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Astăzi, alegeri ie depatafi in sfaturile populare 
è ale orașelor raionale și ale eotnunefar

La cargouri — un ciclu 
de fabricație mai redus

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — Serviciul tehnolog- 
șef de la Șantierul naval Galați a elaborat o teh
nologie de fabricație îmbunătățită pentru cargouri. 
Noua tehnologie împarte executarea vasului în 4 
grupe de lucrări pe blocsecții, ceea ce permite fo
losirea întregii capacități de producție a atelierelor 
de pe șantier, încă de la începutul montării vasului 
pe cală. Blocsecțiile asamblate sînt completate cu 
armături și instalații aferente vasului, ceea ce dă 
posibilitate atelierelor să-și eșaloneze judicios lu
crările pe întreaga perioadă de execuție.

Această tehnologie îmbunătățită de execuție a 
cargourilor permite să se scurteze ciclul de fabri
cație a cargoului în șantier cu circa 150 de zile.

Comunele si orașele raionale de pe întreg cu
prinsul țării sint învestmântate astăzi în haine 
sărbătorești. Milioane de alegători — țărani colec
tiviști și mecanizatori, lucrători ai gospodăriilor de 
stat și agronomi, învățători și medici, gospodine, 
oamenii muncii din întreprinderile și instituțiile 
din orașele raionale — vor vota, într-o atmosferă 
plină de însuflețire, candidații Frontului Democra
ției Populare, gospodari de nădejde ai treburilor 
obștești.

Alegînd deputății in sfaturile populare ale orașe
lor raionale și ale comunelor, masele de cetățeni își 
manifestă și cu acest prilej deplina adeziune față 
de politica partidului și guvernului, în care văd 
propria lor politică, exprimîndu-și hotărîrea de a-și 
închina toate forțele, toată capacitatea creatoare, 
înfăptuirii mărețului plan de desăvârșire a con
strucției socialiste, trasat de cel de-al IlI-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Român.

Minări de a fi cetățeni ai unei țări libere și în
floritoare, de a se bucura de marile drepturi și 
libertăți, asigurate de regimul democrat-popular, 
încrezători în viitorul luminos al patriei socialiste, 
oamenii muncii din orașele raionale și din comune 
își dan din toată inima voturile candidaților Fron
tului Democrației Populare.

Alegători din orașele raionale și din comune !
Cu toții la vot ! Votați candidații Frontului De

mocrației Populare !

Mii de formații de cintece și dansuri 
în mijlociii alegătorilor

Pretutindeni în țară, mii de formații artistice de 
amatori, echipe de dansuri, tarafuri, brigăzi artis
tice de agitație precum și actori ai teatrelor de stat 
din regiuni, vor prezenta astăzi în comunele și ora
șele raionale, bogate programe dedicate alegerilor.

• Peste 1 400 formalii 
artistice de amatori din 
satele regiunii Galați 
vor fi astăzi în mijlo
cul alegătorilor. Ele și- 
au îmbogățit repertoriile 
cu noi piese inspirate 
din culegerile de texte 
puse la dispoziție de 
casa regională a creației 
populare. De aseme
nea, pe scenele că
minelor culturale și la 
secțiile de votare vor fi 
prezente aproape 150 de 
formații artistice de a- 
matori ale sindicatelor, 
precum și brigăzi de 
actori ai teatrelor de 
stat din Galați și Brăila, 
teatrului muzical și or
chestrei de stat din Ga
lați.

In perioada premer
gătoare alegerilor, a- 
ceste formații au pre
zentat în comunele șl 
satele regiunii și în ora
șele raionale aproape 
4 000 de spectacole.

• Formații artistice 
sindicale din întreprin
derile și instituțiile re
giunii Iași își vor da 
concursul la frumoasele 
programe de pe scenele 
căminelor culturale să
tești. Printre acestea se 
află brigăzile artistice 
de agitație de la Atelie
rele ..Nicolina“ din Iași, 
formațiile artistice de la 
Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad, echipele de tea
tru, de cor și dansuri, 
orchestra, precum și 
trei brigăzi artistice de 
agitație de Ia clubul 
muncitoresc C.F.R. Paș
cani.

In luna februarie, pro
gramele prezentate la 
căminele culturale să
tești de formațiile artis
tice sindicale din re
giunea Iași au fost vi
zionate de aproximativ 
50 000 de persoane.

Produse refractare 
de calitate superioară

La furnalul nr. 5 de 700 
mc de la Hunedoara a în
ceput zilele acestea recon
strucția primului cauper 
(agregat pentru preîncălzi- 
rea aerului necesar elabo
rării fontei). La grătarele 
cauperului se folosesc ma
teriale rebacfare de un pro
fil nou, tip fagure. Acestea 
perm;t creșterea suprafeței 
specifice de încălzire cu 50 
'a sută fafă de vechile pro
file de materiale refractare

și mărirea temperaturii ae
rului de insuflare în furnal 
cu 250 grade Celsius. Se 
va reduce astfel la acest 
agregat consumul de cocs 
și va crește producția de 
fontă.

Noul tip de material re
fractar este produs de fa
bricile „Vulturul" Comarnic, 
„Pleașa''-Ploieșfi și „Răsări- 
tul''-Brașov, reconstruite și 
modernizate în ultimii ani. 

(Agerpres)

Sate electrificate
In comuna Maltezi, raionul Fetești, 

s-au terminat lucrările de electrifi
care. In cursul zilei de 2 martie 
această comună a fost racordată la 
sistemul energetic national, împreu
nă cu cele două sate Stelnica și Re- 
tezatu. în munca de electrificare 
au adus un aport deosebit munci
torii și tehnicienii de la I.R.L.E.B. 
București.

Premiere
Sîmbătă seara a avut loc, în sala 

Circului de stat din Capitală, pre
miera spectacolului ,,Circul Slavia“, 
prezentat de artiști ai Circului de 
stat din R. S. Cehoslovacă.

In program sînt înscrise dresuri de 
urși albi și de lei, diverse evoluții 
acrobatice, numere muzicale, co
mice și altele. Artiștii circului ceho
slovac. . care se află pentru a patra 
oară în turneu în tara noastră, vor 
prezenta în Capitală 30 de spec
tacole. *

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri seară secția română a Teatru
lui de stat din Tg. Mureș a prezen
tat în premieră comedia „Jocul de-a 
vacanța" de Mihail Sebastian.

Piesa, pusă în scenă în regia lui. 
Mihail Paxino, interpretată de Va
lentino Dain, Anca Roșu, Nae Floca- 
Acileni Mihail Dobrea, s-a bucurat 
de succes.

Votul nostru — candidaților F. D. P.
ANTON BLIDARU 

colectivist, G.A.C. Jebel, 
regiunea Banat

De fiecare da
tă, alegerile de 
deputați în sfa
turile populare 
comunale sînt 
un prilej să so
cotim ce realizări am obținut și 
să discutăm ce trebuie să mai fa
cem noi, cetățenii, împreună cu 
deputății noștri pentru mai buna 
gospodărire a comunei incit traiul 
nostru să fie tot mai îmbelșugat. 
Și trebuie să arăt că noi, locuitorii 
comunei Jebel, din regiunea Banat, 
avem cu ce ne minări.

De la alegerile din 1961 și pînă

conducerea tre
burilor, comunei 
am ales din mij
locul nostru oa
meni vrednici 
care își pun la

inimă interesele obștești.
Candidații Frontului Democrației 

Populare în alegerile de deputați 
în sfatul popular al comunei noas
tre sînt oameni vrednici, cu price
pere și dragoste de muncă pentru 
întărirea gospodăriei colective, 
pentru buna gospodărire a comu
nei. Iată de ce le dau din toată 
inima votul meu.

Expoziții
SUCEAVA (co

resp. „Scînteii"). — 
In sălile muzeului 
din Suceava s-a des
chis ieri o expoziție 
de pictură și grafică 
care cuprinde 100 
de lucrări.

Lucrările înfăți
șează chipuri de 
fruntași în produc
ție, aspecte ale nou
lui peisaj industrial 
al regiunii.

Tot cu acest pri
lej s-a deschis și ex
poziția de fotografii 
intitulată : „Regiu
nea Suceava In pli
nă dezvoltare".

Cinematografe 
noi

PITEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). — în 
cursul lunii fe
bruarie, în regiu
nea Argeș au fost 
înființate în me
diul rural încă 7 
noi cinematografe 
în comunele Vlă- 
dești, Zlătărei, Ali- 
mănești, Căldăra- 
ru, Corbșori etc.

Copii ai muncitorilor Fabricii de 
confecții și tricotaje București pregă
tesc daruri pentru mamele lor de Ziua 
internațională a femeii.

Consfătuire a fruntașilor 
în cultura porumbului

BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — La 
Brăila a avui loc consfătuirea regiona
lă privind cu'tura porumbului, organi
zată de consiFul regional agricol. Di
rectori' și ingineri; din gospodăriile de 
stat, președinții, inginerii și brigadierii 
din gospodă-iile colective, fruntași în 
cultura porumbului, și-au împărtășit cu 
acest prilej experiența căpătată în anul 
1962. Pe marginea materialului prezen
tai din oartea stațiuni' experimentale 
agricole din Brăila s-a făcut o amplă 
analiză a rezultatelor obținute în anul 
trecut în cultura porumbului și s-au 
scos în evidență posibilitățile de spo
rire a producției în acest an.

Pregătiri de primăvară
ORADEA (coresp. „Scînteii”). — In 

regiunea Crișana se desfășoară în aceste 
zile acțiunea de îngrijire și de stropire 
a pomilor fructiferi. Plnă în prezent au 
șl fost stropiți peste 342 000 de pomi. Nu
mai în raioanele Beiuș și Șimleu această 
importantă lucrare de întreținere a fost 
aplicată Ia aproape 150 000 de pomi fruc
tiferi.

In regiune se desfășoară în ritm in
tens lucrările de desfundare a terenuri
lor destinate plantării viței de vie. Din 
cele aproape 380 de ha pregătite pentru 
plantarea de vii, 113 ha au fost desfun
date numai în raionul Ineu.

Unitățile agricole socialiste producă
toare de legume din regiune au terminat 
încheierea contractelor cu beneficiarii. 
Pentru oamenii muncii din orașele re
giunii se vor produce în acest an legume 
și zarzavaturi pe o suprafață de 6 147 ha,

(Foto : M. Cioc)

Complexe și unități comerciale noi

acum, gospodă
ria colectivă s-a 
întărit și dezvol
tat, iar venituri
le noastre, ale 
colectiviștilor, au 
crescut. De exem
plu, gospodăria 
are acum ferme 
cu 880 de tauri
ne — de două 
ori mai mult de- 
cît avea cu doi 
ani în urmă — 
1 280 oi, 900 
porci.

Dar fiecare 
dintre noi se 
mîndrește și cu 
realizările care 
au schimbat fața 
comunei și fac 
viața noastră 
mai frumoasă. In 
acești doi ani 
ne-am electrifi
cat comuna, am 
pavat șoseaua și 
am făcut o fîntî- 
nă arteziană care 
ne înlesnește a- 
provizionarea cu 
apă. De aseme
nea. plantăm 
pomi fructiferi 
pe ulițe etc. Toa
te aceste reali
zări se datoresc 
și faptului că la CANDIDAȚI! F.D.P.

'Astăzi votez 
pentru prima 
oară în viață. 
Mă încearcă un 
sentiment de 
bucurie că mă 
număr și eu printre cetățenii ma
jori, că mă folosesc de marile drep
turi și libertăți asigurate oamenilor 
muncii de regimul democrat-popu
lar.

In urmă cu cîteva zile, parti- 
cipînd la o întîlnire cu candidații 
F.D.P. am avut prilejul să ascult 
din nou depănîndu-se amintiri 
despre alegerile de altădată, des
pre viața grea pe care au dus-o 
muncitorii și țăranii pe vremuri. Și 
ascultîndu-i pe vorbitori, m-am 
gîndit, firesc, ce curs ar fi luat 
viața mea în acele timpuri demult 
apuse. Rămasă de mică orfană, aș 
fi ajuns de bună seamă în rînduri- 
le marii armate a șomerilor, a ce
lor asupriți și exploatați.

Sînt nespus de fericită că vîrsta 
mea este aceeași cu a libertății pa
triei. Lucrez ca bobinatoare la mo
derna filatură de in și cînepă din 
Fălticeni și simt ajutorul și pre
țuirea tovarășilor mei de muncă.

★

De peste 32 de 
ani muncesc în 
comuna aceasta 
de pe valea Tîr- 
navei Mici. Stau 
adesea și mă 
gîndesc ce a fost altădată Sîngeor- 
giu de Pădure, ce viață duceau lo
cuitorii săi. Era o așezare rurală, ca 
toate celelalte din Romînia de ieri: 
case sărăcăcioase, ulițe prăfuite, 
lipsită de orice așezămînt de cul
tură ; oamenii erau buni doar pen
tru munca prost plătită la pădure 
sau pe pământurile grofilor și mo
șierilor.

Adeseori le povestesc copiilor 
toate acestea, imaginile din trecut 
comparîndu-le cu realizările minu
nate de acum obținute sub înțe
leaptă conducere a partidului.

ELENA BOSÎNCEANU 
muncitoare la filatura de In 

și cînepă din Fălticeni

RACZ CAROL 
învățător, corn. Sîngeorgiu 

de Pădure, raionul Tg. Mure;

Timpul liber pot 
să mi-l petrec în 
mod plăcut și fo
lositor la biblio
tecă sau la club, 
pe scenă, căci am 

îndrăgit 'munca artistică. Intr-un 
cuvînt, trăiesc o viață plină 
de bucurii, la fel ca toți tinerii din 
patria noastră, înconjurați de grija 
părintească a partidului.

Plimbîndu-mă pe străzile Fălti- 
ceniului, văd cît de multe s-au 
înfăptuit în anii puterii populare. 
Aș vrea să amintesc înainte, de 
toate de combinatul forestier, de 
filatura unde muncesc ' și. eu, 
de alte numeroase întreprinderi 
locale. In vechiul peisaj al ‘ora
șului s-aut ivit blocurile noi., cu 
ferestre mari, luminoase ; străzile 
nu mai sînt cufundate în beznă, 
s-au executat numeroase lucrări de 
modernizare a lor. L'a realizarea' a- 
cestor lucrări și-du adus contribu
ția și numeroși cetățeni, în frunte 
cu deputății. Șirul acestor înfăp
tuiri va spori în anii care vin.

