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La întreprinderea „Partizanul 
roșu' din Brașov, a Intrat de cu- 
rind în funcțiune un grup de noi 
mașini de urzit. în fotografie : 
fruntașele în producție Sara Lecz 
și Elena Lucaci din secția urzit, 
lucrînd la noile mașini.

(Foto : Agerpres)
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Indici înalți în producția
de lapte și came

Cu planul trimestrial 
i—îndeplinit— ! »*x
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în Banat, ca și în alte părți, ex
presia de gospodărie colectivă mul
timilionară a devenit obișnuită. Una 
din gospodăriile colective bogate, 
cunoscute în toată țara, este și. cea 
din Lenauheim. Colectiviștii de aci 
se mîndresc pe bună dreptate cu 
realizările gospodăriei lor.

Experiența gospodăriilor frun
tașe arată că realizarea unor indici 
înalți de producție la suta de hec
tare reprezintă calea spre asigu
rarea unui belșug de produse de 
origină animală. Din acest punct de 
vedere merită să fie i subliniată 
preocuparea colectiviștilor din 
Lpnauheim de a aprecia rezultatele 
obținute în întă
rirea economică 
a: gospodăriei lor,, 
în primul rind so
cotind numărul 
de animale, pro
ducția marfă și veniturile obținute 
la suta de hectare.

Gospodăria colectivă din Lenau
heim' a dezvoltat an de an sectorul 
zootehnic ajungînd să aibă în pre
zent la suta de hectare 35 bovine 
din care 13,6 vaci, 90,7 porcine din 
care 10,7 scroafe, 48,5 ovine, 400 pă
sări. Numărul animalelor și păsări
lor va crește și mai mult în acest 
an. Cum s-a ajuns la aceste rezul
tate ? In primii ani de la înființare 
gospodăria avea un număr mic de 
animale. Folosind creditele acor
date de stat și fondurile proprii, 
colectiviștii au cumpărat animale 
de producție iar apoi, an de an, au 
reținut pentru prăsilă toate ani
malele tinere corespunzătoare. Tot
odată, consiliul de conducere și or
ganizația de bază s-au preocupat de 
crearea condițiilor pentru creșterea 
continuă a producției de lapte, 
carne și alte produse. Anul trecut, 
s-au livrat în medie cîte 28.944 
litri lapte Ia suta de hectare 
teren agricol--și cîte 6.926 kg 
carne. în planul de producție pe 
anul acesta colectiviștii au prevă
zut să realizeze la suta de hectare 
cîte 38.880 1 lapte și 11.492 kg 
carne. flecare 10Q ha teren ara
bil vor reveni aproape 10.000 kg 
came de porc.

în scopul obținerii unor indici 
înalți la producția de lapte, carne 
și alte produse la suta de hectare, 
în decursul anilor organizația de 
partid și consiliul de conducere au 
luptat cu perseverență pentru re
zolvarea unui șir de probleme im
portante. începutul a fost făcut cu 
repartizarea în sectorul zootsfenic 
a unora dintre cei mai buni colec
tiviști și în primul rind membri și 
candidați de partid cum sînt Nistor 
Simion, Bulzan Teodor, Nistor Va
sile și alții, care au învățat să 
aplice metode științifice de hrănire 
și îngrijire a animalelor.

Experiența arată că obținerea 
unor indici înalți la suta de hec
tare depinde de felul cum fiecare 
îngrijitor este stimulat în creșterea 
producției. La Lenauheim, îngriji
torii sînt direct cointeresați in ri
dicarea calificării lor și în aplica
rea celor mai eficace metode de 
hrănire și îngrijire a animalelor, 
deoarece retribuția se face după 
producție. Pentru mulgători retri-

Muncitorii din in
dustria chimică 
au îndeplinit cu 3 
zile înainte de 

termen planul producției globale pe 
primul trimestru al anului.

Comparativ cu primele 3 luni ale a- 
nului trecut, colectivele întreprinderi
lor chimice, au produs în plus cu pes
te 7.700 tone îngrășăminte chimice, cu 
aproape 10.000 tone mai mult acid 
sulfuric, 800 tone mai multe mase 
plastice și rășini sintetice, cu 40.000 
kg mai multe lire și fibre sintetice.

în cursul acestui an, chimiștii au 
realizat o serie de nei articole și bu
nuri de consum din materiale plastice, 
coloranți și intermediari, medicamen
te și alte produse chimice.

(Agerpres)
Îndeplinind îna- 

„ inte de termen
„7 NOIEMBRIE - sarcinile de plan

CRAIOVA Pe PWmul trimes-
------------------  tru, constructo

rii de mașini și unelte agricole de la 
Uzinele „7 Noiembrie" din Craiova au 
economisit o cantitate de metal din 
care se pot fabrica încă 250 de grape 
stelate. Ei au trimis de la începutul 
anului și pînă acum unităților socia
liste din agricultură 2.800 mașini și 
unelte agricole.

FABRICA 
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buția se face nu numai după can
titatea de lapte muls, ci și după 
procentul de grăsime și numărul de 
viței obținuți. îngrijitorii de anima
lă tinere sau puse la îngrășat sînt 
retribuiți după sporul în greutate 
realizat.

în gospodărie s-a organizat creș
terea animalelor tinere diferențiat, 
după scopul producției. Astfel, se 
încearcă dirijarea creșterii vițelelor, 
urmărindu-se dezvoltarea organelor 
digestive pentru ca la vîrsta adultă 
să poată consuma furaje mai gro
siere, ieftine, dînd în același timp 
producții mari de lapte. îngrijitoa
rele de viței Victoria Mihăilă și Ele- 
  na Petrovici dau 
 furaje concentrate

Uz-’ x fn ț <___, și fin de bună ca-VJ.A.C. tenauneim litate în hrana vi- 
_ ______________ țeilor, încă de 

la vîrsta de două 
săptămrni. De asemenea, prin înlo
cuirea unei părți din laptele inte
gral cu lapte smîntînit, care se in
troduce treptat în hrana vițeilor, se 
realizează însemnate economii.

Una din metodele eficace folosite 
de colectiviști este creșterea anima
lelor tinere în tabere de vară pe 
pășunile de munte. Numai anul tre- 
eut au fost întreținute în astfel de 
tabere 200 vițele și 800 oi.

O serie de metode înaintate se 
folosesc și în ceea ce privește hră- 
nirea și îngrijirea păsărilor. Tinere
le îngrijitoare Elena Meteleancă, 
Elisabeta Barth, Gerlinde Farago, 
Magdalena Bibu au învățat să fo
losească rații furajere diferențiate 
în funcție de cerințele puilor la di
ferite vîrste. De pildă, în rația pui
lor ele folosesc în afară de 
amestecuri de concentrate și ouă 
fierte, brînză proaspătă. Cu bune 
rezultate se folosesc adausurile de 
făină de oase, sulfat de fier, pre
cum și antibiotice. în niște jghia- 
buri simple de tablă, confecționate 
în ‘gospodărie, se pune lapte smîn- 
tinit acru sau zer pentru pui.

Pentru a contribui la sporirea 
producției de carne de pasăre, anul 
acesta gospodăria va crește în afa
ră de găim, 2.000 gîște și 500 curci.

O preocupare permanentă a con
siliului de. conducere și a organi- 

folosi2 
pentru

zației de bază o constituie 
rea tuturor posibilităților 
asigurarea furajelor. La temelia 
succeselor din sectorul zootehnic 
stau realizările obținute an 
an în creșterea producției deuce
reale și îndeosebi porumb, 
odată, colectiviștii au organizat un 
conveier verde, în cadrul căruia 
locul principal îl ocupă porumbul 
pentru masă verde, borceagul de 
toamnă, lucerna și alte culturi. Pe 
baza experienței din anii trecuți 
s-a stabilit ca o mare parte din nu
trețurile verzi și însilozate nece
sare pentru hrana animalelor să fie 
obținute prin extinderea culturilor 
duble. După borceag, secară 
masă verde, cereale păioase, va fi 
însămînțat porumb. De pildă, după 
recoltarea orzului vor fi semănate 
100 hectare de porumb pentru masă

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. Il-a)
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Ieri, colectivul 
fabricii de rul
menți din Bîrlad 
și-a realizat pla
nul pe trimestrul

I, dînd peste prevederile sarcinilor de 
producție peste 4.000 de rulmenți.

Ca urmare a aplicării unui șir de 
măsuri tehnico-organizatorlce, mai bu
nei folosiri a materiilor prime șl ma
terialelor, precum și datorită creșterii 
productivității muncii cu peste 2 la 
sută, metalurgiștii bîrlădeni au reali
zat în această perioadă 1 milion de 
lei beneficii peste plan. (De la Eliade 
Solomon, coresp. voluntar).
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Noi cantine pentru studenți
capacitate de servire pentru 
fi date în curînd în folosința

Tot-

de

Două cantine, cu o 
4.000 de persoane, vor 
studenților din Capitală. Aici, toate operațiile de pre
gătire a mesei se iac în cele mai bune condiții igie
nice ou ajutorul unor instalații de mecanizare și se- 
miautomalizare. Sistemul de autoservire, aplicat în 
mai multe cantine studențești, este înlesnit de o se
rie de instalații, iar mobilierul este construit în mare 
parte din materiale plastice. Alte cantine sînt în curs 
de construire în diferite centre universitare.

în prezent, în cele 73 de cantine existente în țară, 
iau zilnic masa circa 43.500 de studenți. La București, 
Cluj, Iași și Timișoara funcționează cantine dietetice, 
Iar la cantinele din celelalte centre au fost organi
zate colțuri dietetice, unde studenții primesc masa 

potrivit regimu
lui medical re
comandat.

Cu noile locg- 
luri ce se con
struiesc în acest 
an în Capitală 
și în alte loca
lități, numărul 
studenților - care 
vor putea lua 
masa la cantină 
va depăși 50.000. 

(Agerpres)

Expoziție de artă 
plastică și decorativă

a

Casierii 
pentru plata 

anticipată 
combustibilului

Ieri, I.C.L. „Com
bustibilul” - Bucu
rești a deschis pe 
strada Ion Vidu nr. 
4 o casierie, care 
funcționează între 
orele 7 și 19, pentru 
plata anticipată a 
lemnelor și cărbuni
lor. Odată cu plata 
se stabilește și data 
cind combustibilul 
urmează să fie expe
diat la domiciliul 
cumpărătorilor. Prin 
înființarea acestei 
casierii, situată în 
plin centrul orașului, 
cetățenii economi
sesc mult timp, aglo
merația la 
se reduce.

Casierii 
anticipată 
bustibilului 
tionează la 
Brăila. In

depozite

Voi lucra singur peste 100 hectare

în cadru! finalei 
celui de-al V-lea 
Festival republican 
al școlilor și institu
telor de artă, joi s-a 
efeschis în Sala de 

^njarmură a Combi
natului poligrafic 
„Casa Scînteii" o ex
poziție cu lucrări de 
artă plastică și deco
rativă.

Au luat parte re
prezentanți ai con
ducerii Ministerului 
Invătîmîntului și Cul
turii, Uniunii artiști
lor plastici, cadre di
dactice din învăfă- 
mintul de speciali
tate, oameni de artă, 
ziariști, un numeros 
public.

Cuvîntul de des
chidere a lost rostit 
de artistul poporului 
Boris Caragea, pre
ședintele juriului 
pentru lucrările de 
artă plastică și deco
rativă din cadrul Fes
tivalului, după care 
a vorbit Petre Dumi
trescu, rectorul Insti

tutului de arte plastice „Nicolae Grigo
rescu" din București.

Asistența a vizitat apoi expoziția, care 
cuprinde circa 1.200 de lucrări de pictu
ră, sculptură, grafică, artă decorativă, se
lecționate în prima fază a Festivalului,

(Agerpres)

cu plata 
a com
ptai func- 
Galati și 

______ ... perioada 
de vară urmează să 
se deschidă aseme
nea casierii la Timi
șoara, Cluj,. Iași și 
in alte orașe. (De la 
Ion Vre)u, cores
pondent voluntar).

DE PESTE HOTARE
I )

( IN PARLAMENTUL REPUBLICII ) 
( IRLANDA, ministrul Afacerilor j 
j-Externe, Frank Aiken, a declarat) 
f că trebuie să se depună mai ‘ 
(multe eforturi pentru încheierea 
'ț unui acord internațional cu pri- 
fvire la preîntîmpinarea răspîn- 
I dirii în viitor a armelor nuclea
te. Guvernul Republicii Irlanda, 
f a deolar-at el, i-a adus la cu- 
(n°Șiin|ă lui U Thant, secretar ge- 
'f neral provizoriu al O.N.U., că
f este gata să semneze un aseme- 
inea acord.
t :

( FRUNTAȘI AI VIEȚII PUBLICE
I dat publicității la München
L în a a rar.Q înr’otrr

Pentru sezonul de primăvară
Îmbunătățirea calității produselor 

și lărgirea sortimentelor constituie 
o preocupare permanentă pentru 
colectivele întreprinderilor din ca
drul industriei mătăsii.

Pentru sezonul de primăvară-vară 
au fost introduse în fabricație un 
număr de 25 modele noi de țesături 
din relon, în diferite culori, pentru 
balonzaide, imprimeuri din relon, țe
sături pentru rochii și altele, care 
s-au bucurat de succes la cel de-al 
III-lea Pavilion de mostre.

Oțelării se ajută 
în întrecere

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii'). 
Colectivele celor două oțelării mo
derne ale combinatului siderurgic 
din Hunedoara au acumulat de-a 
lungul timpului o bună experiență 
în ridicarea indicilor de utilizare a 
cuptoarelor și îmbunătățirea calită
ții oțelului. Prin grija comitetelor .de ■ • 
partid și a comitetelor sindicatului .. 
din cele două oțelării, această ex
periență este în permanență împăr
tășită tuturor oțelarilor în cadrul 
întrecerii.

La oțelăria Martin nr. 2, de pildă,- 
maiștrii Ștefan Tripșa, Erou al Mun
cii Socialiste, Aurel Stanciu și alții, 
au introdus cu succes metode avan-- 
sate de lucru cum sînt: încărcarea, 
cuptoarelor cu minereu pe vatră, su-- 
flarea venei cu 3 țevi, repararea 
vetrelor cu straturi groase, arderea- 
superficială a stratului de magne-, . 
zită etc. Datorită acestor metode se^ 
prelungește durata de funcționare a 
cuptoarelor, iar timpul de reparare 
la cald se reduce simțitor. Prelua
rea acestei experiențe la oțelăria 
Martin nr. 1 a dus la îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a cuptoarelor. 
Plin folosirea unor metode eficien- ■ 
te la turnarea oțelului, colectivul 
primei oțelării a realizat o reducere 
simțitoare a procentului de rebuturi 
prin turnare. Tot aici oțelării au do
vedit o mai mare pricepere în pre
gătirea trenurilor de turnare. Aplica
rea acestor procedee și a experien
ței muncitorilor de la oțelăria nr. 1 
la noua oțelărie a dus la îmbună
tățirea calității lingourilor de oțel;

grîu.kg

pina

Din ziarul „Scînteia" 
am aflat de experiența 
tractoristului Nicolae Ște
fan, de la gospodăria de 
stat Ion Roată, regiunea 
București, care a lucrat 
singur peste 100 hectare. 
Și la noi în gospodărie, 
sînt condiții ca fiecare 
tractorist să lucreze sin
gur peste 100 hectare. 
Experiența căpătată de 
noi dovedește acest lu
cru. Anul trecut, bri
gada noastră formată din 
7 tractoriști a executat 
lucrări pe o suprafață 
ie 807 ha. Aplicînd în
tregul complex de mă
suri agrotehnice, am ob
ținut recolte bogate la 
hectar : 6.300 kg porumb 
boabe, 3.809 
3.483 kg orz.

Experiența 
acum arată că

de 
lucrînd pe

asemenea loturi se mă
rește răspunderea în 
muncă a tractoriștilor ; 
ei îngrijesc mai bine trac
toarele pentru ca ele să 
fie tot timpul în bună 
stare de funcționare. Toc
mai de aceea, într-o re
centă adunare a organi
zației de bază, mi-am luat 
angajamentul să lucrez 
peste 100 de hectare pe 
întreg piciul de produc
ție, executând mecanizat 
toate lucrările. De altfel, 
mi s-a și repartizat un lot 
de teren pe care voi în- 
sămința 54 ha cu porumb 
boabe, 29 ha cu porumb 
pentru siloz, 16 ha cu 
mazăre boabe.

Pregătirile pentru a lu
cra singur acest teren 
le-am început din timp. 
Am participat personal la

repararea fiecărei mașini 
care mi s-a. repartizat.

