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Cartea tehnică 
în sprijinul 

calificării

„Cum ne a|ută 
cartea tehnică în 
meseria pe care o 
profesăm” este o 
acțiune întreprinsă 
Ia uzinele „Repu
blica” din Capitală 
pentru a-i ajuta pe 

să-șl 
ca- 
ca- 
ac- 
se

© Margareta Bărbuță 
scenele teatrelor : „O 
viață” (pag. 2-a).

• Bariera de culoare : 
chetă a publicației „Le 
diplomatique" (pag. 3-a).

O Notă externă — Din nou 
despre basmul „capitalismului 
popular” (pag. 4-a).

© T. Vornicu — Corespondență 
din Paris : Sub etichetele propa
gandei oficiale (pag. 4-a).

Noi unități comerciale 
în stațiunile de odihnă

Pajiștile natura
le reprezintă o 
mare bogăție a re
giunii Brașov. Pă
șunile. care la noi 
ocupă mai mult 
de jumătate din suprafața agricolă, 
asigură animalelor în timpul verii o 
hrană ieftină și consistentă, iar fînu- 
rile cosite de pe fînețele naturale 
completează necesarul de furaje în 
perioada stabulației. Iată de ce, 
încă de la constituire, consiliul a- 
gricol regional și-a pus problema 
îmbunătățirii și folosirii raționale a 

‘pășunilor.
în condițiile pedoclimatice extrem 

de favorabile pe care le are regiu
nea, se pot obține ușor producții dc 
iarbă care să depășească 10 000 kg 
la hectar De pildă ,pe pășunea Șan- 
ta, raionul Sibiu, unde s-a aplicat 
un complex de măsuri de îmbună
tățire — curățirea de arborete și 
pietre, îngrășarea, șupraînsămîn- 
țarea — și s-a organizat pășu
natul rațional, producția de iarbă 
a depășit 15 000 kg la ha. Pe unele 
parcele s-au obținut 20 000 kg de 
masă verde la hectar 
ori mai mult decît se 
inte de aplicarea lucrărilor de îmbu
nătățire. Tocmai acest lucru s-a 
prevăzut în planul secției de crește
re a animalelor din cadrul consiliu
lui agricol regional, stabilindu-se o 
serie de măsuri concrete.

Folosind recomandările consiliilor 
agricole raionale, sfaturile ingineri
lor, un mare număr de colectiviști 
au participat la lucrările de curățire 
și îngrășare a pășunilor, la comba
terea buruienilor. Lucrările acestea 
și-au dovedit eficacitatea chiar în 
cursul anului trecut. în gospodăriile 
agricole colective din Marpod, Noc- 
rich-Agnita, Soarș-Făgăraș și altele 
s-au întreprins acțiuni largi de între
ținere a pășunilor. Important a fost 
mai ales faptul că s-a trecut la dis
trugerea buruienilor pe 45 000 ha 
pășuni în perioada înfloririi lor, îm- 
piedieîndu-se astfel înmulțirea aces
tora prin semințe. Dar noi nu putem 
fi mulțumiți cu cele realizate. Am 
prevăzut ca în acest an, colectiviștii 
să primească îndrumări mai con
crete asupra felului cum trebuie să 
folosească pășunile și fînețele pentru 
a se obține producții cît mai mari.' 

în cadrul recomandărilor de a se 
folosi toate posibilitățile pentru 
îmbunătățirea pășunilor, o mare 
atenție se acordă îngrășării a- 
cestora. Anul trecut numai prin tîr-» 
lire au fost îngrășate peste 14 000 ha. 
îngrășarea sistematică a pajiștilor 
naturale se practică cu succes în- 
tr-un număr însemnat de gospodării 
colective, cum ar fi cele din Moșna, 
Șeica Mare-Mediaș, G.A.C. din Tg. 
Secuiesc și altele. Colectiviștii din 
Homorod și Cața, raionul Rupea, au 
aplicat cantități mari de îngrășămin
te naturale și chimice pe pășune, în- 
grășînd între 150-200 hectare. Există 
încă mari posibilități pentru folosi
rea pe scară mai largă a îngrășămin
telor naturale rezultate de la tîrlele 
de oi și din taberele de vară ale tau
rinelor.

Metoda de a tine animalele în 
tabere de vară pe pășune s-a dove
dit deosebit de avantajoasă. In pri
mul rînd se înlătură deplasarea zil
nică a animalelor de la ferme la pă
șune ; ele beneficiază din plin de aer 
liber și soare pentru a crește sănă
toase și viguroase. De asemenea;

Ang. EUGEN LAZĂR 
președintele Consiliului agricol 

regional Brașov

este mult ușura
tă îngrijirea lor. 
Toate acestea con
tribuie la creșterea 
producției de car
ne și lapte și la re

de cost. în vara a- 
număr însemnat de

— cîe cîteva 
obținea îna-

ducerea prețului 
nului trecut, un 
vaci cu lapte și animale tinere a fost 
ținut în tabere. Multe gospodării co
lective, printre care cele din Ghim- 
bav și Rîșnov. din raza orașului Bra
șov, Roadeș, Cobor și Homorod — 
raionul Rupea, Ghijașa de Jos, Al- 
țîna, raionul Agnita, și altele, sub 
îndrumarea consiliilor agricole, au 
amenajat tabere de vară, folosind 
mai ales materialele de construcție 
din resursele locale. Numai în 
cursul anului trecut au fost con
struite 1.6 adăposturi de vară pe pă
șune cu o capacitate de cazare de 
peste 2 500 bovine. în 1963 această 
acțiune va fi mult extinsă.

Pentru folosirea mai bună a pă
șunilor, în regiunea noastră se prac
tică, pe scară tot. mai largă, pășuna- 
tul pe tarlale. Acest sistem dă posi
bilitatea îngrijirii și îngrășării pă
șunilor în vederea refacerii ierburi
lor pe tarlalele lăsate pentru odihnă. 
La G.A.C. Homorod, brigada de la 
Mercheașa, practicînd pășunatul pe 
tarlale, a obținut producții ridicate 
de lapte ; în luna iulie 1962 — 272 
litri de lapte pe cap de vacă furajată, 
în timp ce G.A.C. Jimbor, pășunînd 
vacile pe o pășune netarlalizată, si
tuată pe aceeași vale, a realizat o 
producție de numai 172 de litri.

Unele gospodării colective, deși au 
pășuni tarlalizate, nu sînt îndrumate 
să le folosească rațional. Ne propu
nem să acordăm o atenție mai mare 
folosirii raționale a pășunilor în 
toate gospodăriile colective. Separa
rea tarlalelor de pășunat cu garduri 
se extinde în anul acesta pe cel pu
țin 5 000 hectare.

Pe unele pășuni și finețe se obține 
o producție mică de masă verde și 
cu o valoare nutritivă scăzută din 
cauza compoziției floristice necores
punzătoare. Compoziția fînețelor 
și pășunilor slab productive poate 
fi îmbunătățită 
mînțarea cu ierburi 
în acest 
regional 
cut 
ierburi în gospodăriile colective 
și pe loturi semincere amplasate pe 
pășuni. Acolo unde a existat preocu
pare, rezultatele au fost bune. Ast
fel, pe loturile .de la Alțîna, Vama 
Buzăului, Ghimbav s-au realizat 
producții mari și de calitate. în a- 
cest fel s-au obținut semințe pentru 
a se supraînsămînța pajiști, slab pro
ductive, care însumează o suprafață 
de 1100 ha. Din experiența anului 
trecut am tras concluzia că pentru a 
crește producția semințelor de ier
buri în raport cu cerințele, trebuie 
să organizăm mult mai bine loturile 
semincere, urmărind în primul rînd 
aplicarea regulilor agrotehnice de 
care depinde sporirea producției la 
hectar.

Posibilități mari de a asigura ani
malelor nutrețuri Verzi pot fi puse 
în valoare și prin lărgirea suprafe
țelor pășunabile. în anul trecut s-au 
defrișat de arboreți, tufe spinoase și 
lăstărișuri 5 700 hectare, față de 5 000 
ha planificate. Asemenea lucrări au 
fost efectuate la G.A.C. Sf. Gheorghe, 
Cristian-Sibiu și în alte părți. Există 
încă mari rezerve pentru lărgirea su
prafețelor pășunabile la gospodăriile 
colective din Ruscior, Săcele-Sibiu, 
Archita-Sighișoara și altele, care 
anul trecut nu și-au îndeplinit pla
nurile de defrișări.

Recuperarea terenurilor cu vege
tație lemnoasă nefolositoare (tufe

prin supraînsă- 
de valoare, 

scop, consiliul agricol 
a organizat..,, anul tre- 

producerea semințelor de 
în gospodăriile

Joi a avut loc cea de-a 
-a sesiune a Sfatului 

popular al regiunii Bucu
rești. Sesiunea a analizat 
executarea planului de 
sta' local și a bugefultr 
local pe anul 1962, 
dezbătut și aprobat bu
getul pe anul 1963.

Din raportul prezentat 
și din discuțiile
tale a reieșit <
cursul anului 1962 
obținut rezultata 
în foaie domeniile 
aci'vitate. întreprinderile 
de industrie locală și-au 
depășit în 1962 sarcinile 
de plan cu 'M la sută, 
real'zîndu-se 
prin reducerea 
de cost de 
6 000 000 lei. In 
a trecut volumul total al 
mărfurilor desfăcute 
refeaua comerțului 
stat și cooperatist a 
de aproape două 
mai mare decît în 1959. 
Fa)ă de anul 1959 
numărul școlilor

a

i pur- 
că în 
! s-au 

bune 
de

economii 
prefului 

aproape 
anul care

fost 
ori

ani a crescut de la 579 
la 631, iar al școlilor me
dii de la 19 la 25. In 
decurs de trei ani numă
rul circumscripțiilor sani
tare a crescut de la 269 
la 325, iar al caselor de 
naștere de la 220 la 260.

In anul 1962 a intrat 
în producție Fabrica de 
gheafă din Turnu-Măgu- 
rele, s-au dat în folosin
ță podul de la Roșiori de 
Vede, refelele de alimen
tare cu apă a orașelor 
Alexandria, Roșiori, Slo
bozia și Urziceni, au fost 
electrificate 97 de sate.

în bugetul pe anul 
1963, aprobat în sesiune, 
se prevede alocarea unor 
importante sume de bani 
pentru nevoi social-cul- 
furale, construcția de lo
cuințe, modernizarea de 
drumuri și străzi, agricul
tură etc.

au 
ds 

săli

MARAMUREȘ

BAIA MARE (coresp. 
„Scînfeii”). — Din rapor
tul prezentai la sesiunea 
sfatului popular regional,

precum și din discuțiile 
depufa(ilor și invitafilor, 
a reieșit că anul trecut 
d;n bugetul local
fost construite 778
apartamente, 64
de clasă, o policli
nică modernă la Satu-Ma- 
re, o sală de spectacole 
la Sighet. S-a 
refeaua de drumuri 
regiunii. Cu 
tia cefăfenilor 
construite 293 
clasă, s-au 
27 localități rurale, 
extins re)eaua de radiofi- 
care etc.

In 1963,
parle din bugetul local, 
68 la sută, ................. .
acțiunilor
Vor fi construite alte 900 
apartamente, 56 săli de 
clasă, se vor electrifica 
încă 30 de sate, se va ex
tinde rețeaua de drumuri. 
Vor continua lucrările de 
îndiguire a malurilor Să- 
sarului din orașul Baia 
Mare, de canalizare a 
orașelor Baia Mare și 
Satu-Mare și se vor mo
derniza noi străzi.

BACĂU (coresp. „Scîn- 
teii"). — La Fabrica de 
postav din Buhuși a în
ceput ieri o consfătuire 
privind îmbunătățirea con
tinuă a tehnologiei de fini
sare a țesăturilor din lină 
în amestec cu fibre sinte
tice. La consfătuire parti
cipă specialiști din partea 
unor întreprinderi textile 
din țară, cercetători de Ici 
Institutul de cercetări 
textile, lucrători de la La
boratorul central coloris- 
tic din București și repre
zentanți ai Uzinei de lire

fibre sintetice 
nefti.

In prima zi au fost pre
zentate două referate pri
vind metodele aplicate și 
utilajele folosite de către 
colectivul Fabricii de pos
tav Buhuși la finisarea țe
săturilor din lină în ames
tec cu fibre sintetice. Par
ticipanta la consfătuire au 
vizitai secțiile fabricii, in- 
teresîndu-se îndeaproape 
de problemele procesului 
tehnologic de finisare a 
țesăturilor.

laminoriști 
ridice continuu 
lificarea. în 
drul acestei 
(iuni, în uzină 
face cu regularitate 
în fata muncitori
lor prezentarea u- 
nor cărți tehnice 
recent apărute. Au 
fost organizate și 
întîlniri . cu autori 
al cărților tehnice, 
expoziții de cărți și 
publicații de 
cialitate etc.

spe-

dezvoltat 
a 

contribu- 
au fost 
săli de 

electrificat 
s-a

cea mai mare

este destinată 
social-culturale.

Prin viscol flutura o basma...
Pe valea Bistriței vîntul sufla în 

voie, viscolind zăpada. Cît cuprin- 
deai cu ochii nu se vedea nici ți
penie de om. Pe drumul dinspre 
Cîndești spre Buhuși, abia se ză
rea prin viscol o siluetă ce înota 
în năme{i. Era o colectivistă, Ma
ria I. Vasile din Cîndești. La un 
moment dat a călcat greșit, irac- 
turîndu-și un picior. Durerile au 
țintuit-o locului. In jurul ei zăpa
da se așternea mereu. Și-a rotit 
privirea în jur. Prin apropiere nu 
era decît 
basculante I.R.T.A.-Buhuși care de
serveau un șantier. Să ajungă pînă 
acolo îi era însă peste putință. Ar 
fi strigat, dar vîntul puternic îi a- 
coperea glasul. Ce să facă ? Ma-

așezarea coloanei de

a
ei
Emi-

în- 
au

ria și-a scos broboada și 
ceput s-o fluture. Semnalele 
fost recepționate. Mecanicii 
lian Helt, Mihai Iordache, Nicolae 
Adam și Gheorghe Bordeianu au 
alergat imediat într-acolo. Au 
scos-o aproape fără cunoștință din 
zăpadă. Au urcat-o în cabina unei 
auto-basculante, au anunțat Salva
rea, apoi, tot ei, luptînd cu năme
ții, au transportat-o la spital. Ma
ria stă acum în salonul cald al 
spitalului, așteaptă să i se vinde
ce piciorul și un gînd de recunoș
tință se îndreaptă către cei care

oau înfruntat viscolul pentru a 
salva.

TACHE VASÏLACHE 
colectivist

etc.
Valea Oltului vor 
vizitatorilor noi 
se vor moderniza 

s-a

Și In acest an, rețeaua comercială 
din stațiunile balneo-climaterice va fi 
dezvoltată și modernizată. La Mamaia 
se vor înființa noi unități comerciale, 
iar cele existente vor fi reamenajate 
și înzestrate cu mobilier șl utilaje mo
derne, firme luminoase etc. La Con
stanta va fi dat în folosință un restau- 
rant-terasă, înzestrat cu o linie de au
toservire, un restaurant lacto-vegeta- 
rian, un bufet lacto-cofetărie și vor fi 
modernizate restaurantele „Cazino” și 
„Marea Neagră”. La Eforie și Manga
lia se vor deschide cofetării, centre, de 
răcoritoare, de fructe

In stațiunile de pe 
fi puse la dispoziția 
unități comerciale și
cele existente. Recent la Olănești 
terminat construcția unui nou complex 
comercial ; la Govora se va moderniza 
restaurantul „Dunărea”, iar la Călimă- 
nești, restaurantul „Ostrov” și cofetăria 
„Oltul”. La Sovata se va termina con
strucția unui complex comercial care 
va cuprinde, printre altele, o cofetă
rie și un magazin alimentar cu autoser
vire. La Slănic Moldova își va deschi
de porțile un nou bufet cu terasă de 
vară. La Bușteni va începe construcția 
unui restaurant-terasă.