Prezentîndu-mă în fața. urnelor, 
voi vota cu bucurie și încredere 
deplină. candidații F.D.P.

★

'Altfel arată a- 
cum comuna, al
tele sînt rosturi
le oamenilor ei 
S-au înăltat la 
noi, în anii re

gimului democrat-popular, nume
roase construcții : policlinica, ma
ternitatea. căminul cultural, patru 
magazine moderne, un restaurant.

Oamenii au format o mare gos
podărie colectivă. în cadrul căreia 
români și maghiari muncesc în
frățiți pe drumul bunăstării și bel
șugului.

Pentru toate cite s-au făcut și se 
vor face voi vota alături de toți ce
tățenii comunei, cu toată dragostea 
și încrederea candidații F.D.P.

Odată cu noile blocuri 
și edificii social-culturale, 
se dezvoltă continuu și re
țeaua comercială. Se con. 
struiesc pe suprafețe tot 
mai mari magazine, com
plexe și centre comer
ciale.

In anul 1962 s-au des
chis peste 1 000 de noi uni
tăți comerciale. La parte
rul blocurilor abia ridica
te, ca și în clădiri special 
construite, au fost amena
jate magazine și unități 
de alimentație publică pe 
o suprafață de peste 69 000 
mp. Bucureștiul, Brașovul, 
Timișoara, lașul, Clujul, 
Bacăul, Oneșliul, Hune
doara, Piteștiul, Cisnădia, 
Călanul. Valea Sadului — 
iată numai cîteva din cen
trele în care au intrat în 
funcțiune anul trecut spații 
comerciale moderne.

Anul acesta vor fi date 
în folosință noi. unități și 
va începe construcția altor 
suprafețe • comerciale.

Vă prezentăm doar cîte
va din lucrările în curs de 
execuție în unele centre 
ale tării,

IAȘUL — bătrînul oraș 
moldovenesc — va conti
nua' să-și extindă rețeaua

comercială. Se termină în 
1963 un complex la parte
rul noilor blocuri: maga
zin alimentar cu autoser
vire, unități de pîine, le- 
gume-fructe etc. Tot în 
anul în curs. în cartierele 
Dimitrie Cantemir, 23 Au
gust, T. Vladimirescu și 
Avram Iancu încep lucră
rile de construcție a 4 noi 
complexe comerciale care 
își vor deschide porțile în 
1964.

REȘIȚA se va îmbogăți 
în 1963 cu un complex co
mercial în cartierul Mo- 
roasa și cu un alt com
plex în cartierul 23 August. 
Ele vor cuprinde: unități 
alimentare, magazine cu 
autoservire, bufete, atelie
re de prestări de servicii 
etc.

LA CLUJ ȘI TURDA vor 
fi date în folosință pînă la 
sfîrșitul lui 1963 cîte un 
complex comercial, cuprin- 
zînd magazine cu profil 
diferit.

LA BAIA MARE, la par
terul noilor blocuri din 
strada 6 Martie vor intra 
în funcțiune numeroase 
unități comerciale: alimen
tare, magazine cu autoser

vire, bucătărie de bloc, 
magazine de mobilă, radio 
și televizoare.

IN CAPITALA spațiul co
mercial va fi extins cu 
14 090 mp. (Se vor deschi
de unități la parterul noi
lor blocuri și în complexe 
separate, grupate mai a- 
les pe următoarele artere: 
șoseaua Giurgiului, Mihai 
Bravu-Vergului-Obor, Bd. 
1 Mai și altele). Din tota
lul de 14 090 mp, un spa
țiu comercial de 7 090 mp 
va fi dat în folosință pînă 
la 3fîrșitul semestrului I, 
iar restul pînă la sfîrșitul 
anului.

LITORALUL deține și în 
acest an un loc de frunte 
în.atenția comerțului. Păs- 
.trînd linia 6uplă, elegantă 
a întregii arhitecturi a sta
țiunilor, vor apare pe ma
lul mării noi unități spa
țioase.

In Techirghiol, Costi- 
nești. Mangalia, Eforie se 
vor construi felurite unități 
comerciale: de desfacerea 
articolelor de plajă și ca
dourilor, centre de răcori
toare, de fructe, tutun etc. 
Linia lor elegantă și colo

ritul plăcut al maselor 
plastice, care constituie 
materialul de construcție, 
se vor armoniza cu noua 
înfățișare a litoralului.

La Mamaia se va extin
de rețeaua comercială și 
în îpecial va crește nu
mărul unităților de ali
mentație publică. Aici, 
după cum se știe, ee con
struiește și un club-bar. O 
clădire de beton și sti
clă cu două nivele : par
terul care va găzdui clu
bul, iar etajul — barul. In
trarea în clădire se va 
fade dinspre faleză, pe o 
scară largă, ce va traver
sa o oglindă de apă. Din 
holul spațios și primitor se 
va putea intra în club, iar 
o scară interioară liberă, 
în spirală, va duce la bar.

Unitățile ce vor intra în 
funcțiune în orașele țării 
vor fi înzestrate cu utilaje 
moderne — instalații fri
gorifice, robot de bucătă
rie și altele — cu mobilier 
nou și numeroase autove
hicule adaptate nevoilor 
comerțului, care vor asi
gura buna deservire a 
cumpărătorilor.

D. MINCULESCU

Unul din noile magazine de pe șoseaua Ștefan cel Mare din Capitală
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în-

Tineni care urmează cursurile Centrului

de 
de

maldăr 
trimisă

conduce pașii spre bi- 
cu ferestre mari, îndărătul că- 
văd chipuri luminate de inspi- 
succes, laolaltă cu fețe preo- 
parcă severe, adîncite încă în

îJMWqSli ții
/-a|i întrebat, vreodată, cum se

W înfiripa, cum se naște, un pro
dus nou, oricare ar fi el : un strung, 
o mașină sau un motor ? O asemenea 
întrebare v-ar 
rourile 
rora se 
ra|ie și 
cupafe, 
căutare.

De aici începe fotul. Aici se află 
producția, la izvoarele ei. Ceea ce 
iasă în urmă creionul, pe foaia ima
culată de calc, se va transforma mîine 
în strungul, mașina sau motorul cu di- 
mensiun: concrete și în relief, care ies 
pe bandă de la montaj și se duc apoi 
pe drumuri de fier și de piatră în 
patru colțuri de țară.

Inginerul Varlaam Balmuș așa spune : 
„Noi, proiectanții, facem într-un fel o 
muncă de pionierat". împreună cu co
laboratorii săi, el este autorul proiecte
lor unuia din multele electromotoare 
asincrone care se fabrică în serie la 
uzina „Electroprecizia“ din Săcele : 
motorul de 4 kW cu 1 500 iure/minuf.

A muncit cîfiva ani în sectoarele de 
producție. Aceasta l-a ajutat mult, mai 
tîrziu, la pro:ectări, cînd trebuia să cu
noască bine posibilitățile uzinei la ale
gerea ce'ei mai potrivite soluții de con
strucție a mașinilor noi sau asimilate. 
Nu-i un om vîrslnic. Pare că se apropie 
abia de treizeci de ani. înalt, cu un aer 
parcă visător, cu o construcție robustă 
— întreaga-i înfățișare dovedește spor
tivul, omul excursiilor — ceea ce de 
tapf și este — ca un fel de a doua 
pasiune care îi umple timpul liber.

L-a chemat înfr-o vreme constructo- 
rul-șef în biroul lui unde, pe un pos
tament de-a lungul peretelui, stau rîn- 
duile mostre ale principalelor produse 
fabricate în uzină. „Am primit dispo
ziția să începem proiectarea motorului 
de 4 kW". Spunîndu-i 
structorul-șef îi întinse 
nul tehn:c al uzinei în 
tema de proiectare.

Inginerul Varlaam Balmuș, proiec- 
lant-șef, omul care avea să însoțească 
noul produs de la geneză pînă la 
poarta uzinei și chiar dincolo de ea, 
în exploatare, luă planul tehnic și in
tră în sala lungă a planșetelor. Citi 
o dală și încă o dată scurta expunere 
de motive. în fabricația curentă a uzi
nei erau electromotoare de puteri mult 
distanțate : de la cel de 2,8 kW se 
trecea direct la 4,5 kW. Constructorii 
de mașini cereau să se „strîngă" a- 
ceastă gamă, să se fabrice electromo
toare de puteri mai apropiate, cores
punzătoare cerințelor industriei. Moto
rul de 4 kW corespundea acestor ce
rințe. Condiții ; reducerea greutății 
specifice a motorului ; ridicarea indi
cilor funcționali și de exploatare ; mic
șorarea dimensiunilor de qabarif. 
Punct, încolo — necunoscutul.

ieșea dintre rafturi cu un 
cărfi, pregăMe după lista 
inginerul Balmuș.

Ce a urmai apo' este lesne de 
țeles. Activitatea creatorilor se asea
mănă, într-un fel. Zile prelungite în 
noapte, tîrziu ; cocoloașe de hîrtii a- 
runcala la coș ; ipoteze și soluții. In 
fiecare dimineajă proiectantul losif 
Șeuleanu, om cu 13 ani petrecuți la 
planșetă, venea lîngă masa lui Balmuș. 
Nu întreba nimic. Totuși, inginerul, 
ști'nd ce-l aducea lîngă sine, clătina 
din cap. „Nu, încă nu". Trebuia să 
stabilească metodica de proiectare — 
calculul electric al mașinii, calculul me
canic al diferitelor părți constructive... 
În)elegînd just sarcina unui creator în 
tehnică, el căuta să obțină avantajele 
pe care le oferă folosirea elementelor 
tipizate, pentru reducerea timpului de 
proiectare.

Apoi s-au tras primele linii pe foaia 
de calc. Treptat, nou! electromotor 
începea să capete confur. în acele zile 
își făcu 
gul-șef, 
nu. Așa 
se, colaborarea lor : tehnologul privea 
noul produs din unghiul său de ve
dere, • - ■
fâțile tehnologice ale uzinei ; 
fantul cău’a o soluție constructivă care 
să corespundă deopotrivă cerințelor 
unei producții moderne, de serie mare, 
și condițiilor existente pentru realiza
rea noulu; produs.

aparijia la proiectări tehnolo- 
ingineru; Gheorghe Rîșnovea- 
au început discuțiile frucfuoa-

adică finînd seama de posibili- 
proiec-

concepute de ei. intensitatea așteptării 
a fost aceeași.

Nu s-a întimplat nimic... Supus 
probe, în sarcină, electromotorul 
sbîrnîil ca un țînțar, subțire, insistent, 
chemînd parcă el însuși comisia de 
omologare.

Proiectanții au înaintat documentația 
tehnică serviciului tehnologic, pentru 
pregătirea fabricației de serie.

Să se fi încheiat oare, cu aceasta, 
capitolul privind munca de concepție ? 
Așa s-ar părea... Dar de ce l-a chemat 
pe proiectant, maistrul de la montaj ?

Inginerul Varlaam Balmuș se reîn
toarse în birou cu o schiță în buzunar. 
O schiță creionată din mină, pe un 
colț de banc, în atelier, l-o întinse lui 
losif Șeuleanu : „Uite ce propun mon- 
Iorii". „Cine anume „Ei toți, au fă- 
cuf-o împreună".

Monforii propuneau ca talpa electro
motorului să fie întărită cu o nervură, 
din turnare. Era mai durabilă și mai 
estetică. După schița lor s-a întocmit 
un desen ca lumea, care a fost trimis 
turnătoriei.

în tot acest timp producția continua 
pe făgașul ei obișnuit. La rampa de la 
expediție se încărcau în autocamioane 
electromotoare din seria nouă.

școlar pentru industria ali
mentară din Capitală se pregătesc să devină muncitori caiiiicați, teh
nicieni și maiștri specializați în fabricarea uleiurilor, conservelor, zahă
rului, produselor zaharoase, de panificație etc. Așa cum se vede și din

fotograiie, mulți dintre ei își petrec o parte a timpului liber în tovărășia 
căiților de literatură beletristică și tehnică. La Centrul școlar, ei au la 
dispoziție o bibliotecă cu peste 23 000 de volume.

(Foto : Agerpres)

aceasta, con- 
pe birou pla
care subliniase

881 sfe uimitor cîf de bine ajung oa_ 
SiL meni; să se înțeleagă, după cî- 

fiva ani de colaborare. Ca acești doi 
ingineri — Balmuș și Rîșnoveanu. Abia 
începuse tehnologul să facă o propu
nere privind înlălurarea operației de 
frezare la îmbinarea carcasei cu talpa 
motorului, și proiectanlul i-a și înjeles 
intenția. „Da, eliberăm mașinile care 
sînf și așa încărcate. O considerabilă 
economie de manoperă“.

La scurtă vreme după aceea, lo
sif Șeuleanu se urca în tren, cu 
delegație în buzunar, pentru uzinele 
din Vlăhifa care le trimitea, potrivit 
planului de cooperare, carcasele și 
tălpile de electromotoare. Proiectantul 
se ducea acolo cu misiunea de a cere 
uzinei colaboratoare să ia măsurile ne
cesare pentru a se objine piese cu 
suprafețe cîf mai netede, din turnare.

Varlaam Balmuș voise inițial — și 
chiar schițase detaliul — să facă palie
rele motorului cu pereții înclinați. Nu 
cred că este indicat — a obiectat co
laboratorul său, tehnologul. La prelu
crare pe strung pot să apară ovalizări, 
deformări. Să mergem cu o soluție si
gură — perete drept.

Unul se completa pe celălalt, 
două, în zece, înfr-o sută și una
probleme. Pînă în clipa cînd proiectele 
au fost trimise în atelierul de prototi
puri, pînă la examenul de la bancul de 
probă.

Fiecare om a trăit bucuria unui 
succes. Cît de stăpîn, cît de încrezător 
în sine se simte creatorul I Deși au în
soțit la bancul de probe multe produse

Tn 
de

doua zi, bibliotecara cabinetului 
tehnic spunea, scotocind în raf

turile ei cu cărți și reviste : „Cred că 
sînt prima care știu ce se petrece sus, 
la proiectări". Ș! curînd după aceea

păios, vîrslnic, bine dispus 
întotdeauna, maistrul Ion Miha- 

lache de la strungărie și prese s-a ivit 
în ușa biroului de proiectări. „Vreun 
loc pe-aici, n-ai și pentru mine, tova
rășe inginer ?" — glumi maistrul.
„Poate c-o fi, să vedem mai întîi ce 
ne-aduci“ — prinse din zbor Balmuș. 
Se așezară amîndoi. Maistrul ceru pro
iectul. „Uite, tovarășe inginer, știfful 
ăsta filetat pentru fixarea statorului în 
carcasă, mănîncă mult timp din produc
ție. Să-I strunjești, să-l filetezi, să dai 
gaură în carcasă și iar să filetezi... Aici 
trebuie o gaură și un punct de sudură, 
afît. O să crească binișor productivita
tea muncii. Și califafea-i bună. Ăm și 
încercat.