Pămîntul pe care îl voi 
lucra este arat din toam
nă și îngrășat. .Sămînța 
o am asigurată. Mașinile 
sînt gata de pornit pe 
cîmp. Pentru a executa 
la timp toate lucrările, 
am socotit cîte zile îmi 
trebuie pentru fiecare din 
ele și am întocmit, cu 
ajutorul conducerii sec
ției, un 
în care 
vînd în 
renului
să încep semănatul la 2 
aprilie. Mi-am planificat 
c.îte două zile pentru se
mănatul mazărei pentru 
siloz și boabe, precum și 
două zile pentru semăna
tul ovăzului, o zi pentru 
borceag, 5 zile pentru

grafic de lucrări, 
avi prevăzut, a- 
vedere starea te
și temperatura.

Recentul decret al Consiliului de Sfat 
vine să afirme încă odată, prin înaltele 
distincții acordate, prețuirea și dragos
tea de care se bucură slujitorii artei 
în țara noastră.

A fi „artist al poporului", a ti „ma
estru emerit al artei“ sau „artist emerit“ 
sînt titluri de onoare care arată că la 
noi arfa a încetat de a mai fi o „ches
tiune privată", că ea interesează în cel 
mai înalt grad poporul. Artistul și-a re- 
dobîndit întreaga demnitate a creației. 
Munca, talentul, inspirația sa nu mai sînt 
menite să îmbogățească pe negustorul 
de tablouri, pe editorul burghez sau pe 
impresar. El nu este supus fluctuațiilor 
„pieței" capitaliste și „concurenței“, 
se poate consacra pe de-a-ntregul 
aprofundării mesajului pe care îl are 
de transmis oamenilor, ridicării conti
nue a măiestriei sale.

Mulți vizitatori din Occident, nefa- 
miliarizaji cu realitățile socialismului, 
rămîn impresionați și mirați cercetînd 
condiția artistului de la noi. Cum, 
actorul sau muzicianul nu este un an
gajat temporar într-o trupă efemeră, 
mereu sub ameninfarea de a rămîne 
pe drumuri ? Repertoriul teatrelor este 
determinat exclusiv de felurile sale 
ideologico-artisfice, iar nu de „legea 
oarbă“ a succesului de afaceri ?■ Atra
gerea publicului larg, muncitoresc, spre 
teatru, spre muzică, spre pictură, nu 
este preocuparea unor entuziaști izolați, 
ci o politică de stat în domeniul cul
turii ? în fine — artiștii sînt și depufați, 
membri în Marea Adunare Națională, 
participanți activi și stimați^ la condu
cerea vieții obștești ? Cum au devenit 
posibile toate acestea?

Se știe că poporul nostru, creator al 
unor mari valori artistice, a iubit din- 
totdeauna poezia și frumosul. Dar în
tre masele celor ce muncesc și cultură 
vechii cîrmuifori ai țării ridicau stăvili 
de nefrecut. Un fruntaș al scenei ro- 
mîneșfi povestea înfr-un articol o în- 
fîmplare de pe vremea regimului bur- 
ghezo-moșieresc : Maria Ventura,, mșr- 
gînd odată la ministrul de finanțe Vin- 
tilă Brătianu să-i ceară o subvenție 
pentru teatru, a primit următorul 
răspuns :

— „D-ta ce crezi că e mai impor
tant — să-ți dau dumifale subvenția 
sau, cu banii ăștia, să mai comand 
niște tunuri ?... Eu cred că mai impor
tante sînt tunurile".

Dacă astăzi cultura ocupă, în viața 
noastră publică, locul pe care-l merită, 
aceasta se datoreșfe faptului că la frî- 
nele țării nu mai stau brătienii și cei 
de-o seamă cu ei, ci oamenii muncii.

Arfei îi revine, în țara noastră, o 
înaltă misiune socială; ea este un aju
tor de nădejde al partidului în lupta 
pentru făurirea societății socialiste, pen
tru educarea noii conștiințe a celor ce 
muncesc. Răspunzînd exigențelor înalte 
ale partidului și poporului, oamenii 
artei tind ca în creațiile lor — după 
cum a cerut-o Raportul C.C. al P.M.R. 
la Congresul al III-lea prezentat de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — să 
pulsese „din plin viața noastră afîf de 
bogată, cu faptele ei mărețe, cu ideile 
ei nobile, cu luptele ei victorioase”.

Caracterul popular al arfei noastre se 
îmbină cu ținuta înaltă, cu preocupa
rea temeinică pentru cultivarea bunului 
gust. La noi au dispărut teatrele bu
levardiere pornografice — și nu le 
regretăm. Au dispărut picturile vulgare

•--------------—-------- .

„de gang“ — și nu le regretăm. în 
schimb, avem aproape 60 de teatre dra-' 
matice și muzicale în întreaga tară (fată 
de 18 în 1938) iar dacă în 1938 numă
rul spectatorilor de teatru și operă 
abia depășea un milion și jumătate, în 
1960 ei erau peste 7.400,000.

In condifiile favorabile asigurate de 
partid și guvern, creatorii aparjinînd 
tuturor ramurilor artistice, călăuzifi de 
principiile realismului socialist, au putut 
realiza opere remarcabile, care eu ridi
cat și prestigiul international al artei- 
romînești. Forjele cele mai bune și mai 
valoroase ale lumii noastre artistice, 
aparjinînd tuturor generațiilor și-au 
unit, entuziast, eforturile pentru a dez
volta tradițiile înaintate ale trecutului 
și a înălța noua cultură socia
listă. Acest adevăr poate fi ilustrat, 
de pildă, dacă ne vom referi numai 
la succesele dobîndife în ultimii ani 
de noii „artiști ai poporului". La Ex
poziția internațională a țărilor socialiste, 
de :la Moscova, ca și în cadrul altor 
expoziții de peste hotare, tablourile 
lui Corneliu Baba au stîrnit admirație 
datorită măiestriei, datorită umanismu
lui lor specific epocii noastre,. 
Larg cunoscută este opera lui Bo
ris Caragea, expresie a unei gîndiri 
artistice adinei. Deși reprezentant al u- 
nei generații tinere, afirmate după 23 
August 1944, Radu Beligan și-a cîștigat 
un renume binemeritat afîf prin talen
tul său multilateral, cit și prin concepția 
Sa de teatru, cu adevărat contemporană, 
militantă. Nu mai e nevoie să 
subliniem marea popularitate a unui 
actor ca Alexandru Giugaru ; e semni
ficativă evolufia sa spre un înalt nivel 
calitativ în interpretarea unor roluri de 
„greutate“ ale repertoriului original și 
universal. Vocile lui Nicolae Herlea și 
Zenaida Palii au cucerit ascultătorii 
din multe țări ale lumii,

Printre cei distinși cu titlurile de 
maestru emerit al ariei și artist emerit 
sînt artiști plastici de frunte — Al. Bră- 
tășanu, H. Cafargi, L. Grigorescu, J. 
Perahim, V. Kazar ; compozitori și di
rijori cunoscuji — G. Dendrino, M. 
Basarab, M. Brediceanu, A. Chisadji,
N. Kirculescu, H, Mălineanu, Elli Ro
man ; regizori și actori iubiți de pu
blic — G. Barton, Dina Cocea, Cella 
Dima, Ana Dukasz, N. Gărdescu, Na- 
lașa Alexandra, H. Nicolaide, Marga
reta Niculescu, Colea Răutu, Marcela 
Rusu, Sepfimiu Sever, Nelli Sterian ; 
soliști, inferpreți muzicali dintre cei mai 
populari — Nicolae Alexandru, I. Bă- 
dănoiu, Elena Cernei, Dorina Drăghici,
O. Enigărescu, Magda lanculescu, Teo
dora Lucaciu, Angela Moldovan, D. 
Ohanesian, T. Popescu, Sili Popescu, 
Lucia Stănescu, V. Teodorian, Eva 
Trenka, C. Ursuiescu.

„Onorat de titlul înalt ce mi-a fost 
conferit de Consiliul de Stat al R. P. 
Romîne, — a declarat pictorul C. Baba 
— doresc din toată inima ca întreaga 
mea operă artistică să fie închinată mai 
departe poporului și partidului cărora 
le datorăm cu lojii realizările și succe
sele noastre cele mai valoroase".

Felicitînd călduros pe cei care au 
primit aceste înalte distincții, publicul 
larg le urează să se ridice mereu la 
noi culmi artistice, în calitate de păr
tași activi, cronicari și cîntăreți inspi
rați ai clădirii unei lumi fericite, so
cialiste.

....
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[• ap&l în care se cere încetarea j 
( pe viitor a experiențelor cu arma J 
( atomică. Chemarea a fost sem- ! 
r nată de Albert Schweitzer, lau- j 
( reat al Premiului Nobel pentru J 
I Pace, prof. Linus Pauling, laureat ) 
[ al Premiului Nobel (S.U.A.), B. j 
f Russel (Anglia), R. Younk, E. Kaest- j 
I ner, pastorul Niemöller, R. j 
[ Scholl, fastul primar general dini 
f Ulm, prof. K. Bechert (R.F.G.), ] 
I prof. Ude (Austria), prof. A. Hed- j 
I val (Suedia).

I LA DELHI au fost semnate con- j 
f.tractele în baza cărora Uniunea j 
( Sovietică va acorda Indiei spri- j 

■ Ijin tehnic în construirea și da- j 
[• rea în exploatare a unei fabrici j 
( de antibiotice la Rishikesh și a j 
unei fabrici de instrumente chi-j

ARGENTINEI, ]

porumb boabe și trei zile 
pentru porumbul siloz.

Pentru realizarea gra
ficului, pe care l-am în
tocmit, voi folosi fiecare 
zi și fiecare ceas bun de 
lucru. Voi lucra chiar și 
duminica, deoarece tre
buie să executăm lucră
rile de primăvară într-un 
timp cit mai scurt. Fă- 
cînd lucrările agricole la 
timp, de bună calitate, 
sînt hotărît să realizez 
producția pentru care 
m-am angajat : cel puțin 
6.000 kg porumb boabe 
la hectar de pe 
ha din lotul ce 
încredințat și 
mari la celelalte

cele 54 
mi s-a 
recolte 

culturi.

TuLuri din Leton armat 
precomprimat

La întreprinderea de prefabricate 
de beton „Progresul“ din Capitală 
a început recent să producă, cu în
treaga capacitate, o secție de tu
buri de presiune din beton armat 
precomprimat-. Noua secție va fabri
ca anual circa 80 km de tuburi care 
se vor folosi la lucrările de alimen
tare cu apă și de canalizare a ora
șelor, precum și în diverse întreprin
deri. Ele sînt tot atît de bune ca și 
cele din fontă și oțel, fiind totodată 
cu peste 50 la sută mai ieftine și 
mai rezistente la unii agenti chimici.

( rurgicale la Madras.

I PREȘEDINTELE j
(FRONDIZI, a fost demis din pod
pul său de comandanții armatei, j 
(Puterea a fost asumată de o J 
I junta militară compusă din co- j 
fmandanții celor trei arme. j

(Foto : M. Cioo)

KINCSES ZOLTAN 
tractorist 

Gospodăria de stat Ioșia, 
regiunea Crișana

Tractoristul Stan 
C. Ion de la G.A.S. 
Urziceni, regiunea 
București, a lucrat 
anul trecut o su
prafață de 120 
ha cu porumb. Or- 
ganizîndu-și bine 
munca, el a reu
șit să facă toate 
lucrările la timp 
și de calitate și 
să obțină astfel o 
recoltă de 5485 
kg porumb boabe 
la hectar. Expe
riența lui este în
sușită și de alți 
tractoriști din gos
podărie. în foto
grafie : Tractoris
tul Stan C. Ion.

TELEGRAME
Tovarășul DIMITAR GANEV a trimis președintelui Consiliului de 

Stat al R. P. Romine, GHEORGHE GHEORGHÏU-DEJ, o telegramă ca 
răspuns la felicitările primite cu ocazia realegerii sale în funcția de 
președinte al Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria.

Mulțumesc din inimă pentru caldele felicitări și urări de bine tri
mise cu ocazia realegerii mele în funcția de președinte al Prezidiului 
Adunării Populare, se spune în telegramă, și la rîndul meu vă doresc 
multă sănătate și mari succese în nobila dv. activitate pusă în slujba 
progresului poporului frate romîn, a triumfului socialismului, păcii și 
prieteniei dintre popoare.

Tot cu prilejul realegerii sale, tovarășul ANTON IUGOV, președin- ; 
tele Consiliului de Miniștri ăl R. P. Bulgariă. a adresai președihtelții 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, ION GHEORGHE MAURER, 
o telegramă de răspuns la felicitările primite.

Vă mulțumesc călduros și în persoaha dv. Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne pentru sincerele felicitări adresate cu 
prilejul realegerii mele ca Președinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Folosesc acest prilej, se spune în telegramă, ca la rîndul meu să 
vă doresc dv.. și poporului frate romîii succese șl mai mari în construirea 
deplină a socialismului în Republica Populară Romînă, în întărirea con
tinuă a unității și coeziunii puternicului lagăr socialist, garanția men
ținerii păcii în întreaga lume. (Agerpres)

Tovarășului SANZO NOSAKA, 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Japonia
. Tokio

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn vă adresează un salut călduros și cele mai sincere 
felicitări.
_ Fiu credincios al poporului japonez, vechi militant și conducător 
încercat al partidului comunist și al mișcării muncitorești japoneze, dv. 
v-ați consacrat toată energia luptei pentru apărarea intereselor vitale 
ale clasei muncitoare și ale întregului popor iaponez, pentru triumful 
cauzei nobile a socialismului și păcii.

Vă urăm, dragă tovarășe Nosaka, multă sănătate și multi ani de 
activitate rodnica în fruntea Partidului Comunist din Japonia —• luptă
tor consecvent pentru independența și viitorul luminos al țării dv„ pen- : 
tru democrație și prietenie între popoare. /■

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN
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Terminarea colectivizării agricul
turii creează posibilități mari pentru 
aplicarea în practică a metodelor 
științifică, pentru sporirea producției 
agricole. Aceste posibilități trè- 
buie-î'olosite din plin pentru a reali
za producții cît mai mari care să 
contribuie la întărirea economică a 
gospodăriilor colective, Ia sporirea 
veniturilor lor și creșterea bunăstării 
tuturor oamenilor muncii. Agricul
tura dispune de însemnate mijloace 
tehnice, s-au asigurat cantități 
mari de semințe valoroase, 
suprafețe .întinse s-au făcut

■ toamnă arături adînci, la sate
crează un număr mare de specia
liști etc. Aceste condiții trebuie fo
losite cît mai bine.

Din experiența Institutului de 
cercețări agricole și a stațiunilor 
sale situate în diferite zone ale 

din practica gospodăriilor 
și colective fruntașe se des- 
unele învățăminte de care 
să se țină seama în activita-

țării ' și 
de stat 
prind 
trebuie
tea practică. Din cele cca 10 mili
oane de hectare teren arabil din 
țara noastră, o treime este cultivat 
cu cereale de toamnă (grîu. orz și 
secară de toamnă) iar restul de 
două treimi cu culturi de primă
vară. Iată, deci, ce volum mare de 
lucrări trebuie făcute acum!

Ce măsuri agrotehnice trebuie 
aplicate în primăvara acestui an 
péhtru a se obține récolté sporite ?

Culturile dé toamnă
aplicarea Lucrărilor de 

ÎNTREȚINERE. Culturile de toam
nă ieșite mai slab din iarnă trebuie 
îngrășate cu cîte 3.000—5.000 kg 
mraniță (gunoi bine putrézit) la ha 
sau cu cîte 100 kg azotat de amo
niu la ha. Aceste îngrășăminte tre
buie aplicate cît mai devreme. Cul
turile atacate de gîndacul ghebos se 
vor prăfui cu hexacloran 3 la sută.

Cînd Solul sé zvîntă este bine ca 
semănăturile de toamnă descălțate 
să se tăvălugească. Prin tăvălu- 
gire se stabilește un contact mai 
strîris între rădăcini și pămînt. 
Ceva mai tîrziu, cînd culturile 
de toamnă au înfrățit bine și aco
peră uniform pămîntul, se lucrează 
cu sapa rotativă cu direcția de îna
intare inversată. Prin această lu
crară se afinează pămîntul în jurul 
plantelor și se stimulează procesul 
de creștere. Culturile prea viguroase 
și care manifestă pericol de cădere, 
sé grăpează cu grapa cu colți re
glabili

LUCRĂRILE CE SE APLICA PE 
LUCÉRNIERE, TRIFOIȘTI ȘI PA
JIȘTI. Lucernierele mai vechi, și pa
jiștile trebuie ’ îngrășate cu ‘ cîte 
5.000 kg mraniță După administra- 
réa îngrășămintelor, cînd terenul se 
zvîpfă, sé lucrează cu grapa și se 
supraînsămînțează. Lucernierele mai 
vechi se vor lucra cu discui- 
torul în agregat cu grapa stelata. 
Prin asemenea lucrări se îmbunătă
țesc'condițiile de aerisire, se stimu
lează înfrățirea și se sporește pro
ducția de masă verde

Culturile de primăvară
ÎNGRĂȘAREA TERENULUI. 