O atenție deosebită se va acorda 
înzestrării unităților comerciale și de 
alimentație publică din stațiunile bal
neo-climaterice cu noi utilaje comer
ciale. Unităților comerciale de pe lito
ral li s-au repartizat în acest an ma
șini de fabricat înghețată, baruri de 
răcit sticle, conservatoare de înghețată, 
baruri de bere, motoscutere izoterme și 
altele.

Electrificări rurale
De curînd a fost racordată la sis

temul energetic național comuna 
Berzovia din raza orașului Reșița. 
Tot în aceste zile au fost înche
iate lucrările de electrificare în co
munele Ramna și Ghertiniș din 
raza aceluiași oraș. Prin termina
rea acestor lucrări, teritoriul ora
șului Reșița este complet electrifi
cat.

t
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Balta Albă
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de 
pe 
cu 

so-

Cartierul Balta Albă din Capi
tală, aflat în plină construcție.

(Foto : Gh. Vlntilă)
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După cum se știe, pe 
cîmpul din dreapta blocu
rilor de pe B-dul Muncii 
se clădește așa-numiful 
„carfier-oraș" în care își 
vor statornici căminele, în 
viitor, peste 100 000 de lo
cuitori. Parcuri, centre so
cial-culturale, 
vor sta la

Ce se va construi în Capitală

complexe 
dispoziția 

Peste 3 000 de aparfamen- 
gafa în 1962. In 1963 va 
un aii șir de blocuri și va

comerciale 
populației, 
te au fost 
fi terminat 
începe construcția a peste 3 800 de 
apartamente ce vor fi date în folo
sință în 1964. Șantierele de aici poar
tă literele alfabetului : C-5 înseamnă 
ridicarea a circa 3 200 de apartamente. 
Odată cu predarea 
terminarea dotărilor 
cesare.

lor se prevede și 
social-culturale ne-

g « » K »1
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Bilanțul pe 1962 al constructorilor bucureșteni este bogat. Ei au 
ridicat anul trecut peste 13 000 de apartamente noi. Blocuri moderne, 
cartiere întregi, au îmbogățit peisajul urbanistic al Bucure?țiului. In 
prezent se toarnă multe din temeliile viitoarelor blocuri. Edificiile ce 
vor fi înălțate în acest an sînt „pe terminate“ în planurile arhitecți- 
lor ; constructorii dau pe alocuri viață proiectelor. In 1963 constructorii 
bucureșteni au de terminat peste 13 500 de apartamente și vor începe 
ridicarea unui mare număr de locuințe ce vor fi gata în 1961. Pentru 
îndeplinirea acestor sarcini s-au luat din vreme măsuri eficiente : 
elaborarea și predarea la timp a proiectelor de ansamblu si de execu
ție, creșterea procentului de industrializare a construcțiilor, introdu
cerea de metode și materiale noi, pregătirea cadrelor etc. Încă de la 
începutul lunii decembrie a anului trecut a fost lansat planul de 
execuție, iar constructorii au pornit să înfăptuiască 
lui an.

Ce clădiri noi vor vedea bucureștenii înălțîndu-se 
cepem cu marile cartiere, aflate în plină construcție.

edificiile nou-

în 1963 ? Să in

mai multe etaje. Ele vor completa spa
țiul dintre construcțiile noi și pia|a „7 
Noiembrie“, însumînd 640 de aparta
mente ce vor fi construite din beton 
monolit și panouri mari prefabricate.

ii croit aici, se vor 
cu 1 282 apartamente. 
7, 8 și 11 etaje. Este 

modern

Siderurgiștii de la Hunedoara și 
Călan au dezbătut și aprobat în a- 
ceste zile, în cadrul adunărilor sin
dicale, contractul colectiv pentru a- 
cest an.

Proiectele contractelor colective 
propuse de comitetele sindicale pen
tru acest an au fost îmbunătățite de 
muncitori, tehnicieni și ingineri cu 
propuneri privind depășirea planu
lui de producție, îmbunătățirea ca
lității produselor și reducerea pre
țului de cost. Conducerile întreprin
derilor au prevăzut noi măsuri me
nite să contribuie la îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și 
de trai ale salariaților.

Propunerile din contractul colec
tiv pe 1963 prevăd, printre altele, 
depășirea sarcinilor de plan cu 
19 000 tone de fontă, 15 000 tone oțel. 
64 000 tone laminate, realizarea de 
economii peste plan în valoare de 
circa 7 600 000 lei. Pentru siderur
giștii de la Hunedoara și Călan se 
vor da în folosință peste 1000 de 
noi apartamente. Mii de siderurgiști 
vor fi trimiși în diferite stațiuni 
balneo-climaterice din țară.

(Agerpres)

(Continuare în pag. IlI-a)

Modernizarea a- 
cesfei artere bucu- 

reștene continuă. In afara celor 12 
blocuri terminale de curînd, se vor da 
în folosință în 1963 încă 5 blocuri cu

B-dul 1 Mai In afara locuințe
lor ce s-au daf în 
folosință în 1962, 
vor mai fi construite 

în acest an încă 1868 de apartamente, 
din cadrul celor 25 de blocuri cu 4 și 8 
etaje, ce vor fi clădite cu ziduri por
tante și beton monolit.

Cartierul serg* 
Nițu Vasile

bulevard ce va 
ridica 13 blocuri 
Clădiri înalte, cu 
prevăzută și construirea unui 
cinematograf cu 900 de locuri.

Vor mai fi construite în 1963 peste 
1 200 apartamente pe șoseaua Olteni
ței, 1 000 apartamente pe șoseaua Giur
giului, 680 apartamente în cartierul 
Jiului-Scînteia, 612 apartamente în car
tierul Drumul Taberei etc.

Ion Hatcău se numără printre 
cei mai prlcepuțî strungari de la 
Uzinele „Electromotor" din Timi
șoara. Muncitor cu înaltă caliii- 
care, el își depășește zl de zi 
sarcinile de producție, în medie 
cu 30 Ia sută, șî dă lucru de bună 

calitate.
(Foto ! Ä. Cartolanu)

Pentru extinderea forajului 
cu turbina

In ultimii ani forajul cu turbina 
s-a. introdus în toate regiunile pe
troliere. Avantajele economice ale 
aplicării acestui procedeu modern 
de forare a sondelor au fost prin
cipalul stimulent pentru sondori în 
generalizarea lui.

în scopul extinderii turbinei în 
acest an la 60 la sută din totalul 
forajului, direcția generală de spe
cialitate din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei a inițiat noi 
măsuri tehnico-organizatorice. Nu
mărul instalațiilor cu care se poate 
fora cu turbina va spori cu încă 
7,5 la sută, iar cel. al turbinelor cu 
10 la sută- Vor fi luate de aseme
nea măsuri pe linia îmbunătățirii 
tehnologiei forajului, a fluidelor și 
a montării instalațiilor. (Agerpres)

focmi studii tehn'co-economice 
perspectivă privind amplasarea 
care o vor avea locuinfele 
foaie dotările tehnico-edilifare și 
cial-culturale și modern’zarea drumu
rilor șj a principalelor artere de cir
culație din oraș. Aceste sludii vor fi 
gafa în semestrul I 1963 și pe baza lor 
se va frece la executarea fazelor ur
mătoare de proiectare și la conti
nuarea acțiunii de construcjie socia
listă a Capitalei.

Printre obiectivele de mare impor
tantă a căror executare începe în 1963 
se numără și Piafa Unirii. De asemenea 
se continuă construirea marelui cartier 
Drumul Taberei, care va cuprinde în 
viitor peste 120 000 locuitori. Trebuie 
relevate construcțiile care continuă în 
marile cartiere din Balta Albă și Jiu- 
lui-Scînfeia. Totodată amintim începerea 
sistematizării masive a sudului orașului, 
ce va căpăta o mare extindere în vii
tor.

Sudul orașului, complet lăsat în pă
răsire de regimurile trecute, va renaște 
la o nouă via|ă datorită grijii parti
dului de a crea în această parte a ora
șului importante baze industriale, care 
alrag după sine rezolvarea arhifectural- 
urbanisFcă a întregii zone orășenești. 
Această zonă de sud, lips:tă în trecut 
de clădiri bune, de dotări fehnico-edi- 
lifare și spații verzi, se va dezvolta la 
nivelul zonei de nord a orașului, cu 
oglinzi de apă, spații verzi și întinse 
locuri de recreație și odihnă etc. Tot
odată, în 1963 vor continua diferite lu
crări pentru mărirea debitului de apă 
potabilă a orașului, modernizarea unor 
artere principale, construirea de școli, 
cinematografe, cămine studențești etc.

Prof. arh. HORIA MAICU: La sfîr- 
șitul anulu' trecut s-au încheiat lucră
rile de elaborare a schifei planului ge
neral de sisfemalizare a orașului Bucu
rești, 
neral de sis'ematizare sînt I 
pe Directivele Congresului a’ 
al P.M.R. In cadru! acestor 
vederi activitatea anulu! 1963

DE PESTE HOTARE
LA NEW YORK a avut loc prima 

ședință a Comitetului de pregătire 
în vederea convocării unei confe
rințe comerciale internaționale a 
O.N.U. (Amănunte în pagina a IV-a)

SITUAȚIA DIN CONGO. landarmi 
și mercenari ai lui Chombe se con
centrează în orașul Dilolo. ailat la 
frontiera cu 
noi uneltiri 
go-ului.

SUTE DE
nat pe R. A. Butler, prim-ministru ad
junct al Angliei, la sosirea Ia Lusaka 
(Rhodesia de nord), cerînd lichida
rea Federației Rhodesiei și Nyassa- 
landului creată de colonialiști.

AMBASADORUL S.U.A. LA MOS
COVA, Foy D. Kohler, a făcut la 24 
ianuarie o vizită la Kremlin lui L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.(Continuare în pag. II- a)

Angola, în 
împotriva

Șoseaua 
Mihai Bravu

Magistrala 
Nord-Sud

Prevederile schifei planulu; ge- 
de sis'ematizare sînt bazate 

111-lea 
pre
sste

COSMA : Nu peste mult
Capitalei

AFRICANI

PREGĂTIRI PENTRU CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMAVARA
Reparațiile sini avansate

agri-

Certați cu
fruntașe con-

In 
după 

căsînt fruntași la repa- 
utilajelor agricole.

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii"). — Mecanizatorii de 
la S.M.T. Ciorani, raionul

din trac- 
celelalte ma

in cele 13 
regiunea Plo- 
pentru lucră-

Mizil, 
rarea 
Datorită bunei organizări a

Sistematizarea a- 
cesfei artere conti
nuă cu construirea 
a 18 blocuri cu 10 

etaje, ce vor cuprinde 2 216 aparta
mente, din care în 1963 se vor preda 
13 blocuri, respectiv 1 395 apartamente. 
Noile locuinfe vor fi amplasate în spa- 
fiul dintre străzile Chirisfigii și Matei 
Voevod.

In curînd se des
chide șantierul din- 
t'e Piafa Unirii și 
Piafa Mărășești, pen

tru executarea străpungerii ce va înche
ga încă o parte din magistrala Nord- 
Sud. De o parte și de alta a noului

In legătură cu construcțiile anului 1963 
și cu perspectiva dezvoltării urbanisti
ce a orașului ne-am adresat tovarășilor 
Ion Cosma, președintele Sfatului popular 
al Capitalei, prof. .arh. Horia Maieu, ar- 
hitecful-șel al Bucureștiului, și Pop Si- 
mion, directorul Direcției Generale Con- 
struc(ii-Montaj a Sfatului popular al Ca
pitalei, solicitîndu-le părerea, lată răs
punsurile primite :

Tov. ION 
timp Sfatul popular al 
deschide o expozifie care va supune 
consultării populației schița Planului ge
neral de sistematizare a BucureșFulu' 
— cu perspectiva de dezvoltare pînă 
în 1980. Expozifia va cuprinde un mare 
număr de machete, planuri, schife, plan
șe și desene.

Pe baza indicațiilor conducerii parti
dului, Sfatul popular al Capitalei va în-

talele obținute pînă acum i 
stațiune sînt bune. Din 
tractoare, 86 au și fost 
parate. Sînt terminate 
parațiile la 105 pluguri, 
semănători, 
toare și 
(Florin 
trul 
ceni).

Printre unitățile

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Urziceni muncesc intens la 
repararea și revizuirea trac
toarelor și mașinilor agri
cole. Lucrările au fost or
ganizate în flux, pe posturi 
specializate. Ing. mecanic 
Dumitru Zaharia este me
reu în mijlocul mecanizato
rilor. El controlează atent 
calitatea reparațiilor. Rezul-

105
re- 
re-
102

33 de culțiva-
145 de qrape.

Simionescu, cen-
de radioficare Urzi-

muncii, ei au reușit să re
pare 93 la sută 
toare și toate 
șini agricole.
S.M.T.-uri din 
iești sînt gata
rile campaniei de primăvară 
peste 82 la sută din întregul 
parc de mașini și trac
toare.

De la gospodăria de stat 
din Niculești Jianu, raionul 
Făurei, au fost expediate 30 
de tractoare pentru repa
rații capitale la Uzinele de 
reparații din Tecuci. Repa-

vederea unor 
unității Con-

l-au întîmpi-

Pregătiri pentru campania 
agricolă de primăvară se fac 
în prezent și în gospodăriile 
colective. Gospodăriile co
lective din Baba Ana, A- 
maru, Fulga, raionul Mizil, 
Ziduri, Sihlea. Vîlcele, raio
nul Rm. Sărat, și altele au 
format echipe de meseriași 
care repară uneltele 
cole.

calitatea
rațiile au fost făcute 
form graficului stabilit, 
momentul de fată, < 
acte, s-ar putea spune 
toate tractoarele din gospo
dărie sînt bune pentru a ieși

în cîmp. Cînd am început 
să controlăm mai atent cum 
au fost reparate, am avut 
însă multe surprize. Tova
rășii de la Uzina din Tecuci 
nu se pot lăuda cu lucrări 
de calitate. Aproape că nu-i 
tractor la care să nu fie ne
cesară cite o remediere mai 
mare sau mai mică. Con
ducerea uzinei a fost sesi
zată și ne așteptam să tri
mită un delegat pentru a 
stabili modalitatea de a re
media defecțiunile. A trecut 
de atunci mai bine de o 
lună și de la uzină — r nici 
un răspuns. (Valeriu Hamza, 
brigadier de cîmp).
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al oficiului nr. 2 — Banu Mania, din Calea Griviței, blocul J, cu servicii do poștă, C.E.C. și cabine telefonice interne și interurbane.
(Foto : R. Costinl

Noi procedee tehnologice
BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — 

La Uzinele „Steagul Roșu" din Bra
șov se introduc în producție noi pro
cedee tehnologice moderne menite 
să ducă la creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității.

Recent, la oțelăria uzinelor s-a 
trecut la aplicarea procedeului „aer- 
arc” la curățirea
Eficiența acestui nou sistem este 
deosebit de mare. în afară de fap
tul că se depistează eventualele de
fecte ale pieselor, se obține o econo
mie de timp de muncă de 60—-85 la 
sută, se elimină considerabil zgomo
tul, îmbunătățindu-se astfel condi
țiile de lucru.

pieselor turnate.