Inginerul se uită la maistru cu sim
patie. Era simplă ideea, simplă în cel 
mai strict înțeles al cuvînfului. Dar de 
aici va rezulta o simțitoare creștere a 
productivității muncii.

„Dacă stau și mă gîndesc bine, parcă 
am avea un loc aici, pentru dumneata“, 
— reveni inginerul la tonul glumeț de 
mai înamte. „ Ei, să mă mai gîndesc și 
eu, să mă mai gîndesc“ — spuse mai
strul. îndepărfîndu-se spre ușă.

Se fabricaseră de-acum cîteva sute 
de electromotoare. Prin serviciul de 
control tehnic de calitate, constructorul- 
șef urmărea comportarea lor în pro
ducție la cîteva uzine din fără. Se du
ceau delegați. Se trimiteau scrisori. 
Montate cu deosebire pe mașini-unelte, 
electromotoarele „4 kW cu 1 500 ture/ 
minut" dădeau rezultate din cele mai 
bune. Cu toate acestea, la proiectări 
soseau mereu propuneri de îmbunătă
țiri constructive și tehnologice, făcute 
de muncitorii uzinei. S-au mecanizat, 
din mers, unele operații la prelucrare 
și montaj. Schimbările din produefie au 
fost repede simțite de economiști, care 
au înregistrat în situațiile lor o con
tinuă creștere a productivității muncii. 
Maiștrii Ion Rusaliu și losif Imre, doi 
inovatori care intervin prompt aproape 
la orice produs nou, nu s-au desmințit 
nici de data aceasta. Așa sînt oamenii 
din produefie. Calificarea înaltă, expe
riența le dau posibilitatea să intervi
nă eficient nu numai în problemele de 
organizare a muncii, dar și în tehnoio-

Deservirea Ia domiciliu
cu produse petroliere

veți fi servit la 
de o largă între-

în serele întreprinderii Horticola-1 Mai din Capitală

întrebai, vreodată, cum ia naș- 
produs nou ? O asemenea în- 
v-ar îndruma pașii spre birou- 
ferestre mari, de la etajul fa-
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Paginile cele mai glorioa
se ale luptei clasei munci
toare conduse de partid 
penliu libertatea și fericirea 
poporului 
noștri de 
evocarea 
dică, cît 
pentru generațiile de azi eete 
zuință vie și a compozitorilor, 
i-au închinat cîntece, cantate, 
torii.

în seria creațiilor noi dedicate 
eroicelor lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor din februarie 1933 se în
scrie și ultima lucrare a compozi
torului Gh. Dumitrescu, oratoriul 
„Grivița noastră", pe versurile poe
tului Cicerone Theodorescu, prezen
tată recent, în primă audiție, 
de Filarmonica de stat „George 
Enescu". Această lucrare pentru 
soliști, cor mixt, cor de copii, 
povestitor și orchestră este con
cepută ca o succesiune de scene 
dramatice văzute din perspectiva zi
lelor noastre, ca un poem-frescă în 
centru! căruia se află ideeă că viața 
luminoasă pe care o trăim astăzi s-a 
născut din lupta îndîrjită a clasei 
muncitoare în frunte cu partidul ei.

Autorii au gîndit acest oratoriu ca 
pe o retrospectivă, secțiunea cen
trală, care evocă sîngeroasele eve
nimente, fiind încadrată de un pro- 
loq și un epiloq pline de lumină în
chinate vieții noi și elanului cons
tructiv al Griviței de astăzi, al între
gului nostru popor constructor al so
cialismului.

Legătura între diferitele părți ale 
oratoriului, în care apar ca persona
je Luptătorul de atunci, Mama. Mun
citoarea tînără, ucenicii Ion și Va
sile, Colonelul etc,, este realizată pe 
de o parte de un povestitor, care 
conduce prin pasajele recitate firul 
dramatic al acțiunii iar pe de altă 
parte de revenirea, mereu alifel în
veșmântată, a unor cîntece muncito
rești născute în focul acelor memo
rabile bătălii de clasă: „La luptă, 
Griviță, la luptă", „Cîntecul Grivi
ței“, „Alarmă, alarmă la C.F.R.".

Pe un fond orchestral transparent,

inspiră- pe artiștii 
toate genurile ; 

lor cît mai veri- 
mai emoționantă

V-ați 
tere un 
trebare 
rile cu 
bricii... De aici începe totul. Apoi pro
ducția își continuă cursul ei vertical, 
pînă la strungar și montor „adunînd în 
albia ei numeroși afluenți“, contribuții 
și eforturi, cum ar spune (și cum a și 
spus-o de altfel) tînărul proiectant Var
laam Balmuș, din Săcele.

ȘT. ZIDĂRITA

Mutindu-se într-un 
partament nou, locatarii 
apreciază odată cu con
dițiile de confort în pri
vința compartimentării 
spațiului de locuit, a de
pendințelor, și calitatea 
instalațiilor interioare pe 
care le folosesc.

Ținînd seama de expe
riența dobîndită în reali
zarea unor instalații de 
calitate, de sugestiile lo
catarilor. s-a reușit să se 
aducă o serie de îmbu
nătățiri diverselor insta
lații. Căzile de baie de
nivelate de 1 200 mm au 
fost înlocuite, bateriile de 
baie și de lavoar, montate 
în ultima perioadă, sînt 
fie metalice, fie cu corpul 
din fontă emailată, iar 
tija de duș a fost înlo
cuită cu dușul flexibil. 
La bucătării, s-au folosit 
spălătoare cu picurător 
în locul chiuvetelor și 
baterii amestecătoare în 
locul robinetelor de sim
plu serviciu. într-un nu
măr mare de apartamen
te din noile blocuri s-au 
folosit aparate electrice 
basculante (întrerupătoa
re, comutatoare, prize) în 
culoarea zugrăvelii sau în 
nuanțe apropiate de a- 
cestea, iar prizele flanș au 
fost înlocuite cu prize 
șuco care permit folosi
rea frigiderelor fără pe
ricol de electrocutare etc. 
în privința armoniei culo- • 
rilor s-a introdus folosirea 
pe scară largă a obiecte
lor sanitare colorate, care 
dau un aspect plăcut ca
merei de baie.

Din păcate, în unele 
cazuri aceste îmbunătă
țiri sînt umbrite de de
fecte ale instalațiilor.

Una din cauzele princi
pale care generează aces
te defecte se datorește ex
ploatării necorespunză
toare a instalațiilor.

Deficiențele în exploa
tare sînt frecvente în ca
zul unor defecțiuni mă
runte care înlăturate la

timp ar scuti pe mulți 
locatari de necazuri. Este 
obligatoriu ca locatarii să 
ia măsuri imediat ce apar 
defecțiuni la instalații. In. 
tîrzierea reparării 
îectclor poate să 
la deteriorări tot 
mari ale instalațiilor res
pective. In acest sens 
ar merita ca 
tratorii și 
de bloc r” „ 
mult discernămînt an
gajarea personalului de 
întreținere. Acesta tre
buie să posede calificarea 
necesară remedierii unor

de- 
ducă 
mai

adminis- 
comitetele 

: să privească cu 
discernămînt

Oratoriu de Gh. Dumitrescu, 
in prima audiție la Filarmonica 

de stat „George Enescu“

o nă- 
care 
ora-

care sugerează parcă o zi de iarnă 
liniștită, Muncitoarea tînără (solo de 
soprană) cîntă o romanță plină de 
lirism ; „E soare pe Grivița noastră,/ 
Prinos luminoșilor ani, / E cîntec la 
noi sub fereastră...“. O idee muzica
lă care sugerează încrederea în vii
tor se face, de asemenea, auzită în 
orchestră ; ea va reveni mereu de-a 
lungul întregii lucrări.

Dar nu totdeauna a fost soare pe 
Grivița ! Povestitorul, acompaniat de 
sonorități sumbre, evocă acele zile 
apăsătoare de februarie. Ca un 
ecou al durerii, suflătorii de a- 
lamă expun tema muzicală ilus- 
trînd suferința poporului. Atmosfera 
se schimbă din nou. Pe un ritm de 
marș, în care timpanii imprimă un 
puls energic, corul intonează cînte
cul „La luptă, Griviță, Ia luptă 1".

Momentele de țnare încordare a- 
par deodată, neprevăzute, compozi
torul dînd astfel multă viață acestei 
evocări și făcîndu-te să participi 
parcă aevea la evenimentele înfă
țișate. Realizînd sinteza între cînte
cul muncitoresc și cel popular sau 
prezentîndu-le nealterate în expresia 
lor specifică, Gh. Dumitrescu, ca și 
în alte lucrări ale sale, obține efecte 
emoționale puternice, care merg di
rect la inima ascultătorilor.

Luptătorul de atunci (solo de bari
ton) exprimă hotărîrea muncitoriloi 
ceferiști de-a pune capăt exploatării 
nemiloase, orînduirii care transfor
mase „fără-de-legea în lege" și afir
mă convingerea că...
Zi de mîine, / Va fi lumină ' Pentru 
toți." Este momentul în care 
intonează corul ucenicilor, 
cabil prin 
Reușită este aici alternarea 
gafă a corului cîntat cu cel 
care sugerează neînfricarea 
tilo-r în acei ani întunecați.

„în luminoasa

copiii 
remar- 

culoarea lui expresivă.
dialo- 
șoptit, 

uteciș.

balcoanele în us- 
Aruncînd diverse 
în instalațiile sa- 
acestea înfundă

blocuri, cada de baie 
este transformată a- 
desea în albie, iar came
rele și 
cătorii.
obiecte 
nitare,
coloanele de scurgere și 
se produc refulări la a- 
partamențele de la nive
lele inferioare, așa cum 
s-a întîmplat și la blo
cul 2 din B-dul Dinicu 
Golescu, blocul 1—5 din 
Calea Victoriei etc.

Locatarii noilor blocuri 
au datoria să țină seama 
că instalațiile de care se

Instalațiile interioare 
in noile blocuri

între-

Moment pregătit cu 
iestrie de compozitor, episo
dul Doftanei aduce prin in
tonațiile unui cîntec inspi
rat tabloul suferințelor celor 
întemnițați în această închi
soare : „Arde rana, la Dof- 
tana / Arde sub zăvoare / 

Arde rana, dar prigoana / Multe zile 
n-are". într-o arie gravă Mama, al 
cărej fiu este întemnițat, își afirmă, 
cu nobila demnitate a unei femei 
simple din popor, hotărîrea de a-și 
stăpîni plînsul ca să nu dea dușma
nului prilej de bucurie.

Momentul culminant al
gii lucrări este acela în care sînt 
transpuse muzical scene din timpul 
grevei. Se aud în orchestră ritmurile 
sacadate, dure ale loviturilor de cio
cane în tampoane, semnalul înce
tării lucrului, sirenele chemînd pe 
muncitori la luptă. Cuvintele . Luptă
torului sînt reluate, ca un ecou, de 
către cor într-o desfășurare accele
rată, răscolitoare, culminînd în cîn
tecul „La luptă, Griviță 1“ intonat din 
nou de cor cu maximum de ten
siune. Un recitativ grotesc caracteri
zează chipul hidos al Colonelului, 
al zbirilor trimiși de stăpînirea bur- 
ghezo-moșierească să înece în sînge 
greva muncitorilor. Din dialogul în
tre muncitori și colonelul înmănușat, 
redat în replici scurte, tăioase, reie
se hotărîrea 
pînă la capăt 
dicărilor lor. 
scena „morții 
devenită legendară sună în 
tră, amplificată de zeci de 
acute și grave.

Armele se descarcă în 
muncitorilor. Și iată că răsună grav, 
apăsător : „Fum coboară ! Peste 
gară / Neagră plasă / Grea povară / 
Peste casă ' Peste țară“... Corul în 
lieg cîntă melodia, și ea de inspira 
|ie populară : „Peste țară ' O să 
vină / Primăvară I Și lumină..."

într-o apoteoză în care vocile so
liștilor, corurile și orchestra capătă, 
rînd pe rind, relief, oratoriul se în
cheie printr-un imn închinat partidu
lui care:...„ae-ndruniâ spre zarea

greviștilor de a lupta 
pentru izbînda reven- 
Impresionantă 
utecistului" ;

este 
sirena 

orches- 
registre

pieptul

înalia, / ...și nu-i uragan să ne-abată 
din drum... / A patriei noi temelie 
de piatră, / Ce mîndră, ce mîndră 
e-acum !

Textul și muzica poemului, boga
te în imagini, exprimă veridic
momentele esențiale prin coruri 
scrise cu măiestrie sau prin so
liștii care întruchipează figuri 
simbolice. Compozitor cu o mare 
experiență 
simfonice, 
te să transfigureze materialul de 
viață, eă-i dea o bogată haină me
lodică. Forța mobilizatoare a ora
toriului izvorăște din simplitatea 
și expresivitatea limbajului său mu
zical întemeiat pe o profundă cu
noaștere a creației muzicale popula
re. Lucrarea, în general bine echi
librată, mai suferă însă, pe alocuri, 
de lungimi, iar unele recitative nu 
diferențiază suficient caracterele 
personajelor.

La reușita primei audiții au con
tribuit din plin 
s-au dăruit cu 
cestei izbutite 
nice. Dirijorul 
dovedit încă 
a mesajului de 
partiturii. El a condus ansamblul cu 
multă forță și autoritate, urmărind 
să sublinieze momentele de puterni
că încordare dramatică, scenele e- 
vocatoare ; orchestra a răspuns qu 
exactitate intențiilor sale. Povestito
rul Fory Eterle a recitat sugestiv 
versurile, contribuind la crearea at
mosferei eroice a oratoriului. Alături 
de vocile unor soliști consacrați ca 
Emilia Petrescu (în rolul Muncitoa
rei tinere) și David Ohanesian 
(Luptătorul de atunci), vocea Elenei 
Andrei (Mama) ni s-a părut 
expresivă. Ioan Hvprov a fost, în 
general, bine în rolul colonelului, 
Cei doi copii au înfruntat cu suc
ces un recitativ destul de dificil.