Unde nu s-au aplicat îngrășăminte 
sub arătura de toamnă este necesar 
să sè dea acum, la 
rare, gunoi de oi și' de păsări, 
sah mraniță, care se încorporează 
odată cu lucrările de disctiire. 
Dintre îngrășămintele minerale se pot

desprimăvă-

(Urmare din pag. I-a)

Recomandările 
Institutului de cercetări

administra cu folos, la desprimăvă- 
raré, numai cele azotate. Acéstea 
dau în cantități de 100—300 kg. 
ha., în funcție de cerința culturii 
starea de fertilitate a solului.

Pe solurile podzolice și brune de riiie colective 
pădure, cu aciditate ridicată, îngră
șămintele au mai mare efect cînd 
se face și amendarea cu 4.000—6.000 
kg praf de piatră de var la hectar, 
cu spumă de var de la fabricile de 
zahăr, uzinele sodice.

PREGĂTIREA TERENULUI. Te
renurile rămase nearate din toamnă 
se vor ara cît mai curînd la 18—20 
cm. adîncime în agregat cu grapa 
cu colți. întîrzierea aratului pe te
renurile nelucrate toamna duce la 
o scădere simțitoare a recoltei.

Arăturile de toamnă sau de vară 
trebuie lucrate cu 
reglabili în curmeziș, 
mîntul „înflorește” la 
rare. Această lucrare 
nată în cel mult 2—3

■ du-sé să se realizeze 
mai bună

întrucît timpul esté înaintat tre- 
buie să se însămînțeze de urgență 
mazărea, lucerna, trifoiul, orzul,- 
orzoaica, ovăzul, Sfééla de zahăr, 
inul pentru fuior sau săihînță și 
cartoful. Urmează apoi floarea-soa- 
relui, porumbul, fasolea și soia. Te
renul se lucrează cu grapa cu colți, 
iar înaintea semănatului se face o 
lucrare Cu discuitorul sau cultiva
torul în agregat cu grapa. Această 
lucrare se va executa înainte cu o 
zi sau chiar în ziua semănatului.

Pentru alte culturi care se sea
mănă mai tîrziu (sorg, mei, iarbă de 
Sudan etc.), terenul se păstrează a- 
fînat și curat de buruieni prin lu
crări cu grapa cu colți sau cu sapa 
rotativă, iar înaintea semănatului 
se lucrează cu discuitorul în agrégat 
cu grapa stelată.

SĂMÎNȚA ȘI SEMĂNATUL. Fo
losirea semințelor valoroase aré o 
mare importanță pentru realizarea 
de recolte mari. Sărhînța aleasă tre
buie să aparțină soiurilor sau hibri
zilor celor mai productivi pentru fie
care regiune. Ea trebuie să fie cu
rată. sănătoasă și tratată contra bo- 

. Iilor. Sămînța de lucérnâ, trifoi, soia 
etc. se va inocula cu culturi de bac
terii leguminoasă?

în vederea semănatului trebuie 
să se asigure fiécârei plante epoca

■ optifhă,adîncimea corespunzătoare 
și distanța cea mai potrivită de se
mănat conform indicațiilor date de 
specialiști.

Semănatul fiecărei culturi în timp 
cît mai scurt din epoca corespunză
toare asigură un ritm normal de 
creștere și dezvoltare a. plantelor.

Adîncimea de semănat variază 
după felul culturii, după puterea 
de străbatere a plantelor, după 
umiditatea și textura solului. Astfel, 
porumbul se seamănă mai adînc (8- 
10 cm), orzul și ovăzul- ceva mai în 
față (5-^7 cm.), iar sfecla, lucerna, 
trifoiul, ihul, fioarea-soafelui, faso
lea, soia, sorgul și meiul se seamănă 
la 3—5 cm. adîncime. Pe solurile 
mai umede, și mai grele, semănatul 
se face ceva mai la suprafață, iar pe 
cele mai uscate și mai ușoare, ceva 
mai adînc.

■o-® o------- —

Cantitatea de sămînță caré sé dă 
la hectar variază după felul cul
turii și trebuie să se dea după reco
mandările specialistului, în funcție 
de condițiile concrete ale gospodă
riei respective.

Semănatul trebuie să se facă cu 
mașina de semănat corespunzătoare 
fiecărei culturi.

Pentru evitarea îmburuienirii, lu
cerna și trifoiul sé seamănă sub 
plantă protectoare sau cu 60—70 kg 
ovăz la ha care se recoltează înainte 
de înspicare. Este bine ca gospodă- 

să extindă cît mai 
fasolei și a dovlecilor 
porumb.
DE ÎNTREȚINERE, 
făcute trebuie tăvă- 

a-

grapa cu colți 
îndată ce pă- 

desprimăvă- 
trebuié termi- 
zile, urmărin- 
o nivelare cît

mult cultura 
intercalați în

LUCRĂRI
Semănăturile
lugite imediat după semănat în 
gregat cu o grapa ușoară. Plantele 
prășitoare și cu deosebire porumbul, 
se grăpează în curmeziș la 4—5 zile 
după semănat. După ce răsar și se 
înrădăcinează, culturile prășitoare 
(cînd au înălțimea de 10—12 cm. și 
pînă la 25 cm.) se lucrează de 
ori cu sapa rotativă în lungul 
durilor.

înainte 
rotativă 
mecanică 
adîncime 
rului.

de ultima lucrare cu
se aplică prima prașilă 

între rînduri la 8—12 cm. 
și cu viteza l-a a tracto- 

Prașilele următoare se fac 
ceva mai în față și se repetă îndată 
ce pămîntul face crustă după ploaie 
sau încep să răsară buruieni. Po
rumbul și floarea-soarelui se pră
șesc mecanic pînă cînd tractorul 
poate intra în lan fără a vătăma 
plantele. La sfeclă, fasole și soia, 
prășitul sé poate répéta, là névoië, 
în tot cursul vegetației, avînd grijă 
să nu se distrugă plantele.

La sfeclă, după prima prașilă me
canică se face rări tul, asigurîndu-ss 
un ntimăr dé 89.000 plante la hectar 
fără irigare și 140.000 plante în con
diții de irigare. După răritul sfeclei 
se face prima prașilă manuală 
rînd. în timpul vegetației se 
aplică 2—4 prașile pe rînd.

Fasolea și soia nu se răresc 
rînd. Se aplică 3—4 prașile meca
nice și 2—3 prașile manuale, pe 
rînd. Pentru păstrarea curată a cul
turilor de sfeclă de zahăr, soia și 
fasole, după încetarea prășitului, se 
face plivitul buruienilor ce-și fac 
apariția.

DENSITATEA optimă de plante este 
în funcție de regimul de umiditate 
și de fertilitatea solului. Producțiile 
cele mai mari 
atunci cînd se 
între 30.000 și 
tar. în funcție 
matice și de hibridul cultivat. în 
condiții de irigare, densitatea op
timă este cuprinsă între 50.000 și 
6Ö.000 plante la hectar. Floarea-soa
relui dă producții bune cu densități 
de 30.000—40.000 plante la hectar.

Institutul de cercetări agricole re
comandă ca acéste măsuri să se a- 
plice diférentiat, ținîndu-se seama 
de condițiile locale. îri această di
recție. sarcini de mare răspundere 
revin inginerilor și tehnicienilor a- 
gronomi care trebuie să urmărească 
zi de zi starea semănăturilor, a te
renului etc. îndeosebi în condițiile 
acestei prirhăveri, cînd timpul de lu
cru s-a scurtat mult, trebuie să se 
dea mare atenție respectării terme
nului de semănat și să se facă lu
crări de cea mai bună calitate.

pe 
mai

pe

de porumb se obțin 
asigură o densitate 

50.000 plante la hec- 
de condițiile pedocli-

Cèle 42 de cUfsuii pentru perfec
ționarea inginerilor îli diveise do
menii ale tehnicii noi, organizate la 
București, Timișoăra, Cluj, Onești, 
Turda și în alte orașe și centré 
muncitorești din țară, vâr fi absolvite 
de 3.800 de specialiști.

La aceste cursuri, care se țin de 
cîteva ori pe săptămînă, participă 
în prezent ingineri diri diferite în
treprinderi industriale, din transpor
turi și unități agricole socialiste. în- 
sușindu-și noi cunoștințe de specia
litate éi își ridică nivelul pregătirii 
profesionale putînd astfel să aducă 
o mai mare contribuție la promova
rea progresului tehnic în producție. 
Un interes deosebit îl manifestă ca
drele tehnice față de problemele 
automatizării. Anul acesta, la cere
rea unor ministere economice, a fost 
mărit numărul cursurilor de automa
tizare. Totodată, s-au inițiat și alte 
forme de perfecționare profesională 
a cadrelor tehnice ca, de exemplu, 
cursuri privind aplicațiile industria
le ale elementelor semiconductoare, 
folosirea unor metode moderne de 
analiză a calității produselor etc.

numărului
06 é cù- 
toată lu- 
bolnav în

i

Rostul 
de telefon 
noscut de 
mea. E un 
stare gravă? S-a în
tâmplat undeva un 
accident? Se apelează 
la serviciul Salvării.

Pentru a putea a- 
corda un prim ajutor 
operativ și cît măi ca
lificat, mijloacele ma
teriale de care dispun 
stațiile de salvare 
s-au perfecționat, a 
sporit numărul perso
nalului medical. Pe te
ritoriul Capitalei func
ționează, in afară de 
stația centrală dé Sal
vare, alte 4 substații, 
de unde se poate a- 
junge rapid în Cele 
mai îndepărtate car- 
tieré.

O altă latură a asis
tenței medicale de ur
gență. o constituie tra
tamentele la domici
liul bolnavilor, ziua 
sau noaptea, pentru 
toți copiii pînă la 15 
ani, precum șl pentru 
adulții netransporta
bili. Anul trecut au 
fost efectuate în Capi
tală peste 100.000 de 
asemenea ' tratamente. 
Numeroși oameni au 
mulțumit pentru ser
viciile competénle și 
prompte ale asistenței 
medicale de Urgența.

Nu întotdeauna însă 
Salvarea 
suficient 
tiv. S-au 
căzuri in
șiiiile întârzie, 
stația de Salvare dis
pune de personal me
dical și dotare cores
punzătoare, ajutorul 
de urgență nu poate 
fi întotdeauna acordat 
la tâmp din pricină u- 
nor defecțiuni de or
ganizare.

Surprinde faptul că

acționează 
de opera- 

semnalat 
care ma- 

Deși

Ml

Primii pași (La cercul de balet al Casei de Cultură a sindicatelor din Craiova).
(Foto : Agerpres)

vèrâé și siloz; în vederea comple
tării rațiilor de hrână cu proteine, 
anul àcésta vor fi cultivate 40 ha 
cu mazăre. De asemenea, se extinde 
cultura sfeclei de zahăr pentru fu
raj; care, alături de porumbul siloz, 
va'déverii unul din furajele princi
pale în hrana animalelor. Cu multă 
atenții âti fost analizate posibilită
țile He a obține cantități Suplimen
tare de furaje prin extindereă cul
turilor intercalate. în acest scop 
pe-cèa mai mare parte din cele 
650,-ha cultivate cu porumb boabe 
se vor semăna și dovleci. Gospodă
ria- are posibilități să obțină can
tități mari de carne de porc pe 
baza folosirii sfeclei de zahăr și a 
dovlecilor.

Organizația de partid se preocupă 
îndeaproape de dezvoltarea secto
rului zootehnic. Ea analizează sis
tematic activitatea din acest sec- 
töf. în'âdunări de părtid sau în 
ședințe de birou inginerul zooteh
nist sau membri dé partid care lu
crează în sectorul zootehnic pre
zintă informări: Totodată se scot 
în evidență realizările obținute 
de fruntași și mai ales meto
dele lor de muncă, sîrit dez
văluite lipsurile și greutățile ivi
te, stabilindu-se măsuri , concrete 
pentru lichidarea lor. Fiecare mèrri- 
bru de partid arè sarcini concrete 
și simte răspunderea nu numai pen
tru inpnca lui, ci și pentru a cè- 
lorlalțî îngrijitori de animale. 
Exeiriplul personal ăl membrilor de 
partid sé simte pretutindeni în gos
podărie. Unul din domeniile unde 
exemplul personal acționează în 
modul cel mai evident este munca 
pentru ridicarea calificării, pentru 
însușirea și aplicarea în practică a 
unui număr cît mai mare de metode 
științifice de sporire a producției 
dè lapte, carne, ouă ele.. Organizația 
de bază a folosit forme variate pen
tru ridicarea calificării îngrijitori
lor. în iarna aceasta, pe lîngă afi
șele care invitau .pe colectiviști la 
diferite spectacole — și acestea nu 
sînt puține la Lenauheim — au a- 
părut și afișe care anunțau un

concurs „Cine știe cîștigă“. într-o 
vitrină frumos amenajată au fost 
éxpüse premiile : ceasuri, stilouri, 
diferite cărți. Concursul inițiat de 
organizația de bază și consiliul de 
conducêré a Stîrnit un mare interes 
în rîridui colectiviștilor. Firește, ca 
la Orice concurs, emoțiile n-au lip- 

' sit, mai ales că avea loc în fața 
unei săli arhipline. Mulgătorul Ni- 
stör Simion, care s-a pregătit cu 
multă sîrgUitiță și a dat răspunsLiri 
exacte la toate întrebările, a primit 
drept premiu Un ceas de mînă și 
cărți. îngrijitorii de porci Gruia 
Pavel și Constantin Gneție au luat 
premiile ÎI și respectiv IIÎ, iar ute- 
mista Elena Meteleancă, îngrijitoa
re de păsări, s-a clasaț pe Ibctil IV.

Dezvoltarea sectorului iôôtéHfiîc 
va da posibilitate gospodăriei să 
vîndă statului pînă là sfîrșitul 
acéstüi an 510.ÖÜ0 1 lapte; 212 tone 
carne, 2.000 kg lînă și altfe produse 
animale pè lîngă 390 tone grîu, 330 
tone pörtimb, 5100 tone Sfeclă de 
zahăr, 400 tone cînépâ etc. A- 
hdl acesta gospddăria Va obține 
im vèriit bănesc de 7.510:000 lêî'din 
care 2.535.000 lei din sectorul zoo
tehnic. Numai din livrarea porcilor 
grași către stat se va obține un ve
nit bănesc de 1.458.000 iei. Ca ur
mare și veniturile bănești la suta 
de hectare vor. crește la 417.200 lei 
față de 321.000 lei cît s-a realizat 
ănul trecut.

Sporirea producției și a venituri
lor băndști se reflectă puternic și 
în creșterea nivelului de trai al co
lectiviștilor. Anul acesta Valoarea 
zilei-murică va fi dé peste 34 lei 
din care 20 lei în numerar.

Munca harnică a colectiviștilor, 
sprijinul acordat de stat, folosirea 
cu pricepere a -avantajelor muncii 
în comun și în primul rînd apli
carea unui mare număr de metode 
științifice în creșterea producției 
agricole stau la bază' succeselor co
lectiviștilor.' Obișnuința lor de à 
calculă numărul' dé animale, pro
ducția și veniturile la suta de hec
tare este bine să o deprindătare este bine să o deprindă cît 
mâi mulți președinți și consilii de 
conducere ale gospodăriilor colec
tive.

un serviciu atît de 
important cum, este cel 
al Salvării funcțio
nează defectuos din 
cauză că nu și-a asi
gurat un număr sufi
cient de șoferi. Nici 
repartizarea pe schim
buri a autovehicule
lor existente nu se 
face întotdeauna în 
mod judicios. NU a 
fost încă definitivat 
un program de re
partizare 
celor de 
disponibile 
înlăturării 
lui escistent 
sibilitățile

. venție la domiciliu în 
timpul zilei și cele din 
timpul nopții.

Se știe că mijlocul 
cel mai rapid de a so
licita ajutorul de ur
gență esté telefonul. 
De aceea, stația cen
trală de Salvare a fost 
dotată cu numeroase 
Circuite telefonice. Cu 
toate acestea, cetățenii 
semnalează că telefo
nul 06 răspunde une
ori anevoie, deoarece 
numai o mică parte 
din circuite funcțio
nează .normal.

Ne-am interesat la 
Sfatul popular al Ca
pitalei despre toate 
aceste probleme. Iată 
răspunsul primit din 
partea Comitetului exe
cutiv și a conducerii 
secțiunii sanitare.

„Lucrarea privind 
încadrarea posturilor 
de șoferi a întîrziat 
pînă la aprobarea de 
către comitetul exe
cutiv, datorită defici
ențelor de lucru ale 
Oficiului de muncă . și 
salarii din Sfatul popu
lar al Capitalei.. Pro
blema a fost acum re
zolvată, atribuindu-se 
stației centrale de Sal
vare 35 de posturi de 
șoferi, care urmează

i mijloa- 
deplasare 
în scopul 
decalaju- 
între po- 

de inter-

a

să fie ocupate pînă la 
data de 1 aprilie crt.