I. EH ISTE A:

I. Hristea debutează în dramatur
gie cu o lucrare a cărei temă, dacă 
nu e cu totul nouă, e tratată totuși 
cu mijloace artistice personale, lă- 
sînd să Se întrevadă calități certe 
de dramaturg. Lașitatea micii bur
ghezii, egoismul și meschinăria ei au 
fost strălucit demascate încă de a- 
cum mai bine de o jumătate de 
veac, în neîntrecutul model al genu
lui creat de Maxim Gorki. Fațete și 
trăsături noi, corespunzătoare evo
luției istorice a societății, au fost 
adăugate 
piese. In ultima vreme, 
du-se că

ulterior în numeroase 
adăugîn- 

tema 
respon- 

față de 
contem- 

umanită-

Fabrica „Muncitorul Liber“ din 
Bacău. Aici am avut zilele trecute o 
discuție cu tov. David Emil, secreta
rul organizației de partid, despre a- 
plicarea propunerilor de măsuri fă
cute cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1963.

— La noi s-a și trecut la aplica
rea unora din aceste propuneri — 
spunea tov. David. Chiar a doua zi 
după dezbateri, un colectiv de ingi
neri și tehnicieni a analizat propu
nerile făcute și le-a repartizat sec
țiilor sau serviciilor respective spre 
rezolvare.

Conducerea întreprinderii a trecut 
cu mai multă hotărîre și operativi
tate decît în anii trecuți la studie
rea și aplicarea propunerilor fă
cute de muncitori și tehnicieni. Cînd 
a existat convingerea că o propunere 
prezintă importanță pentru realiza- ,. 
rea planului .s-au întocmit în numai ’ 
cîteva zile și studiul tehnico-econo- ! 
mic și documentația respectivă. Așa 
se face că, deși au trecut doar cîteva 
săplămîni de la dezbaterea cifrelor 
de plan, unele propuneri au și fost, 
aplicate, iar altele se află într-un ' 
stadiu înaintat de aplicare. Din nu-. 
meroasele propuneri de acest fel să 
luăm doar una, și anume pe cea pri
vind mecanizarea transportului in- '■ 
tern și, legat de aceasta, organizarea 
producției pe bandă.

Ideea mecanizării transportului in
tern al. pieselor — continuă secreta
rul organizației de partid — s-a năs
cut mai de mult .Conducerea între
prinderii o analizase încă de anul 
trecut. Ea a rămas însă în suspensie, 
deoarece cerea un mare volum de 
muncă.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1963, mai mulți tovarăși — 
printre care muncitorii Constantin 
Dragomir, Gheorghe Iancu și alții —

au arătat că mecanizarea transpor
tului intern constituie o rezervă din 
cele mai valoroase în ce privește 
creșterea producției și productivită
ții muncii. Conducerea întreprinde
rii a trecut această propunere în pla
nul de măsuri tehnico-organizatori- 
ce, stabilind ca termen de execuție 
trimestrul I 1963.

Hala de debitare. Cîțiva munci
tori așează metalele debitate în 
lăzi ; apoi, cu ajutorul unei macarale 
electrice de mină, le ridică pe un 
tren cu role care le duce spre ieșire. 
O altă macara electrică le ridică pînă 
la înălțimea de un metru și jumă
tate și le așează pe un alt tren cu 
role, de astă dată înclinat, de unde 
lăzile lunecă libere pînă în hala de 
prese. Transportorul Sînduleț Dumi
tru privește mulțumit desfășurarea 
acestor operații. Trenul cu role func
ționează abia de două zile. înainte 
piesele erau transportate manual.

Pentru a ilustra la ce a dus me
canizarea acestor operații ne vom 
referi la un singur exemplu. înainte 
pentru manipularea unui vagon de 
piese erau necesari 4 oameni. Acum, 
un vagon este manipulat de un sin
gur om în condiții incomparabil mai 
ușoare. în această hală, lucrările 
mecanizare a transportului 
proape terminate.

De la mașinile de presat, 
piese sînt transportate cu 
unor macarale pivotante pînă 
banda a doua cu lanțuri. în prezent, 

: colect.ivul atelierului de utilaje exe
cută piesele necesare pentru această 
bandă. O parte din piese se și găsesc 
la locul unde vor fi montate.

Mecanizarea transportului intern a 
creat condiții pentru rezolvarea 
uneia din cele mai importante pro
bleme tehnice din întreprindere și a- 
nume regruparea mașinilor în ordi
nea fluxului tehnologic. Pînă acum

<•

1963

in-

(Urmare din pag. I-a)

caracterizată de continuarea 
tensă a construcțiilor de locuinfe 
în Capitală. Se vor construi noi 
cartiere și micro-raioane dotate 
cu școli, cinematografe, maga
zine, circumscripții sanitare ș.a.

în anul 1963 se proiectează : 
ansamblul Politehnicii pentru ze
ce mii de studenți, Teatrul Na
tional și sistematizarea Pieței 
Bălcescu, Piafa Unirii unde se 
vor clădi institute de proiec
tare și un hotel modern cu 500 
de camere, Complexul clinic 
universitar, institute superioare 
de învăfămînt, cămine studen
țești ș.a.

în fa(a arhitectilor, conducerea 
de partid șl de stat, pe lîngă 
problemele de funcționalitate și 
economicitate, ridică sarcina im
portantă a unui limbaj arhitec
tural nou și variat, contemporan 
și original, care în dezvoltare să 
se concretizeze înfr-un stil pro
priu, specific fării și poporului 
nostru. Pe această linie, arhitec- 
fii fac eforturi ca la noile an
sambluri ce se proiectează să 
aplice în practică indicațiile 
partidului pentru a realiza clă
diri utile și economice și a crea 
forme noi, variate și frumoase, 
a căror armonie urbanistică și ar
hitecturală să constituie adevă
rate podoabe pentru oraș.

tng. SIM1ON POP : în urma 
experiențelor obfinufe pînă în 
prezent, pentru anul 1963 s-au 
prevăzut materiale și metode noi

6 mașini au și fost amplasate de-a 
lungul viitoarei benzi transportoare, 
urmînd ca restul să fie montate în 
zilele următoare. Un colectiv de in
gineri și tehnicieni se ocupă de pro

sînt
de
a-

culăzile 
ajutorul 

la.

blema sincronizării operațiilor și a 
repartizării utilajelor și a oamenilor 
pe schimburi.

Lucrările ce se execută ridică și o 
altă problemă : asigurarea unui stoc 
tampon de scule necesare fiecărei 
mașini pentru ca lipsa lor să nu pro
ducă perturbații asupra bunei desfă
șurări a lucrului. Colectivul sculăriei 
s-a angajat să execute în scurt timp 
sculele necesare.

Trecem prin cea mai importantă 
hală a fabricii. Sute de lăzi cu piese 
așezate unele peste altele pe inter
valul dintre mașini ocupă o supra
față de cel puțin jumătate din su
prafața ocupată de mașini.

— Toate aceste piese semifabri
cate vor dispare odată cu intrarea în 
funcțiune a benzilor transportoare 
cu lanțuri — ne spune șeful servi
ciului tehnic. Prin aceasta vom cîș- 
tiga o suprafață de producție apre
ciabilă unde vom putea monta alte 
mașini pentru sporirea, capacității de 
producție a întreprinderii.

Executarea și darea în exploatare 
a benzilor transportoare vor asigura 
o încărcare și o utilizare mai judi
cioasă a mașinilor. Muncitorii vor 
putea primi piesele direct la mașină. 
Pe baza studiului tehnico-economic 
întocmit reiese că la operațiile de 
presat, ștanțat și filetat, productivi
tatea muncii va crește astfel cu cel 
puțin 10 la sută.

Colectivul atelierului de utilaje, 
care execută lucrarea, s-a angajat să 
o termine pînă la 25 februarie cel 
mai târziu... Ii urăm succes.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii”

Pînă în primăvara 
anului 1962, transpor
tul călătorilor între 

comuna Redea și ora
șul Caracal se făcea cu 
autobuzele l.G.O. Zil
nic erau șapte curse. 
Mașinile soseau la 
timp, călătorii erau 
mulțumiți. înt.r-o di
mineață, în stația di 
urcare, lîngă mașina 
l.G.O. mai staționa și 
una de la I.R.T.A. Din 
ziua aceea a început 
un adevărat concurs 
de viteză între mașini
le celor două între
prinderi. Se întreceau, 
care mai de care, să 
sosească mai repede la 
capătul liniei pentru a 
lua cît mai mulți călă-

tori. După cîtăva vre
me, „concursul“ s-a 
încheiat victoria

și aglo- 
repe'a- 
privind

VA CONSTRUI ÎN CAPITALĂ
de lucru care vor duca la 
creșterea productivității muncii și 
la reducerea consumurilor de 
materiale deficitare. Se vor ex
tinde cofrajele glisante de la 
288 apartamente, cite s-au reali
zat în 1962, la peste 3 000 de 
apartamente, folosindu-se pe 
scară largă executarea planșeelor 
din panouri mari prefabricate, tn 
special la aceste 
extinde metoda de 
continuu.

Pentru creșterea
fii muncii, precum și pentru îm
bunătățirea califafii instalațiilor, 
în anul 1962 s-au experimentat 
la cîteva șantiere mari prefabri- 
carea instalațiilor în ateliere du
pă șabloane, pe șantier făcîn- 
du-se doar asamblarea pe verti
cală între două etaje. Rezultatele 
experimentărilor fiind foarte bu
ne s-a organizat un atelier cen
tral, dotat cu utilaje specializate 
(bancuri de confecționare, 
bancuri de probă, mașini de 
îndoit șl filetat țevi etc.). Atelie
rul central a și început să lucre
ze pentru șantierul din sfr. Nifu 
Vasile. Măsurile luate în acest an 
au permis să se creeze prermzele 
pentru ca să se folosească prefa- 
bricarea instalațiilor la peste 60 
la sută din apartamente.

Se va mări gradul de centrali
zare a preparării befoanelor și 
mortarelor. Stafiile de betoane 
se vor moderniza prin dotarea 
cu utilaje perfecționate. Trans
portul cimentului în vrac se va 
face cu mijloace pneumatice

lucrări se va 
lucru în flux

producfivifă-

(circa 35 000 de tone, adică 25 la 
sută din întreaga cantitate). Vom 
începe să manipulăm praful hi- 
drofob cu aceleași utilaje ca la 
cimentul în vrac. Se va înfiinfa 
un atelier central în care se vor 
confecfiona mecanizat circa 2 000 
tone armături, folosindu-se uti
laje moderne, printre care și 
mașini de sudat prin puncte.

La o serie de finisaje se vor 
folosi utilaje de mică mecanizare 
ca : pistoale cu aer comprimat 
pentru vopsit, mașini de rîndelit 
și șlefuit parchet, calimaxuri pen
tru zugrăvit, cuplate la compre- 
soare și acfionafe de către aces
tea. Se va mări numărul maca
ralelor de fereastră, al schelelor 
mobile șl al nacelelor suspen
date.

în anul 1963 se va da o ex
tindere mare folosirii plăcilor 
fibrolemnoase. Se vor experi
menta de asemenea plăcile 
fibrolemnoase poroase ca suport 
pentru parchetul lamelar și ca 
izolafii termice. în urma rezul
tatelor obținute pînă în prezent, 
se va extinde la pardoseli folo
sirea parchetului lamelar lipit cu 
adeziv pe bază de acetaf de po- 
livinil și covorul PVC cu suport 
textil.

în anul 1963, D.G.C.M., îm
preună cu I.P.B. șl ÎNCERC, 
va studia și va experimenta și 
alte metode și materiale noi, în 
vederea îmbunătățirii continue 
a activităfii de construc(ii-mon- 
taj.

V. T.

UN PUNCT DE ATRACȚIE 
PENTRU COLECTIVIȘTI

Căminul cultural 
comuna Beci- 

cherecu-Mic, raionul 
Timișoara, a de

venit un punct de atracție pentru co
lectiviști. Aproape în fiecare seară au 
loc aici interesante manifestări cultu
rale — conferințe, programe artistice, 
jurnale vorbite, seri de întrebări și răs
punsuri etc. Brigăzi științifice vizi
tează căminul și dau răspunsuri Ja 
problemele care-i interesează pe să
teni : despre metode agrotehnice și 
zootehnice înaintate, probleme științi
fice și literare, de politică internațio
nală. probleme de educație cetățenească 
etc. O formație a căminului foarte apre
ciată de spectatori este brigada artis
tică de agitație, al cărei program o- 
glindește aspecte ale întăririi economi- 
co-organizatorice a gospodăriei agrico
le colective. In spectacolul prezentat 
recent se subliniază hărnicia colectiviș
tilor. Ei au obținut în medie peste 5 000 
kg porumb boabe la hectar de pe su
prafața de 256 de hectare în teren 
neirigat.

Colectiviștii din Becicherecu-Mic 
urmăresc cu plăcere piesele prezentate 
de artiștii amatori din comună. Piesa
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La școala ti
nerelor talente. 
(Foto : Agerpres)

celor de la I. R. T. A. 
care, drept primă mă
sură, au redus numă
rul curselor. Apoi au 
început întârzierile ma
șinilor. Mai întâi era 
vorba doar dc minute, 
care în cutând s-au 
transformat în ore.

A crescut 
merația. La 
iele plîngeri 
condițiile necorespun
zătoare de Călătorie, 
I.R.T.A. a recurs la so
luția cea mai simplă. 
De ce să-și mai bată 
capul și să sporească 
numărul curselor ? Nu 
e mai bine să se redu
că numărul pasageri
lor potrivit capacității 
mașinilor 1 Zis și fă
cut : cine nu reușește 
să se urce, merge pe 
jos.

Păcat. Cu mașinile 
l.G.O. se călătorea mai 
bine. (După o sesizare 
trimisă de Nicolae A- 
vram — Caracal).

un corolar la 
micii burghezii, problema 
sabilității intelectualului 
evenimentele social-istorice 
porane, față de 
ții, formează obiec
tul a numeroase 
dezbateri drama
tice. Aceasta eet-e 
și sfera de idei în 
cadrul căreia își 
desfășoară acțiunea lucrarea lui 
I. Hristea „O singură viață".

Acțiunea piesei nu are nimic spec
taculos în datele sale exterioare. 
Ne aflăm într-un orășel de provincie 
din Romînia burghezo-moșierească, 
în momentul declanșării terorii fas
ciste, legionare. în casa doctorului 
Mihalcea pare să domnească liniș
tea, o liniște forțată însă, menținută 
Cu greu de șeful familiei, un intelec
tual stimat pentru valoarea sa profe
sională și care manifestă o atitudine 
rezervată față de evenimentele po
litice. Dar dr. Mihalcea nu-și dă încă 
seama că această rezervă, această 
retragere în turnul de fildeș al fa
miliei și al preocupărilor „pur pro
fesionale“ lasă de fapt drum liber 
politicii inumane pe care, în forul 
său interior, o detestă.

Pentru dezvăluirea adevăratelor 
resorturi morale ale acestei familii 
foarte onorabile, 1. Hristea a folosit 
metoda care, în chimie, se 
a catalizatorului : apariția 
Mihalcea a tinerei Ioana 
unui luptător antifascist 
și ucis cu mulți ani

soarta

PE SCENELE TEATRELOR

respectul față de textul 
se află la baza ce- 

valoroase Spectacole 
realist. Urmărind dez- 

a vieții lăun- 
semniiicația

Bazin de înot sau de...
La Oradea s-a con

struit acum 3 ani un 
bazin de înot acope
rit. După un timp, 
bazinul a fost însă în
chis pentru repara
ții. Specialiștii au a- 
juns la concluzia că 
reparațiile vor fi ra
pid executate, 
tuși constructorii 
s-au grăbit deloc 
execute lucrarea, pen
tru că proiectanților 
le-a. trebuit ,,un an de

proiectul... reparații
lor, Sfatul popular o-

rășenesc a asigurat ul-
. . terior deschiderea Iu

tile pentru a întocmi crărilor, urmînd ca la

materiale?

a-

1 septembrie 1962 îno
tătorii orădeni să-și 
poată relua activita
tea. A trecut însă 
această scadență.