Trebuie menționată buna pregă
tire a corurilor (dirijori V. Pîntea și 
Stelian Olariu), prompte în replici, 
creînd momente corale cu o amplă 
rezonanță în inimile ascultătorilor.

Oratoriul „Grivița noastră“, prin 
frumoasele sale calități, apreciate 
de public de-a lungul a trei concer
te, se înscrie ca o reușită a muzicii 
noastre noi.

deficiențe mici, frecvente. 
Sînt foarte dese cazurile 
cînd pretinși „mecanici“ 
sau „specialiști” sînt che
mați să execute repa
rații. Folosind metode ne
corespunzătoare, ei de
gradează instalațiile. Este 
bine ca noii locatari 
se ferească de 
ciile pnor persoane 
tîlnite la întîmplare 
care vin să se ofere 
gure pentru diverse 
rațiuni. Aș sugera ca la 
complexele mari să existe 
— chiar de la mutarea 
primului locatar — repre
zentanți ai unor unități 
ale cooperativelor mește
șugărești care să se ocupe 
de montarea lustrelor, ra
cordarea mașinilor de gă
tit și de alte operațiuni 
inerente mutării într-o 
casă nouă. Acest lucru ar 
aduce locatarilor econo
mii de timp, bani și i-ar 
feri de „surprize“.

Unele neajunsuri și le 
provoacă înșiși locatarii. 
Astfel, îmbrăcînd sau a- 
coperind radiatoarele cu 
hîrtie, punînd diverse o- 
biecte la uscat, se micșo
rează curenții de con- 

vecție. și deci, 
aportul de căl
dură pentru ca. 
mera respecti
vă. Nefolosind 
spălătoriile și 
uscătoriile cu 
care sînt înzeș- 
traté în majo
ritate noile

să 
servi- 

în- 
sau 
sin- 
ope-

servesc au multe părți co
mune — pentru întregul 
bloc sau complex de 
blocuri — și înfundarea, 
deteriorarea lor, scurt cir
cuitele etc. aduc preju
dicii nu numai propriului 
apartament ci și celor 
vecine.

Instalațiile din aparta
mentele ce vor fi preda
te în anul 1963 vor 
vea o serie de 
bunătățiri în ceea 
privește funcționarea și 
confortul. Se va extin
de la maximum prefabri- 
carea instalațiilor și fo
losirea materialelor noi. 
Camerele de baie vor fi 
dotate cu port prosop 
(din P.V.C.), port hîrtie și 
port săpun, de faianță (în
gropat sau aparent), cu
iere cu 2 cîrlige pe placa 
de faianță sau plastic, e- 
tajeră din faianță, toate 
în culoarea obiectelor sa
nitare, Tablourile de so
nerie vor fi prefabricate, 
asamblarea părților com
ponente (placă, transfor
mator, clopot, priză) 
cîndu-se uniform.

în trimestrul II al 
cestui an — în funcție 
posibilitățile de livrare 
ale întreprinderii „Elec- 
troaparataj“ București, a- 
partamentele vor fi echi
pate cu aparataj electric 
(întrerupătoare, comuta
toare, prize) tip intenc,

care, este mai frumos, 
mai bun și mai ieftin de- 
cît cel actual.

S-ar putea face econo
mii de plumb, și instala
țiile interioare ar fi mai 
estetice, dacă s-ar fabrica 
din material plastic sifoa- 
ne pentru spălătoare și 
lavoare, ventile de scurge
re pentru băi, spălătoare 
și rezervoare W. C. De a- 
semenea ar fi bine să se 
urgenteze producerea din 
materiale plastice a unor 
obiecte sanitare cum ar 
fi : port pahar, port să
pun, port hîrtie sau chiar 
tubulatură de gunoi care 
să evite zgomotul produs 
de cea din tablă.

Ca executanți ai insta
lațiilor interioare ale 
noi loi’ blocuri noi vom 
căuta în permanență să 
folosim toate posibilită
țile pentru a realiza îm
bunătățiri care să facă 
cît mai plăcut căminul 
noilor locatari.

Ing. ED. LECKER 
întreprinderea 

de instalații-montaje 
și izolatori a S.P.C.

Formați 17 14 49 și 
domiciliu cu produse 
buințare în gospodărie — petrol, benzi
nă extracție (neofalină), parchetin etc. 
Livrarea acestor produse pe bază de co
menzi telefonice se face în ambalaje o- 
riginale de 1. 2

Consumul de 
nuă creștere a 
vînzare zilnică 
de aragaz. Pentru o bună aprovizionare 
a populației cu acest produs, întreprin
derea pentru vînzarea produselor petro
liere „PECO” a luat unele măsuri or
ganizatorice. Astfel, pe lingă cele 32 
centre fixe pentru vînzarea buteliilor de 
aragaz, s-au înființat încă 14 centre 
volante care au un itinerar precis, cu
noscut de cetățenii din cartiere. Se mer
ge însă pe linia extinderii cît mai mult 
a livrării buteliilor la domiciliu. în a- 
cest scop parcul de mașini pen
tru transportul buteliilor va fi mărit cu 
încă 25 camionete. în vederea unei mai 
operative recepționări a comenzilor se 
va monta la depozitul Grivița o cen
trală telefonică automată, înlăturindu-se 
aglomerația la acest servicii;.

Iată și cîteva noutăți pentru poseso
rii de autovehicule. în acest an se va 
pune în vînzare combustibil cu cifre 
octanice superioare : benzina octanică 
de 60 și 66 a fost înlocuită cu cea de 
70, iar la cele mai frecvente puncte 
de alimentare, se va găsi benzină cu 
cifra octanică de 80 și benzină etyl de 
90. Se desfășoară o mare acțiune de 
modernizare a stațiunilor de desfacere 
a produselor „PECO". Pe numeroase ar
tere de circulație, în București și spre 
localitățile turistice, se vor construi 
numeroase stațiuni moderne de vînzare 
a produselor petroliere.

în fotografie ; Dispecera primește 
comanda ; distribuitorul a și sosit la 
domiciliu.

și 5 litri.
gaze lichefiate în conti- 
ajuns în prezent la o 
de circa 14 000 butelii

a compoziției vocal- 
Gh. Dumitrescu reușeș-

toți interpreții care 
pasiune realizării a- 
lucrări vocal-șimfo- 
Mircea Basarab a 

o dată înțelegere 
idei și sentimente al

THEODOR GRÏGORIU
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TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne ; Spărgătorul de nuci
— (orele 11) ; Maeștrii cîntăreți — (orele
19) . Teatrul de stat do operetă : Mam- 
zelle Nitouclie — (orele 10,30) ; Intilnire 
cu dragostea — (orele 19,30). Filarmonica 
de stat „George Enescu" (Ateneul R. P. 
Romîne) : Concert simfonic. Dirijor : 
D. D. Botez, artist emerit. — (orele 11) ; 
Concert simfonic popular, pentru stu
denții Institutului Politehnic. — (orele
20) . (Sala mică a Palatului R. P. Romî-
ne) : Recital Schumann, prezentat de ba
ritonul Dan Iordăchescu. — (orele 20). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Orfeu în infern — (orele 10); 
Cidul — (orele 15,30) ; O scrisoare pier
dută — (orele 19,30). • ■
liana — (orele 10) : 
(orele 15) ; Vicleniile 
19,30). Teatrul „C. I. 
gheru) : Antoniu și 
10) ; Pygmalion — 
Karamazov 
dio) : Scandaloasa legătură dintre dom
nul Kettle și doamna Moon — (orele 10,30); 
Băieții veseli — (orele 16) ; Patru sub 
un acoperiș — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Cum vă place — (orele 10) ; 
Al patrulea — (orele 15) : Passacaglia — 
(orele 19,30).. (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Cred în tine — (orele 
19,30). Teatrul pentru tineret șl copii 
(Sala C, Mille) : Pigulete plus cinci fete
— (orele 11) ; Logodnicul de profesie se 
însoară — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Micuța Dorrit — (orele 10) ; Misterul 
cizmei — (o^ele 16) ; Foștii copii — (o. 
rele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : Muzica bat-o vina
— (orele 20). (Sala Victoria) : Ocolul pă- 
mîntului în 30 de melodii — (orele 20) 
Teatru; muncitoresc C.F.R.-Giulești : Bă 
iat bun, dar... cu lipsuri — (orele 15) : 
O lună de confort — (orele 19,30). Tea
trul evreiesc de stat : Cu cîntec spre 
stele — (orele 20). Institutul de artă tea 
trală și cinematografică „I. L. Caragia
le“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) ; Tra
gedia antică, de Eschil, Sofocle și Euri 
pide — (orele 10,30) : Ascensiunea Iul 
Arturo Ui poate fi oprită — (orele 20) 
O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Jacqueline François, concert de șanso- 
nete — (orele 20.30) (Sala Dalles) : Alo, 
aici e Stroe — (orele 17 și orele 20,30) 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu) : Ursule
ții veseli — (orele 11). (Sala Academiei) : 
Harap Alb — (orele 17). Circul de stat :

(Sala Studio) : Slci- 
Mașina de scris — 
Iui Scapin — (orele 
Nottara“ (Sala Ma- 
Cleopatra — (orele 

(orele 15,30) ; Frații 
(orele 10,30). (Sala Stu-

Fraga

— cl-
- bd. 
Bueu-

Spectacolul circului „Slavia" din
— (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 
nemascop (ambele serii ) : Patria 
Magheru 12—14 (8,30; 14; 17; 20),
reștl — bd. 6 Martie 6 (8,30; 11,30; 16,15;
19) , G. Coșbuc — piața G. Coșbuc i (10; 
13; 17; 20). Camelia : Republica — bd. 
Magheru 2 (9,45; 11,45; 14; 16,30;' 18,45; 21). 
Elena Pavel — bel. 6 Martie 14 (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Absență îndelun
gată — cinemascop : Magheru — bd. Ma
gheru 29 (10; 12; 15; 17; 19; 21). Divorț 
italian rulează la cinematografele V. A- 
leesandri — str. Grigorescu 24 (10; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), înfrățirea între popoare
— bd. Bucureștii-Noi (11,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15) , 3 Martie — str. Buzeștl 9—11 (11 ;
14,30; 16,45; 19; 21,15). Cinci oameni la 
drum rulează ia cinematografele I. C. 
Frimu — bd. 6 Martie 16 (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30: 20,45), Grivița — calea 
Griviței (podul Basarab) — (10; 11,45;
13,30; 15,15; 17; 18,45; 20.30). Povestiri des
pre revoluție : Tineretului — cal. Victo
riei 48 (10; 12; 16; 13,15; 20,30), Alex. Po
pov — cal Griviței 137 (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21), 
Ilie Pintilie — șos. Coiențina 84 (16; 18;
20) . Medicul și vraciul — cinemascop :
Victoria — bd. 6 Martie 7 (10,15; 12,15; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Profesiunea doam
nei Warren : Lumina — bd, 6 Martie 12 
(rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14. după-amiază 16; 18,30; 20.30). 
Baronul de Münchhausen : Central — 
bd. 6 Martie 2 (10,30; 12,30; .......... ..
18,30: 20,30), Arta - cal. Călărași 153 (11; 
16,30; 18,30; 20,30), B. Delavrancea - bd. 
Libertății 70—72 (11; 16, 18; 20). Program 
de filme documentare rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi — bd. 6 
Martie 18. Frumoasa americană rulează 
la cinematograful Maxim Gorki — str. 
13 Decembrie 5—7 (11; 15; 17; 19; 21). Ine
lele gloriei . 1 Mai - bd. 1 Mai 322 (10, 
12; 15; 17; 19; 21), Alex. Sahia - cal, Vă
cărești 21 (10; 12: 16; 18,15; 20,30). Strada 
mezinului : Cultural - piața Ilie Pinti
lie 2 (15; 17; 19; 21). Fecioara — rulează 
la cinematograful Gh. Doja — cal. Gri
viței 80 (10; 12; 15; 17; 19; 21). Marilç spe
ranțe ' " ’ ' ' ‘ ~ "
David 
20,30).
12.15) .
(11,30; 
cinemascop : rulează la cinematograful 
V. Roaită — bd. 1 Mal 57 (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Omul cu obiectivul : Unirea

14,30; 16,30;

rulează la cinematografele C-tin 
— șos. Crîngași 
Miorița — cal.
G. Bacovia —
15,30; 18; 20,15).

42 (11,30: 15,30: 18; 
Moșilor 127 (10 : 

șos. Giurgiului 3
Agentul X 25 —

— bd. 1 MaJ 143 (16; 18; 20). Patru inimi : 
Flacăra — cal. Dudești 22 (12; 16; 18.15, 
20,30). Partea ta de vină ; rulează la ci
nematograful T. Vladimiregcu — cal. 
Dudeșți 97 (15; 17; 19; g0,45). Moartea în 
insula de zahăr : Miorița — cal. Moșilor 
127 (16; 18,15; 20,30). Drum de încercare : 
Munca — șoș. Mihai Bravu 221 (12; 16; 
10,15; 20,30). Marile familii : Popular — 
str. Mătăsari 31 (10,30; 15; 17; 19; 21). Liz
zie Mac Kay : Moșilor — cal. Moșilor 
221 (11; 16; 18; 20). Stolpl captiv : 23 Au
gust — bd. Dimitrov 118 (19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tlneretui șco
lar, 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate dedicată alegeri
lor de deputați în sfaturile populare. 
18,00 — Varietăți. Transmisiune din Stu
dioul de concerte al Radlotelevizlunii. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 — 
Partea a doua a emisiunii de varietăți, 
în jurul orei 20 40 — Transmisie din sala 
sporturilor Floreasca a întîlnlril inter
naționale de box, dintre reprezentativele 
R. P. Romîne și R. P. Polone. In jurul 
orei 21,30 — filmul artistic : „Omul de 
lingă tine" — o producție a Studioului 
cinematografic „București". In încheie
re : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
In cursul zilei vremea s-a încălzit ușor 

în cea mai mare parte a țării. Cerul a 
fost variabil. In cursul dimineții izolat 
în sudul țării s-a semnalat ceață. Vintul 
a suflat în general slab în vestul țării 
și potrivit în rest predomlnînd din nord 
vest. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între minus 10 
grade la Gheorghleni și plus 2 la Buzău 
și Urziceni.

