața comună, în urma 
eșecului de la Bruxelles de acum doi 
ani. Relevînd că de atunci părerea 
lui de Gaulle nu s-a schimbat, ziarul 
scrie că partizanii englezi ai intrării 
Angliei în Piața cpmună par să fie 
azi mult mai numeroși și că, în cursul 
ultimelor săptămîni, ideile guvernului 
laburist cu privire la Europa „par să fi 
suferit o remaniere tacită, dar profun
dă". Ziarul consideră însă că esfe foarte 
puțin probabil ca guvernul britanic să 
ia vreo initiative oarecare în legătură 
cu Piața comună, căci dacă există 
vreun punct asupra căruia sînt de acord 
conservatorii și laburiștii, este acela că 
un nou eșec în tratativele dintre An
glia și „cei șase" ar distruge probabil 
orice perspectivă de acord satisfăcător 
timp de o generație. Dar guvernul la
burist are și alte motive de a se arăta 
prudent. Considerente de politică parti
zană, respectiv pozifia deputaților labu
riști de stingă, limitează libertatea de 
acțune a lui Wilson Dacă primul mi
nistru și-ar permite să se declare în 
favoarea unei aderări a Angliei la Pia
ța comună, aceasta s-ar adăuga celor
lalte motive care ar putea provoca o a- 
devărată revoltă în sinul aripei de stin
gă laburiste. Ziarul conchide că în 
cursul vizitei sale la Paris Wilson va ex
plora toate posibilitățile de a înnoda le
gături mai strînse cu Europa „celor șase", 
în special în domeniul industrial, dar 
nu se va angaja într-un mod precis.

Al. GHEORGHIU

construcției economice

Paris

Evenimentul cel mai de seamă al 
ultimelor săptămîni l-a constituit, 
în Algeria, cel de-al II-lea congres 
național al Uniunii generale a mun
citorilor algerieni (U.G.T.A.).

Timp de 6 zile, cei 562 delegați, 
reprezentînd toate organizațiile sin
dicale din țară, au dezbătut proble
me privind rolul și sarcinile miș
cării sindicale în actuala perioadă 
a construcției economice. Presa al
geriană apreciază că lucrările con
gresului s-au caracterizat printr-o 
dezbatere serioasă, profundă și 
cientă a sarcinilor actuale ale 
menilor muncii algerieni.

Participanții au analizat rolul 
portant al U.G.T.A. în lupta poporu
lui algerian pentru obținerea inde
pendenței și organizarea activității 
economico-sociale după proclama
rea ei. Criticile formulate la adre
sa fostei conduceri a U.G.T.A. au 
fost însoțite — arată presa locală 
— de dorința de a vedea în frun
tea sindicatelor algeriene o con
ducere dinamică, unită.

Rezoluția „de politică generală” 
adoptată de Congres stipulează, 
printre altele, că, avînd în vedere 
rolul din ce în ce mai hotărîtor pe 
care oamenii muncii îl dețin în toa
te domeniile de activitate, Uniunii 
generale a muncitorilor algerieni 
îi revine în primul rînd sar-

efi-
oa-

Im-

cina de a lupta consecvent pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului algerian. 
subliniază, de 
sindicatelor în 
și consolidării 
economic etatizat din industrie și 
agricultură. „Sindicatele, se subli
niază în rezoluție, trebuie să facă 
totul ca în centrul preocupărilor 
naționale și ale muncitorilor să se 
afle creșterea producției, iar munca 
să devină o chestiune de cinste și 
onoare".

Luînd cuvlntul la ședința de în
chidere a congresului, președintele 
Ben Bella a spus printre altele : 
„Vom face totul pentru ca prin
cipalele mijloace de producție 
să fie controlate de cei ce mun
cesc". „Vă promit, a adăugat el, 
că la sfîrșitul anului 1965 sectorul 
etatizat al economiei naționale va 
fi preponderent, în comparație cu 
sectorul capitalist privat".

întreaga presă din Alger acordă 
largi spatii încheierii lucrărilor 
congresului. „Le Peuple' îl consi
deră „un congres al reînnoirii, de 
natură să mențină constantă și in
tactă unitatea de acțiune, necesa
ră îndeplinirii sarcinilor importante 
și grele de construire a țării și a 
unei vieți noi".

Constantin BENGA

Rezoluția 
asemenea, rolul 
vederea lărgirii 
tînărului sector

Alger

KHARTUM 30 (Agerpres). — 
Printre rezoluțiile adoptate de cele 
două părți la conferința „mesei ro
tunde" prezintă un interes deose
bit cele referitoare Ia acordarea de 
drepturi egale tuturor cetățenilor 
sudanezi, atît din nordul cît și din 
sudul țării. O bună parte din re
zoluțiile adoptate se referă la re
construcția economică a regiunilor 
meridionale, mai înapoiate decît 
cele din nordul țării. în acest scop 
s-a hotărît crearea unui consiliu 
național economic, cu un departa
ment însărcinat cu studierea dez
voltării economice a sudului. Pen
tru crearea unei rețele administra
tive locale s-a hotărît înființarea u- 
nor cursuri pentru instruirea de ca
dre în acest domeniu, iar persona
lul didactic originar din sud, care 
în prezent lucrează în nord, va fi 
readus în regiunile meridionale.

Printre măsurile menite să resta
bilească încrederea populației su
diste se numără și hotărîrea de a 
ridica starea de urgență în toate 
cele trei provincii sudice (Bahr el 
Ghazal, Nilul Superior și Equato
rial, precum și înlesnirea reîntoar
cerii în patrie a persoanelor refu
giate în diferite țări africane.

Conferința nu a putut însă rea
liza un acord în legătură cu statu
tul constituțional al provinciilor 
meridionale din Sudan. Un comitet 
special, alcătuit din 6 persoane din 
sud și 6 din nord, a fost însărcinat 
de participanții la conferință să dis
cute această problemă șl să prezin
te un raport conferinței, care se va 
întruni din nou peste două sau trei 
luni. Acest comitet mai are misiu
nea de a urmări îndeplinire» rezo
luțiilor adoptate de „masa rotundă".

MOSCOVA. A încetat din viață, în 
vîrstă de 80 de ani, ziaristul sovietic 
D. I. Zaslavski, cunoscut în U.R.S t>. 
și peste hotare pentru foiletoane țr 
articolele publicistice și pamfletele pe 
teme internaționale pe care le-a pu
blicat în presa sovietică și mai ales 
în "„Pravda“.

Pe străzile orașului Tlrlemont (Bel
gia) a avut loc recent o demon
strație a cultivatorilor de sfeclă, 
împotriva prețului redus de achizi

ție stabilit de autorități
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