Oare proiectanții 
constructorii n-au
juns încă la o conclu
zie ? pînă una-alta, 
bazinul de înot este fo
losit de... O.C.L. pro
duse industriale pen
tru depozitarea a tot 
felul de mărfuri și 
materiale.

cheamă 
în casa 
— fiica 

deportat 
înainte — 

în momentul în care bandele le
gionare urmăresc, scotocesc șl 
distrug totul în calea lor, sus- 
pectînd pe oricine, declanșează din 
partea membrilor familiei reacții di
ferite, conform caracterului, concep
țiilor, intereselor lor. Autorul își du
blează mijloacele de investigare 
psihologică, aducîndu-1 în casa Mi
halcea și pe dr. Horațiu, aspirant la 
mina Marianei Mihalcea, fascist de
clarat, cu rol de conducere, promo
tor al ideologiei antiumane a „oa
menilor tari“., a „furtunii purifica
toare".

Acestea sînt datele conflictului, 
între cei doi poli — sentimentul de 
omenie față de fata bolnavă și lip
sită de apărare și spaima lașă față 
de Horațiu, care i-ar putea suspecta 
de simpatie pentru forțele antifascis
te și ar putea împiedica realizarea 
visului lor de a obține mutarea în 
Capitală — se desfășoară și se con
sumă procesul de conștiință al mem-

brilor familiei 
Mihalcea. Asis
tăm, am putea 
spune, la o a- 
naliză „pe viu" 
a unui moment 
hotărîtor din

TIEÆTRIE DllilSf»

viața unor oameni, care are pen
tru toți semnificația unui exa
men. Conștiința responsabilității, a- 
ceasta este calitatea nouă pe care 
la sfîtșitul piesei au dobîndit-o per
sonajele cele mai înaintate — Mate- 
iaș, dr. Mihalcea, Mariana. Autorul 
nu-și duce însă personajele pînă la 
ultima concluzie, pînă la conștiința 
necesității de a lupta împotriva fas
cismului, de a face totul pentru a 
împiedica întinderea flagelului. Aici 
se află limita esențială a piesei, care 
se oprește la concluzii general uma
nitare, fără a trece pragul spre o a- 
titudine politică fățiș militantă.

Construită în general cu rigurozi
tate, cu un dialog concentrat și cu o 

acțiune dramatică 
—-—:—~  — bine gradată, pie

sa își pierde spre 
final ritmul inte
rior, tensiunea îi 
scade. S-ar fi ce

rut un efort în plus spre concentra
rea expresiei.

Regizorul Lucian Pintilie și echipa 
de interpreți de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" nu au recurs la 
artificii și „formule" spectaculoase, 
dovedind o dată mai mult că încre
derea și 
autorului 
lor mai 
în teatrul
văluirea pe scenă 
trice a personajelor, 
fiecărui gest și a fiecărei reacții, re
gizorul și interpreții au izbutit să re
alizeze un spectacol viu Și emoțio
nant, bogat în sensuri.

O precisă și minuțioasă caracteri
zare a personajelor, urmărite în evo
luția lor psihologică, a avut drept 
rezultat realizări actoricești valoroa
se. Octavian Cotescu a creat, cu 
multă finețe, cu inteligență și ușoară 
ironie chipul de filistin lucid al lui 
Iulian. în timp ce Nastasia Șova a 
pus sensibilitate, un simț dramatic 
profund și claritate în chipul vibrant 
pînă la tragism al Marianei. Sobru 
și corect, cu stăpîrrire deplină a mij
loacelor de expresie a fost G. Mă- 
rutză în rolul doctorului Mihalcea, 
iar Nelly Sterian, cu mijloace de bună 
comedie, a subliniat ridicolul și chiar 
cruzimea la care duce lipsa de su
flet a Alexandrei. Lucia Mara a a- 
dus în scenă candoarea, purita
tea Ioanei, realizînd contrastul voit 
de autor, cu mediul și tensiunea as
cunsă din cadrul familiei Mihalcea. 
Mircea Albulescu, cu o dicție îmbu
nătățită și cu o concentrare a expre
siei care a dat rolului profunzime, a 
compus în mod convingător, veridic, 
iigura lui Horațiu. în rolul lui Mate- 
iaș, personaj nu suiicient de puter
nic conturat în text, Lucian Pintilie 
a debutat ca actor, dovedind sensi
bilitate, dar și o anumită stîngăcie 
pe care dicțiunea defectuoasă o ac
centuează. O prezență uiilă, Aurora 
Șotropa. , - ...

Decorul creat de Râul Bor.tnovski 
contribuie la realizarea atmosferei 
de îmbîcsire și încordare nervoasă 
proprie familiei Mihalcea în situația 
dată, dar cuprinde și unele elemen
te de stilizare excesivă, necorespun
zătoare cerințelor textului, cale își 
fixează acțiunea într-un cadru tem
poral și spațial precis.

MARGARETA BĂRBUȚA

v
L. f
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IARNA LA CĂMINUL CULTURAl

„Asta e nora pe

de panourile de popularizare existente, 
au fost confecționate altele noi. Acestea 
au fost expuse în centrul satului ca și în 
părțile mărginașe. La cercurile de citit 
au fost aduse la cunoștința colectiviști-

ia Bosanci, Salcea, ca și în alte locuri, 
ingineri sau tehnicieni agronomi au 
vorbit despre conținutul filmelor, dînd 
și exemple din munca și realizările 
colectiviștilor

conferințele, 
la probleme

„Neamurile” de T. Bușecan s-a bucu
rat de succes. Nu de mult, formația de 
teatru s-a împărțit în două grupe care 
pregătesc, paralel, două piese : „Zam- 
bilica e martoră” și 

care o vreau“, inspi
rate din viața satu
lui colectivizat.

O latură impor
tantă a activității
căminului cultural sînt 
Cele mai multe se referă 
ale întăririi gospodăriei colective. „Dez
voltarea și apărarea avutului obștesc 
în G.A.C.”, „Retribuirea colectiviștilor 
după zile-muncă și în raport cu pro
ducția obținută” — iată cîteva din 
conferințele ținute în ultimele săptă- 
mîni.

FESTIVALUL FILMULUI LA SATE

lin valului
In cadrul Festi- 

filmului 
sate, în 

aparți- 
asistat la 

multe

- »KVi MuajkPentru
comunele 

nînd de orașul Suceava au 
reprezentațiile cinematografice 
mii de spectatori. La Pătrăuți, în afară

1er filmele care rulau sau urmau să ru
leze. Peste 40 de țărani colectiviști din 
Pătrăuți au făcut abonamente pentru 
întreaga etapă a festivalului. Stația de 
radioficare a orașului Suceava populari
zează filmele din cadrul festivalului, 
iar inginerii și tehnicienii agronomi, ca
drele didactice fac prezentarea do
cumentarelor agricole și a filmelor 
artistice, în așa fel incit să fie cît mai 
de folos spectatorilor. De un mare in
teres s-au bucurat cele două cicluri de 
filme documentare pe tema creșterii 
animalelor și a cultivării plantelor de 
cîmp. Filmele din cadrul acestor ci
cluri au venit în sprijinul învățămîn- 
tului agrozootehnic. Ele au fost vi
zionate de circa 3 500 de colecti
viști. înainte de prezentarea lor,

din satele respective și 
arătînd, în același 
timp, cum pot fi apli
cate învățăturile des
prinse din aceste fil
me, spre a fi obținute

rezultate și mai bune de către gospodă
riile agricole colective.

In ce privește popularizarea filmelor, 
în comunele din raza orașului Su
ceava s-au manifestat și unele defi
ciențe. Nu peste tot s-au folosit forme 
variate. Mijloace eficace cum sînt sim
pozioanele, concursurile „Cine știe cîști- 
gă“ etc. n-au fost folosite în nici o loca
litate unde se desfășoară festivalul, cu 
toate că ele ar fi putut contribui la obți 
nerea unor realizări și mai bune.

„CARAVANĂ POMICOLĂ“

Din inițiativ.
HUI Casei raionale

Cultură Făgăraș.• u wira» HHLU warn, ° r
s-a organizat o 

„Caravană pomicolă“. Aceasta șl-a pro
pus să popularizeze în cadrul gospodării-

lor colective din raion rezultatele bune 
obținute anul trecut de G.A.C, Viștea 
de Sus în ce privește lucrările de în
treținere a livezilor. ,,Caravana po
micolă“ și-a început deplasările. 
Colectiviștilor din comuna Lisa, care 
au umplut pînă la refuz sala că
minului cultural, le-a fost prezentat Un 
jurnal vorbit, la care au participat atît 
colectiviștii din Viștea de Sus, cît și 
din Lisa, precum și cadre de specia
liști. „Caravana“ continuă șirul depla
sărilor.

La căminul cultural „Tudor Vladimi- 
rescu‘ din satul Țapu, raionul Mediaș, 
a avut loc o seară culturală în cinstea 
fruntașilor din gospodăriile colective. 
Peste 200 de țărani colectiviști și-au 
sărbătorit fruntașii în producție. Nu
mele acestora erau trecute pe un 
panou de onoare. Ghindea Ștefan, pre
ședintele gospodăriei colective, și Goga 
Dumitru, secretarul organizației de 
bază, i-au felicitat pe fruntași. Mani
festarea s-a încheiat cu un bogat pro
gram artistic dedicat fruntașilor, sus
ținut de formațiile căminului cultural.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R. I’. Romine : 
Cavalerul rozelor — (olele 19,30). Teatrul de ștat de operetă: 
Mam-Zelle Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” (Sala Comedia) : Macbeth — {orele 19,30). (Sala 
Studio) : Mașina de scris — (orele 19,30). Filarmonica de S.at 
„George Enescu” (Sala mică a Palatului R.P. Romine) : Re
cital de pian — (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Antonlu șl Cleopatra — (orele 19,30), (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul Kettle și doamna Moon 
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (bd. Schitu 
Măgureanu 1) : Cum vă place — (orele 19,30). Teatrul mun
citoresc C.F.R.-GiUlești (Sala Palatului R.P. Ronrîne) : An- 
tigona șl ceilalți — (orele 19.30). Teatrul evreiesc dc stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Oceanul — (orele 20). (Sala Liberta
tea) : Salut voios — (orele 17); O felie de lună — (orele 20). 
Ansamblul de cîiitece și dansuri al C.C.S. : Drag mi-i cîh- 
tecul șl jocul — (orele 20). Teatrul satiric mUziCal „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : Tănase și Revista — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocoltil pămîntulul în 30 de melodii — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : Căluțul cocoșat •- (o- 
rele 16). Circul de stat : Stelele Varșoviei — prezentat de 
ansamblul circului polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Povestea anilor înflăcărați — »m 
pentru ecran panoramic : Patria (11; 15-, 18; 21). Balad: au- 
sărilor: Republica (10t 12: 15; 17; 19: 21), București (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 23 August 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21), Volga (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21.15). 
Transportul, rulează la cinematografele Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21). Marile speranțe : 
rulează la cinematografele Elena Pavel (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,15), Floreasca (14,30; 16,45; 19; 21,15), V. AlCcsandri (10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30). Mester la toate rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Unirea (16; 18;
20) . Sub cupola albastră : Tineretului (9; 11,15; 13,30), 8 Mar
tie (15,30; 10; 20,30), Drumul Serii (16; 18,15;. 20,30). O întîm- 
plare extraordinară : ambele serii : Tineretului (16; 19,15). Ex
presul de seară : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Mongolii — cinemascop : Arta (16; 10,15; 20,30). Soțul soției 
sale : Lumina (rulează în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 14, după-amlază : 1G; 10,30; 20,30), G. Bacovia (15,30; 18: 
20,15). Dă-i înainte fără grijă : Central (10; 12; 14; 16,10; 18.20;
20.30) , Olga Bancic (15,30; 18; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19;
21) . Program special pentru copii i orele 10 la cinematogra
ful 13 Septembrie. Nopțile Cabiriei : 13 Septembrie (11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30). Araya — sport nr. 6/1062 : Timpuri N -i 
(rulează în continuare de la orele 10 pînă la orele 21). Mär’ 
gistratul : rulează la cinematograful Maxim Gorki .(16; 18.15;
20.30) . Fetele — cinemascop: 16 Februarie (15,30; 17,45: 20). Căzută
din lună — cinemascop : înfrățirea între popoare (15,30; 17,45: 
20), 8 Mai (15,30; 18; 20,15). Vaporul lui Emil — cinemascop : 
1 Mal (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Alex Sahla (10; L. It,
18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 12; 14; 16; 18; 20). Povestiri vesele: 
Cultural (16; 18,15; 20,15). —__ ~ „___ .....
grafele Aiex. Popov (în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21) șl Flacăra (16; 18.15, 20,30). Pentru un zîmbet se
nin : Grivița (15,30; 13; 20,30), Donca Simo (10; 18,15: 20.30). 
Tintin și misterul „linei de aur", rulează ia cinematogra
ful Constantin David (15 30; 18: 20,30). Contele tie Monte 
Cristo — cinemascop (ambele feerii) ; v. Roaită (9,30; 13; 16.30, 
20). Post restant ridează la cinematograful T. Vladimirescu 
(15; 17; 19; 20,45). Mirajul : MUnca (16: 18,15; 20.30), Luceafă
rul (15; 17; 19; 21). Omul de lîngă tine : Popular (16: 18.15; 
20.30). B. DelavranCea (16: 13; 20). Pompierul atomic : Moșilor 
(16; 18; 20). Tinerii — Cinemascop : rulează la cinematogra
fele M. Efninescu (.11,30; 14: 16,30: 19; 21,30), 30 Decembrie 
(10; 12,15; 16; 18.15; 20.30). Cartouche — cinemascop- Liber
tății (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

I2: 14: 16;

Telefonista, rulează la cinematb-

CUM E VREMEA
Ieri în țară: 

menținut rece, 
fiabil, mâi mult___________
dova unde a nins temporar 
în prima parte a zilei. Dimi
neața s-a produs ceață și Izo
lat chiciură în Banat și ol
tenia Vîntul a suflat în ge 
neral slab exceptînd Dobro- 
gea. unde a suflat potrivit, cu 
intensificări temporäre din 
nord-vest. Temperatura aeru
lui là ora 14 avea valori cu
prinse între minus 7 gràdè 
la Pitești șl minus 25 grade 
la Gheorghieni. In București- 
Vremea s-a menținut féfté, 611 
cerul variabil. Vîntul a suflat 
în general slab. Dimineața 
s-a produs ceață. Térnpéfà-

Vremea 
cu cerul 
noros în Mol

s-a 
va- tura maximă a aerului a fost 

da minus 8 grade.
Timpul probabil pentru zi

lele de 26. 27, și 28 ianuarie. 
In țară: Vreme geroasă cu 
cer variabil. Va ninge Izolat. 
Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul estic. Temperatura 
se menține cobol-îtă. Mini
mele vor fi cuprinse între mi
nus 16 grade și. minus 25 
gt’ade. local mai coborîte. lâr 
maximele între minus 5 fel 
minus 15 grade. Local ceată 
slabă dimineața. In Bucu
rești: Vreme geroasă cu cér 
variabil. Vînt slab. Tempera
tura se menține coborîtă. 
Ceață slabă dimineața,
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„Stînci și mioare". (De la expoziția de fotografii artistice a medicilor).

Manifestări consacrate Ai de 24 Ianuarie
Cu ocazia împlinirii a 104 ani de 

la Unirea Țărilor Romîne, Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri“ a pre
zentat jôi seara spectacolul „Poves
tea Unirii“ de Tudor Șoimaru. Regia 
artistică și scenografia aparțin lui 
Miron Niculescu. Din distribuție fac 
parte Ion Lascăr și Ștefan Dănciu- 
lescu, artiști emeriți. Ion Schim- 
binschi, Valea Marinescu, Virginica 
Bălănescu și alții.