In București vremea s-a menținut fru
moasă cu cerul mai mult senin. Vîntul 
a suflat potrivit din nord vest. Tempe
ratura maximă zero grade.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile ; 4, 5 și 6 martie. Vremea se va 
menține în general rece cu cerul va
riabil mai mult noros în sudul și răsă
ritul țării, unde temporar va ninge. 
Vînt potrivit din sectorul estic. Tempe
ratura va crește ușor la începutul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 4 și minus 14 grade, iar 
maximele între plus 4 șl minus 6 grade.

Pentru București : vreme în general 
rece cu cerul mal mult noros. Temporar 
ninsoare. Vînt potrivit din est. Tempe
ratura va crește ușor.
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Cincisprezece ani de la apariția 
revistei „Probleme economice“

I

3E

Fereastră spre crestele înzăpezite ale Bucegilor
(Foto: Gh. Vlnțilă)

Semnarea planului de colaborare economică 
între R. P. Romînă

Intre 28 februarie și 2 martie 1963 
au avut loc la București convorbiri 
între delegațiile Comitetului de Stat 
al Planificării al R. P. Romîne și Co
mitetului de Stat al Planificării al 
R. P. Bulgaria, privind colaborarea 
economică dintre cele două țări în 
perioada de perspectivă generală 
pînă în anul 1980.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat în spiritul prieteniei fră
țești și înțelegerii depline, au fost 
discutate probleme privind dezvol
tarea și întărirea continuă a colabo
rării economice dintre Republica 
Populară Romină și Republica Popu
lară Bulgaria.

•k
Sîmbătă seai’a a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre patrie delegația 
condusă de Apostol Pașev, președin
tele Comitetului de Stat al Planifică
rii din R- P. Bulgaria, care a parti* 
cipat la convorbirile privind cola
borarea economică dintre cele două 
țări în perioada de perspectivă ge
nerală pînă în anul 1980.

La plecare. în Gara de Nord, 
oaspeții bulgari au fost conduși de

Ä

ASTÀ-SEARÀ IN SALA FLOREASCA r î n d u r i

R. P. Polona, la boxR. P. Romînă calificat în fi- 
femei la cam- 

internaționale de tenis de
Astă-seară are loc întîlnirea in

ternațională de box dintre selecțio
natele R. P. Romîne și R. P. Po
lone din cadrul „Cupei Europei". 
Interesul stîrnit în rîndurile iubi
torilor acestui sport este pe deplin 
motivat, pugiliștii celor două țări 
bucurîndu-se de frumoase aprecieri 
pe arena internațională.

Echipa poloneză, în frunte cu 
fostul triplu campion european 
Pietrzykowski, a sosit ieri după 
amiază în Capitală.

Astăzi dimineață membrii celor 
două echipe se vor întîlni în fața 
cîntarului, ultima formalitate pen
tru alcătuirea programului defi
nitiv.

O oră mai tîrziu va avea loc o 
scurtă ședință a oficialilor; Zî-

//Grapele „mondialelor 
la tenis de masă

PRAGA 2 (Agerpres). — Au fost 
stabilite prin tragere la sorți gru
pele competiției pe echipe pentru 
cupele „Corbillon" (fete) și „Swayth- 
ling“ (bărbați) din cadrul campio
natelor mondiale de tenis de masă 
de la Praga (5—14 aprilie). Repre
zentativa feminină a R. P. Romîne 
va juca în grupa A alături de 
echipele R. S. Cehoslovace, R. P. 
Polone, Austriei, Danemarcei, Sco
ției, S.U.A., Greciei și Singapore. 
Celelalte 3 grupe au următoarea 
alcătuire :

Grupa B: R. P. Chineză, U.R.S.S., 
R. D. Germană, Noua Zeelandă, 
Canada, Elveția, Țara Galilor, Gha
na, Luxemburg.

Grupa C : Japonia, Suedia, R. P. 
Bulgaria, Australia, Brazilia, Olan
da, Iugoslavia, Norvegia, Portuga
lia.

Grupa D : R. P. Ungară, Anglia, 
R. F. Germană, Franța, Belgia, Ita
lia, R. D. Vietnam, Pakistan, 
R.P.D. Coreeană. Indonezia.

în competiția masculină partici
pă 50 de echipe. Iată componența 
grupelor :

Grupa A : R. P- Chineză, Iugo
slavia, U.R.S.S., Iran, Singapore, 
Danemarca.

Grupa B : R. P. Ungară, R. F. 
Germană, R. P. Romînă. R.P.D. 
Coreeană, Brazilia, Franța, Austra
lia.

Grupa C : Suedia, R. D. Germa
nă R, S. Cehoslovacă, Austria,
R. À.U., Elveția.

Grupa D : Japonia, Anglia, In
dia, R. P. Polonă, R. P. Bulgaria,
S. U.A., Olanda.

și R. P. Bulgaria
Documentul încheiat la termina

rea lucrărilor a fost semnat din 
partea romînă de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, iar din partea bulgară de 
Apostol Pașev, președintele Comite
tului de Stat al Planificării al R. P. 
Bulgaria.

La semnare au fost de față membri 
ai conducerii unor ministere econo
mice, precum și ai celor două de
legații.

Erau prezenți Ivan Kinov, amba
sadorul R. P. Bulgaria în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

ir
Gh. Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
membri ai conducerii Comitetului de 
Stat al Planificării și ai unor minis
tere economice.

Au fost de față Ivan Kinov, am
basadorul R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă, și membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

balov (U.R.S.S.), Beckman (R. D. 
Germană), Neuding (R. P. Polonă) 
și Boamfă (R.P.R.) care se vor pune 
de acord cu o serie de probleme le
gate de regulamentul competiției.

Tînărul dinamovist Ion Monea 
(mijlocie) va încrucișa- mănușile cu 
excelentul Pietrzykowski, care este 
mai „bătrîn" cu 7 ani decît repre
zentantul nostru.

La categoria muscă, C. Ciucă va 
acorda revanșa lui Olech, Anul tre
cut, în cadrul meciului dintre echi
pele de tineret de la București. 
Ciucă a primit decizia la puncte.

Cel mai tînăr reprezentant al 
nostru este „semimijlpciul" V. 
Mîrza. în vîrstă de 20 de ani. El va 
primi replica lui Jerzy Kuleja, care 
a obținut anul trecut o victorie a- 
supra lui Mihalik.

Debutantul echipei noastre este 
Florea Pătrașcu. El are 21 de ani. 
Pătrașcu va boxa cu „debutantul” 
echipei poloneze Josefiak.

V. Mariuțan nu a pierdut pînă în 
prezent nici un meci susținut în 
compania vreunui „greu" polonez. 
El are de data aceasta o sarcină 
foarte dificilă deoarece Gugniewicz, 
adversarul lui. după 
antrenorului Sztamm, 
formă.

declarațiile 
este în mare

ATLETISM Primul concurs al seniorilor

Atleții noștri fruntași au participat 
ieri ]a primul concurs al anului. El s-au 
întrecut în sala Floreasca la o serie de 
probe de alergări, sărituri și aruncări. 
Rezultatele înregistrate, fără a fi de un 
nivel prea înalt, au arătat că în timpul 
iernii atleții și atletele s-au pregătit 
cu seriozitate, insistînd mai ales pe 
dezvoltarea calităților fizice generale.

Cu ocazia concursului amintit s-au

obținut și ctteva recorduri republicane. 
Printre acestea se numără și cel reali
zat de Valeriu Jurcă (Dinamo) și Ni
colae Macovei (Steaua) în proba de 55 
m garduri (7,6 sec.), Șerban Ciochină 
(Metalul) a realizat, de asemenea, un 
nou record în proba de triplu salt 
(15,49 m).

în fotografie : sosire într-una din se
mifinalele probei de 50 m plat.

în aceste zile s-au împlinit cinci
sprezece ani de la apariția revistei 
„Probleme economice“, organ al 
Institutului de cercetări economice 
al Academiei R. P. Romîne și al So
cietății o'e științe economice din 
R. P. Romină.

Sprijinindu-se pe un larg activ 
de colaboratori — cadre cu munci 
de răspundere în conducerea econo
miei, oameni de știință și cercetători, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior — revista a desfășurat o rod
nică activitate, și-a îmbogățit conți
nutul științific tratînd cu mai multă 
competentă importante probleme 
teoretice în strînsă legătură cu prac
tica construirii economiei socialiste 
în țara noastră. în paginile revis
tei au apărut studii valoroase cu o 
tematică izvorîtă din sarcinile dez
voltării continue a economiei națio
nale și ale conducerii ei planificate. 
Revista oglindește succesele obținute 
de U.R.S.S, si celelalte țări socialiste 
în întrecerea pașnică cu capitalis
mul, se situează ferm pe pozițiile 
combaterii falselor teorii ale econo
miștilor burghezi și ale apologeților 
capitalismului.

Călăuzindu-se pe mai departe 
după obiectivele însuflețitoare trasa
te de cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, re
vista e chemată să-și ridice continuu

uzinei au și pregătit
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ÎN LOC DE METAL — MASE 
PLASTICE. — La Uzinele de mașini- 
unelte „înfrățirea" din Oradea ma
sele plastice înlocuiesc pe scară tot 
mai largă metalul. Anul acesta, alte 
50 de repere, fabricate pînă acum 
din metal, vor fi confecționate din 
mase plastice. Numărul total al re
perelor fabricate din mase plastice 
va ajunge astfel la 200. Inginerii și 
tehnicienii 
proiectele și matrițele pentru 
repere noi. Printre acestea se numă
ră robinete de apă, robinete la in
stalațiile de răcire, roți de mînă 
pentru mașinile universale de fre
zat, roți pentru curele și altele.

în urma extinderii folosirii mase
lor plastice, în uzină se va economisi 
în acest an o cantitate de metal din 
care s-ar putea confecționa circa 100 
de mașini de găurit de tip G. 12,5.

CONSFĂTUIRE CU LOCATARII. Zi
lele trecute, Sfatul popular al orașu
lui Tg. Jiu a organizat o consfătuire 
cu cetățenii pe tema îngrijirii locu
ințelor. Pe lîngă un număr mare de 
locatari, au mai participat conduce
rile întreprinderilor din oraș, precum 
și secretarii grupelor de partid pe 
blocuri, Referatul întocmit de I.L.L. 
Tg. Jiu a subliniat aspecte pozitive și 
critice cu privire la întreținerea fon
dului de locuințe. Prin numărul mare 
de participant la discuții, consfătui
rea a constituit și un folositor schimb

Maria Alexandru s-a 
nala probei de simplu 
pionatele 
masă ale Angliei, care se desfășoară în 
orașul Brighton. Reprezentanta R. P, 
Romîne a învins în semifinală cu 3—0 
(21—13, 21—13, 21—18) pe Diana Rowe 
(Anglia), după ce în sferturile de finală 
eliminase cu 3—1 (19—21, 21—16,
21—16, 21—14) pe Heiritis (R.P. Unga
ră). In finală Maria Alexandru se în- 
tîlnește cu Evq Földi (R.P. Ungară) care 
a întrecut în semifinale cu 3—0 pe E- 
dith Bucholz (R.F. Germană).

★

Reprezentativele de haltere ale Fin
landei și R. P. Polone au susținut o 
nouă întîlnire la Helsinki. Oaspeții au 
repurtat victoria cu scorul de 5—2. Pri
mul meci disputat acum trei zile fusese 
cîștigat tot de polonezi . (4—3).

*
Cu prilejul unui concurs internațio

nal de patina] viteză desfășurat la Oslo 
norvegianul Ivar Eriksen a stabilit un 
nou record mondial în proba de 3 000 
m cu timpul de 4’ 33".

★

Turul ciclist al Sardiniei a fost cîști
gat de italianul Arnaldo Pambianco 
care a parcurs cei 1 061 km împărțiți 
în 6 etape în 29 h 40' 55". Pe locurile 
următoare s-au clasat Van Loy (Belgia) 
29 h 43' 03", Bruno Cribieri (Italia) 29 h 
44’ 15", Geneugden (Belgia) 29 h 45’ 16”, 
Moser (Italia) 29 h 45’ 57” și alții.

Ultima etapă : Nuoro — Sassari (167 
km) a revenit italianului Adorni în 5 h 
09’ 16". 

nivelul teoretic, să publice articole 
de generalizare cu privire la dez
voltarea bazei tehnice-materiale și 
a bazei economice a socialismului în 
patria noastră, dezvoltarea în ritm 
susținut a industriei, agricultu
rii și altor ramuri ale economiei, 
căile progresului tehnic și eficacitatea 
lor economică, problemele ridicării 
productivității muncii în diferite 
ramuri industriale, planificarea eco
nomiei naționale și legarea cercetări
lor științifice de cerințele practicii. In 
același timp, revista are menirea să 
trateze în articolele sale succesele 
dobîndite în dezvoltarea sistemului 
mondial socialist, să dezvăluie multi
lateral procesul de decădere și des
compunere a capitalismului contem
poran în noua etapă a crizei sale ge
nerale, să combată argumentat dife
ritele teorii economice antimarxiste.

La un deceniu și jumătate de la 
apariția revistei „Probleme economi
ce“, colectivul redacțional al ziarului 
„Scînteia“ adresează un călduros 
salut redacției revistei, urîndu-i să 
dobîndească noi și însemnate succese 
în înfăptuirea sarcinilor ce-i revin, 
în munca ideologică desfășurată sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, să aducă o contribuție tot 
mai mare la realizarea politicii parti
dului de desăvîrșire a construcției 
socialismului în patria noastră.

DIN TOATA ȚARA

exis-
amena-

de experiență. (De la Zamfir Podă- 
riță, coresp. voluntar).

CURS DE PERFECȚIONARE. La 
Brăila a avut loc de curînd un curs 
pentru perfectionarea inspectorilor 
școlari- Timp de o săptămînă inspec
torii din cadrul secțiilor de învăță- 
mint ale sfaturilor populare regional, 
raionale și orășenești au studiat pro
blemele legate de sarcinile secțiilor 
de învătămînt în creșterea, promova
rea și perfectionarea cadrelor didacti
ce, colaborarea dintre școală și fami
lie, sarcinile profesorului diriginte în 
educarea tinerei generalii etc.

PENTRU CENTRELE ȘCOLARE A- 
GRICOLE. Pentru pregătirea viitori
lor mecanici și maiștri mecanici 
agricoli, tehnicieni agronomi, horti
cultori și veterinari, contabili agri
coli, în regiunea Oltenia funcționea
ză 24 de școli. Pentru școlile de la 
Bîrca, Caracal, Cîrcea, Filiași, Si
mian, Olari și Sggarcea se constru
iesc anul acesta localuri noi. La al
tele se amenajează localurile 
tente, se construiesc și se 
jează ateliere, dormitoare, săli pen
tru cantine și pentru biblioteci etc.