Considerăm justă a- 
precierea că nu este 
încă definitivat un 
program de repartizare 
diferențiată a autosa
nitarelor în timpul zi
lei și al nopții — se 
arată în continuarea 
răspunsului.. S-a tra
sat sarcină conducerii 
Salvării să facă repar
tizări diferențiate, în 
funcție de 
mediu de 
registrate 
lucru".

In ceea 
funcționarea 
lor telefonice, 
informați că . 
luate măsuri 
repartizarea a încă 8 
registratori medicali 
stației centrale de Sal
vare, astfel îneît pos
turile . existente să 
funcționeze;;,în condiții 
mulțumitodre. Ca 0 
măsură dè îmbunătă
țire, în viitor se vor 
înființa și celelalte 
posturi necesare“.

Tot ce se întreprin
de pentru organizana^ 
acestui serviciu va fi&, 
fără îndoială de folosLV 
Ar fi fost însă de do- j 
rit să se precizeze ce s 
se înțelege prin aCel. j 
,jViiior'‘ cînd serviciul 
telefonic va căpăta îh- ( 
tr-ădevăr o organizare 1 
corespunzătoare.

Cetățenii vor lua > 
notă cu satisfacție de i 
măsurile prevăzute în > 
răipunsul dat în urma ( 
sesizărilor. Ei doresc j 
ca munca în acest i 
sector să fie temei- i 
nie 
secțiunea 
Sfatului 
Capitalei 
seze mai 
de îmbunătățirea con
tinuă a asistenței me
dicale de urgență.

: numărul 
solicitări în- 
pe ture de

ce privește 
circuite- 

; sintern 
„au fost 

pentru

organizată, 
sanitară 

popular 
să se intere- 
îndeaproape

ça 
a 

al

!

ezbaterile erau urmărite cu 
încordare. Se judeca procesul 

lui Sandu C., acuzat de furturi. Piiê- 
teni, colegi de studii, cunoscuți, ve
cini ascultau consternați. 11 cunos
cuseră pe acuzat ca pe un orii 
corect Mai avea un an pînă la 
terminatea studiilor. Și aflau cu stu
poare că era un hoț de rînd, cu 
șase flirturi la' activul său, prieten 
cu elemente declasate, certate du 
justiția, amator de chefuri și viață 
de huzur. Cazul ieșea cu totul din 
comun. Cum a ajuns inculpatul 
Sandu C. de pe băncile facultății 
pe băncile acuzării ? Apărarea a 
pomeni: cuvintele accident, moment 
de rătăcire (deși în aseménéd ca
zuri orriul se poate rătăci ö dată, riu 
de șase ori), de o eclipsă în viața sa 
sufletească. Adevărul e că procesul 
destrămării lui morale, al decăderii 
sale încêpiisë 
a fost sesizat 
ravagiile erau

La 17 ani 
rat un copil 
prea pus chestiunea ca Sandu să-și 
ajute într-un fel sari altul mama. 
Era în casă un fel de invitat, de 
oaspete, nu un părtaș la proble
mele și greutățile familiei.' Din pă
cate, unii părinți uită că baza unei 
educații sănătoase a tinerei gene
rații constă în dezvoltarea unei ati
tudini responsabile față de cei din 
jur, a respectului față dé muncă, în 
formarea unor deprinderi utile, 
practice, încă din anii copilăriei și 
ai adolescenței.

Cu timpul. Sandu a ajuns și „in
dependent“. Adică, spunea mama 
lina — el făcea altă. Ajuhsese să 
comande în casă. Răsfățat — n-avea 
respectul muncii, al banului muncit.

Cum învăța? în primul an de fa
cultate a rămas repetent. Mai apoi, 
repetînd anul, absenta mereu. în 
fiecare ăn a avut parte de mustrare 
cu avertisment pentru absențe. Tre
cea cu medii la limită. Anul patru 
a fost de-a dreptul un dezastru.

Vasăzică, de muncit nu muncea, 
de învățat nu . învăța. Cu ce se 
ocupa atunci? își petrecea tifripiil 
cu amicii. Unii, ce-i drept, .erau ti
neri de treabă, serioși, încadrați îh- 
tr-o. mutică productivă. Dar pe lîngă 
ei, mai avea Sandu și doi amici „in
timi“, dintre care unul, poreclit 
Uscatu, condamnat în două xînduri

pèntni furi, iar celălalt tot un ©le- 
riiént descompus moralicește. Se a- 
dunau la Sandu și cëa mai mare 
priite a timpului o pèfreceau jucînd 
cărți.

Organizația U.T.M. din facultate a 
luat în discuție cazul lui Sandu. La 
început aldrniînău-se de numărul 
mare de absențe, tovarășii din or
ganizație au crezut că e bolnav. 
Un membru al biroului U.T.M. a fost 
acasă la mama lui, După ce au

Pe teme educative

mai de mult. Și cînd 
în toată amploarea, 
prea mari...
mai era conside- 
Se vede că nu s-a

cunoscut sihldția, de la decan și 
pîriă la organizator de grupă, mulți 
tovarăși au stat de vorbă cu el. în 
definitiv, era un tînăr cu posibi
lități. într-o vreme, cînd dăduse 
chiar semne că începé să së în
drepte, a fost și lăudat. Așadar a 
simțit ajutorul colectivului. Din pă
cate însă ăfît Organizația U.T.M. cît 
și colegii săi de grupă, considerînd 
că aii făcut totul; nu s-au mai in
teresai de co-mportarea lui Sandu, 
n-au intervenit cu aceeași hotărîre 
la marile sale abateri. Așa se face 
că acesta a luat-o iar de la capăt : 
absențe, note rele. Așa că, într-o 
bună zi, a fost exclus din U.T.M. 
pentru lipsă dé conștiinciozitate față 
de învățătură.

Acum doi ani, sora lui a venit să 
ceară din nou sprijinul utemiștilor. 
Poate că acest ajutor ar fi fost mai 
eficient dacă s-ar fi cunoscut în ce 
anturaj periculos intrase Sandu. 
S-ar fi putut pune atunci un accent 
mai mare pe atragerea lui lă viața 
colectivului de an, de care era 
străin. Și poate, în ambianța creată, 
ar fi închegat prietenii durabile cu 
tinerii săi colegi. Cu Vremea, influ
ența lor ar fi precumpănit asupra 
așa-zișiloi săi prieteni. în acest 
mediu s-ar fi dezvoltat tocmai ceea 
ce-i lipsea lui Sandu : o atitudine 
responsabilă, conștientă față de fa
milie, față de îndatoririle sale.

Dar nu s-a' procedat așa.
•’'EGreceau zilele și, cu cît îl cu- 

iioștea mai bine, cu ătît mai 
mult îl prețuia ’ Sandu pe dascălul 
său Uăcatu. îl și invidia. A sțius 
odată :

!— Deștept băiat ! Băiat de viață !

De aici pînă la a-1 imita, mai era 
iin pas.

Mulți au fost acei care au încer
cat să-l împiedice să facă acest pas. 
Am vorbit dé sora lui. Soțul ei, fiu 
de țăran ajuns medic în anii pu
terii populare, a stat de vorbă cu 
Sandu, i-a spus pe șleau că nu-i 
place anturajul, l-a sfătuit să se le
pede de el. Pînă și un vecin și-a 
trimis soția să stea de vorbă cu 
mama lui Sandu, s-o prevină că bă
iatul calcă strîmb. Colegii l-au în
drumat să se țină de carte. Cui îi 
poate fi indiferent în zilele noastre 
dacă vreun tînăr riscă să se neno
rocească sub influența unor ele
mente declasate ?

i acum un cuvînt despre așa- 
zișii lui amici. Nu ne referim,

desigur, la cei descompuși morali
cește, care au avut o influență ne
fastă asupra lui Sandu, ci la cei
lalți tineri de treabă, cu un profil 
moral sănătos, la colegii lui. Ce fel 
de prieteni i-aù fost de vreme ce au 
stat cu brațele încrucișate cîrid 
Sandii s-a înhăitat cu niște derbe
dei ? Dacă Sandu a ajuns aici — 
de vină ăU fost și ei; Ce altceva în
seamnă o prietenie adevărată, în
tr-o asemenea împrejurare, decît 
să-ți împiedici priéiênul să apuce 
pe drumuri greșite, să-1 ajuți cu te
nacitate să reintre în marea fami
lie a tinerei noastre generații ? Sè 
întîmpiă în viața unor oameni ca, 
mulțumită prietenilor exigenți, să 
treacă prin transformări esențiale, să 
depășească astfel de momente de 
răscruce.

Sandu a fost arestat exact în aju
nul sărbătoririi zilei de naștere a 
mamei sale. După anchetă, a fost 
deferit justiției. S-au 
cina lui șase furturi, 
și condamnat la doi 
Uscatu, mentorul lui 
vist în hoții, a fost
3 ani și 3 luni închisoare.

Pentru unii părinți, obișnuiți să-și 
răsfețe fără măsură copiii, să le 
treacă cu vederea deprinderile 
proaste, gîndindu-se că se vor în
drepta cu vîrsta, pentru cei care 
nu știu și nu caută să afle în antu
rajul cui își petrec timpul asemenea 
copii, am relatat cazul acesta , trist 
al unui „băiat de viață“.

V. SEBASTIAN

stabilit în sar- 
A fost judecat 
ani închisoare, 
în rele, recidi- 
condamnat la

Călătoria reporterului îi oferă în
tre altele și prilejul de a face o 
variată suită de portrete. Cu un 
umor fin este evocată figura ingi
nerului Poruiiibaru ; biografia pes
carului Titnoșca este tipică pentru 
lipovenii oropsiți în trecut, ridicați ’ 
azi la o altă viață. Noul triurrifă 

pretutindeni. în 
împărăția stufului 
se ridică așezări 
moderne („Ape, 
stuf, oameni"), în 
satele altădată 
uitate se deschid 

școli („Școala în Deltă").
Autorul narează liber, fără a-și . 

propune să Urmărească înlănțuirea 
strictă; cronologică sau geografică, 
a călătoriei sale. Figurile revin, ne 
dévin familiare, toate aspectele de 
un real interes par surprinse întîm- 
plătoi, fiind sugerată astfel impre
sia trarisformărilor petrecute sub 
éàhii noștri. Procedeul prezintă însă 
și un pericol pe cafe cartea nu, 
reușește totdeauna să-1 ocolească : 
repetarea prea insistentă a unor 
lucruri, unele reveniri obositoare, x,

Reportajul monografic al lui Mikâ 
£rvin consacrat’ ;;împă'răfiei «stufü-

Volliiiiul lui Miko Ervin dezvăluie 
cititorului Un Vast sector de resurse 
naturale alé patriei, împărăția stu
fului; Farmecul cărții constă în înfă
țișarea Unor aspecte de mare in
teres sub forma nepretențioasă a 
unei plimbări 
Dunării, într-o 
dată, mai ales 
Autorul a fost 
față la primii pași i 
făcuți în vederea 
acțiunii de recol
tare a stufului, în 
1956 ; a revenii 
peste cîtva timp ~ 
și a văzut fabrici
le în care stuful • 
(„Păsări călătoare”, 
în Bărăgan”), a revăzut apoi Delta, 
admirînd munca mecanizată a ce
lor ce începuseră temerara acțiune, 
(„întoarcere").

O sugestivă metaforă prezintă pe 
cercetătorii care au început exploa
tarea stufului ca pe niște căiîtă- 
tori norocoși de comori : transfor
mată, Delta va da pește înzecit 
(„Pescarii”), celuloza va avea ma-- 
terie primă pentru zeci și zeci de 
ani („Celuloza"), plăci aglome
rate din lemn vot putea fi pro
duse din sălciile de pe rnalul ape
lor („Sălciile pornesc dă ,’dîttrri,')i Sub L;.- ., xx;>-ot —5—
pana scriitorului 'prind'1 viață1^'dfècti- r,^U! 'd riâăă'lucVăfe

dé-a lungul Deltei 
regiune căutată altă- 
pentru pitorescul ei. 
de

In vitrinele librăriilor

va fi prelucrat 
, „Nori de praf

țiile dintre specialiști și tot în fata 
noastră ideea îndrăzneață à stăpî- 
nirii Deltei iese victorioasă („Cuce
rirea apelor").

interesantă colecția „Patria' nbaâ- 
tră" pe care o publică Editura ti
neretului.

MIHAI ZAMFIR
-o©o-

FILARMONICA DE STAT „GEORGE
ENESCU" (Palatul R.P.R. — Sala mică) :
RECITAL DE ARII Șl LIEDURI. Inter- 

Dagobert 
program : 
Carlssimi,

preți : Ladislâu Konyä și 
Bricholz Artist Emerit. In 
Arii și liëdüri de Pergolèsi. ......... ,
Haydn, Schubert, Mozart, Gheorghe Dima, 
George. Enescu, Schumann, Massenet. — 
(orele 20).

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : FAUST — (orele 19,t0).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
CASA CU TREI FETE - (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Palatului R.P. Romîne) : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT - (orele 19,30). 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) : TITANIC VALS 
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala Ma- 
gheru) : VLAICU VODĂ - (orele 19.30). 
(Sala Studio) ; SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLËE ȘI 
DOAMNA MOON - (orëlè 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Studio — Str. Alex. Sa- 
hia hr. 76) : CRED IN TINE — (orele 
19,30).

TEATRUL DE COMEDIE : SVEJK ÏN 
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL — 
(orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO ' ..................* -
copii) ;
— (orele 14) ; 
(orele 17).

TEATRUL
GIULEȘTI : O 
(orele 19.30)

TEATRUL ’
VREAU SA 
(orele 29).

TEATRUL I _________ _____ T__.
IAȘII-N CARNAVAL șl MILLO DIREC
TOR — (Orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : HARAP ALB — (orele 16). (Sala 
Orfeu) : MÄRIUCA ȘI GĂINUȘA HAR
NICĂ ȘI MERELE DE AUR — (0-
rele 16).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „O. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : REVISTA 62 —
(orele 20). (Sala Victoriei 174) : CONCERT 
IN RE... HAZLIU - (orele 20). (Sala 
Dalles) : ȘAPTE NOTE POTCOVITE — 
(orele 20).

. ANSAMBLUL DE CÎNTECE ȘI DAN
SURI AL C.C.S, : BALADA PATRIEI — 
(orele 20).

CIRCÜL DE STAT : O , SEARA LA 
MOSCOVA — (orele 20).

(orele 20). (Sala pentru 
BĂIATUL DIN BANCA DOUA 

EMIL ȘI DETECTIVII —

MUNCITORESC C.F.R.- 
LUNA DE CONFORT —

EVREIESC DE STAT : 
FIU NEVASTA TA —

REGIONAL BUCUREȘTI :

RADIO, Vineri 30 martie o Muzică din 
opere cerută de ascultători — orele 9,30 
— I o Cöhcertül pentru coarde de Paul 
Richter — orele 10,08 — I o Prelucrări 
corale și cîntece de Constantin Paladc 
și Zaharia Popfcseu — orele 10,34 — I ® 
Muzică siihforiică — orele 11,03 — Io 
Tarafuri ale gospodăriilor colective — 
orele 13,45 — II o Din muzica popoare
lor - ------ - ‘ - - -
două
II o 
orele

- orele 14,00 — Il a Cvintetul cu 
viole tie Mozart — orelè 14,30 — 
Actualitatea în țările socialiste — 
k.'-T 1: ;

câșit, Alexandru Bidirél și Vasile P6- 
trică (muzică populară) — orele 15,45 — 
I - ”——

15,35 — II a Cîntă Fclician Făr-

® Vorbește Moscova — orele 16,15 i 
Muzică ușoară interpretată la diferite

instrumente — orele 16,30 — 11 o Piese 
pfcntru pian de Rachmaninov — orelë 17,15
— I « Arii în interpretarea lui Apollo 
Granforte — orele 18,00 — Ie Din crea
ția de muzică populară a compozitoru
lui sovietic Vadim Lludvikovski — o- 
rele 18,40 — I o Jurnalul satelor — orele 
19,00 — le Teatru . „Rapsodie de vară“ 
de N. Smirnov și G. Săcădât — orele 
19,30 — II a Cîntece și Jocuri populare 
din Dobfögea — orele 19,45 — I » Con
cert ghicitoare — orele 20,40 — I o Frag
mente din opera Othello“ de Verdi — 
orele 21,45 - II « Program de canțonete
— orele 22,35 — Ha Muzică de câineră 
orele 23.15 — 11.