La Casa pionierilor din Iași 
muzeografi ai Muzeului Unirii din 
localitate au vorbit elevilor despre 
104 ani de la Unirea Țărilor Romîne.

Tot joi, pe lîngă Muzeul Unirii 
din Iași, s-a deschis o expoziție a 
cabinetului numismatic. Expoziția 
cuprinde peste 250 de monede dacice, 
tracice, rusești, franceze, poloneze, 
turcești, în bronz, argint și aur da- 
tînd din sec. V î.e.n. pînă în sec. 
XX e.n.

în cei 4 ani de cînd funcționează, 
Muzeul Unirii din Iași a fost vizitat 
de aproximativ 120 000 de persoane 
din orașul și regiunea Iași, din țară, 
precum și de turiști de peste hotare.

(Agerpres)

SIMPOZIOANE
„Sub soarele Republicii"

Simpozionul „Sub soarele Republi
cii", organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii din 
R. P. Romînă, a reunit joi după- 
amiază în Sala Ateneului R, P. Ro
mîne un numeros public.

După cuvîntul introductiv rostit de 
acad. P. Constantinescu-Iași, acad. 
Ștefan Milcu. prim-secretar al Aca
demiei, a vorbit despre dezvoltarea 
științei în țara noastră, acad. Geo 
Bogza, vicepreședinte al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, a 
evocat noile frumuseți ale patriei, 
iar prof. Ilie Zaharia, vicepreședinte 
al Comitetului pentru prețuri de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, a vorbit 
despre drumul parcurs de economia 
națională a țării în ultimii 15 ani.

1OO de ani de la nașterea 
proi. dr. Gheorghe Marinescu

în cadrul manifestărilor consacra
te celei de-a 100-a aniversări a naș
terii prof. dr. Gheorghe Marinescu, 
savant umanist, creatorul școlii neu
rologice romînești, unul din înte
meietorii neurologiei ca știință, ma
nifestare recomandată de Consiliul 
Mondial al Păcii, joi a avut loc la 
Casa Centrală a Armatei un simpo
zion organizat de Consiliul orășenesc 
pentru răspîndirea cunoștințelor ști
ințifice și culturale. Despre viața și 
opera marelui savant au vorbit prof, 
dr. State Drăgănescu, profesor eme
rit, Maria Marinescu, fiica savantu
lui. directorul muzeului memorial 
„Prof. dr. Gh. Marinescu“ și dr. D. 
Vasiliu.

„Prestigiul internațional 
al culturii și artei romînești"

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice a avut loc joi seara simpozionul 
„Prestigiul internațional al culturii 
și artei romînești". Au luat cuvîntul 
Ion Jalea, președinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici, George Vraca, artiști 
ai poporului, și scriitorul Demostene 
Botez. (Agerpres)

Informații

® Cu prilejul împlinirii a 80 de ani de 
la nâșterea scriitorului Alexei Tolstoi, 
Consiliul regional A.R.L.U.S. Iași a orga
nizat joi seara în Palatul culturii din lo
calitate un simpozion pe tema creației 
marelui scriitor rus.

© Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă — Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-știintifice — Lectora

tul Central organizează vineri, 1 februarie, 
ora 18, în sala Dalles, din B-dul N. Băl- 
cescu, nr. 18, un simpozion pe tema : 
„Pămîntul și locul său în Univers”. Vor 
lua cuvîntul : prof. univ. Călin Popovici, 
prof. univ. Mircea Ilie, prof. univ. Con
stantin Herbst. Vor urma filmele : „Scurtă 
istorie”, „Din nou spre stele” și „Întîl- 
nire cu diavolul”.

Sesiune de comunicări 
științifice

Joi s-au încheiat în Capitală lu
crările sesiunii de comunicări știin
țifice organizate de Direcția monu
mentelor istorice din Comitetul de 
Stat pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, la care au partici
pat arhitecți, istorici, arheologi și 
ingineri, cercetători din institutele 
și muzeele din Capitală și din țară.

în concluziile dezbaterilor s-a a- 
rătat că, aducîndu-și contribuția la 
grija cu care statul ocrotește monu
mentele culturii naționale, colectivele 
complexe de restauratori au dobîn- 
dit informații prețioase asupra mo
numentelor istorice care vor contri
bui la viitoarele studii de istoria ar
hitecturii, a artei, culturii, tehnicii 
vechi și la conturarea cadrului istoric 
general al epocilor trecute.

(Agerpres)

Handbal

Rapid in semifinalele 
,Xupei campionilor 

europeni"
Joi seara la Belgrad, în cadrul 

„Cupei campionilor europeni", la 
handbal feminin, s-a disputat meciul 
retur dintre echipele Lokomotiv Za
greb și Rapid București. întîlnirea 
s-a încheiat cu scorul de 6—6 (1—2). 
Golurile formației romîne au fost 
marcate de Oțelea (3), Boțan, Dumi
trescu și Andoné.

învingătoare în primul meci 
(13-—8), echipa Rapid București s-a 
calificat pentru semifinale, urmînct 
să întîlnească pe campioana Dane
marcei.

(Agerpres)

Sportivi romîni peste hotare
AMSTERDAM. — Șahista romînă 

Alexandra Nicolau continuă să se 
mențină printre fruntașele turneului 
internațional de la Beverwijk. Ea a 
cîștigat partida întreruptă cu Gom- 
basz (R. P. Ungară), iar în runda a 
6-a a întrerupt cu Ljiljak (Iugosla
via). S-a întrerupt, de asemenea, 
partida centrală a rundei dintre Jo- 
vanovici (Iugoslavia) și Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.), campioana lumii.

înaintea ultimelor trei runde ale 
turneului, în fruntea clasamentului 
sînt : 1. Jovanovicl (Iugoslavia) 5 (1) 
puncte ; 2. Gaprindașvili (U.R.S.S.) 4 
(2) puncte î 3. Nicolau (R.P.R.) 4 (1) 
puncte ; 4. Hemskerk (Olanda) 4
puncte ; 5. Ljiljak (Iugoslavia) 3,5 (1) 
puncte etc.

19—24 februarie

București“ la hochei pe

Lucrările Comitetului OU. pentru locuințe,

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne

NEW YORK 24 (Agerpres). — Lu-
înd cuvîntul în ședința Comitetului 
O.N.U. pentru locuințe, construcții 
și planificare, reprezentantul R. P. 
Romîne, prof, arhitect Gftstav Guști, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Construcții. Arhitectură și 
Sistematizare, a subliniat impor
tanța pe care o prezintă rezolvarea 
problemei locuințelor pe plan mon
dial pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață a unei mari părți a popu
lației lumii. Ocupîndu-se de felul în 
care se rezolvă în R.P. Romînă pro
blema locuințelor, vorbitorul a în
fățișat pe larg realizările obținute de 
țara noastră în domeniul construc
ției de locuințe, evidențiind crește
rea continuă a alocațiilor bugetare 
destinate acestui scop, precum și rit
mul accelerat din ultimii ani ai con
strucțiilor de locuințe.

în încheiere, Gustav Gustl a ară
tat că rezolvarea problemei locuin
țelor pe plan mondial, precum și a 
altor probleme social-economice, ar 
putea fi grăbită, iar cauzele condiții
lor grele în care trăiesc milioane de

oameni înlăturate, dacă cheltuielile 
militare, care în prezent sînt eva
luate la peste 100 miliarde dolari, ar 
fi folosite pentru bunăstarea, belșu
gul și fericirea oamenilor.

★
La 23 ianuarie 1963 Gustav Guști 

a vorbit la postul de radio al Orga
nizației Națiunilor Unite despre 
realizările țării noastre în domeniul 
construcțiilor de locuințe.

Formarea noului
BRASILIA 24 (Agerpres). — La 

24 ianuarie, președintele Braziliei, 
Joao Goulart, a făcut cunoscută lista 
noului guvern brazilian, pe care l-a 
format ca urmare a hotărîrii Con
gresului Național al Braziliei, adop
tată în conformitate cu rezultatele 
referendumului de la 6 ianuarie, de 
a introduce din nou forma preziden
țială de guvernare.

în noul cabinet de coaliție, condus 
de președintele Goulart, fostul prim- 
ministru Hermes Lima a fost nu
mit ministru al afacerilor externe,

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani
de la bătălia

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o seară consa
crată împlinirii a 20 de ani de la 
înfrîngerea trupelor germano-fas
ciste de pe Volga — anunță TASS.

Printre veteranii luptelor istorice 
— mareșali, generali, ofițeri — se 
afla și Iakov Pavlov, erou al Uniunii 
Sovietice, care cu o mină de ostași 
sovietici a apărat 58 de zile o casă 
din Volgograd, care poartă în pre
zent numele de ,,Pavlov“.

Mareșalul Ciuikov a arătat că nu
mai aici, lingă casa „Pavlov”, hitle- 
riștii au suferit mai multe pierderi

guvern brazilian
Santiago Dantas, care ocupase îna
inte postul de ministru al afacerilor 
externe, a fost numit ministru de fi
nanțe. iar Almino Afonso, președin
tele Partidului Muncii, din care face 
parte Goulart, a primit portofoliul 
Ministerului Muncii.

în guvern au fost numiți doi mi
niștri fără portofoliu : economistul 
Celso Furtado, care a fost însărci
nat cu coordonarea planificării, și 
Amarai Peixoto, însărcinat cu re
forma generală a administrației. /

de pe Volga
decît la cucerirea Parisului. După 
caîchîlele specialiștilor, 'd'Casupra Voi- 
gogradului au fost aruncate peste un 
milion de 'bombe fasciste.

Mareșalul 'Ciuikov a arătat, că pla
nul strategic de apărare și de nimi
cire a trupelor fasciste în regiunea 
Volgogradului a fost întocmit în co
mun de numeroși comandanți dé oști 
sovietici.

Marea bătălie de pe Volga, care a 
durat 200 de zile și nopți, a încunu
nat de glorie eternă Armata Sovie
tică.

Generalul locotenent Suhomilin a 
arătat că această dată remarcabilă 
trebuie să le amintească forțelor a- 
gresive faptul că dacă vor atenta la 
munca pașnică a cetățenilor din ță
rile socialiste îi așteaptă o soartă mai 
tristă decît pe hitleriștii nimiciți în 
stepele Volgăi.

Un succes al forțelor 
democratice din Ecuador

QUITO 24 (Agerpres). - După 
cum s-a mai anunțat, în orașul Ma- 
chala. capitala provinciei El Oro 
(Ecuador), a avut loc o puternică ac
țiune de masă împotriva conducerii 
dictatoriale militare a acestei pro
vincii, în urma căreia guvernatorul 
Fernando Procel a fost silit să de-

între 19 și 24 februarie, pe patinoa- 
ru' arHIciai din Capitală se vor des
fășura întrecerile celei de-a 6-a edijii 
a competifiei de hochei pe gheafă 
„Cupa orașulu' Bucuroși'“. La întreceri 
și-au anunța' participarea echipa ceho
slovacă Vjf Chomutov, selecfionata de 
tineret a R.D. Germane, reprezentativa

orașului polonez Kaftowice și o echipă 
din U.R.S.S., care nu a fost încă co
municată. Țara noastră va fi repre
zentată de două selecționate.

Cele 5 edifii ale competiției au fost 
cîștigate de Spartak Plsen, Slovan Bra
tislava Torpedo Gorki (de două ori) 
și L.U.T. Leningrad.

BERLIN — In runda a. 10-a a 
turneului internațional de șah de la 
Bad Liebenstein, maestrul romîn 
Victor Ciocîltea l-a învins într-o fru
moasă partidă de atac pe polonezul 
Balczerowski. In urma acestei victo
rii, Ciocîltea a trecut pe locul 4 în 
clasament, cu 6 puncte. Lider conti
nuă să fie marele maestru sovietic 
Polugaevski, care l-a învins pe Szily 
și totalizează acum 7,5 puncte. Iugo
slavul Karaklajici ocupă locul doi 
cu 6,5 puncte.

'k
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

plecînd cu avionul în Liban, echipa 
de fotbal Petrolul Ploiești. Fotbali
știi romîni urmează să evolueze sîm- 
bătă și duminică la Beirut în compa
nia unor selecționate locale. Echipa 
romînă va juca apoi în Irak și Gre
cia. Din lot fac parte Sfetcu, Pahon- 
țu, Dridea, frații Munteanu. Tabar- 
cea și alții.

★
Tot ieri a plecat în R. P. Bulgaria 

echipa de juniori a R- P. Romîne. 
Tinerii fotbaliști romîni vor susține 
3 meciuri de control în vederea tur
neului U.E.F.A. Primul joc se va dis
puta la 26 ianuarie la Haskov, în 
compania juniorilor bulgari.

(Agerpres)

APĂRAT PENTRU DESCOPERIREA
STRATURILOR PETROLIERE

Specialiștii din Azerbaidjan au 
construit un aparat pentru descope
rirea straturilor petroliere, care de
tectează și cele mai mici cantități 
de petrol. Aparatul este folosit pen
tru așa-denumitul carotaj lateral, și 
funcționează pe bază de curent al
ternativ. De aceea, indicațiile pot fi 
transmise la suprafață fără a trans
forma curentul alternativ în curent 
continuu. Noul aparat nu este influ
ențat în timpul forării de noroiul de 
foraj, pe care-l neutralizează.

Inventatorii aparatului consideră 
că el poate fi folosit nu numai pen
tru explorarea petrolului, ci și a ză
cămintelor do cărbune.

AMBASADĂ ALCĂTUITĂ
MUMĂ! DIN FEMEI

Ambasada Republicii Costa Rica la 
Londra se caracterizează prin faptul, 
unic în lume, că este alcătuită numai 
din temei. La începutul anului 1962, în 
postul de ambasador a fost numită o 
femeie, senora Maria del Carmen 
Gutteriez Chamberlain de Chiflenden, 
care a introdus .politica înlocuirii între
gului personal masculin prin femei. In 
noiembrie 1962, ultimii doi diplomafi 
bărbaji au fost rechemafi, în locul lor 
fiind numite două tinere,

IARNĂ FRIGUROASĂ Și IN SUDUL

EUROPEI

„Cea mai friguroasă iarnă din su
dul Europei din ultimii zece ani — 
iar în unele regiuni chiar din ultimii 
35 de ani — continuă să provoace 
decese și mari pagube materiale" — 
transmite corespondentul din Roma

al agenției Reuter. După cum scrie 
agenția, valul de frig a cuprins Ita
lia, Iugoslavia și Grecia, fiind mar
cat prin mari căderi de zăpadă, ploi 
torențiale, viscole și furtuni pe mare, 
în Italia, 20 de decese au fost atri
buite frigului, iar alte trei s-au sem
nalat în Grecia. în toate regiunile 
Italiei, din Sicilia pînă în Alpi, 
transmite agenția, se înregistrează 
temperaturi sub zero grade.

☆
Pe străzile Londrei sînt imobiliza

te 200 de autobuze. Din cauza geru
lui, motorina din rezervoare s-a 
transformat într-o masă gelatinoasă. 
Din aceeași cauză, pe drumurile An
gliei staționează părăsite mii de au
tocamioane, care funcționează pe 
bază de motorină.

RECORDMAN LA 84 DE ANI

Joe Deakin, cîștigător al medaliei 
de aur în cursa de 3 mile la Jocu
rile Olimpice din 1908, a ieșit primul 
în tradiționala cursă de 5 mile, des
fășurată zilele trecute în localitatea 
Surrey. E drept că ceilalți .concu- 
renți i-au acordat un handicap, însă 
trebuie ținut seama de vîrsta sa : 84 
de ani. De altfel, el nici nu avea ne
voie de handicap, întrucît s-a con
statat că la sosire luase un avans 
de peste 4 minute față de următo
rul clasat. „Fac progrese simțitoare, 
a declarat Deakin la sfîrșitul cursei. 
Timpul pe care l-am obținut acum 
este mult mai bun decît cel obținut 
cînd aveam 80 de ani”.