DIFUZORI VOLUNTARI FRUN
TAȘI. Constantin Ist.udor, muncitor 
la gospodăria de stat, și Nicolae io- 
niță. colectivist, din Odobești și-au 
cîștigat în cadrul „Lunii cărții la 
sate" titlul de difuzori voluntari 
fruntași. în numai 8 zile din această 
lună, ei au difuzat cărți în valoare 
de aproape 3 000 lei. în comuna Cîm- 
pineanca din același raion, comisia 
de femei și salariații cooperativei 
din comună, au organizat colective 
de difuzori voluntari care'răspîndeșc 
cartea din casă în casă.

UN NOU CLUB. La Galați s-a deschis 
de curînd un nou club pentru munci
torii Fabricii „Năvodul",

MAGAZIN „MODA". Zilele aces
tea, în centrul orașului Brașov, pe 
strada Republicii, s-a deschis un ma
gazin modern „Moda". Aci se 
cu plata la vînzător, articole 
damă, pălării, tricotaje etc.

vînd, 
de

din
IN FORMAȚII

La invitația Uniunii Ziariștilor 
R. P. Romînă au sosit în țară Komjat 
Aladarne, vicepreședinte, și doctor Lokos 
Zoltan, membru al Prezidiului conducerii 
Uniunii Ziariștilor din R. P. Ungară. Vi
zita ziariștilor maghiari are loc în cadrul 
relațiilor de prietenie și colaborare între 
cele două Uniuni.

(Agerpres)

La deschiderea Tîrgului de la Leipzig
Tîrgul de primăvară de la Leipzig, 

care se deschide astăzi, are drept 
deviză: „Prin cel mai înalt nivel teh- 
nico-științific spre dezvoltarea co
merțului international, pentru coexis
tentă pașnică".

Această deviză scoate în evidență 
legătura dintre confruntarea realiză
rilor tehnico-științifice pe plan in
ternațional și comerțul mondial, sub- 
liniindu-se însemnătatea ce-i revine 
comerțului mondial în realizarea po
liticii de coexistență pașnică. In a- 
ceșt sens Leipzigul constituie un 
exemplu viu al întrecerii pașnice 
dintre lagărul socialist și țările ca
pitaliste.

Potrivit informațiilor de care dis
punem pînă în prezent, circa 9 000 
de firme participante din 60 de țări 
își vor expune produsele pe o su
prafață totală de 300 000 mp. Măsu
rile de boicot luate de guvernul de 
la Bonn au eșuat și în acest an. 
Toate țările capitaliste din Europa 
vor fi reprezentate la Leipzig prin 
firme larg cunoscute. Reprezentan
tul întreprinderii constructoare de 
mașini Wogau-Brameast Trading Li
mited a exprimat părerea multor oa
meni de afaceri englezi, spunînd: 
„Considerăm Tîrgul de primăvară 
de la Leipzig drept un loc de întîl- 
nire ideal pentru stabilirea de re
lații comerciale cu țările din Răsărit"; 
Ziarul londonez „Daily Express“ re

Leipzig manifestat de țările neeuro- 
pene, majoritatea dintre ele fiind 
state de curînd independente. De la 
25 în anul tjeput, numărul lor a a- 
junș la 30 în anul 1963,

Pentru prima oară participă la Tîr
gul de primăvară de la Leipzig Gu
yana Britanică, Guineea, Tangani- 
ca, Chije, Peru și Pakistanul. Din
tre țările de curînd independente, 
prezente și în trecut la Leipzig, se 
vor remarca în mod deosebit India, 
R.A.U., Marocul și Libanul.

Peste 30 000 reprezentanți ai unor 
întreprinderi de comerț exterior, în
treprinderi care lucrează pentru ex
port și jnslituții științifice din țările 
socialiste vor participa la Tirg ca 
expozanți și oaspeți. Participarea 
Uniunii Sovietice, R. P. Polone, a R. P. 
Ungare și a R.P. Bulgaria va fi anul 
acesta mai mare ca orieînd. R. P. 
Mongolă, Republica Cuba și R.P.F. 
Iugoslavia vor fi, de asemenea re
prezentate la Leipzig prin expoziții, 
iar R. P. D. 
Vietnam vor 
informații.

Ne bucurăm că și R. P. Romînă va 
participa anul acesta la Leipzig 

latează pe larg despre puternicul printr-un birou de informații și că o 
interes manifestat de cercurile de a- 5 “*x
faceri britanice fată de acest tîrg, 
făcînd cunoscut că „mai mulți de- 
putați conservatori vor pleca la sfîr- 
șitul acestei săptămîni la marele 
tîrg comercial de la Leipzig,..“. Zia
rul conservator danez „Berlingske 
Tidende” relevă, la rîndul său, că 
participarea Danemarcei la tîrquj 
din anul acesta va întrece cu mult 
participarea din anul trecut. Toate 
acestea confirmă faptul bine cunos
cut că mulți oameni de afaceri în
țeleg să ducă o politică pe baza 
realităților.

In mod deosebit se remarcă ma»

delegație guvernamentală însoțită 
de numeroase cadre tehnice și 
economice va putea fi salutată 
în R. D. Germană. Participarea 
R P. Romîne la Tîrgul de primăvară 
de la Leipzig din anul acesta va 
avea o influență pozitivă asupra 
consolidării și dezvoltării în con
tinuare a relațiilor economice și co
merciale dintre țările noastre.

Deși poziția veșt-qermană de 
boicotare a Tîrgului de la Leipzig 
este în contradicție atît cu conven
țiile internationale, cît și cu regle
mentarea relațiilor economice dintre 
cele două state germane, R. D. Ger- 

rele interes față de Tîrgul d» la mană continuă să mențină propune-
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Delegația guvernamentală 
a R.P. Romîne a sosit la Leipzig

a R, P. Romîne, care va

LEIPZIG 2 (Agerpres). — La 
Leipzig a sosit delegația guverna
mentală 
participa la deschiderea Tîrgului 
internațional de primăvară din 
localitate. Delegația este conöusä de 
Sergiu Bulgacoff, ministru, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării.

Noțele de protest ale R.D. Germane 
adresate S.U.A., Angliei și Franței

BERLIN 2 (Agerpres). — După 
cum transmite A.D.N. guvernul R.D. 
Germane a adresat guvernelor 
S.U.A.. Angliei și Franței note în 
care protestează împotriva unei noi 
încercări de a integra Berlinul oc
cidental în statul de la Bonn și de 
a-1 subordona jurisdicției vest-ger- 
mane. Guvernul R.D.G. cere guver
nelor celor trei puteri occidentale 
să ia măsuri pentru a împiedica 
aplicarea legii cu privire la statutul 
judecătorilor, care prevede subor
donarea judecătorilor vest-berlinezi 
față de autoritățile din R. F. Ger
mană.

în aceeași zl, secretarul de stat, 
Otto Winzer, l-a primit pe ambasa
dorul U.R.S.S., P. A. Abrasimov. 
căruia i-a înmînat o copie a notei 
adresată de R.D. Germană puterilor 
occidentale, rugîndu-1 să informeze 
guvernul Uniunii Sovietice asupra 
notelor de protest ale R.D. Germane.

în
Represiuni antidemocratice 

Martinica
(Agerpres). — Ziarul 
anunță că pe insula 
fost operate noi ares-

PARIS 2 
,,1’Humanité“ 
Martini ca au 
țări în rîndul conducătorilor și ac
tiviștilor organizațiilor de tineret 
care se pronunță pentru lichidarea 
regimului colonial. Printre cei ares
tați este și Guy Duffont, membru al 
C-C. al P.O din Martinica și secretar 
genera] al Uniunii tineretului co
munist.

Autoritățile au interzis un miting 
de protest inițiat de organizațiile 
democratice.

în țară se întețește mișcarea gre
vistă. De o săptămînă sînt în grevă 
aproximativ 40 000 de oameni ai 
muncii —■ muncitori din uzine și alte 
întreprinderi. Activitatea uzinelor 
din sudul insulei Martinica este 
complet paralizată.

interesantă operație a unul chirurg

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 
Chirurgul sovietic prof. V. S. Save
liev, care se află în Suedia, a efec
tuat. într-un spital din orașul Göte
borg o operație la care a folosit 
instrumente sovietice pentru satu
rarea vaselor sanguine. Operația a 
fost transmisă prin televiziune. Des
fășurarea ei a. fost urmărită de 80 
de medici, dintre care unii veniți 
din alte orașe ale Suediei.

Medicii suedezi au dat o înaltă 
apreciere „mașinii sovietice“ și au 
calificat această operație ea fiind 
unică, Metoda profesorului V. S. Sa
veliev este interesantă prin aceea că 
ea ușurează efectuarea operației, a 
declarat L. E. Gelin, profesor de 
medicină din Göteborg.

de KARL KORMES 
Consilier comercial al Ambasadei 

Republicii Democrate Germane

Coreeană și R. D, 
deschide birouri de

Opmh publică mondială este chejnată să salveze 
patrioții irakieni a căror viață e în primejdie

Apelul lui Anwar Mustafa, membru al Biroului Politic al
C.C. al Partidului Comunist din Irak

acestea constituie un atentat brutal 
la drepturile cele mai elementare ale 
omului.

In continuare, Anwar Mustafa face 
un apel fierbinte către toate popoa
rele lumii, către toți patrioții. demo
crații și luptătorii împotriva fascis
mului să-și ridice neîntîrziat glasul 
de protest, să ceară încetarea repre
siunilor fasciste sîngeroase, șă se so
lidarizeze cu viteazul popor irakian.

Sîntem convinși că va învinge cau
za justă a poporului nostru. Această 
victorie o doresc, de asemenea, toate 
popoarele iubitoare de pace din lume, 
care respectă independența națio
nală.

BEIRUT 2 (Agerpres). — La Bei
rut a devenit cunoscut apelul sem
nat de An war Mustafa, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Irak, care cheamă opi
nia publică mondială să salveze pe 
patriotii irakieni a căror viață este în 
primejdie.

In primele ore după lovitura de 
stat — se arată în apel — au început 
represiuni bestiale împotriva poporu
lui irakian și a avangardei lui — 
Partidul Comunist din Irak — împo
triva tuturor forțelor democratice și 
progresiste din țară. Au fost arestați 
sute de fruntași de seamă ai vieții 
publice, democrați, comuniști. Toate

Q- N. u. Colonialismul din nou pe banca 
acuzaților

2 (Agerpres). — Comi-NEW YORK
teiul special a' O.N.U. pentru exami
narea aplicării Declarație1 cu privire la 
acordarea independenfe: țărilor și po
poarelor colon'ale își continuă lucră
rile. Delegații celor 24 de țări membre 
au hotărî! ca în cadrul discuțiilor să 
fie anal'zată cu prioritate situația din 
teritoriile portugheze din Africa (An
gola, Mozamb c și Guineea portughe
ză) unde, potrivit declarațiilor delega- 
ților din tărie afro-asiatice, „s-a creat

oo situație periculoasă ce necesită 
rezolvare urgentă”

Reprezentantul Republicii Mal' a 
arătat că în Gu'neea portugheză și 
celelalte teritorii are loc un adevărat 
război colon'al. Colonialiștii, a spus el,

Sărbătorim urni glorios eveniment 
Bulgariei

curînd, la Grivița s-au terminat a- 
menajările la mausoleul eioilor că- 
zuți în războiul de eliberare din 
1877—1878.

Cu prilejul .sărbătoririi sînt organi
zate o serie de manifestări cultu
rale. La 21 februarie, s-a deschis Ia 
Plevna „decada eliberării". Cu a- 
cest prilej s-au organizat conferințe 
și vizite la locurile istorice, eyopîn- 
du-se faptele eroice ale luptătorilor 
pentru eliberarea poporului bulaar. 
Tot aici s-au orqanizat în această 
perioadă, conferințe în cadrul școli
lor și întreprinderilor, tar zilele fre-

Corespondentă din Sofia '
 i

din istoria
Azi, poporul bulgar sărbătorește 

împlinirea a 85 de ani de la elibera
rea sa de sub jugul imperiului oto
man. în tot timpul anilor grei de ro
bie, poporul bulgar n-a încetat să 
lupte pentru eliberarea sa. Răscoale 
spontane, răzlețe, s-au transformat 
spre sfîrșitul secolului al XVIII-lea, și 
mai ales începutul secolului al 
XIX-lea. într-o mișcaie a întreqului 
popor pentru independența naționa
lă. Ea s-a dezvoltat pe baza influen
ței binefăcătoare a mișcării revolu- 
tionar-domocratice ruse. Conducă
torii mișcării bulgare revoluționare
— Levșki și Botev
— ,s-au format sub 
influența nemijlo
cită a democrați
lor revoluționari 
ruși — Herzen,
Cernîșevski, Belinski și Dobroliubov.

Lupta popoarelor balcanice pen
tru eliberarea de sub iuqul otoman 
s-a bucurat de sprijinul Rusiei care, 
interesată în slăbirea pozițiilor Tur
ciei, i-a declarat război în 1877.

Victoriile arnjatei ruse în războiul 
din 1877—1878 au pus capăt robiei 
otomane de cinci veacuri, creînd 
condițiile pentru făurirea statului 
național bulgar independent Po
porul romîn, interesat el însuși în 
dobîndirea independentei de stat, a 
participat cu însuflețire la lupta îm
potriva asupritorului comun. Ostașii 
rçrmîni, cot la col cu ostașii ruși cu 
patrioții bulqari, au dat numeroase 
pilde de eroism la Grivița, Plevna. 
Rahova și în alte localități. Sînqele 
vărsat îrj comun pe cîmpiile Bulgă
riși de ostașii ruși, romîni și 
patrioții bulqari 
dintre popoarele 
qar.

Aici, în aceste 
dioul qu adus zilnic 
pregătirile oamenilor muncii bulqari 
de la orașe și sate pentru sărbăto
rirea eliberării de sub iuqul otoman. 
Monumentele și locurile istorice își 
îmbracă haină de sărbătoare. De 

de 
a întărit prietenia 
rus, romîn și bul-

zile, ziarele și ra- 
vești despre

Ul- 
al 
al

Vl-Jea 
acord 
între cele 
a se crea 

vederea

rea făcută de tovarășul Walter 
brjcht la Congresul al 
P.S.U-G. : încheierea unui 
rațiunii ?i al bunăvoinței 
două state germane spre 
pas cu pas premizele în 
stabilirii de relații normale de afa
ceri între ele. Printre cele 7 puncte 
propuse pentru acest acord figu
rează și încheierea unui tratat co
mercial avînd drept scop dezvolta
rea pe mai departe a comerțului.