CINEMATOGRAFE : PUȘTIUL • 
tria (10,15 ; 12,15;. 14,15; 17; 19; 21).
Artistul : 1. C. Fritnu (io ; 11,45 ; 
13,-30 ; is,i5 : 17 ; 19 ; 21). ,V. Roșită
(10 ; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Volga 
(10,30; 15; 17; 19; 21). CțNTECUL. ÎNTRE
RUPT : Republica (10; 12; 14,15; 16,45; 19; 
21), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
23 Auguèt (12; 15; 17; 19: 21), Floreasca 
(15,30; 18; 20,30). CASA SURPRIZELOR : 
Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21). Elena 
Pavel (10; 11,30; 13; 15; 17; 19; 21), G. 
Coșbuc (Ï0; 12; 15; 17; 19; 21). IN NOAP
TEA DE AJUN : -4
21). TOT 
leâză lă 
17 ; 19 ;
19 ; 21).
(10; 11,45; 
DIANUL I 
Gorki (10; 12; 14; 16; 18,15; 20^30). înfră
țirea între popoare (12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). CAVALERII TEUȚONl - ambele 
serii : Central (10,15 ; 13,30; . 16,45; 20).
NOPȚILE CABIRIEI : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19: 21). LANTERNA FERMECATA: 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). POVESTEA 
CĂLUȚULUI COCOȘAT : 13 Septembrie 
(rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 17) N. Bălcescu (16; 18,15; 20,30). 
PESCUITORII DE BUREȚI : 13 Septem
brie (13,30; 20,30). IN NOAPTEA SPRE 
.13 : Tineretului (16,15; 18,15; 20.30). PRO
CESUL MAIMUȚELOR : 1 Mai (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,33); Arta (11, 15,30; 18; 20,30), 
Libertății (10; 12,30; 16; 18,30; 21). VIZITA. 
PREȘEDINTELUI rulează la cinëfriàtO-■'■ 
grafele Gh. Doja (lo,S0; 12,-15; 15,15;: 17; 
19; 21), Alex. Sahia (10,30; 12,30; .14,30;-
16,30; 18,30; 20,30). Miorița (10; 12; 16;
18,30; 20,30). DRUM BUN, AUTOBUZULEI: 
Cultural (16; 18,15; 20,15), Popular (16; 
18,15; 20,30). MUZICANTUL ORB rulea-

V. Alecsantifi (15; 17; 19; 
' AURUL DIN LUME ru- 

cinèmâtograïële Flacăra (15; 
21). ' 30 Decembrie (15 ; 17 ;
MOARTEA ÎN ȘA : Lumina 
13,30; 15,15; 17; 19; 20,45). GAR- 
fulează la cinematografele M.

ză la cinematograful Alex. Pöpöv (Îîi 
continuare de la orelô iô pînă là orele 
15,30, după-amiază : 17,20; 19,10; 21). VA
LEA MÎNDRA : 8 Martie (11; 15; 17; 19; 
21). CURSA DE 100 KILOMETRI : Grivlfa 
(10; 12; 15: 17; 19; 21), Drumul Serii (15; 
ț?j..l.Ș:. Pi). Uis Pintilie (16; 18; 20). FII 
FERICITĂ, aNÎ ! • Ühlrea (lß; 18,15; 
20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). CE
TATEA HURRAMZAMIN : T. Vladiml- 
rescu (16; 10; 20). DE PARTEA CEA
LALTĂ : Munca (16; .18.15; 20,30). NANA: 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). ROSITA ; Donca 
Simo (15; 17; . 19; 21). INSULA - cine- 
fnascop ; M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). 
FLĂCĂRI ÎN TAIGA : 8 Mâi (15- 17- 19- 
21). PRIMĂVARA FETELOR : C-tin Da
vid (15; 17; 19; 21). SENTINȚA : 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). BĂDĂRĂNII: Lu
ceafărul (15; 17; 19; 21). STRĂZILE ÀU 
AMINTIRI : G. Bacovia (15,45; 18; 20,15), 
Olga Bancic (15,30; 18; 20,30). PERLE NE
GRE : B. Delavrancea (16; 18; 20).

Çum va fi 
l,;^vrem'e*a/ î

\
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Timpul probabil pentru zilele de 31 
martie, 1 șl 2 aprilie : Vreme .relativ 
călduroasă, cu cerul mal mult noros.

■ Ploi locale vor cădea mai ales în vestul 
țării, vînt potrivit diri sectorul vestic. 
Temperatura în creștere là început, apoi 
în ușoară scădere. Minimele vor fi cu
prinse între 0 șl 10 grade, iar maximele 
între 6 și 16 grade, local mal ridicat« 
la începutul intcrvalùlul. ”
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„Schimbul de experiență intre oamenii de teatru

G ți I
>1

O cuvîntare a lui Fidel Castro la posturile de radio 
și televiziune

O delegație de activiști ai P.M.^ 
a vizitat Ucraina

I

Vizita secretarului Adunării 
Naționale a Republicii Ghana 
Ia Narea Adunare Naționala 

a R. P. Romine
Joi dimineața dl. K. B. Ayensu, 

secretar al Adunării Naționale a 
Republicii Ghana, care se află în 
țara noastră, a făcut o vizită la 
sediul Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, unde a 
de ■' Grigore Geamănd, 
Consiliului de Stat.

La convorbirea care 
au participat deputății 
nașcu, președintele Comisiei Juri
dice a Marii Adunări Naționale, și 
C. Paraschivescu-Bălăceahu, mem
bru âl Comitetului de conducere al 
Gruptlltii nâțional romîn’ al Uniunii 
Interparlamentare.

A fost de față E. K. Dadzie, am
basadorul Republicii Ghana la Bucu
rești.

Dl. K. B. Ayensu s-a informat 
despre modul de-organizare și func
ționare a Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

fost primit 
secretar al

a avut loc 
ïïaian Io-

¥

çiléi naționale
Joi seara.’ la Casa oamenilor’ de 

știință din Capitală a avut loc o 
seară culturală organizată de Insti
tutul romîn. pentru. relații culturalo 
cu străinătatea, cu ocazia zilei na
ționale a Greciei.

Cu acest prilej, acad. Geo Bogza 
a îrrîpărtășit impresii din recenta sa 
Vizită în Grecia, după care a rulat 
un film artistic. (Agerpres)

a Oreciei

(Agerpres)

care ne-au
Oamenii de teatru din R. P. Bulga

ria care au fost oaspeți ai Teatrului 
pentru copii și tineret din Capitală, cu 
prilejul prezentării în premieră la acest 

de
Ivan

con-

contribuie ia îmbogățirea artei66
Declarații ale oamenilor de teatru din R. P. Bulgaria 

vizitat tara 
popularifafe, iar dintre lucrările
femporane, „Mielul turbat” de A. Ba- 
ranga și „Ziariștii" de Al. Mirodan au 
cucerit aplauzele publicului bulgar.

Colectivul Teatrului pentru copii și 
tineret din București a dat piesei mele, 
a arătat dramaturgul Ivan Peicev, 
ferprefare reușită.

în fot timpul șederii noastre 
a adăugat regizorul Vili Țankov, 
admirat pasiunea cu care muncesc ac
torii romîni, ca și strădania reprezen
tanților artei regizorale în realizarea 
unor spectacole cu adevărat remarca
bile,

----------------O® O-----------------

Conferințe ale comitetelor raionale 
de femei

în aceste zile, în Capitală se des
fășoară conferințe ale comitetelor 

„rajoriale de. feméL, Dările- de seamă 
■ prăăȘiit.ăte cu’;. àcëst ptjléj oglindesc 
âctivitatfeA bônîitètéibr'.' raionale și 
a comisiilor de femei pentru în
frumusețarea cartierelor, pentru în
treținerea' ïonduïifr’/âé locuință, îri 
echipele de control obștesc sau în 
miinca cultural-s'aîlitară. ' La cpnfè- 
ririța comitetului/de femei din ra
ionul Nicolae Băl'ceScu a fost rele
vat aportul maselor de gospodine 
care în 1961 au efectuat mii dé ore 
de muncă patriotică la amenajarea 
și întreținerea spațiilor verzi din ra
ion. .

O »O—-------
„ o 71 il rflïS"

teatru a piesei „în fiecare seară 
toamnă" de dramaturgul bulgar 
Peicev, au părăsit joi țara.

înfr-o declarație făcută unui redactor 
al Agerpres, directorul Teatrului Tine
retului din Sofia, Iosif Grigorov, și-a 
exprimat convingerea că legăturile și 
schimbul de experiență între oamenii 
de teatru romîni și bulgari contribuie 
la îmbogățirea artei celor două țări 
prietene. în Bulgaria, a spus el, pie
sei? lui Caragiale se bucură de o mare

o in-

aici, 
am

HAVANA 29 (Agerpres). — în 
seara de 26 martie, Fidel Castro, 
prim secretar al Organizațiilor Re
voluționare Integrate (O.R.I.) din 
Cuba, prim ministru al Republicii 
Cuba, a rostit la posturile de radio 
și televiziune o cuvîntare în care a 
analizat desfășurarea revoluției so
cialiste în Cuba și s-a ocupat în a- 
mănunt de crearea, metodele și for
mele de muncă ale O.R.I.

Castro a subliniat că revoluția 
este un proces foarte complex în 
care se ciocnesc ideile și interesele 
claselor dominante, ale vechii so
cietăți care și-a trăit traiul, cu ideile 
și interesele noi, revoluționare.

în Cuba, în marea luptă dintre 
ideile vechi și cele noi, au învins 
ideile noi, revoluționare. Aceasta nu 
înseamnă însă că lupta a luat sfîr- 
șit. Lupta continuă și va continua 
încă mult timp atît pe plan națio
nal, cît și pe plan internațional. 
Aceasta este o luptă între ideologia 
socialistă și cea capitalistă, între 
teoria marxistă și cea burgheză.

în cursul- revoluției, ideile revo
luționare, marxism-leninismul au 
cucerit de partea lor masele largi 
populare.

Fidel Castro a subliniat că, atunci 
cînd anul trecut, în ajunul inter
venției imperialiștilor împotriva 
Cubei, a fost proclamat caracterul 
socialist al revoluției cubane, po
porul Cubei a apărat în mod con
știent revoluția socialistă. Aceasta 
este o dovadă a uriașelor schimbări 
calitative din conștiința maselor 
populare.

Arătînd în continuare că majo
ritatea covîrșitoare a membrilor 
conducerii Organizațiilor Revoluțio
nare Integrate sînt 
excelenți, devotați
marxismului și revoluției, 
Castro 
tarului 
pentru 
Anibal

încrederea ce i-a fost acordată; a 
comis greșeli grave în constituirea 
organizațiilor de bază ale partidului, 
alunecînd spre sectarism.

Castro a făcut cunoscut că con
ducerea națională a Organizațiilor 
Revoluționare Integrate, discutînd 
situația existentă a luat măsuri 
pentru remedierea greșelilor comi
se. Anibal Escalante a fost exclus 
din conducerea națională a O.R.I. 
S-a hotărît să se lărgească compo
nența conducerii naționale a Or- 
ganizațiiloi' Revoluționare Inte
grate. ‘

Partidul nostru, a continuat Fidel 
Castro, trebuie să se întemeieze pe 
principiile marxiste ale centralis
mului democratic. El trebuie să cu
prindă elementele cele mai bune 
ale clasei muncitoare, ale poporu
lui. Trebuie să devenim partidul 
de avangardă al clasei muncitoare, 
avangarda marxist-leninistă a pro
letariatului. Trebuie să exercităm 
conducerea în numele clasei celor 
ce muncesc.

în încheiere, Fidel Castro și-a 
exprimat convingerea fermă că re
voluția cubană va continua să pro
greseze, să se dezvolte și să se în
tărească.

Kiev al P. C. din Ucraina șl a or
ganizațiilor de partid din întreprin
derile, colhozurile și sovhozurile ra- 
/__ . Delegația a fost
primită de N. V. Podgornîi, prim- 
secrețar al C.C. al P. C. din Ucrai
na. Membrii delegației au „avut în
trevederi cu Ï. P. Kazaneț. și A- D, 
Skaba, secretari ai C.C. al P.G din 
Ucraina, care .au vorbit oaspeților 
despre experiența muncii organiza
ției de partid din republică,

o«o ■

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 29 martie s-a întors 
la Moscova dintr-o călătorie prin 
Ucraina, delegația de _ activiști ai ionului Kagarlîk. 
P.M.R., condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., 
care vizitează U.R.S.S. la invitația 
C.C. al P.C.U.S. în timpul șederii la 
Kiev, delegația a vizitat întreprin
deri industriale, colhozuri și sovho
zuri din regiune, a luat cunoștință 
de activitatea Comitetului regional

Sesiunea Seimului R« P* Polone
9

examinează unele proiecte deVARȘOVIA 29 (Agerpres). — La nea
29 martie s-a deschis la Varșovia legi și ascultă dările de seamă ale 

cîtorva comisii ale Seimului. . .sesiunea de primăvară a Seimului
Republicii Populare Polone. Sesiu-

———o «O----------

Sesiunea Adunării Naționale 
§♦ Cehoslovacea

PRAGA 29 (Agerpres). — CETERA și Economiei Apelor, care a infor- 
transmite : La 29 martie, la Praga 
și-a început lucrările cea de-a 13-a 
sesiune a Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace. Sesiunea a fost des
chisă de Z. Fierlinger, președintele 
Adunării.

Pe ordinea de zi a sesiunii se află 
probleme privind dezvoltarea agri
culturii.

A luat cuvîntul Vratislav Krutina,. 
ministrul Agriculturii, Silviculturii

----- o® o-----
Scopul vizitei- Sui Lemnitzer la Saigon

SAIGON 29 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, președintele Co
mitetului mixt al șefilor de stat ma
jor al forțeloi' armate ale S.U.A., 
generalul 
martie la 
trei zile, 
transmite
ferință de presă dacă știe despre 
existența unor planuri pentru in
tensificarea „ajutorului militar“ a- 
merican, Lemnitzer a răspuns că a- 
ceasta depinde de rezultatul anali-

Lemnitzer, a sosit la 27 
Săigon pentru o vizită de 
Agenția Associated Press 
că fiind întrebat la o con-

Invitația gă-„Vizitați Romîhia“ !
sește un larg răsunet în țările de 
peste hotare. Prin frumusețile sale 
naturale, prin posibilitățile variate 
de odihnă și cură bălneo-climatică 
ce le oferă, R. P. Romînă a de
venit în ultimii ani un centru turis
tic internațional.

Anul acesta, datorită dezvoltării 
bazei materiale de deservire turisti
că în special pe litoral, precum și 
modernizării și lărgirii capacității 
de transport, numărul oaspeților 
străini ce ne vor vizita țara va fi 
și. mai măre Pe baza convențiilor 
încheiate de O.N.T.-Carpați cu a- 
proape 300 firme turistice de peste 
hotare, -în Romînia vor sosi oaspeți 
cehoslovaci și germani, maghiari și 
austrieci, polonezi și francezi, sue
dezi, englezi, olandezi etc. Pentru 
prima dată vom primi grupuri de 
Oaspeți din țările Americii Latine — 
din Cuba, Argentina, Mexic.

In sezonul sporturilor de iarnă 
numeroși tiiriști străini au vizitat sta-

țiunile de munte, printre care Poia
na Brașovului. Litoralul Mării Negre 
— și în primul rînd Mamaia — va 
găzdui în timpul verii zeci de mii 
de turiști din diferite țări ale lumii. 
Delta Dunării va fi din nou vizitată 
de oaspeți de peste hotare, printre 
care participanții la „Vacanța Api
colă", organizată de O.N.T.-Carpați 
în colaborare cu Asociația crescăto
rilor de albine din R. P. Romînă. La 
această „vacanță" au fost invitați 
apicultori din numeroase țări.

Un interes deosebit prezintă pen
tru -turiștii străini croazierele fluvia
le și maritime ce se organizează 
cu vapoarele romînești. Motonava 
„Transilvania", specializată în curse 
lungi pe apele mărilor, și vasele 

. fluviale „Oltenița“ și „Carpați" își 
vor continua activitatea.

Prin intermediul O.N.T.-ului, miile 
de oaspeți străini prezenți la o se
rie de reuniuni științifice internatio
nale — ce vot avea loc la Bucu
rești — vor face o serie de excursii 
prin țara noastră.

revoluționari 
socialismului, 

Fidel 
a criticat activitatea secre-
conducerii naționale a O.R.I. 
problemele organizatorice, 
Escalante, care, abuzînd de

zei efectuate de oficialitățile milita
re ale S.U.A. aflate la fața locu
lui. Pe baza recomandărilor lor, a 
spus Lemnitzer, „vom trimite tot ce 
este necesar“, Lemnitzer a recunos
cut că unitățile americane participă 
direct la operațiunile împotriva for
țelor patriotice anti-diemiste..

Lemnitzer urmează să inspecteze, 
anunță aceeași agenție, majoritatea 
regiunilor unde s-au desfășurat 
lupte împotriva forțelor care se 
opun lui Diem.