PUTERNICE FURTUN! DE NISIP
ÎN R.A.U.

Lâ 23 ianuarie, la Cairo și în delta 
Nilului au avut loc puternice furtuni 
de nisip. Viteza vîntulùi a atins 70 
km pe oră. Și-au încetat activitatea

porturile Alexandria și Suez, a fost 
închis aeroportul internațional de la 
Cairo.
ÎN MEMORIA LUI JEAN JAURES

Regizorul Jan Baptiste Bellsolell 
a realizat filmul intitulat „Ei l-au 
ucis pe Jaurès". Inspirat din lucra
rea lui Maurice Auclair „Viața lui 
Jean Jaurès", noul film de lung me
traj bazat pe un bogat material do
cumentar istoric și pelicule de epocă 
cuprinde perioada de la războiul 
franco-prusac din 1870 și pînă la în
ceperea primului 
război mondial.

Filmul redă via
ța lui Jaurès, fon
datorul ziarului 
,,l’Humanité“. Jean 
Jaurès a fost asa
sinat la 31 iulie 
1014 pentru că s-a 
pronunțat împo
triva războiului 
imperialist. Noua 
creație cinemato
grafică va fi pre
zentată publicului 
parizian în primă
vara acestui an.

misioneze. Administrația provincială 
a fost preluată de către Un comitet 
civil format din reprezentanți ai di
feritelor organizații.

In legătură cu aceasta, Partidul 
Comunist din Ecuador a publicat o 
declarație în care a condamnat re
presiunile în masă efectuate de for
țele armate și polițienești în această 
provincie, exprimîndu-și solidarita
tea cu populația orașului Machala și 
a chemat întregul popor să sprijine 
lupta ei.

Guvernul Ecuadorului a fost nevoit 
să facă concesii. El a aprobat demi
terea guvernatorului Fernando Pro
cel și a altor persoane care dețineau 
funcții de răspundere și numirea în 
postul de guvernator al provinciei a 
conducătorului Comitetului civil, 
Carlos Verdaguera. în alte posturi 
administrative ale provinciei au fost 
numiți, de asemenea, reprezentanți ai 
forțelor democratice și progresiste.

Posibilități mari de îmbunătățire a pășunilor 
si fînetelor naturale

O O

(Urmare din pag. I-a)

spinoase, tufe pitice, diverse lăstă
rișuri) are o there însemnătate. A- 
vem circa 20 000 hectare de pășuni 
naturale din această categorie. Iată 
de ce este necesară o muncă susți
nută și sistematică din partea con
siliilor agricole regional și raionale, 
cît și a gospodăriilor colective pen
tru trecerea în producție a acestor 
terenuri. Am prevăzut ca în 1963 să 
funcționeze în fiecare raion cîte un 
șantier pastoral, în care să se desfă
șoare acțiuni de defrișări pe supra
fețe de cel puțin 3 000 hectare. Ofi
ciul regional de proiectări și organi
zare a teritoriului Brașov (O.R.P.O.T.) 
trebuie să ne asigure din vreme pro
iectele necesare așa fel încît să pu
tem executa lucrările cît mai de 
timpuriu, înainte de începerea cam
paniei agricole de primăvară.

Din cauza excesului de umiditate, 
suprafețe însemnate de pășuni din 
regiunea Brașov au ierburi puțin 
valoroase. Ne-am îndreptat atenția 
asupra valorificării acestor terenuri. 
Anul acesta atît consiliul agricol re

gional. cît și O.R.I.F. Brașov au pre
văzut să se ocupe mai intens de în
tocmirea proiectelor necesare dese
cării pășunilor. Consiliul agricol 
regional a stabilit să se dea 
prioritate lucrărilor de îmbunătățire 
ce trebuie executate pe pajiștile din 
raionul Tg. Secuiesc și de desecare 
pe pășunea Fetea, care vor avea o 
eficiență economică sporită. Tot 
pentru anul acesta vor fi întocmite 
și proiectele de desecare a întinselor 
suprafețe de pășuni și finețe din 
Lunca Oltului și Hîrtibaciului.

Una din problemele importante, 
de care depinde obținerea unor fu
raje de bună calitate, este recoltarea 
la timpul optim a întinselor supra
fețe de finețe naturale. Această lu
crare, în cea mai mare parte, se 
efectuează în prezent, manual, din 
care cauză nu toată recolta se poate 
strînge la timp. In anul trecut, 
întîrzierea recoltatului s-a datorat și 
proastei organizări a muncii, ca ur
mare a îndrumării insuficiente. Pen
tru recoltarea la vrèftiê a fînețelor 
ne-ar fi de mare folos liftele mașini 
de cosit adecvate lucrului în pantă,

acolo unde nu pot fi folosite trac
toare. De asemenea, se face mult 
simțită necesitatea unor cositori cu 
motor purtate de om.

Consiliul agricol regional va ur
mări cu perseverență realizarea sar
cinilor prevăzute în planul de mă
suri, antrenînd în multiplele acțiuni 
de îmbunătățire a pășunilor mase cît 
mai largi de oameni, folosind spri
jinul organizațiilor U.T.M. și al sfa
turilor populare. Acum, în perioada 
de iarnă, se lucrează la defrișarea 
lăstărișurilor de pe pășuni și fînețe. 
Pe măsura îmbunătățirii timpului 
vor fi folosite la maximum utilajele 
pentru nivelarea terenului de care 
dispun S.M.T.-urile. spre a se dis
truge mușuroaiele înțelenite pe cel 
puțin 28 000 ha pășune. O altă mă
sură este împrăștierea îngrășămin
telor de la locurile de odihnă a ani
malelor și mustului de bălegar. A- 
ceste lucrări vor fi continuate în pri
măvară, așa fel încît să obținem 
producții cît mai mari de masă ver
de atît de pe pășuni, cît și de pe fî- 
nețele naturale, pentru a asigura o 
mai bună hrănire a animalelor.

Iaiă co se chea
mă să ai simțul re
clamei. Revista 
vest-geimană „Dei 
Stern" publică fo
tografia alăturată, 
întățișînd un grup 
de călugări capu
cini din Roma, 
care au constituit 
o orchestră de 
jazz în sprijinul 
propagandei cle
ricale...

Răsfoind 
presa, străină Qiazieza de. eu loaze.

O anchetă a publicației „Le Monde diplomatique“

Publicația „Le Monde diplomatique" a întreprins o anchetă largă avînd 
ca temă „Rasismul în lume după 1945“. Pe marginea anchetei, redacția no
tează că pentru o inlormare rapidă au fost alese cîleva „țări tipice". Concluzia 
care se degajă din studiul întreprins —scrie publicația franceză — ,,nü este 
prea optimistă"; „dacă rasismul subsists în zilele noastre, curentul anti- 
rasist s-a întărit in mod sensibil". Studiul introductiv este semnat de 
Christopher Hill, director adjunct al Institutului britanic de relații sociale, care 
notează, printre altele :

„Intr-un regim colonial, ridicarea de 
bariere între cuceritori și populajiile 
cucerite contribuie la apărarea puterii 
primilor ; fără aceste bariere, adminis
trația colonială ar putea fi înlăturată. 
Cînd o rasă o domină pe alta, ea are 
nevoie să-și găsească un sprijin arti
ficial care să-i mascheze slăbiciunea fi
zică; înfr-un fel sau înfr-alful există un 
abuz de putere practicat față de cei 
subjugafi pentru a-i convinge că dato
rează ascultare și respect cuceritori
lor”.

Referindu-se la vremurile noastre; 
cînd „dispar coloniile", autorul notea
ză că „nici un guvern independent nu 
va consimți să-l mențină pe omul alb 
înlr-o siluafie privilegiată pentru sim
plul motiv că este alb. Pentru omul alb 
care nu înfelege sensul acestei obser
vații există pufine perspective în ve
chile cplonii".

Publicafia franceză înserează, de ase
menea, extrase dinfr-un articol al profe
sorului mexican de antropologie Yuan 
Comas, care scrie : „Doctrinele cu pri
vire la superioritatea rasială au jucat un 
rol exceptional în politica înaltă a sta
telor... Ele au slujit la predicarea ex
pansiunii coloniale a Europei, la dez
voltarea imperialismului modern, au a- 
fîfat ura de rasă și au înmulții războa
iele".

ir~STĂîELE UNITE~|| ln 5Judiul său, 
y=-------Arnold A. Rose, 
profesor de sociologie la Universitatea 
din Minnesota scrie :

„Rasismu' a luat naștere la începutul 
secolului 19 î'l statele sclavagiste din 
sud ca iüs'ifieàre a exploatării econo
mice a sclavilor negri".

Autoru' se referă apoi la perioada de 
dUpS 1954 cîrid jvechea ideologie ra
sistă a fost reafirmată în mod ri

guros” odată cu apariția unui nou 
factor : constituirea, în statele din sud 
a „consiliilor de cetățeni", organizații 
ulfrareac)ionare.

„Majoritatea conducătorilor consilii
lor de cetajeni albi, apar(inînd marii 
burghezii, profitau de puterea lor eco
nomică pentru a lovi în negri...

în ce pr'vește Nordul, și aici există 
asociafii care se opun deplasării negrilor 
în anumite regiuni sau legislației asupra 
„libertății de locuit“ sau a „locuinței 
deschise".

Rose notează, de asemenea, că în 
1962 au mai existat cazuri destul de 
numeroase de discriminare în materie 
de ocupație în sud și chiar în statele 
limitrofe ; dacă această situație nu 
mai există în statele din nord și din 
est. „aceasta nu înseamnă însă că ne
grii se bucură de egalitate".

...In statul Mississippi negrii sînt 
excluși aproape sistematic de la vot. 
Acolo și în alte numeroase regiuni din 
extremul sud, ei sînt împiedicați în mod 
ilegal să voteze de capriciul arbitrar al 
autorităților locale și de amenințările 
cu violenta".

Notînd că, în general, negrii mai au 
de suporta* discriminarea, insultele, se
gregarea violentele, autorul subliniază 
că „negrii se organizează fot mai mult 
în mișcări de acțiune militantă care ac
ționează eficient“.

II ANGLIA II Kenneth Little. 
I- —- profesor la Univer
sitatea d'n Edinburg, scrie :

„Unele concepfii pufin măgulitoare și 
dăunătoare pentru rasele de culoare 
s-au înrădăcinat adînc, astfel încît 
ele alcătuiesc în prezent o bază pen
tru rasism”.

Chemarea la „apărarea Angliei albe“ 
nu este lansată în mod insistent decît 
de anumite grupuri neo-naziste și așa-zis 
super-patriotice; ele împart prin poștă 
diferite fifuict ce aprobă „apartheid
ul" în Africa de sud,.acțiunile consiliilor 
de cetățeni albi și ale Ku-Klux-KIan- 
ului din S.U.A. „Cel mai fanatic din 
aceste grupuri este Mișcarea national- 
socialistă. Ea cere expulzarea imigranți
lor de culoare...

O parte din populație este convinsă 
de superioritatea albilor asupra tuturor 
celorlalte popoare, iar această atitudine 
exprimă o xenofobie foarte răspîndifă, 
dar totodată foarte atenuată. Există însă 
și excepție la regulă. Ea este formată 
de grupările pro-fasciste și neo-naziste, 
foarte mici dar zgomotoase". Noua 
„mișcare a uniunii” a lui Mosley este 
cea mai răspîndifă dintre grupările de 
acest fel. Partidul national englez, al 
cărui fondator s-a descris pe sine ca 
„Goebbels englez", se inspiră mal di
rect din fascismul german și din filo
zofia rasistă „ariană". Produsul cel mai 
extremist și cel mai nou al ideologiei 
neo-naziste este „mișcarea national 
britanică".

„In ciuda publicității pe care și-o 
fac în presă și la televiziune, acest gen 
de organizații nu au în general o mare 
influentă asupra publicului. Dar, pe de 
altă parfe, existenta unui nucleu de in
divizi egoiști care dispun de mijloace 
de difuzare a propagandei lor rasiste, 
este o sursă permanentă de primejdie”. 

lÎAFRicÂ^DFsUDii Micheline Pau- 
!=■■■■ =a net scrie :

Aci se înfruntă 3 milioane de 
albi, care guvernează statul, cu peste 
12 milioane de oameni de culoare. Al
bii și-au putu' menține pînă în prezent 
situația privilegiată în toate domeniile, 
cu prefiii unor eforturi neîncetate și da
torită unul fel de cartă cu totuf deose
bită pe care și-au dat-o ei singuri : 
„apartheid-ul*.

In ciuda complexității problemei stu
diul relațiilor rasiale din Africa de sud 
este înfr-un sens ușurat de faptul că 
ele sînt în întregime regizate de gu

vern. Intr-adevăr, el este cel care ho
tărăște restriefiile și măsurile de dis
criminare care lovesc pe tofi oamenii 
de culoare. Tot guvernul este cel care 
veghează la aplicarea acestor măsuri și 
care îi pedepsește pe contravenienfi.

Proclamarea „apartheid-ului“ a venit 
să încununeze piramida vechilor le
giuiri, care erau menite să frîrieze dez
voltarea populației Bantu în toate sec
toarele vieții și pe întreg teritoriul. De 
atunci au fost aduse perfecționări și mal 
ales au fost adoptate noi legi care au 
drept obiectiv în special furnizarea de 
mijloace de consfrîngere necesare pen
tru respectarea măsurilor de discrimi
nare. în prezent acestea se întind în 
foate domeniile viefii publice și parti
culare. Cel care le încalcă este lovit 
fără milă.

Există atît de multe legi rasiste încî* 
lista lor este imposibil de alcătuit. Cele 
mai cunoscute se referă la restriefiile de 
profesiune, de locuință, de dobîndire a 
proprietății. Pe plan individual, legea 
privind imoralitatea Interzice căsăloria 
între rase; legea privind reprimarea co
munismului, care datează din 1950. esfe 
fot atît de larg folosită pentru urmărirea 
oricărui oponent la politica de „apart
heid", dar ea a fost oarecum comple
tată printr-un nou decret emis vara tre
cută destinat reprimări' oricărei lovituri 
la adresa ordine! stabilite. In virtutea 
acestei legi au fost pronunțate mai mul
te condamnări la „moarte civilă", adică 
la domiciliu forfat.

In Africa de Sud, polifia a devenit 
principalul instrument al autontătii de 
stat. Dar și armata este folosită în 
scopuri represive : unii ofițeri au 
fost antrenați în străinătate pentru 
metodele de guerilă; au (os' stabilite 
acorduri militare cu autoritățile colonia
le din Angola și Rhodesia; bugetu1 mi
litar a crescut considerabil, trecînd de 
la 62 milioane dolari, în 1960—1961, 
la 100 milioane dolari în 1961—1962 a- 
poi la 168 milioane dolari în 1962—1963. 
In sfîrși', întreaga tară trăiește pe pi
cior de război și va trebui să continue 
aceasta pînă ce „apartheid-ul“ îșî va 
atinge ultimele obiective“.

-Rr
In introducere, „Le Monde Diplomafi- 

que" scrie : „C'lito-ul s-a» putea mira 
de ce Germania occidentală nu figu
rează în această anchetă, mai ales dat 
fiind trecutul hi'lerist". Intr-adevăr, e 
de mirare... Șl publicafia precizează că 
absenfa referirilor la situafia din R.F.G. 
sa explică doar prin faptul că n-a fost 
găsit un colaborator corespunzător.
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ÎN LUMEA CAPITALISTA
PESTE 800 000 DE ȘOMERI

ÎN ANGLIA

Pregătiri în vederea conferinței 
internaționale în problemele comerțului

NEW 7ORK 24 (Agerpres). — La 
New York a avut loc prima ședință 
a comitetului de pregătire în vede
rea convocării unei conierințe co
merciale internaționale a O.N.U. Co
mitetul este alcătuit din reprezen
tanți a 30 de țări. Scopul lui este să 
elaboreze ordinea de zi a conferin-

ței care, potrivit hotărîril celei de.a 
17-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., urmează să aibă' loc cel tîr- 
ziu la începutul anului viitor. în ca
drul primei ședințe a comitetului, 
președinte al comitetului a fost alee 
R. Hansen, reprezentantul Dane
marcei.