Nu este nevoie să subliniem că 
strînsa colaborare economică din
tre țările socialiste nu înseamnă 
nicidecum o închistare față de ță
rile capitaliste. Dimpotrivă, expe
riența confirmă că divizjupea Inter
națională socialistă a muncii repre
zintă o bază importantă pentru ex
tinderea relațiilor comerciale și e- 
conomice cu toate țările. în acest 
sens, Tîrqul de la Leipziq servește 
și pregătirii conferinței mondiale 
pentru problemele comerțului Inter
național. în favoarea căreia s-au 
pronunțat numeroase cercuri comer
ciale.

Țările socialiste vor face și anul 
acesta la Leipzig □ dovadă a dez
voltării lor impetuoase și a poten
țialului lor economic mereu cres- 
cînd. Acest tîrq înseamnă pentru ele 
și un centru al schimbului de expe
riență vizitarea lui oferind nu nu
mai reprezentanților comerțului ex
terior ci în primul rînd oamenilor 
de știință, inqinerilor tehnicienilor și 
muncitorilor, posibilitatea de a acu
mula noi cunoștințe de a studia ni
velul mondial și a contribui astfel 
la avîntul continuu al economiei na
ționale Acestui scop îi vor servi și 
consfătuirile și conferințele de spe
cialitate, precum și un simpozion 
despre cea de-a doua fază de pre
lucrare în metalurgie care vor avea 
loc în cadrul tîrqului

Țările socialiste. în afara R. D. 
Germane, vor expune, pe o supra
față de 40 000 m p, produse de cel 
mai înalt nivel. Republica Demo
crată Germană va fi bineînțeles 
nu numai o gazda atentă față 

se dedau I? a'ocifiSfi împotriva popu
lației. ard pînă în 'emelH sa'eie ucid 
oamen pașnici.

Reprezentanții Tunisie1 și Et'opie au 
arăta' în cuvîntu' lor că dală fiind si
tuația crit’că din aceste 'er'orii. Co
mitetul l'ebuie să acorde prior'ia*'’ în 
cadru' discuțiilor anai’zării situație din 
Angola, Guineea portugheză și Mo- 
zambic.

Delegații african', asiatic’ precum șl 
delegatu' Uniunii Sovietice 
că pe lîngă aceasta, 
necesară discutarea 
serie de alte teritorii 
sud, Kenya, Africa 
Aden.

au argiai 
este deosebi' de 

situație dintr-o 
ca, Rhodesia de 
de sud-vest și

cute s-a prezentat 
filmul „Eroii de la 
Șipca". Sînt pre
văzute, de aseme
nea, o serie de 
manifestări spor- 
martie se va des?tive ; astfel, la 3 

fășura „crosul libertății“ pe distanta 
Grivița Plevna. Sîmbătă s-a des
chis la Casa Centrală a Armate' din 
Sofia expoziția pictorilor și sculpto
rilor bulqari, care au oglindit în lu
crările lor episoade din perioada 
luptei de eliberare La muzeul fră
ție: de arme din capitala R P- 
Bulqaria se organizează în aceste 
zile primirea în cadru festiv a ele
vilor în orqanizatiq de pionieri

Comitetele de prietenie bulgaro- 
sovietice. în colaborare cu cămi
nele culturale din întreaga tară, or- 
qanizează conferințe consacrate 
evenimentelor din 1878 La monu
mentele ridicate în diferite locuri în 
cinstea eroilor luptei de ehberaTe. se 
vor dopune coroane de flori.

Ponorul romîn cinstește lupta e- 
roică ne care poporul bulqo’ a 
dus-o împotriva asupritorilor S'ă- 
pîne ne destinele lor, popoarele ro
mîn si bulgar pășesc cu încredere 
înainte în strînsă alianță si priete
nie cu popoarele celorlalte tăr1 so
cialiste. spre telurile comune — 
cauza socialismului șt păcii

C. LINTE

de toți expozanții șl vizitatorii 
care vin la Leipzig, ci totodată 
cel mai mare expozanț la acest 
tîrq. Dorința ei este să arate înaltul 
nivel tehnico-științific atins de In
dustria proprie, întărirea economică 
și profilul specific al economiei sale 
nationale poziția sa în cadrul di
viziunii Internationale socialiste a 
muncii și al cooperării să lărgeas
că și să adîncească relațiile comer
ciale internationale.

Din aceste motive 6 000 de între
prinderi de export ale R D Ger
mane vor orezenta produse în sor
timente cuprinzătoare Dună cum re
zultă din experiența de oînă acum, 
R. D Germană încheie Ia tîraurlle 
de la Leipziq contracte renrezentînd 
circa 40 la sută din volumul qlobal al 
comerțului său exterior Ea intențio
nează să încheie anul acesta cu ță
rile capitaliste contracte de cumpă
rare si de vînzare în valoare de un 
miliard de mărci Chiar nume1 din 
oferta cuprinzătoare de masini-unel- 
te cu peste ’01) tipuîi dinlrf? care circa 
50 prezintă inovații si perfecționări, 
decura mari posibilități Progrese 
remarcabile s-au înreaistraf în do
meniul standardizării electrotehnicii. 
Se construiesc motoare electrice în 
serii aditive Electronica modernă se 
prezintă la tîrgul din anul acesta ca 
deschizătoare de drumuri pent’U 
mecanizarea si automatizarea pro
ceselor de producție

Leipzigul, oraș al tîrqurilor inter
nationale. as’eaotä. pentru Tîrqul de 
primăvară 1963 vizitatori din peste 
90 de tărt Va fi un loc de îniîlnfre 
pentru oameni d<= afaceri și econo
miști. oameni de stat oameni poli
tici si reprezentanți ai presei Nu 
există nie1 un aii tțrq care să poată 
sta alătur' de cel de la Leipzig în 
ce nrivest® caracterul universal al 
asistentei amnloarea ofertei volu
mul schimburilor de mărfuri posibi
litatea schimburilor de 'dei șl care 
să aibă o tradiție asemănătoare sau 
lenături care se întind atît de de
parte.

In virtutea acestor însușiri. Tîrqul 
de primăvară din anul 1963 va de
veni un simbol remarcabil al co
existenței pașnice.
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Ședința lărgită a Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — La 
2 martie la Malmo s-a deschis o șe
dință lărgită a Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii, la lucrările 
căreia iau parte un număr de emi- 
nenți reprezentanți ai vieții publice 
și oameni politici din țările Europei, 
Asiei, Africii și Americii, reprezen
tanți ai organizațiilor naționale și ai 
comitetelor de luptători pentru pace, 
precum și invitați.

Prezidiul va discuta următoarele 
probleme : securitatea europeană și 
problema germană, campania mon
dială pentru dezarmare generală și 
pace.

La 2 martie prof. lohn Bernal pre
ședintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, și A. E. 
Korneiciuk, membru al prezidiului, 
au prezentat rapoarte în aceste pro
bleme.
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— Declarația lui
LONDRA 2 ’ (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la 1 martie. în fața studen- 
țiloKfțlniversității din Liverpool, 
Harold Wilson, liderul partidului la
burist. a spus că este de datoria An
gliei să dea dovadă de inițiativă 
pentru a împiedica răspîndirea ar
mei nucleare în lume.

După părerea partidului laburist, 
a spus Wilson, obstacolele ce stau în 
calea încheierii uhui acord cu pri
vire la dezarmarea generală și tota
lă pot fi înlăturate.

După ce a scos în evidență nece
sitatea unor acțiuni energice ale gu
vernului englez pentru a sprijini 
realizarea unor acorduri cu privire

Harold Wilson
la interzicerea experiențelor nuclea
re și la dezarmarea generală și to
tală, liderul laburiștilor englezi a 
declarat că actuala politică- a state
lor membre ale blocului N.A.T.O., 
bazată pe „folosirea imediată a ar
mei nucleare, implică un pericol 
pentru pacea în întreaga lume“.

N?vă cubană atacată deV

HAVANA 2 (Agerprés). — La 23 
februarie, un contratorpilor de es
cadră al S.U.A. a atacat la 3 mile 
de golful Guantanamo o mică navă 
cubană de cabotaj. Contratorpilorul 
s-a apropiat de nava cubană și i-a 
pricinuit avarii serioase la babord.

Lupte între trupele
guvernamentale și patrioții

venezueleni

, CARACAS. Presa venezueleană a 
anunțat la 1 martie că, în ultimele 
zile, în regiunea muntoasă El Cha- 
ral. situată la sud-vest de Caracas, 
au avut loc lupte între trupele gu
vernamentale și unități venezuelene 
de guerilă. După cum transmite a- 
genția France Presse, autoritățile mi
litare au trimis noi întăriri în 
stă regiune.

PEKIN. După cum anunță 
ția China Nouă, la 2 martie __
încheiat la Pekin, între R.P. Chineză 
și Pakistan, acordul cu privire la 
frontieră. Cu acest prilej la 'Pekin 
a avut loc .un miting în cadrul că
ruia au luat cuvîntul Pin Cijen, pri
marul orașului Pekin, și Bhutto, mi
nistrul afacerilor externe al Pakis
tanului.

noașterea de facto a R.D.G. de către 
guvernul Franței. Jean Bardol, 
membru al Comitetului de prietenie 
„Franța-R.D.G.", creat recent, con
duce delegația lucrătorilor pe tărîm 
comunal din Boulogne, care a sosit 
la Stralsund (R.D.G.).

acea-

agen- 
a fost

ROMA. La Roma a avut loc o con
ferință naționa’ă a femeilor italiene de 
la sate, 'a care au participat 500 de 
delegate din toate regiunile țării. Par
ticipantei la conferință au adoptat o 
rezoluție în care cer guvernului să 
acorde femeilor de la sate aceleași 
drepturi de care se bucură bărbații. 
Conferința a chemat pe toate femeile 
de la sa*e să participe activ la săptă- 
mîna de lup’ă pent u reforma agrară, 
care se va desfășura în țară la chema
rea Uniunii naționale a țăranilor din 
Italia, între trei și zece martie.

HELSINKI. La invitația Universi
tății din Helsinki, in Finlanda se 
află prof. Alexandru Dima de la 
Universitatea „A. I. Cuza" din Iași, 
care a ținut o serie de conferințe ta 
universitățile din Helsinki și Turku. 
Cu acest prilej, la 1 martie, legația 
R. P. Romine la Helsinki a oferit 
un cocteil la care au participat Erkki 
Kivinen, rectorul Universității din 
Helsinki, Martti Santavouri, 
ședințele Uniunii Scriitorilor din 
Finlanda, precum și alți oameni de 
știință și cultură finlandezi.
Mitingul tineretului ceylonez

pre-

COLOMBO. La Colombo a a- 
vut loc un miting de masă al tine
retului din Ceylon. Răspunzînd che
mării Uniunii studenților din Ceylon, 
mii de cursanți de la universități, 
colegii și școli s-au adunat pentru 
a-'și exprima protestul față de ac
țiunile S.U.A. împotriva Ceylonului. 
Participanții la miting au solicitat 
guvernului ceylonez să naționalizeze 
toate societățile străine din Ceylon 
și să evacueze de pe insulă organi
zațiile americane cum sînt „Vocea 
Americii", „Fondul Asiei“ și „Corpul 
păcii".

ATENA. Ziarul „Makedonia“, care 
apare la Salonic, a început să pu
blice o serie de articole ăle lui Ve- 
nizelos, liderul „Uniunii de centru", 
cu privire la situația politică inter
nă din Grecia. Autorul articolelor a- 
cuză guvernul grec că îngrădește 
drepturile parlamentului, drepturile 
politice ale cetățenilor, libertatea 
presei și cuvîntului. El se pronunță 
pentru legalizarea Partidului Comu
nist din Grecia.

PARIS. La 1 martie, legația 
R. P. Romine la Paris a oferit un 
prînz în cinstea cineastului fran
cez Henri Colpi. realizatorul co
producției franco-romîne „Codin', 
și a colectivului de actori și cine
aști francezi care au contribuit la 
realizarea acestui film. La prînz 
au luat parte, de asemenea, 
Fourre-Cormeray, director gene
ral al Centrului național al cine
matografiei franceze. Craven, di
rector general al societății cine
matografice „Uni-France Film“, 
precum și Paul Cornea, director 
general al Studioului cinemato
grafic București, membri ai le
gației R. P. Romîne. Henri Colpi 
și colaboratorii săi au avut un 
schimb prietenesc de impresii 
despre activitatea din vara și 
toamna anului trecut în Rominia, 
unde după cum se știe, au avut 
loc filmările pentru exterioarele 
și interioarele filmului.

BRUXELLES. La Bruxelles au a- 
vut loc din nou ciocniri între gru
puri ale populației de limbi diferite 
din Belgia : între adepții învățămîn- 
tului în limba franceză și cei ai con
stituirii unui sistem de școli și uni
versități în limba flamandă. După 
cum se știe, această problemă a con
stituit și în trecut prilejul unor tul
burări în Belgia și a fost necesară 
în cîteva rînduri intervenția poli
tiei.

Front revoluționar de luptă
împotriva dictaturii

Iui Stroessner

MOSCOVA 2 (cores
pondentul Agerpres 
transmite) :

La 3 martie oamenii 
sovietici din R.S.F.S.R., 
Ucraina, Bielorusia, 
R.S.S. Uzbecă, R.S.S. 
Kazahă, R.S.S. Moldo
venească, R.S.S. Le
tonă, R.S.S. Tadjică și 
Turkmenia vor alege 
deputății 
Supreme 
lor și în 
cale ale 
blici.

Oamenii sovietici în- 
tîmpină alegerile cu 
importante realizări în 
muncă. Așa de pildă, 
la uzina „Krasnîi pro
letarii” din Moscova, 
unde lucrează nume
roși deputați în Sovie
tul Suprem al U.R.S.S., 
al R.S.F.S.R., în sovie- , 
tele locale și candidați

în Sovietele 
ale republici- 
sovietele lo- 
acestor ' repu-

în alegerile de dumini
că — a lost livrat îna
inte de termenul sta
bilit de plan, al 200 000- 
lea strung. La cunos
cuta uzină textilă 
„Frunze" din Moscova, 
țesătoarele au dat pe
ste plan 80 000 de me
tri de țesături.