Comitetul de femei din raionul 16 
Februarie a obținut însemnate re
alitate în activitatea educativ-sani- 
’ țâră. Cele 22 cicluri, ale cursului 
„$coala mamei“, organizat de el, au 
fost frecventate de 500 de femei. 

. Comitetul a mai organizat 8 „sfaturi 
ale goSpôdîïïëi“, conferințe pe; teme 
sanitare și pedagogice etc.

La conferințe se aleg noile corni? 
tete raionale de femei, precum șl 
delegate la conferința femeilor 
orașul București.

Ciocniri între partizani 
și trupele venezueleze

din

INFORMAȚII
• Joi, dl. William A. Crawford, 

mis extraordinar și ministru plenipoten
țiar al Statelor Unite la București, a fă
cut o vizită la Institutul romîn pentru 
relații culturale cu străinătatea, unde a 
fost primit de acad. M. Ralea, președin
tele I.R.R.C.S.

• Joi seara, la Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. din Capitală, ing. 
Ilie Papadache, secretar al Comisiei de 
automatizare a Academiei R. P. Romine; 
a ținut conferința „Realizări recente în 
U.R.S.S. în domeniul automaticii".

Conferința a fost audiată de un nu
meros public. (Agerpres)

tri-
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BOGOTA 29 (Agerpres) — După 
cum relatează agenția Prensa La
tina, știri provenind , din Caracas 
confirmă că în statul Yaracuy, la 
300 km vest de capitala Venezuelei, 
poliția a arestat peste 50 de persoa
ne acuzate de a întreține legături 
cu „guerrilleros“, insurgenți vene- 
zuelieni care luptă împotriva gu
vernului Betancourt și care activea
ză în munții Sierra de Arca. Arestă
rile s-au produs după o ciocnire ar
mată petrecută la 26 martie în a- 
celași stat între un grup de „guer- 
rilleros" și forțe armate venezuelie- 
ne. Printre cei arestați se'află mem
bri ai partidului de opoziție Uniu
nea republicană democratică. în 
cursul ciocnirii a fost ucis insurgen
tul Mario Petit, fiul lui Laureano 
Petit, ■ liderul Uniunii republicane 
democratice. Centrul operațiunilor 
insurgenților se află în apropierea 
localității Azulita, statul Merida, 
unde există munți cu o înălțime de 
peste 4.000 metri.

o ©o

■'/o 'a
Aspect de la un miting de protest al locuitorilor din comuna An 

Nhat Tan, provincia Long An (Vietnamul de sud), împotriva raidurilor 
teroriste efectuate de trupele diemiste

mat deputății despre îndeplinirea 
hotărîrii C.C. al P.C. din Ceho
slovacia cu privire la producția a-' 
gricolă și despre desfășurarea luy: 
crărilor de primăvară.

Mișcarea grevistă ; 
în țările capitaliste
NEW YORK 29 (Agerpres). f 

Greva muncitorilor de la una din 
principalele companii de autobuz,è 
din New York, „Fifth Avenue Coach 
Lines“, declarată de aproape o lună 
de zile în semn de protest împo
triva concedierii a 29 de muncitori, 
continuă. La 27 martie, în urma ho- 
tărîrii patronilor de a relua traficul 
autobuzelor cu ajutorul spărgători
lor de greve, muncitorii au instalat 
în jurul garajelor pichete de gre
viști. Intervenția a mai bine de 1.000 
de polițiști înarmați cu puști și gre
nade cu gaze lacrimogene nu a in
timidat pe muncitori. încercarea pa
tronilor de a repune în circulație au
tobuzele cu ajutorul spărgătorilor de 
grevă a eșuat. ■»

★

TEL AVIV 29 (Agerpres). — TAS? 
transmite: în după-amiaza zilei de 28 
martie, în Izrael a avut loc o grevă 
generală de patru ore a oamenilor 
muncii care s-au pronunțat împotriva 
noii politici economice, pentru acor
darea unui spor de salariu în legă- 
tură cu creșterea costului vieții. Gre
va a avut loc deși a fost interzisă 
de „Histadrut" (Federația Generală a 
Muncii din Izrael).

Ziarul „Yediot Ahronot” informează 
că întreaga poliție a fost pusă în. 
stare de alarmă.

PARIS 29 (Agerpres). — In dimi
neața zilei de 28 martie, în ciuda 
timpului ploios, oamenii muncii de1 . 
la întreprinderile metalurgice din' > 
orașul Hennebont (departamentul’,/.' 
Morbihan) au început „Marșul spre 
Lorient“ — un alt oraș din același 
departament situat la 10 km de 
Hennebont. Hotărîrea de a se orga
niza acest marș a fost luată din ini- ■'1 
țiativa Comitetului de apărare aV1' 
metalurgiștilor din Hennebont pe 
care îi amenință șomajul, deoarecelJ 
autoritățile intenționează să închidă ’’r| 
întreprinderile metalurgice din a-"’’ 
ceastă regiune.

în semn de solidaritate cu parti- û: 
cipanții la marș, oamenii muncii din' 
orașul Lorient au început la ora 11 
o grevă de o oră.

Pentru unitățile sanitare
In primul trimestru al acestui an, 

Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a continuat dotarea unități
lor sanitare din țară cu mobilier mo
dern și cu noi mijloace de transport. 
Astfel au fost trimise unităților 110 
autosanitare, turisme și autocamio- 
nete, precum și peste 2.000 de piese 
de mobilier din metal și material 
plastic — mese, canapele, birouri, 
scaune-fotolii, fichete, vestiare, ta
burete.

respectiv B. G. Artemiev, e mais
tru la uzină.

(In seara aceasta se repetă Ope
ra compozitorului Dzerjinski „Pe 
Donul liniștit" interpretată de mun- 
citoxi-artiști amatoii).

O noua victorie la baschet-feminin

Răpid-București—Daugava-Riga 63-61
în sală Giulești a avut loc aseară 

meciul internațional de baschet din
tre echipele feminine Daugava-Riga 
și Rapid-București, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni“. De la bun înce
put este de remarcat frumoasă com
portare ă baschetbalistelor noastre, 
care de-a lungul întregii partide au 
reușit să desfășoare un joc dina
mic, spectaculos îh compania redu
tabilei formații sovietice — dețină
toarea ultimelor două ediții ale 
C.C.E.

La începutul meciului, echipa 
din .Riga à dominat cu autoritate. 
Avantajul scorului însă n-a fost 
decît minim. Din minutul 13, răpi- 
distele iau conducerea și la pauză 
scorul le este favorabil (30—27). în 
repriza secundă întrecerea se dis
pută într-un ritm viu. Ambele echi
pe fac un joc mult aplaudat de nu
meroșii spectatori. La un moment 
dăt bucureștencele se distanțează cu 
autoritate (în minutul 35 conduceau 
cu 10 puncte), dar spre sfîrșitul par
tidei sportivele sovietiee joacă din 
ce în cë mai. bine și egalează. Cînd 
tabela de marcaj arăta 59—59, tim
pul . regulamentar de joc se termi
nase; In prelungiri, scorul se men
ține egal la 61, dar cu cîtéva se- 
punde înainte de a se termina par- 
jțjda) Dorina Marian înscrie două

puncte și rapidistéle Cîștigă meciul 
cu scoi'Ul de 63—61.

în semifinalele „Cupei campionilor 
europeni“ s-a calificat totuși cam
pioana U.R.S.S., care, după cum se 
știe, a cîștigat primul meci, desfă
șurat la Riga, la un scor mai mare 
(51—26).

Dintre jucătoare s-au evidențiat 
Fetencz, Marian, Răcoviță (Rapid), 
Smildzina, Apse, Altberg (Daugava).

Astă seară de la ora 19, Daugava- 
Riga și Rapid-București vor susține 
un meci amical în sala Dinamo.

I. D.
—“  A --------------- ------

In cîteva
Pe patinoarul artificial „23 August” a 

luat sfirșit aseară turneul final al cam
pionatului republican de hochei pe ghea
tă. Iată clasamentul final : 1. — Steaua 
(12 puncte); 2. — Avintul Miercurea Ciuc 
(8 puncte); 3. — Știința București (4 
puncte); 4. — Știința Cluj (zero puncte).

★
în turul doi al meciului de șah dintre 

echipele R.P. Romîne și R.P. Bulgaria 
scorul a fost de 21?2 — Va în favoarea 
șahiștilor noștri (7 partide s-au între
rupt).

Scorul general după două ture este 
egal (3l/2 — 3Vs). ,

. ★'
Sîmbătă ss desfășoară la Budapest? 

meciul triunghiular feminin de floretă 
dintre echipele R( P. Romîne, Italiei șl

Sîmbătă după-amiază (ora 18) în 
sala Dinamo din Capitală, echipa 
reprezentativă de lupte clasice a țării 
noastre va susține prima întîlnire 
internațională din acest an cu națio
nala Suediei.

După ultima verificare a formei 
fiecărui component al lotului, a fost 
alcătuită următoarea echipă : D. 
Pîrvulescu (categ. 52 kg), M. Sultz 
sau M. Cristea (57 kg), 1. Cernea (63 
kg), V. Bularca (70 kg), I. Țăranu 
(78 kg), Gh. Popovici (87 kg), N. 
Martinescu (97 kg), Gh. Marton 
(peste 97 kg).

Reprezentativa Suediei este alcă
tuită de asemenea din luptători cu 
un frumos palmares internațional.

r î n d u r i
R. P. Ungare. în vederea acestui meci 
sportivele noastre au părăsit joi Capi
tala, plecînd la Budapesta.

★

Stadionul Gitilești a găzduit joi întîl- 
nirea de fotbal dintre echipa Rapid și 
selecționata lotului republican de juniori, 
care se pregătesc în vederea turneului 
U.E.F.A. Tinerii fotbaliști au obținut vic
toria cu 3—2 (2—2)

★

Stanislav Korj, din echipa U.R.S.S., a . 
preluat „tricoul alb" în Turul ciclist al 
Tunisiei, după etapa a 7-a : Gabes— 
Djerba (160 km) cîștigată de belgianul 
De Breuker. Pe locul doi în etapă s-a 
clasat Stanislav. Korj, în același timp cu 
învingătorul, .(Agerpres)

După-amiază la orele .3, după 7 
ore de muncă, în incinta uzinelor 
de automobile „Zii“ sună prelung 
sirenele. Șuvoaie de oameni se re
varsă pe bulevardul și străzile în
vecinate, umplînd troleibuzele, au
tobuzele, metrourile sau magazi
nele. Animația se potolește încetul 
cu încetul, pentru ca să reînceapă 
spre seară. Dacă v-ați afla pe 
proaspătul bulevard din preajma 
stației de metro Avtozavodskaia, 
i-ați vedea pe constructorii de au
tomobile îmbrăcați elegant, luînd 
tramvaiele, autobuzele,1 metrourile, 
de astădată spre centrul orașului — 
spre teatre, cinematografe.

La această oră începe obișnuita 
activitate a clubului „Zii“. Am in
trat într-o seară cu un grup de ti
neri constructori de automobile în 
clubul uzinelor Lihaciov.

15.000 au ascultat 
concertul

Dacă în preajma noastră n-ar fi 
fost tînărul Viktor Batașov, mărturi
sesc că nu m-aș fi descurcat în 
imensitatea acestui lăcaș de cultu
ră. Tov. Batașov ne-a condus de-a 
lungul coridoarelor și ne-a invitat 
într-un amfiteatru larg, rezervat or
chestrei instrumentelor de suflat. 
Acolo am făcut cunoștință Cu iubi
torii de muzică de la „Zii“ — o 
orchestră cu 100 de interpreți. Re
pertoriul cuprinde nu mai puțin de 
300 de lucrări muzicale ; sînt simfo
nii ale marilor clasici ai muzicii, dar 
și muzică ușoară, muzică populară 
etc. Unul din cunoscuții mei mosco- 
viți mi-a povestit că în parcul 
Gorki, un public de 15.000 de per
soane a ascultat într-o seară, ferme
cat, timp de cîteva ore, un concert 
al orchestrei.

Din cei 100 componenți ai orches
trei, muncitori, tehnicieni sau func
ționari ai uzinei, marea majoritate 
sînt totodată absolvenți ai conser
vatorului sau... în ■ devenire într-un 
viitor apropiat.

Viktor Batașov, cel . care: ne-a con
dus prin labirintul palatului este 
fiul unuia din cei mai vechi mun
citori ai fostei uzine „A.M.O.", pri
ma uzină de automobile după in- 
fltaurarea Puterii Sovietice« De mia

De la corespondentul 
nostru la Moscova

iubea muzica. A învățat să cînte la 
club — la trombon. Acum e laureat 
al concursului internațional de -la 
Geneva. Acest titlu constituie un 
imbold pentru tovarășii lui din or
chestră pentru că — nu dezvălui 
nici un secret — mulți se pregătesc 
șa cîștige rîvnitul titlu de laureat 
internațional.

Inftilmre cu Grigori 
și Àxônia...

Grigori Melehov și Axinia — cu
noscutele personaje din romanul lui 
Șolohov „Pe Donul liniștit“ — au a- 
părut pe ecranele cinematografelor, 
pe scenele de teatru și operă. în 
seara aceasta, i-am întîlnit la clu
bul „Zii“. Regizorul Vladimir Ciukov 
ttii-i prezintă zîmbind : „Faceți cu
noștință — Grigori în interpretarea 
tov. Artemiev... și Axinia în inter
pretarea tovarășei Ekaterina Roma
nova. La rîndul nostru, vi-1 prezen
tăm pe tov. Ciukov. Numele lui e 
cunoscut iubitorilor de artă din Ro
mînia. A montat împreună cu regi
zorii și artiștii noștri la București 
„Dama de pică" și „Rusalka". spec
tacole care s-au bucurat de un bine 
meritat suçces. De mai bine de 20 
de ani, tov. Ciukov se ocupă de sec
ția de operă a clubului — Un' co
lectiv entuziast care a pus în sce
nă numeroase opere muzicale.

...Luminile se sting. în decorul de 
pe scenă apare interiorul unei să
răcăcioase camere de slugi de la 
subsolul palatului lui Lisnițki — 
bătrînul prinț din romanul lui 
Șolohov „Pe Donul liniștit". Eka
terina Romanova interpretează cu 
mult talent rolul Axinièi. Glasul 
ei cald, gesturile, mimica vădesc o 
bogată cultură muzicală și artistică, 
Nul Ekaterina Romanova.nu e ar
tistă la Bolșoi Teatr. E simplă mun
citoare la mașină. întreaga ei 
familie lucrează în atelierele uzi
nelor „Zii“. Partenerul ei, „Grișa-%

Teatrul a doua generații
Despre teatrul clubului „Zii“ se 

spune în mod obișnuit că e teatrul 
a două generații. Cu mai bine de 
20 de ani în urmă a luat ființă în- 
tr-o încăpere modestă a fostului 
club, sub numele de „Teatrul de 
copii“. Odraslele muncitorilor de la 
,iiziEi&le de automobile au fost pri
mii lui artiști. Dar de atunci au tre
cut -20 de ani. între timp, copiii au 
crescut, unii au luat locul părinți
lor la strunguri, la freze, la conveie- 
rele din uzină. în timpul liber sînt 
prezenți pe scena noului teatru 
popular din incinta clubului.

...Teatrul popular de la „Zii“. 
Privesc la forfota artiștilor din 
foaierele teatrului. Sînt multi. Și ti
neri și bătrîni pentru că, potrivit 
tradiției, teatrul e într-o continuă 
schimbare. Alături de actori consa- 
crați, vin mereu alți amatori tineri. 
Iat-o, de pildă, pe Svetlana Livșițko. 
O fată înaltă, blondă, cu ochii al
baștri. De cînd era de-o șchioapă, 
visa să ajungă artistă. Azi e Una 
din tinerele artiste cele mai apre
ciate de la teatrul popular ; urmea
ză conservatorul, iar mîine, poimîi- 
ne, nu ne vom mira s-o vedem ju- 
cînd pe scenele teatrelor din Mos
cova.

O academie de arte 
frumoase?

Mărturisesc că străbătînd atelie
rele de sculptură și pictură am avut 
impresia că m-am rătăcit prin să
lile unei academii de arte frumoase. 
Imp'resia era creată nu numai de 
muncitorii sculptori care, îmbrăcați 
în salopete albastre și modelînd 
lutul în zeci și zeci de modele, îm
prumutau locului un- aspect cu-totul 
inedit, ci și de atmosfera pe care 
o crea consultația artistică pre
zidată de pictorul A. A. Kulakov, 
conducătorul cercului de pictori a- 
matod.