Delegația P.C.U.S. 
la Congresul P.S.U.G. 
s-a înapoiat în patrie

Memorandumul prezentat de delegația sovietică
Potrivit ordinei de zi a con

ferinței internaționale pentru pro
blemele comerțului, delegația so
vietică a prezentat spre examina
re Comitetului de pregătire a con
ferinței un memorandum. La 23 ia
nuarie reprezentantul sovietic G. P. 
Arkadiev a expus poziția Uniunii 
Sovietice în aceste probleme. Sub
liniind marea importanță a comer
țului exterior pentru toate țările lu
mii, G. P. Arkadiev a declarat că 
prevederile memorandumului se ba
zează pe hotărîrile celei de-a XVII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., ținîndu-se seama de propu
nerile importante expuse în cursul 
discuțiilor care au avut loc la a- 
ceastă sesiune.

în memorandumul delegației so
vietice se subliniază necesitatea de 
a se discuta în cadrul proiectatei 
conferințe hotărîrile celei de-a 
XVII-a sesiuni a Adunării cu privi
re la programul economic al dezar
mării. Comitetul de pregătire și 
conferința trebuie să țină seama de 
faptul că dezarmarea generală și 
totală reprezintă un factor de mare 
importanță pentru dezvoltarea eco
nomică, lărgirea și dezvoltarea co
merțului internațional. Delegatul 
sovietic a amintit că cea de-a 
XVII-a sesiune a Adunării Generale 
a adoptat un document foarte im
portant și anume „Declarația cu 
privire la folosirea în scopuri paș
nice a mijloacelor și resurselor care 
vor rămîne disponibile în urma de
zarmării”.

După cum se menționează în unul 
din punctele memorandumului, a- 
eeastă conferință urmează să discu
te problema lărgirii comerțului din
tre țările cu sisteme economice dife
rite. ceea ce are o mare importanță 
pentru coexistența pașnică a state
lor.

Reprezentantul sovietic a subliniat 
situația anormală din acest dome
niu. El a 
care cred 
rea unor 
socialiste, 
dezvoltarea economică a 
socialist.

în continuare, reprezentantul so
vietic a explicat punctul din memo
randum care propune conferinței să 
discute problema creării unei orga
nizații comerciale internaționale ca 
un organ permanent, cu participa
rea cea mai largă a diferitelor țări 
din lume.

Delegația sovietică, a subliniat 
G. P. Arkadiev, propune ca la con
ferință să se discute problema ne
cesității lichidării inegalității în 
drepturi în comerțul dintre țările 
slab dezvoltate și puterile capitaliste 
dezvoltate.

Reprezentantul sovietic a declarat 
că din relațiile economice și comer
ciale trebuie să fie înlăturate toate 
elementele de presiune, discrimi
nare, agresiune economică. Confe
rința, a spus el, trebuie să acorde 
atenție discutării principiilor cola
borării economice internaționale.

MOSCOVA. La 24 ianuarie, dele
gația P.C.U.S., care a luat parte la 
lucrările Congresului al VI-lea al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, s-a înapoiat în patrie.

Nikita Hrușciov, prim-secretar al 
Comitetului Central al P.C.U.S., șe
ful delegației, s-a oprit pentru cîteva 
zile în Bieloiusia. Nikolai Podgor- 
nîi, membru al Prezidiului Comitetu
lui Central al P.C.U.S., a plecat din 
Brest la Kiev.

urmează să fie supus unui referen
dum. Cele mai criticate măsuri din 
programul amintit, adaugă agenția 
Reuter, sînt cele referitoare la în
făptuirea unei așa-zise reforme a- 
grare, precum și cele referitoare la 
revizuirea sistemului electoral.

DELHI.
Norodom
Cambodgia, a sosit la Delhi, într-o 
vizită oficială de 15 zile.

La 24 ianuarie, prințul 
Sianuk, șeful statului

de 
Ja-

ironizat speranța celor 
că împiedicînd 

relații normale 
în felul acesta

dezvolta- 
cu țările 
vor frîna 
lagărului

WASHINGTON. La 23 ianuarie a 
avut loc cea de-a șasea întîlnire 
a lui N. T. Fedorenko, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., și S. K. Țarapkin, șeful dele
gației sovietice în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, cu W. 
Foster, directorul Agenției pentru 
dezarmare și control asupra arma
mentelor, și Ch. Stelle, locțiitor al 
șefului delegației S.U.A. în Comite
tul celor 18 state pentru dezarmare.

Intîlnirea a fost consacrată pro
blemei încetării experiențelor cu 
arma nucleară. Următoarea întîlnire 
a fost fixată pentru 24 ianuarie.

CAPETOWN. Săptămînalul sud-african 
„Spark“ a anunțat că recent a avut loc 
conferința anuală a Partidului libertății 
din Basutoland. Intr-una din rezoluțiile 
adoptate, partidul libertății cere colonia
liștilor englezi să acorde independența 
acestui teritoriu în cel mult 12 luni, după 
ce în prealabil va li format un guvern 
care să reprezinte interesele populației 
africane.

Acțiuni
ale patrioților sud-vietnamezi

Situația din Katanga
LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres). — 

Agenția Associated Press relatează 
că miile de jandarmi katanghezi care 
au fugit împreună cu armamentul 
lor din Kolwezi, înainte de intrarea 
trupelor O.N.U., inspiră îngrijorare. 
Agenția menționată citează știri po
trivit cărora două trenuri încărcate 
cu arme și muniții ale jandarmilor 
și mercenarilor care au fugit din 
Oraș se îndreaptă spre orașul Di- 
lolo, aflat la frontiera Katangăi cu 
Angola. Detașamentele de mercenari 
sînt concentrate în acest oraș. Sé 
crede că ei ar intenționa să se pună 
la dispoziția colonialiștilor portu
ghezi. Nu este însă deloc exclus că 
ei se grupează, înarmați pînă în 
dinți, într-un oraș îndepărtat ca o 
rezervă pentru secesioniștii katan-

ghezi. Chombe își păstrează deta
șamente înarmate, care păzesc în 
permanență reședința lui. „Ca pre
ședinte, a spus el cu emfază, am ne
voie de o gardă înarmată, care să 
mă apere împotriva dușmanilor și 
uneori chiar împotriva propriului 
meu popor”.

Instalațiile industriale din Kol
wezi, avariate de mercenari înainte 
de intrarea trupelor O.N.U., nu-și 
vor putea relua activitatea decît 
peste încă o săptămînă. în oraș dom
nește nesiguranța, dat fiind că, po
trivit acordului dintre Chombe și 
autoritățile O.N.U., trupele O.N.U. 
nu au permisiunea de a pătrunde în 
cartierele centrale ale orașului, fiind 
nevoite să rămînă numai în cartie
rele mărginașe.

La 23 ianuarie, Ileo, fostul minis
tru al informațiilor în guvernul 
Adoula, a sosit la Elisabethville. El 
va prelua funcția de reprezentant 
al guvernului central congolez la 
Elisabethville.

SAIGON. Potrivit unui comunicat 
militar al trupelor guvernamentale 
sud-vietnameze, forțele patriotice au 
întreprins un raid împotriva unui 
poligon special de instruire, situat 
la 50 mile nord de Saigon. Patrio- 
ții sud-vietnamezi au ucis 40 de sol
dați, au rănit alțî 6, Doi instructori 
americani au fost răniți. Au fost 
capturate numeroase arme de fabri
cație americană.

HAGA. Guvernul olandez a res
pins cererea P.C. din Olanda de a-i 
acorda, în condițiile de egalitate cu 
celelalte partide politice din țară, 
dreptul de a folosi radiodifuziunea 
și televiziunea olandeză în legătură 
cu apropiatele alegeri parlamentare. 
Partidul Comunist din Olanda este 
singurul partid politic din țară pri
vat de acest drept.

TEHERAN. Poliția iraniană a a- 
restat la 23 ianuarie mai mulți par
ticipant! la o demonstrație care a 
avut loc la Teheran. După cum re
latează agenția Reuter, această de
monstrație a fost organizată în semn 
de protest împotriva programului de 
reforme propus de către șah și care 
tmnraanmnnminsBararaEEiaamDi

Aplicînd tactica „pămîntului pîrjo- 
llt", mercenarii lui Chombe au pro
vocat recent distrugerea sau avarie
rea a numeroase obiective industria
le. Iată un aspect din timpul arun
cării in aer a unei centrale electrice.

Popoarele arabe 
solidare cu R« A. Yemen

CAIRO. Agenția MEN anunță că 
la 23 ianuarie s-a întors la Sanaa, 
din călătoria făcută în țările arabe, 
ministrul apărării al Republicii Ara
be Yemen, generalul de brigadă Ab
dallah Gazilan. La sosire în orașul 
Sanaa, Gazilan a declarat că popoa
rele țărilor arabe, pe care le-a vi
zitat, sprijină pe deplin revoluția 
yemenită și sînt hotărîte să acorde 
ajutor poporului Republicii Arabe 
Yemen.

Consiliul de Miniștri al 
a hotărît constituirea 

speciale pentru apărarea

SANAA.
Yemenului 
unei forțe 
frontierelor. Această forță va avea
drept sarcină, în afară de apărarea 
frontierelor țării împotriva agreso
rilor străini, lupta împotriva contra
bandiștilor și efectuarea unui con
trol permanent al mărfurilor care 
Intră sau ies din țară.

MOSCOVA. în capitala U.R.S.S. 
au luat sfîrșit tratativele în proble
ma participării cargoboturilor sovie
tice în transportul de mărfuri pen
tru Republica Cuba în anul 1963. 
Tratativele s-au desfășurat între 
delegația cubană, condusă de minis
trul comerțului exterior al Republi
cii Cuba, Alberto Mora Beserra, și 
o delegație a Ministerului Flotei Ma
ritime, condusă de Dmitri Zolotov, 
locțiitor al ministrului flotei mari
time. Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească și în 
spiritul înțelegerii reciproce.

înteresele și creează pericolul 
tulburare a liniștei publice în 
ponia”.

NEW YORK. După cum transmi
te din Ankara corespondentul agen
ției Associated Press, ministrul de 
război al Turciei, Ilhami Sancar, 
luînd cuvîntul în Medj lis, a decla
rat că „în prezent se desfășoară cu 
succes tratative între guvernele 
Turciei ?i Statelor Unite referitoare 
la înlocuirea din Turcia a rachete
lor „Jupiter” cu rachete de tip 
„Polaris“, ceea ce ar oferi N.A.T.O. 
un factor atomic de reținere mai e- 
ficient. Propunerea va fi prezentată 
spre examinarea Consiliului N.A.T.O. 
imediat după încheierea tratative
lor”.

LONDRA 24 (Agerpres). — Minis
terul Muncii al Marii Britanii a a- 
nunțat la 24 ianuarie că numărul șo
merilor englezi a crescut în ultimele 
45 de zile cu 248 474, atingînd cifra 
de 814 632. în prezent, se arată în 
comunicatul ministerului, 3,6 la sută 
din întreaga forță de muncă engleză 
nu are de lucru, față de 2,5 la sută 
în cursul lunii decembrie 1962.

Cifrele date publicității la Londra 
sînt, după cum transmite agenția 
Reuter, cele mai ridicate de la criza

economică din 1947 cînd numărul șo
merilor englezi a ajuns la 1 874 C00.

REPRESIUNI ÎMPOTRIVA 

ȚĂRANILOR ÏN SPANIA

După cum relatează agenția Franca 
Presse, la ordinul autorităților fran- 
chiste au fost trimisa detașamente de 
poliția împotriva locuitorilor localității 
Mazaricos din provincia La Coruna 
(Spania) cara s-au opus exproprierii mi
cilor lor loturi de pămtnf.

Politia a deschis focul, uclgînd un 
țăran șl rănind grav alțl trei. De ase
menea, politia a operat 13 arestări în 
rîndul țăranilor.

Din greșeală...

ALGER. La Alger se află o dele
gație oficială franceză condusă de 
Jean de Broglie, ministru de stat 
pentru afacerile algeriene. Delega
ția a avut, la 23 ianuarie, întrevederi 
cu primul ministru algerian, Ahmed 
Ben Bella, și ministrul de externe, 
Khemisti. Convorbirile sînt secrete. 
Potrivit agenției France Presse, ele 
sînt menite să „consacre în mod so
lemn” toate acordurile realizate în
tre cele două părți în ultimele două 
luni, referitoare la diferitele as
pecte ale colaborării franco-alge- 
riene prevăzute de acordurile de la 
Evian.

ROMA. Guvernul italian este de a- 
cord cu planul creării în cadrul 
N.A.T.O. a forțelor nucleare multila
terale, relatează agenția France 
Presse, referindu-se la comunicatul 
dat publicității după ședința din 24 
ianuarie a guvernului italian.

LONDRA. Guvernul Marii Britanii 
a anunțat la 24 ianuarie că este 
hotărît să depună toate eforturile 
pentru a obține continuarea tratati
velor cu privire la admiterea Angliei 
în Piața comună. Această declarație 
a fost făcută de ministrul adjunct al 
afacerilor externe, Edward Heath, 
conducătorul delegației britanice la 
tratativele cu Piața comună, în ca
drul ședinței Camerei Comunelor.

TOKIO. Ministerul Justiției al Ja
poniei a refuzat să elibereze vize 
reprezentanților organizațiilor de ti
neret din U.R.S.S., R. P. Chineză, 
R.D. Vietnam, R.P. Mongolă și din 
alte țări socialiste, invitați pentru a 
participa la lucrările Congresului al 
VIII-lea al Ligii Tineretului Demo
crat din Japonia, care se deschide la 
25 ianuarie la Tokio. Ca pretext, mi
nisterul a invocat un articol din le
gea cu privire la imigrare, care in
terzice intrarea în țară a persoane
lor a căror prezență „primejduiește

SUB llllHHÎit PROPAGANDEI OEICIAEE
La Paris s-au făcut și se fac e- 

forturi pentru ca „tratatul de co
laborare“ franco-vest-german sem
nat marți de cancelarul Adenauer și 
de președintele de Gaulle să fie pre
zentat — după cum a scris ziarul 
partidului guvernamental U.N.R. „La 
Nation“ — ca „un eveniment istoric 
de o importanță considerabilă care 
pune capăt unei rivalități seculare 
între poporul german și poporul 
francez“. Același ziar susține că „în 
spiritul ambelor guverne tratatul 
este... o etapă în construirea Euro
pei“ (în limbajul presei reacționare 
din Occident, această denumire se 
referă la o Europă occidentală do
minată de trusturi și pusă în slujba 
războiului rece și a cursei înarmă
rilor — N.R.).

Dar nu trebuie să zgîrii prea a- 
dînc etichetele acestei propagande, 
pentru a descoperi chiar în comen
tariile a numeroase ziare din Franța 
serioase îngrijorări cu privire la 
semnificația reală a tratatului fran
co-vest-german.