In jurul pictorului, vreo 10—12 . . 
constructori de automobile discutau '. 
noua operă a muncitorului Moloti- . 
Iov, expusă pe un șevalet. Pictorii 
și-au găsit totuși cîteva clipe ți., 
pentru noi. Ne-au făcut mai întîf cu- . 
noștință cu creatorii cei mai de 
frunte. Cu Molotilov, de pildă. Ta
bloul său, inspirat din trecutul glo
rios al colectivului de constructori-4 
de automobile, intitulat „Lenin la u-' .* 
zinele A.M.O.", a obținut medalia 
de aur la cea de-a doua expoziție 
unională de arte plastice a amato—' ~ 
rilor. Tabloul a fost achiziționat de. 
galeriile de artă din Lvov.

Mi l-au prezentat apoi pe arhi-^u 
tectul Vladimir Krohin, creatorul ta- ' 
bloului „Pentru Patrie", laureat cd ■' 
celei de-a treia expoziții unionale 
de arte plastice a amatorilor;

Vladimir Krohin, pe care l-ani înj 
trerupt pentru cîteva clipe din mUh- ' 
că, a lăsat creionul pe marijine'a '7 
șevaletului și ne vorbește despre >3 
viitorul lui tablou. Deocamdată - 
creionează contururile. „Va fi.— ne'"7 
spune — un tablou închinat omului 7r_ 
sovietic, constructor al comunlsmu- 
lui, apărător al păcii".

Ne-ar fi cu neputință să prezen
tăm tot ceea ce am văzut în aceas? 
tă seară la clubul uzinelor Liha
ciov. Și e firesc: clubul are’ 75 
de secții, care cuprind 2.600 de ar
tiști amatori — de la corul acade- T 
mic, cunoscut și peste hotare, și’piuă jț 
la universitățile populare, unde -țin- 
lecții iluștri savanți, oameni de artă- 
și litere. Numărul participanților la ~ 
diverse manifestări culturale zilniceV.' 
trece de 10.000. S-puneți-mi, vă rog,.-j- 
în care țară capitalistă de pe glob “ 
sînt posibile asemenea lucruri?

Iată ce reprezintă clubul „ZÜ“. ■■ 
Un club obișnuit al muncitori
lor, acolo unde omul sovietic gus
tă în clipele de odihnă o viață cui-, 
tura-lă activă și bogată. Toate va- 'rl 
lorile și bunurile culturale îi stau ’ 
la dispoziție. Milioane de oameni ai 
muncii sovietici își desfășoară ta- • 
lentele în mișcarea de masă a ar- ~ 
tiștilor amatori, al cărei tel' princi/T 
pal este de a ajuta la dezvoltarea, r, 
gustului estetic, a talentelor, la îțh-f? 
bogățirea spirituală a oamenilor ‘ 
muncii, de a le insufla noi energii’ -■ 
pentru munca glorioasă în numel® 
triumfului comunismului.

A. MUNTEANU
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Aspecte din luptaultimele știri

Lucrările Comitetului
celor 18 state pentru dezarmare

pentru pace în Anglia
ULTIMELE ȘTIR1 ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI*

Manifestări ala prieteniei 
rominc-ihdiene

v

!

Cin pas înainte
1 „S-au pus bazele tratativelor 
ț de dezarmare în Comitetul celor 
; 18 state. Miniștrii Afacerilor

Externe, care au luat parte la 
j lucrările comitetului, au căzut 
• de acord că principalul conți- 
; ■ nut al 
/ buie să 
t lut de 
i totală".

) . Aceste cuvinte, rostite azi di-
•, mineață pe aeroportul Genevei 
!. de A. A. Gromîko, ministrul de 
: Externe al U.R.S.S. la plecarea 

-, . spre Moscova, au caracterizat 
f principalul rezultat al lucrări- 
? lor conferinței, care a intrat 
1 în faza lucrărilor concrete.

' Ședința plenară de joi a Co- 
/ mitetului celor 18 state a fost 
î consacrată discutării preambu- 
' lului proiectului la tratatul cu 
: ‘ privire la dezarmarea generală și 
' totală. Din partea reprezentan- 
. ților țărilor socialiste, care au 

luat cuvîntul, s-a văzut odată ■ 
i' mai mult dorința de a se merge 
L înainte cu dezbaterile privind 
: ; preambulul.
? Se poate spune că deocamda- 
u tă nu s-a observat aceeași do- 
ț rință la reprezentanții puterilor 

! occidentale. Observatorii de 
’■ aici apreciază că partea occi- 
' dentală pare oarecum nepre

gătită să discute în amănunt, 
punct cu punct, proiectul unui 

; tratat de dezarmare.
Hotărîrea Comitetului ca cei 

I doi copreședinți să lucreze neîn- 
' tîrziat la proiectul de preambul 
i al unui tratat de dezarmare și 

'■ care, ținînd seama de toate pro- 
? punerile făcute, să fie discutat 

' apoi de către comitet, este con
siderată ca un pa£ înainte.

L. RODESCU
ț Geneva, 29 martie

viitoarei activități tre
fle elaborarea tratatu- 
dezarmare generală și

!

GENEVA 29 — Trimisul special 
Agerpres, N. Puiceă, transmite :

La 29 martie a avut loc, sub pre
ședinția doamnei A. Myrdal (Sue
dia), cea de-a 11-a ședință plenară 
a Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare. în cadrul ședinței, care 
în general a fost consacrată discu
tării proiectului de preambul la 
Tratatul cu privire la dezarmarea 
generală și totală, au luat cuvîntul 
reprezentanții U.R.S.S., S.U.A., Ca
nadei, R. S. Cehoslovace, R. P. Ro
mîne, Italiei, Indiei, Marji Britanii 
și R. P. Bulgaria.

Delegația sovietică, a spus V. A. 
Zorin, a studiat atent considerentele 
expuse în timpul schimbului de pă
reri cu privire la proiectul de 
preambul în cadrul ședinței trecute, 
și consideră, că pot fi acceptate pro
punerile secretarului de Stat 
S.U.A., D. Rusk.

Formulînd tezele proiectului 
preambul cu adăugirile propuse de 
delegația americană, reprezentantul 
U.R.S.S. a subliniat în continuare 
necesitatea de a se lucra rapid și 
energic asupra proiectului de tratat 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală. întreaga lume, a spus el, 
urmărește lucrările Comitetului și 
ar fi util ca începutul lor să fie 
marcat prin măsuri 
progres.

Abordarea concretă 
din partea delegației 
pregătirii tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală, după 
cum au arătat în expunerile lor 
ceilalți delegați, a fost întîmpinată 
favorabil de toate delegațiile.

Unii reprezentanți ai puterilor 
occidentale au încercat să tărăgă
neze examinarea practică a proiec
tului de preambul al acestui tratat, 
reducînd din nou totul la dezide
rate vagi cu caracter general, sau 
propunînd mereu noi modificări de 
redactare la proiectul sovietic de 
preambul, cîteodată neavînd nimic 
comun cu fondul problemei.

Reprezentantul S.U.A., A. Dean, 
de pildă, s-a referit în discursul 
său, după cum s-a exprimat chiar 
el, la probleme-cheie legate de tra-

tat, adică la problemele privind 
unele stadii ale dezarmării. Aceste 
probleme trebuie să fie oglindite în 
capitolele corespunzătoare din tratat 
și nicidecum în preambul. Firește

că o asemenea abordare nesistema
tizată nu poate contribui în nici un 
caz la elaborarea rapidă a docu
mentului unic, acceptabil pentru 
toate statele.

Cuvîntul reprezentantului R. P. Romîne, 
G. Macovescu

al

de

practice de

constructivă
sovietice a

■O® o

X
„S-au pus bazele tratativelor 

de dezarmare“
Declarațiile lui A. A. Gromîko pe aeroportul Genevei

Pe aeroportul Genevei înainte de 
a pleca spre Moscova, ministrul Afa- 
cerilor Externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, a făcut o declarație.

Peste cîteva minute vom părăsi 
Geneva — a spus A. A. Gromîko.

S-au pus bazele tratativelor de 
dezarmare în Comitetul celor 18 
state. Miniștrii Afacerilor Externe 
care au luat parte la lucrările 
comitetului au căzut de acord că 
principalul conținut al viitoarei ac
tivități trebuie să fie elaborarea tra
tatului de dezarmare generală și 
totală.

Guvernul sovietic, dorind sa dea 
un caracter concret lucrărilor comi
tetului, a prezentat un proiect de 
Tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un strict con
trol internațional care reprezintă o 
bază bună pentru întreagă activi
tate a Comitetului în îndeplinirea 
principalei sale sarcini.

Miniștrii Afacerilor Externe au 
căzut de asemenea de acord ca, fără 
a fi în detrimentul acestei princi-
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depale sarcini, să se stabilească 
comun acord măsurile care ar per
mite ca pînă la încheierea tratatu
lui cu privire la dezarmarea gene
rală și totală să se obțină destinde
rea încordării internaționale și să 
se creeze o atmosferă mai favorabilă 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale.

La Geneva au avut, de asemenea, 
loc o serie de întâlniri utile cu se
cretarul de Stat al S.U.A., Rusk. Re
glementarea pe cale pașnică a pro
blemei germane și normalizarea pe 
această bază a situației din Berli
nul occidental, care a fost discutată 
cu acest prilej, este impusă de în
săși viața și nu te poți eschiva de 
la soluționarea acestei probleme. In 
cadrul întâlnirilor s-a realizat un 
oarecare progres în legătură cu pre
cizarea domeniilor unde există una
nimitate de vederi și a domeniilor 
unde există divergențe. După cum 
știți, contactele între reprezentanții 
celor două puteri vor continua.

Jl .

A luat apoi cuvîntul George Maco- 
vescu, reprezentantul R.P. Romîne.

Delegația romînă a constatat cu 
satisfacție acum două zile că în Co
mitetul nostru a început analiza 
proiectului de tratat de dezarmare 
generală și totală, a spus vorbi
torul. Acum însă ne găsim în 
fața unei propuneri tinzînd la amî- 
narea dezbaterii noastre. Noi con
siderăm că avem obligația să con
tinuăm munca noastră asupra pre
ambulului. Pare a exista în mare 
măsură un acord asupra prevederi
lor proiectului sovietic. De aceea de
legația romînă socotește potrivit să 
se meargă înainte cu dezbaterea 
noastră privind preambulul.

Preambulul proiectului de tratat 
propus de delegația sovietică pre
zintă o importanță deosebită pentru 
că el definește cu precizie scopul ur
mărit — făurirea unei lumi fără 
arme, fără războaie, precum și prin
cipiile călăuzitoare pentru interpre
tarea și aplicarea tratatului.

Ideile enunțate în preambulul 
proiectului de tratat corespund 
principiilor care stau la baza poli
ticii externe a Republicii Populare 
Romîne, politică de pace și priete
nie între popoare.

Ne aflăm în acel moment din is
toria relațiilor internaționale — și 
textul din preambul la care ne refe
rim o subliniază cu putere — cînd 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale trebuie să asigure triumful 
dreptului popoarelor la pace, egali
tate și independență.

Inserarea acestui aliniat în pre
ambul, a spus vorbitorul în conti
nuare — subliniază legătura strînsă 
dintre dezarmare și stabilirea unor 
relații juste între state. Practica 
vieții internaționale arată că cursa 
înarmărilor este un factor puternic 
de încordare a relațiilor între state.

Atîta timp cît vor exista arme, 
va exista și pericolul ca anumite 
cercuri să le folosească în acțiuni 
de înrăutățire a relațiilor internațio
nale, în acțiuni intervenționiste, de 
încălcare a suveranității și indepen
denței altor țări. De aceea, în con
dițiile actuale, înfăptuirea principii
lor păcii și egalității în drepturi, ale 
respectului față de independența și 
suveranitatea tuturor țărilor, nu 
poate fi despărțită de realizarea de
zarmării generale și totale.

Alineatul următor din proiectul de 
preambul reafirmă atașamentul față 
de scopurile și principiile Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite. Această 
prevedere este cu atît mai firească, 
cu cît ideile enunțate în alineatul 
precedent și la care ne-am referit 
constituie principii fundamentale 
ale Cartei.

Respectarea scopurilor și princi
piilor Cartei O.N.U., la care sînt 
parte toți membrii acestui comitet 
— a spus în încheiere G. Maco- 
vescu — constituie, o premisă im
portantă pentru aplicarea tratatului 
de dezarmare generală și totală.

în ceea ce privește problema pro
cedurală ridicată astăzi de către re
prezentantul Statelor Unite, delega
ția romînă este de părere că ar tre
bui ca noi toți să continuăm să dez
batem preambulul pînă la epuizarea 
acestui punct.

*

O serie de delegați care au luat 
apoi cuvîntul și-au exprimat satis
facția că Comitetul a trecut la exa
minarea concretă a proiectului de 
tratat cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Este necesar, a de
clarat reprezentantul Indiei, să se 
mențină și să se dezvolte spiritul 
colaborării care s-a manifestat în 
ședința de astăzi, pentru rezolvarea 
efectivă și rapidă a sarcinii care stă 
în fața Comitetului.

V. A. Zorin, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
care a luat pentru a doua oară cu
vîntul la sfîrșitul ședinței, a răs
puns la o serie de probleme care au 
apărut în timpul discuțiilor și a 
sublimat încă o dată că delegația 
sovietică, călăuzindu-se de spiritul 
colaborării, este hotărîtă să exami
neze atent toate adăugirile și amen
damentele la proiectul sovietic.

La sfîrșitul ședinței s-a adoptat 
hotărîrea ca delegațiile să prezinte, 
în scris, pînă luni 2 aprilie, toate 
observațiile și completările pe care 
vor să le aducă proiectului de 
preambul al tratatului de dezarma
re generală și totală. Aceste propu
neri vor fi examinate de cei doi co
președinți ai Comitetului care tre
buie să pregătească proiectul stabi
lit de comun acord al preambulului.

BOMBAY 29 (Agerpres). — In di
mineața zilei.de 27 martie, delegația 
Marii Adunări Naționale condusă de 
acad. Stefan S. Nicolau, a sosit în 
orașul Ahmadabad, capitala statu
lui Gujerat. La aeroport, oaspeților 
romîni li s-a făcut o primire deose
bit de călduroasă. Delegația a fost 
întîmpinată de Padhali Palejwala, 
președintele Adunării legislative, 
Premji Lana, vicepreședintele Adu
nării, Shukla și alții.

Vizitând orașul, parlamentarii ro
mîni s-au oprit la casa în care a lo
cuit marele patriot și luptător pen
tru libertatea poporului indian, Ma
hatma Gandhi. Delegația romînă s-a 
îndreptat apoi spre sediul Adunării 
legislative, unde a asistat la o șe
dință a acestui for.

In aceeași zi delegația Marii Adu
nări Naționale a făcut vizite guver
natorului statului Gujerat, dl. Meibi 
Nawab Hung, și primului ministru, 
dr. J. Mehta. întrevederile s-au des
fășurat într-o atmosferă de cordia
litate și prietenie. Atît guvernatorul 
cît și primul ministru au adus-mul
țumiri guvernului romîn pentru 
ajutorul pe. care specialiștii romîni 
aflați la Ahmadabad și Gambay îl 
dau la exploatarea petrolului indian.

Tot în ziua de 27 martie, membrii 
delegației au fost oaspeții specia
liștilor petroliști romîni care lu
crează în această regiune. La întâl
nire au mai participat specialiști in
dieni și sovietici care cooperează în 
acest domeniu. Această adunare a 
fost un nou prilej de manifestare a 
prieteniei și colaborării romîno-in- 
diene. După salutul adresat delega
ției Marii Adunări Naționale de că
tre inginerul petrolist Ion Petcu, a 
luat cuvîntul deputatul Constantin 
Mațeescu, membru al delegației, 
care a subliniat caracterul construc
tiv și rodnic al relațiilor de colabo
rare romîno-indiană sub steagul 
coexistenței pașnice, spre binele am
belor ' popoare. Sharma, directorul 
schelei Gambay, a exprimat cele 
mai vii mulțumiri pentru sprijinul 
prietenesc primit din partea petro
liștilor romîni.

Atunci cînd sosesc la Londra, lide
rii Germaniei de la Bonn și conducă
torii reacționari din Berlinul occident'al 
evită, de obicei, să ia contact cu pu
blicul. Ei se mulțumesc să ducă, în 
mod cît mai discret, tratative cu repre
zentanții cercurilor conducătoare. Esle 
o precauție întemeiată, după cum se 
vede și din pă|ania lui Willy Brandt, 
primarul Berlinului occidental, aflat de 
cîteva zile pe solul Angliei. Abătîn- 
du-se de la comportarea prudentă a 
predecesorilor săi, Brandt s-a prezentat 
miercuri în fața publicului londonez, 
cu intenția de a ține o conferință. El 
a fost întrerupt și apostrofat de nenu
mărate ori de o mare parte a asistenței 
din rîndurile căreia se striga: „Nu vrem 
război pentru Ber
lin!", „Tratative și 
nu război!”, „Nu 
vrem baze militare 
vest-germane în 
țara noastră". La fel 
a fost primit de pu
blic și Gaifskell, li
derul de dreapta al 
care-l însoțea pe Brandt. Pînă la urmă 
poliția a intervenit „masiv" după cum 
au scris ziarele, evacuînd o bună parte 
din public. Numai astfel reuniunea a 
putui continua.

„Comitetul celor 100", care este con
dus de cunoscutul savant și filozof en
glez, lordul Bertrand Russel, convocase 
la sfîrșitul săpfămînii trecute o demon
strație în pia|a Parlamentului. Scopul 
demonstrației era sprijinirea cererii de 
încetare a cursei înarmărilor și expri
marea protestului hotărî) al poporului 
englez împotriva reluării experiențelor 
nucleare
S.U.A., < 
doua 
anunțată, puternice cordoane de 
(iști barau însă 
spre piața 
sfranții s-au 
cordoanelor, 
blocată. Din 
ei se

IN ORAȘUL CONFERINȚEI

D. Rusk despre tratativele de la Geneva
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Secretarul de Stat al S.U.A., D. 

Rusk, care s-a reîntors de la Ge
neva, a raportat la 28 martie pre
ședintelui Kennedy 
tele întrevederilor 
Gromîko, ministrul 
terne al U.R.S.S.

în seara zilei de 27 martie, cu 
prilejul sosirii sale la Washington, 
D. Rusk a declarat corespondenților 
că, după cît se vede, există „unele 
puncte asupra cărora s-ar putea a- 
junge la un acord la tratativele de 
la Geneva cu privire la dezarmare".

despre rezulta- 
sale cu A. A. 

Afacerilor Ex-

In comentariile presei americane 
cu privire la rezultatele celor 16 zile 
petrecute de secretarul de Stat al 
S.U.A. la Geneva se subliniază că 
șansele realizării unui acord între 
U.R.S.S. și S.U.A. în problema ger
mană și în problemele legate de ea 
„sînt în momentul de față mai mari 
decît înainte de începerea tratati
velor de la Geneva“.

Ziarele relevă, de asemenea, im
portanța faptului că Uniunea Sovie
tică și Statele Unite au căzut de 
acord să continue tratativele în pro
blema germană și în problemele le
gate de aceasta 
obișnuite.
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La 29 martie, ministrul 'Afa
cerilor Externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, a primit la 
sediul misiunii permanente a 
R. P. Romîne la Geneva o 
delegație de femei din partea 
„întâlnirii mondiale a femeilor, 
pentru dezarmare“, care a avut 
loc la Viena. Delegația a înmâ
nat tovarășului Corneliu Mă
nescu o scrisoare în care se 
arată că femeile din lumea în
treagă, îngrijorate serios de 
primejdia unui război atomic, 
cer conferinței de dezarmare de 
la Geneva să acționeze de ur
gență pentru realizarea unui 
program de dezarmare generală 
și totală sub un strict control 
internațional.

Ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Romîne a subliniat că 
delegația romînă a depus și

'depune eforturi permanente 
pentru ca lucrările Comitetului 
celor 18 state să se 
succes.

încheie cu

28 martie, 
ministrul

Sr
în seara zilei de 

Corneliu Mănescu, 
Afacerilor Externe al R. P. Ro
mîne, șeful delegației romîne la 
conferința pentru dezarmare de 
la Geneva, a oferit o recepție 
la care au participat : A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Howard 
Green, ministrul Afacerilor Ex
terne al Canadei, Vaclav Da
vid, ministrul Afacerilor Exter
ne al R. S. Cehoslovace, M. De
sai, șef ad-interim al delegației 
Indiei, Luis Padilla Nervo, șef 
ad-interim al delegației Mexi
cului și alții.
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Dezbaterile din 
în probleme de 
LONDRA 29 (Agerpres). — în Ca

mera Lorzilor au avut loc dezbateri 
în probleme de politică externă.

Deschizînd dezbaterile, lordul 
Henderson (laburist) a cerut guver
nelor Angliei și S.U.A. să manifeste 
mai multă elasticitate la tratativele 
de la Geneva.

Puterile occidentale, a declarat el, 
trebuie să renunțe la atitudinea lor 
negativă față de planul creării unor 
zone denuclearizate.

El . a cerut ca Home să se. reîn
toarcă la Geneva, la „aceste tratative 
extrem de importante".

în cuvîntarea sa, lordul Home, mi
nistrul Afacerilor Externe al An
gliei, a recunoscut că în rîndul dele
gațiilor de la Geneva domnește o 
mare neliniște în legătură cu inten
ția guvernului american de a relua 
experiențele cu arma nucleară în 
atmosferă.

Lorzilor 
externa

Camera 
politica

Referindu-se în. continuare la mer
sul tratativelor de la Geneva cu pri
vire la dezarmarea generală și to
tală, Home a declarat că aceste tra
tative se desfășoară într-un spirit 
realist și că discutarea planurilor 
sovietic și american poate, permite 
să se treacă la un proiect comun 
de acord cu privire la dezarmare. 
Totuși. Home a insistat asupra punc
tului de vedere occidental despre 
menținerea permanentă a „echili
brului forțelor“.

Home a declarat că convorbirile 
avute cu ministrul Afacerilor Ex
terne al Uniunii Sovietice, A. A. 
Gromîko, în . problema Berlinului 
occidental, prezintă un mare interes 
și vor fi studiate minuțios împreună 
cu ultimele propuneri ale guvernu
lui R.D.G. cu privire la căile de 
acces în Berlinul occidental, ceea ce 
poate permite să se ajungă în cele 
din urmă la un acord.

campaniei pentru trimiterea unei dele
gații engleze puternice și reprezenta
tive la Congresul Mondial pentru De
zarmare și Pace ce se va [ine în luna iu
lie la Moscova. Strîngerea fondurilor 
pentru trimiterea delegației este o ac
țiune însemnată în cadrul campaniei 1 ' 
ea permite să se constate că în Anrl.o 
Congresul de la Moscova se bucurâÇde 
pe acum de un sprijin larg. Persona
lități din mai multe domenii ale vieții 
publice britanice, inclusiv canonicul 
Collins de la Catedrala Sf. Paul și lor
dul Bertrand Russell, au declarat că 
sprijină campania.

Pregătiri intense se fac în același 
timp în vederea organizării marșului 
anfi-nuclear de la Aldermasfon la Lon

dra, aefiune deve
nită tradițională în 
ultimii ani în An
glia și care are loc, 
după cum se știe, 
în zilele 
lor de 
crede că 

participarea la marșul de la 
ton va depăși considerabil recordurile 
înregistrate în anii preceden(i.

Starea de spirit a unor largi pături 
ale opiniei publice din Anglia în fa
voarea dezarmării și păcii se oglin
dește și în paginile presei de mare 
tiraj, deși de obicei această presă nu 
înregistrează decît în mică măsură ac
țiunile de acest gen ale maselor. Astfel, 
scrisoarea mareșalului forfelor aeriene 
britanice John Slessor, puLnlicală cu cî
teva zile în urmă de ziarul „The Guar
dian", a primit în paginile aceluiași ziar 
9. ripostă combativă și ascuțită din par
tea cititorilor. în scrisoarea amintită, 
Slessor, referindu-se la tratativele' de 
dezarmare de la Geneva, insista asu
pra dificultăților care stau în calea lor, 
pe care încerca să le atribuie Uniunii 
Sovietice. Mareșalul 'se falia în fond ■ 
„teoriei" că armele nucleare împiedică 
izbucnirea războiului sau, după cum 
spunea el, „transformarea războiului 
politic în război militar". într-o scrisoare 
adresată redacției și semnată de E.F.G, 
Haig se arată :

„Avînd în vedere că din nefericire 
sînfem controlați de politica Statelor 
Unite, propun ca

. să-și 
lea 
de a trezi sentimentul răspunderii și 
ra(iunea în mințile unora din colegii 
săi de peste ocean. în același timp, sînt 
sigur că el . poate înțelege de ce mulți 
dintre noi se opun în mod absolut să 
fim baza nucleară avansată a unei À- 
merici semimilitarisfe''.

Scrisoare din Londra
sărbători- 

paști.. 
in acest 
Ala'ermus-

în atmosferă, anunțate de 
cu sprijinul Angliei, pentru a 

jumătate a lunii aprilie. La ora 
poli- 

toafe căile de acces 
Parlamentului. Demon- 
așezat pe jos în fafa 

circulația pe străzi fiind 
cînd în cînd unul dintre 

scula în picioare pentru a ex
plica felul demonstrației. Cînd un vor
bitor s-a adresat mulțimii cu cuvintele 
„Poale că nu pute|i veni alături de noi. 
dar cei ce ne sprijină să ridice mîinile", 
aproape 
ce urmăreau

fiecare din miile de oameni 
_ _____ ___scena a ridicat mîna..

După cum s-a anunțat, poliția a ares
tat peste 1100 de demonstranți, pe care 
i-a deferit tribunalelor.

Acfiunile de masă în favoarea de
zarmării, a destinderii încordării in
ternationale ți a consolidării păcii con
tinuă însă sa ia amploare în întreaga 
Anglie. In ultimele zile au avut loc 
ședin|ele a numeroase comitete sindi
cale, avînd la ordinea de zi organizarea

închine în 
sa abilitate și

mareșalul Aerului 
mod rodnic mp- 
influență încercării

GORDON SCHAFFER

O NOUĂ EXPLOZIE ATOMICĂ
MILITARĂ IN S.U.A.

29

(Agerpres).
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cauzei clasei muncitoa- 
a cauzei comunismului.

La 29

Aspect de la o uriașă demonstrație pentru pace și dezarmare generală, care a avut loc recent în 
piața Navon din Roma.

SĂRBĂTORIREA
LUI SANZO NOSAKA

TOKIO 29 (Agerpres). — La 
martie opinia publică progresistă 
din Japonia a sărbătorit cea de-a 
70-a aniversare a lui Sanzo No
saka, președintele C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia, precum și 
50 de ani de participare a acestuia 
la lupta revoluționară a clasei mun
citoare japoneze pentru eliberarea 
de sub dominația militarismului și

•

a monopolurilor, pentru pace și prie
tenie între popoare, pentru inde
pendența deplină a țării sale.

Cu acest prilej la Tokio a avut loc 
o adunare festivă. Sanzo Nosaka a 
rostit o cuvîntare în care a decla
rat că nu-și va cruța forțele pen
tru victoria 
re japoneze,

V. R. S. S. este gata să semneze neîntîrziat un tratat 
eu privire la interzicerea experimentării armei nucleare

GENEVA 29 (Agerpres) — TASS 
transmite : Luîrjd 
martie la ședința 
pentru interzicerea experimentării 
armei nucleare al Comitetului celor 
18 pentru dezarmare, S. K. Țarap- 
kin, reprezentantul Uniunii Sovie
tice, s-a referit din nou la problema 
controlului și a metodelor de detec
tare și identificare a exploziilor nu
cleare.

Menționînd cîteva exemple con
vingătoare de detectare cu ajutorul 
mijloacelor naționale a exploziilor 
nucleare efectuate de altă țară, re
prezentantul sovietic a subliniat că 
atunci cînd reprezentanții occiden
tali vorbesc despre caracterul insu
ficient al-mijloacelor naționale de 
detectare, ei știu foarte bine că afir
mațiile lor nu corespund realității și 
sînt lipsite de temei, în prezent ni
meni nu mai poate nega faptul că 
cu ajutorul mijloacelor naționale de 
detectare se pot înregistra, și prin 
urmare, se pot detecta nu nu
mai exploziile nucleare în atmo
sferă, sub apă și în spațiul cos
mic, ci și exploziile nucleare 
subterane. S. K. Țarapkin a amintit 
apoi cum a fost detectată o 
explozie nucleară subterană efec
tuată recent în Uniunea Sovietică.

cuvîntul la 28 
subcomitetului Cuvîntarea lui S. IL Țaraphin 

în ședința subcomitetului 
pentru interzicerea 

experimentării armei nucleare

Și dacă S.U.A. continuă 
că mijloacele naționale 
sînt pentru ele inacceptabile și in
sistă pentru controlul internațional, 
pentru toți este clar că ele proce
dează astfel nu pentru că mijloace
le naționale de detectare nu asigu
ră controlul asupra respectării acor
dului, ci pentru că controlul națio
nal nu dă posibilitatea de a desfă
șura acte de recunoaștere și spionaj.

Știind foarte bine că U.R.S.S. nu 
va accepta un asemenea control, și 
totuși insistînd asupra lui, puterile 
occidentale caută pur și simplu un 
pretext pentru a zădărnici realiza
rea unui acord cu privire la înce
tarea experiențelor și pentru a efec
tua experiențe nucleare în atmo
sferă, după cum a și hotărît guver
nul S.U.A.

Aceasta însă este o cale extrem 
de periculoasă. S.U.A. și Anglia 
trebuie să înțeleagă că încercările

să afirme 
de control

lor de a dezlănțui cursa în domeniul 
experiențelor cu arma nucleară pen
tru a obține superioritatea militară 
nu se vor solda cu rezultatele pe 
care le doresc. Reluînd experiențele 
cu arma nucleară, S.U.A. își asumă 
greaua răspundere pentru începutul 
unei noi etape, și mai periculoase, a 
cursei înarmărilor.

Uniunea Sovietică nu ar dori să 
se întreacă cu Statele Unite ale A- 
mericii în crearea și acumularea 
acestei arme aducătoare de moarte. 
Am dori să ajungem la unirea efor
turilor spre o dezarmare reală. Nă
zuind spre aceasta, Uniunea Sovie
tică este gata să semneze neîntîrziat 
un tratat cu privire Ia interzicerea 
experimentării armei nucleare cu 
folosirea mijloacelor naționale de 
detectare pentru controlul asupra 
respectării tratatului.

O astfel de rezolvare a problemei 
corespunde intereselor tuturor țări
lor : ea nu implică nici un fel de a- 
vantaje militare pentru nimeni și 
nu prejudiciază interesele securită
ții statelor. în actualele condiții, nu
mai pe această bază se poate ajunge 
la un acord. Este necesară numai 
bunăvoința partenerilor noștri occi
dentali, totul depinzînd de el.

HAGA 29 
martie au fost date publicității re
zultatele alegerilor pentru Statele 
Provinciale (parlamentele provincii
lor olandeze), care au avut loc la 
28 martie în Olanda. In pofida 
atacurilor înverșunate din partea 
reacțiunii, Partidul Comunist din 
Olanda a obținut cu 33.000 de vo
turi mai'mult decît în alegerile pre
cedente. Este caracteristică intensi
ficarea influenței, comuniștilor în 
marile centre industriale ale țării.

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
Comisia S.U.A. pentru energia ato
mică a anunțat că la 28 martie Șta- 
tele Unite au făcut să explodeze 
pe poligonul experimental din Ne
vada o încărcătură nucleară de 
mare putere. „

NEW YORK 29 (Agerpres). — La 
28 martie a avut loc la New York 
ședința Consiliului de Securitate al 
O.N.U. convocată la cererea guver
nului Republicii Arabe Siria în le
gătură cu acțiunile agresive ale Iz- 
raelului, care încalcă Carta O.N.U. 
și acordul privind armistițiu] între 
Izrael și Siria.

HAGA 29 (Agerpres). — TASS trans
mite: Guvernul olandez a hotarît să 
sporească efectivul trupelor olandez” 
în Irianul de vest.

La 28 martie au părăsit OlandișjL 
cînd spre Irianul de vest primele sub
unități ale infanteriei marine.

0*0--------------

Lovitura de stat din Argentina
• PREȘEDINTELE FRONDIZI DEMIS DIN POSTUL SĂU DE COMAN

DANȚII ARMATEI • PUTEREA A FOST ASUMATA
DE O JUNTA MILITARĂ

Frondizi, puterea a fost asumată de 
o junta militară compusă din co
mandanții celor trei arme : genera
lul Râul Poggi, comandantul forțe
lor terestre, generalul Antonio Cayo 
Alsina, comandantul aviației, și 
contraamiralul Agustin Penas, co
mandantul flotei. Reține atenția fap
tul că succesorul constituțional al 
lui Frondizi, dr. Maria Guido, a re
fuzat să-și asume postul de pre
ședinte în condițiile loviturii de stat. 

De asemenea Uniunea Civică ra
dicală intransigentă, partidul lui 
Frondizi, care deține majoritatea In 
parlament, este ostilă unei „colabo
rări“ cu conducătorii militari.

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că pre
ședintele Arturo Frondizi, care a 
fost demis din postul său de coman
danții armatei argentiniene, a fost 
transportat pe bordul unui avion 
militar în insula Martin Garcia, o 
rezervație militară situată la 30 
mile nord-est de Buenos Aires, în 
estuarul fluviului La Plata. încer- 
cînd să justifice lovitura lor de stat, 
comandanții militari au publicat o 
declarație în care afirmă că „pen
tru rezolvarea crizei, care a urmat 
alegerilor din 18 martie, demisia 
sau îndepărtarea președintelui era 
singura soluție“.

In prezent, în urma demiterii lui
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