Mai multe ziare fac, cu drept cu
vînt, observația că prevederile cele 
mai minuțioase ale acestui tratat, 
care intervine într-un moment cînd 
popoarele cer tot mai insistent slă
birea încordării internaționale și în
făptuirea dezarmării generale, sînt 
cele ce se referă la colaborarea mi
litară dintre cele două țări. în tex
tul tratatului distribuit ziariștilor o- 
biectivele militare sînt astfel formu
late : „apropierea doctrinelor strate
gice ale celor două țări ; intensifica
rea schimburilor de personal între 
cele două armate ; organizarea acti
vității în comun în materie de ar
mamente și în pregătirea planurilor 
de finanțare“. După cum se arată în 
tratat, în baza acestui ultim punct 
va avea loc organizarea de manevre 
comune, fiecare partener va acorda 
celuilalt poligoane de instrucție pen
tru trupe etc.

în zilele care au premers sosirii 
lui Adenauer, unele ziare pariziene 
au scris că arma atomică franceză 
va fi în mod explicit exclusă, chiar 
în textul tratatului, din cadrul co
laborării franco-vest-germane. Cum 
însă o astfel de clauză nu figurează 
în tratat, una din primele întrebări 
puse purtătorului de cuvînt francez 
la conferința d'e presă ținută marți 
seara la Paris s-a referit tocmai la 
acest punct. Răspunsul acestuia — 
cum că ar fi fost inutil ca în tratat

colaborarea militară dintre cele două 
țări să fie limitată în mod expres la 
înarmarea convențională, deoarece 
Republica Federală Germană și-a 
luat în orice caz angajamentul de a 
nu poseda și fabrica arme atomice 
— nu a apărut convingător ziariști
lor prezenți. Mai aleș că în bună 
parte erau aceeași ziariști care asis
taseră la 14 ianuarie la conferința de 
presă a lui de Gaulle unde l-au auzit 
declarînd că „R.F.G. trebuie să spu-

Corespondența 
din Paris

nă ea singură ce dorește“ în ce pri
vește înarmarea — ceea ce a sunat 
ca o încurajare a pretențiilor Bonnu
lui la arma atomică. De altfel, în 
rîndul ziariștilor se afirmă că nu 
este exclus ca o clauză secretă a 
tratatului franco-vest-german să 
prevadă accesul militariștilor d'e la 
Bonn la depozitele atomice ale Fran
ței. Ziarele au publicat de altfel de
clarația deputatului englez William 
Warbey, care se referă tocmai la 
existența unui astfel de acord se
cret privind colaborarea franco- 
vest-germană în domeniul producției 
armei nucleare și a mijloacelor de 
transportare a acesteia la țintă. în 
cercurile politice și de presă clin 
Paris predomină părerea că, dacă a- 
ceste presupuneri sînt reale, răspun
derea pe care ?i-a asumat-o guver
nul francez față de cauza păcii și 
față de înseși interesele Franței este 
dintre cele mai grave.

Mai multe ziare consideră că prin 
acest tratat Franța și-a legat mîinile 
în ce privește politica sa externă, in
clusiv în probleme atît de impor
tante cum sînt problema Berlinului 
occidental și reglementarea pașnică 
cu Germania. O indicație în acest 
sens este însuși faptul că în tratat 
s-a stipulat că el „se extinde asu
pra Berlinului occidental’ — deși a- 
cest teritoriu nu aparține nici unuia 
dintre semnatari. „Le Populaire’ 
scrie că „Germania occidentală va 
moșteni problemele franceze, in
clusiv cele din Africa, iar Fran
ța problemele germane, printre a- 
cestea cele legate de frontierele 
din est“. Sub titlul „De Gaulle

și Adenauer au semnat tratatul 
care înlănțuie Franța și Germa
nia revanșardă”, „l’Humanité" ex
pune și mai clar această idee: „In 
realitate, scrie ziarul, în axa Bonn — 
Paris ca în orice bloc al statelor ca
pitaliste, partenerul cel mai puter
nic — în cazul de față Germania oc
cidentală — determină în cele din 
urmă orientarea alianței. în aceste 
condiții, „cooperarea organică" a ar
matei franceze și a Bundeswehrului 
și renunțarea la orice inițiativă in
dependentă în politica externă, la 
care de Gaulle a subscris, pot să 
atragă consecințe de temut pentru 
țara noastră".

Reacția francezului mijlociu față 
de noua alianță și față de riscurile 
ei se oglindește în cele mai diferite 
ziare de aci. Referindu-se la trecu
tul relațiilor franco-germane, „Com
bat“ scrie : „Pentru mulți va fi to
tuși greu de uitat. Pentru alții va 
stărui neîncrederea în fața cooperării 
statelor majore a căror tradiție era 
de a rumega bătăliile pierdute pen
tru a pregăti revanșele". Influentul 
ziar „Le Monde” recunoaște că „pînă 
la a vedea în documentul semnat 
marți ruptura definitivă cu un tre
cut de rivalități și începutul unei 
ere noi, mai este o marjă". Pînă 
și ,,L’Aurore”, unul din ziarele pari
ziene cele mai reacționare, a publi
cat tratatul sub următorul titlu care 
are o valoare de avertisment: „Do
rim ca aceasta să nu devină punctul 
de plecare al unei aventuri primej
dioase“. Față de pulsul opiniei pu
blice franceze, oglindit și în aceste 
citate de presă, apare îndreptățită 
părerea unor ziare ca „Libération“ 
care văd în tratatul cu Germania 
lui Adenauer „o alianță a marilor in
dustriași și a statelor majore... pen
tru care popoarele nu înseamnă ni
mic".

Ziarele acordă totodată o deose
bită atenție celei de-a doua teze a 
propagandei oficiale că tratatul „este 
menit să deschidă calea unei Europe 
(occidentale) unite”. In legătură cu 
aceasta ziarul de dreapta „Le Figa
ro“ face observația că 
coincidență supărătoare
este atins chiar în momentul în care 
edificarea europeană (în sensul mai 
sus menționat — N. R.) trece prin 
grave dificultăți“. Intr-adevăr, tra
tatul franco-vest-german a fost sem
nat la scurtă vreme după ce diver

„printr-o 
obiectivul

TOKIO. Un avion american a lan
sat la 24 ianuarie „din greșeală“ o 
bombă asupra satului Mawatari, si
tuat la 60 de mile nord-est de Tokio. 
Bomba a căzut deasupra unei clă
diri care a fost distrusă. Nu s-au în
registrat victime întrucît clădirea era 
neocupată.

Din nou despre basmul
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Să prinzi dintr-o da
tă doi iepuri constituie 
o performanță chiar și 
pentru businessmenii 
americani, mai ales 
cînd e vorba de li
chidarea „pericolului" 
de greve și ridicarea 
productivității muncii. 
Nu este deci de mira
re că mai marii cor
porației „American 
Motors" și-au frecat 
cu mulțumire mîinile 
privind contractul co
lectiv pe care abia se 
uscaseră semnăturile 
reprezentanților sindi
catului unificat al 
muncitorilor din indus
tria de 
(condus 
Reuther, 
ca boss
care te poți înțelege“).

Rezultatul „înțele
gerii" dintre conducă
torii lui „American 
Motors“ și asemenea 
lideri sindicali s-a 
concretizat la primul 
salariu : 27 000 de
muncitori ai firmei 
au descoperit că de
veniseră peste noapte 
„capitaliști populari“ : 
fiecare dintre ei a pri
mit cite un certificat 
de culoare verde ca
re atesta că este po
sesorul cîtorva ac-

țiuni „American Mo
tors". Deși valoarea 
acțiunilor nu depășea 
pentru fiecare salariat 
suma de cîțiva dolari, 
patronii sperau că în 
schimb vor căpăta 
muncitori care, 
„proprietari" ce 
devenit, nu vor

ca 
au 

mai

NOTÀ EXTERNĂ

automobile 
de Walter 

binecunoscut 
sindical „cu

formula nici o reven
dicare.

Crainic fidel al in
tereselor marilor mo
nopoluri, revista .U.S. 
News and World Re
port" s-a grăbit chiar 
să popularizeze „ex
periența înaintată" a 
patronilor de la „A- 
merican Motors". Dar 
pînă și o 
atît de 
n-a putut 
ascunde 
muncitorii
în capcană și își dau 
prea bine seama că
ror interese slujește a- 
ceastă nouă manevră 
a „fraților capitaliști". 
Iată cîteva din răs
punsurile cele mai 
grăitoare pe care re
porterii revistei le-au

publicație 
reacționară 
întru totul 
faptul că 
n-au intrat

primit do la muncito
rii întrebați :

— Carl Norman, de 
la secția vopsitorie : 
„Rezultatul este că noi 
am cedat din pozițiile 
noastre în negocierile 
cu patronii. Nu sînt 
deloc convins că pri
mim mai mult decît 
pierdem".

— Anthony Cianelli, 
care montează ușile 
la caroserii : „Munci
torii noștri nu au 
încredere în toată a- 
ceastă afacere. Păre
rea lor este că la în
cheierea contractului 
mai mult au pierdut 
decît au cîștigat".

— Donald Meyre, 
tînăr muncitor : „Păre
rea mea este că noi 
am fi avut un folos 
mai mare dacă am fi 
luptat pentru majora
rea salariilor. Asta 
mi-ar fi plăcut mai 
mult".

Răspunsurile de mai 
sus, reflectînd păre
rea ,proaspeților ca
pitaliști populari", do
vedesc că muncitorii 
americani nu sînt nici 
pe departe 
naivi pe cit 
monopoliștii.

atît de 
ar dori-o

S. L.

în ciuda presiunilor exercitate de 
patroni și autorități, muncitorii tipo
grafi de la nouă ziare newyorkeze 
continuă să se afle în grevă de 48 
de zile. Miercuri, din însărcinarea 
președintelui Kennedy și a ministru
lui muncii Wirtz, Pierre Salinger, pur
tătorul de cuvînt al Casei Albe, a 
sosit la New York pentru a participa 
la tratativele în vederea reglemen
tării grevei. în fotografie : O de
monstrație a muncitorilor tipografi 
aflați în grevă.

ITALIA

In Ifal'a continuă puternice acțiuni 
revendicative ale muncitorilor în spri
jinul cererilor de mărire a salariilor 
și îmbunătățire a condițiilor de mun
că. La 24 ianuarie, 40 000 de munci
tori din minele de cărbuni, sulf și mi
nereuri au declarat o grevă de 43 
de ore după ce tratativele privitoare 
la încheierea unui nou contract de 
muncă au eșuat.

FRANȚA

La chemarea luluror sindicatelor, cei 
8 000 de muncitori ai arsenalului din 
Brest, precum și muncitori din între
prinderile de construcție și metalurgi
ce au încetat lucrul în semn de pro
les* împotriva concedierilor hotărîfe 
la arsenal.

FINLANDA

gențele dintre aliații occidentali au 
răbufnit atît de puternic la Bru
xelles, ca urmare a faptului că 
Franța s-a opus în mod răsunător și 
fără să țină seama de poziția parte
nerilor ei din Piața 
rii Angliej în acest

La Londra, ziarul 
astăzi a scris, după 
presa de după-amiază : 
acest tratat are ca scop dominarea 
celor șase și a Europei occidenta
le ?“. Oficiosul conservator englez 
„Daily Telegraph“ a mers și mai de
parte : „îndepăriînd Anglia <le Eu
ropa, a scris ziarul, generalul de 
Gaulle urmărește în realitate să în
depărteze America de Europa“. Alte 
ziare engleze se referă la jocul și 
mai nuanțat al lui Adenauer care, 
urmărind propriile sale 
angajează într-o alianță 
dar promite totodată să 
cu S.U.A. în privința 
„forței nucleare multilaterale“ 
N.A.T.O. și să sprijine candidatura 
Angliei la Piața comună.

Oamenii iubitori de pace din Fran
ța privesc tratatul franco-vest-ger
man ca o nouă combinație agresivă ; 
în același timp, ei sînt conștienți și 
de slăbiciunile multiple ale unor a- 
semenea alianțe, principalul izvor de 
slăbiciune stînd în contradicția din
tre telurile acestor alianțe și voința 
de

comună, intră- 
blob economic.
„Guardian“ de 
cum relatează

„Nu cumva

scopuri, se 
cu Franța, 
colaboreze 
organizării 

a

pace și securitate a popoarelor.
TUDOR VORNICU

Ciocniri între demonstranți 
și poliție la Caracas

CARACAS. La 23 ianuarie, la Ca
racas, capitala Venezuelei, a avut loc 
o mare demonstrație cu prilejul ani
versării a cinci ani de la răsturna
rea dictaturii lui Perez Jimenez. în 
urma ciocnirilor care au avut loc în
tre poliție și demonstranți, anunță 
agenția Associated Press, două per
soane au fost ucise și °.lte 29 rănite.

La 23 ianuarie, în Finlanda a fost 
declarată o grevă parțială a muncito
rilor care, potriv't relatărilor presei, 
va cuprinde zece mii de persoane. 
Sindicatele muncitorilor constructori și 
pietrarilor 
membri 
protest 
patroni 
jorarea
contracte colective.

care numără 55 000 de 
au declarat grevă în semn de 
împotriva respingerii de către 
a cererilor cu privire la ma- 
salariilor și încheierea de noi

Scopul călătoriei lui Herter 
în Europa

BRUXELLES 24 (Agerpres). — La 
25 ianuarie, fostul secretar de stat al 
S.U.A. din timpul administrației re
publicane, Christian Herter, căruia 
președintele Kennedy i-a dat misiu
nea de a purta, potrivit agenției 
Reuter, „convorbiri preliminare tra
tativelor cu Comunitatea Economică 
Europeană în vederea reducerii ba
rierelor comerciale", sosește la Bru
xelles. Herter a dezvăluit fără ocol 
sensul călătoriei pe care o întreprin
de în Europa occidentală în depozi
ția făcută în fața unei comisii sena
toriale, unde a declarat că „noile ba
riere vamale ridicate de Piața co
mună împotriva exporturilor ameri
cane provoacă o mare neliniște în 
S.U.A.“. Herter va încerca să pregă-

occidentală

Proiecte de stemă pentru axa Bonn—Paris

Proiect vest-german Proiect francez
Desen de EUGEN TARU

tească terenul pentru ca S.U.A., aso- 
ciindu-se Pieței comune, să o poata 
patrona direct, împunînd propriile 
lor produse, spre nemulțumirea par
tenerilor vest-europeni.

Prezența lui Herter la Bruxelles 
într-un moment cînd reluarea trata
tivelor privitoare la aderarea Angliei 
la Piața comună este pusă sub sem
nul întrebării nu poate fi apreciată 
ca o simplă coincidență. Poziția 
S.U.A. de a sprijini punctul de ve
dere englez în detrimentul Franței 
a fost expusă cu claritate în mod ofi
cial. Corespondentul din Washington 
al agenției Associated Press relata 
că „strategii americani subliniază că 
făurirea unei axe Paris — Bonn, din 
care Anglia este exclusă, și care este 
izolată de restul lumii (occidentale —- 
n.r.) ar intra în conflict cu țelurile 
S.U.A.“, iar corespondentul agenției 
Reuter transmitea că „cercurile ofi
ciale americane au arătat că S.U.A. 
continuă să susțină cu fermitate po
litica de încurajare a intrării Angliei 
în Piața comună“. Tocmai poziția 
S.U.A. reprezintă principalul factor 
care încurajează pe ceilalți membri 
ai Pieței comune să exercite, la rîn- 
dul lor, presiuni asupra Franței pen
tru a ceda în fața punctului de ve
dere conjugat anglo-american.

Vrînd să dea întreaga greutate 
punctului de vedere al guvernului a- 
merican, președintele Kennedy a a- 
dresat lui Jean Monnet, considerat 
„părintele integrării“ vest-europene, 
o scrisoare de salut care a fost citită 
de subsecretarul de stat. George 
Ball, la o festivitate de înmînare a 
unui premiu oaspetelui francez, care 
a avut loc la New York. Comentînd 
conținutul scrisorii, agenția U.P.I. re
lata: „Președintele Kennedy s-a ali
niat de partea adversarilor politici 
ai președintelui de Gaulle în proble
ma aderării Angliei 
mună“.

la Piața
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