In aceste zile, Ia în- 
tîlnirile alegătorilor cu 
candidații în alegeri se 
face bilanțul realizări
lor obținute în cei pa
tru ani care au trecut 
de la alegerile prece
dente. Iată doar două 
exemple : în 
„Bauman” din 
va, în această 
dă s-au mutat 
noi 40 000 de cetățeni; 
pe harta Uniunii So
vietice în locul unei 
porțiuni de taiga a a- 
părut orașul Bratsk, 
(

de- 
hotarele

de vineri 
electorale 
R.S.F.S.R.

raionul 
Mosco- 
perioa- 
în case

devenii cunoscut 
parte peste 
U.R.S.S.

In ședința 
a Comisiei 
centrale a
s-a comunicat că toate 
pregătirile pentru ale
geri au fost terminate. 
Avioanele Aeroflotului 
au transportat mate
rialele electorale pînă 
la cele mai îndepărtate 
puncte ale țării. Sute 
de avioane și elicop
tere sînt pregătite în 
vederea transportării 
la 4 martie a materia
lelor cu rezultatele vo
tului. In trenurile de 
lungă distanță, care 
leagă Moscova de Vla
divostok, Habarovsk, 
Irkutsk și alte orașe, și 
care se află deja pe 
drum, s-au organizat 
340 de centre de vo
tare.

Declarația purtătorului 
de cuvînt al Ministerului 
Apărării al R. P. Chineze
PEKIN 2 (Agerpres). După cum se 

arată în declarația purtătorului de 
cuvînt al Ministerului Apărării al 
R. P. Chineze, dată publicității la 1 
martie la Pekin, detașamentele chi
neze de grăniceri au îndeplinit in
tegral planul de retragere din pro
prie inițiativă de-a lungul întregii 
frontiere chino-indiene.

Răspunzînd la chemarea conferin
ței de la Colombo, se subliniază tn 
declarație, guvernul chinez a hotă- 
rît să nu instituie în cursul înfăp
tuirii încetării focului puncte admi
nistrative de control după retrage
rea detașamentelor chineze de gră
niceri în patru regiuni asupra că
rora există divergențe între China 
și India.

în declarație se exprimă speranța 
că guvernul indian va răspunde po
zitiv la eforturile pașnice ale Chi
nei, astfel încît să se stabilească o 
atmosferă prielnică pentru tratative 
directe între China și India.

un contratorpilor american
După aceasta, contratorpilorul ame
rican a urmărit timp de o oră nava 
avariată.

Ziarul „Noticias de Hoy“ califică 
această provocare grosolană drept o 
..acțiune tîlhărească a agresorilor a- 
mericani".

subliniază agenția Prensa Latina 
formarea Frontului revoluționar al 
tineretului este apreciată în cercu
rile democratice din țară ca fiind un 
pas important pe calea întemeierii 
unui front național de luptă împo
triva dictaturii lui Stroessner.

PNOM PENH. La 2 martie, prin
țul Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, a declarat că parla
mentul țării a fost dizolvat, iar gu
vernul regal, condus de prințul No
rodom Kantol, a demisionat.

BUENOS AIRES. Președintele Ar
gentinei, Jose Maria Guido, a ac
ceptat demisia înaintată de minis
trul argentinean al muncii, Galileo 
Puente. Agenția Prensa Latina 
transmite că demisia lui Puente este 
pusă în legătură cu refuzul minis
trului economiei, Eustaqui Mendez 
Delfino, de a plăti pensiile restante 
pe ultimele patru luni.

Un balon pentru cercetări
privitoare Ia planeta Marte

NEW YORK. După cum transmite 
agenția U.P.I., la 1 martie în 
Statele Unite a fost lansat un ba
lon pentru a se stabili dacă există 
semne de viață pe planeta Marte. 
Balonul a ridicat la o altitudine de 
aproximativ 23,5 km un telescop și 
aparate electronice pentru cerceta
rea radiației infraroșii, emisă de 
Marte, în vederea culegerii unor date 
mai precise asupra compoziției gaze
lor care înconjoară această planetă. 
La 2 martie, balonul a aterizat cu 
bine în statul Tennessee. Telescopul 
și aparatele electronice au fost cobo- 
rîte pe Pămînt în mod separat 
parașuta.

Comunicatul comun sovieto-finlandez 
la încheierea vizitei la Moscova 
a primului ministru al Finlandei

2 (Agerpres). — CuMOSCOVA 
prilejul încheierii vizitei la Mosco
va â lui Ahti Karialainen. primul mi
nistru al Finlandei, a fost dat publi
cității un comunicat comun sovieto- 
finlandez.

în timpul vizitei au avut loc 
întîlniri și convorbiri între Nikita 
Hrușciov, șeful guvernului sovietic, 
și primul ministru al Finlandei. în 
cursul convorbirilor a avut loc un 
schimb sincer de păreri în proble
mele legate de dezvoltarea continuă 
a relațiilor sovieto-finlandeze, pre
cum și în problemele internaționale 
care prezintă interes pentru cele 
două țări.

„Cele două părți — se spune în 
comunicat — au constatat cu satis
facție că relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și Finlanda sînt bune“.

în cursul schimbului de păreri în 
problemele internaționale s-a expri
mat convingerea că în condițiile ac-, 
tualei dezvoltări a tehnicii militare 
moderne și a mijloacelor de exter
minare în masă respectarea princi
piilor coexistenței pașnice, care im
pune rezolvarea problemelor liti
gioase pe cale pașnică, constituie u- 
nicul mijloc rezonabil de reglemen
tare a relațiilor internaționale.

Totodată se arată că politica 
coexistență pașnică, promovată 
cele două țări, precum și politica 
neutralitate și pace, promovată 
Finlanda, cît și relațiile ei de priete
nie cu toate statele „înrîuresc în mod 
activ menținerea păcii și liniștii în 
nordul Europei, contribuind la cauza 
păcii în întreaga lume".

In continuare este relevată crește
rea considerabilă a comerțului reci
proc în anul care a trecut. Cele două 
părți atribuie o mare însemnătate 
studierii posibilităților de dezvoltare 
continuă a schimbului de mărfuri.

Părțile s-au înțeles asupra pregă
tirilor în vederea încheierii unui 
nou acord comercial pe termen lung 
pe anii 1966—1970.

★
MOSCOVA 2 (Agerpres). - In 

seara zilei de 1 martie, Ahti Karia- 
lă-inen. primul ministru al Finlan
dei, și persoanele care îl însoțesc au 
părăsit Moscova, plecînd spre patrie.

La gara Leningrad, înaltul oaspe
te a fost condus de Nikita Hrușciov. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale.

Cu acest prilej Nikita Hrușciov și 
Ahti Karialainen au rostit cuvîntări.

Vizita lui Moula și „datoria colonială
Joi s-a Încheiat vizita de patru 

zile a premierulur congolez Adoula, 
în capitala Belgiei. Este primul 
șef de guvern conqolez care vine la 
Bruxelles. Negocierile, prezentate 
mai mult ca o „reluare de contacte" 
între cele două țări, au avut două 
principale obiective: primul — abor
darea problemelor financiare 
gioase între cele două țări, și, 
special a „datoriei coloniale“ a 
publicii Congo față de Belgia; 
doilea obiectiv l-a constituit așa-zi- 
sul „ajutor tehnic și financiar" pen
tru redresarea economiei Congoului.

Pe vremea cînd stăpîneau Con- 
goul, autoritățile coloniale belgiene 
construiseră — de 
fapt tot pentru fo
losința lor și a re- 
zidenților albi — 
o serie de imobile 
pentru adminis
trație, servicii pu
blice. După proclamarea indepen
denței Congo-ului, guvernul de la 
Bruxelles a pretins că în vederea a- 
ceslor cheltuieli, a contractat împru
muturi, pe caro le-a denumit „dato
rie colonială". Belgia, care deși a 
stors din Congo beneficii fabuloase, 
a cerut ca Republica Congo să 
preia această datorie asupra sa. Se 
știe că la timpul său, guvernul Lu
mumba a respins aceste pretenții, 
arătînd că statul congolez nu tre
buie să-și asume răspunderi finan
ciare contractate de Belgia.

In cadrul mai larq al reglemen
tării „bunurilor belgiene“ guvernul 
de la Bruxelles mai pretinde și des
păgubiri pentru cetățenii belgieni 
care au suferit „pagube" în ultimii 
arii în Congo: Discuțiile de la Bru
xelles s-au purtat'și 'asupra situației 
diferitelor 3ocietăți belgiene, pentru 
a căror transferare către Congo i se 
pretind acestei țări cîleva zeci de 
miliarde de franci belgieni.

Cu prilejul întrevederilor pe care 
le-a avut cü membr; ai guvernului 
belgian,, Adoula — după' cum re
marcă aici observatorii — n-a lăsat 
impresia că ar-avea o poziție preci
zată față de problemele discutate. 
Comunicatul final se limitează doar 
la fraze generale, iar Adoula a de
clarat că-, „Belgia și Congo e-au îm
păcat*. Problemele amintite au fost 
lăsate pe seama unei comisii' bel- 
giano-congoleze' care urmează să-și 
prezinte concluziile pînă 1er 1 iulie. 

■ Cît privește „ajutorul" belgian, el 
urmează a fi inclus într-o acțiune 
mai largă a puterilor occidentale, 
un fel de „plan Marshall“ . pentru 
Congo, cum l-a denumit ministrul de 
externe al Belgiei, Spaak. Planul s-ar 
afla de fapt sub conducerea State
lor Unite, ale căror poziții în Congo 
s-au întărit în urma recentelor eve
nimente, dar formal ar urma să

Corespondentă 
din Bruxelles

fie pue sub egida O. N. U. în* 
tr-un raport prezentat Casei Albe, 
Harland Cleveland, care a con
dus recent o misiune america
nă în Congo, arată că în~ urmă: 
toarsle 12 luni această țară ar a- 
vea nevoie de 175 milioane de do-, 
lari și că, pentru anul în curs, S.U.A.' 
contribuie cu 60—70 de milioane de 
dolari. Totodată, se dă de înțeles 
că S.U.A. așteaptă o contribuție din 
partea Bonn-ului și a Londrei, ba 
chiar și din partea Pieței comune. 
După cum se vede, noul „plan
Marshall' despre care a vorbit
Spaak este o formă de redistribuire 
a influenței puterilor occidentale în 

această țară, un 
instrument al neo-
colonialismului. A- 
cest pericol, al in
tensificării domi-, 
nației occidentale 
sub forme noi, s 

oglindește și în faptul că Republica 
Congo face parte din grupul celor 
18 țări africane legate de Piața co
mună.

De altfel, sosirea Iul Adoula la 
Bruxelles coincidea cu ședințele 
consiliului ministerial al acestei or
ganizații. Premierul congolez urma 
să exprime Îngrijorarea față de ter
giversarea semnării statutului de a- 
société a amintitelor țâri africane la 
Piața comună. Dar Hallstein (R. F. 
Germană), președintele 
lui executiv al Pieței 
așteptat zadarnic vizita 
lui Adoula. S-a afirmat
n-a putut veni din cauza programu
lui încărcat, dar observatorii arată 
că gestul ar fi o reacție față de fap
tul că semnarea tratatului a fost 
amînată — rezultat al disensiunilor 
în curs între membrii Pieței comune.

Acum, observatorii așteaptă des
fășurarea în continuare a disputei 
dintre țările occidentale pentru con
trolul politic și economic asup:a 
Congoului. Evident, manevrele néoco
lonialiste sînt în totală contradicție 
cu interesele vitale ale poporului 
congolez care năzuiește spre o reală 
independență.

JEAN LOUIS ESCH

comitetu- 
comune, a 
anunfatâ a 
că acesta

Acțiuni ale muncitorilor argentineni 
împotriva concedierilor

YEMENj Noi infringed 
pricinuite agresorilor

SANAA 2 (Agerpres). — La 2 mar- 
fie, un purtător de cuvînt al Cartierului 
general al forjelor armate din Sanaa a 
făcut o declarafie corespondenților de 
presă în care a precizat că operațiunile 
militare desfășurate în ultimele zile de 
către forjele armate republicane Yeme
nite, în colaborare cu trupele R.A.U., 
au avu* drept scop închiderea ermetică 
a frontierelor pentru a împiedica orice 
încercări de infiltrare din partea deta
șamentelor saudite, iordaniene. Ope
rațiunea, a precizat purtătorul de cu- 
vînf, a tăiat toate căile de retragere 
ale forjelor agresoare infiltrate pe teri
toriul yemenit.

La 1 martie, a anunfat purtătorul de 
cuvînt, un grup de 300 de soldafi sau- 
diji infiltrați în Republica Arabă Yemen 
au fost nimiciți. Prinful El Hassan, fiul 
fostului premier yemenit, care comanda 
acesf grup, a reușit să fugă în Arabia 
Saudită. După cum anunță presa occi
dentală, Anglia își sporește forjele la 
frontiere'e Yemenului. încă la 28 fe
bruarie, prin Canalul de Suez, au tre
cut trei nave de război engleze.
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Venițt la Miami acum citeva zile pentru a demonstra, cîțiva paci
fiști americani au căzut in mîinile polițiștilor.

(Agerpres). — Gu- 
a restituit guvernu- 
nava „Anzoategui". 
au săvîrșit cursa 

în Brazilia, iar

in 
din

In legătură cu „conflictul langustelor“

BUENOS AIRES 2 (Agerpres).— 
Peste 1 200 de muncitori din orașul 
San Justo au ocupat uzina de asam
blat automobile „Favre and Baset 
Motor-car Works”, care are legă
turi cu compania nord-americană 
„Chrysler”, în semn de protest îm
potriva concedierii a 400 de tovarăși 
de muncă. Concedierea muncitorilor 
se înscrie în politica promovată de 
•companiile străine constructoare de 
automobile din Argentina, care au 
concediat recent 6 000 de muncitori.

înapoierea în Venezuela 

a navei „Anzoategui

CARACAS 2 
vernul Braziliei 
lui Venezuelei 
Patrioții care 
eroică, au rămas 
echipajul navei s-a înapoiat în pa
trie. Autoritățile din Venezuela au 
arestat zece membri ai echipajului, 
iar celorlalți li s-a interzis orice 
contact cu populația.

ASUNCION. Mai multe organiza
ții de tineret din Paraguay au con
stituit un front revoluționar de 
luptă împotriva regimului dictato
rial al lui Stroessner. După cum

BERLIN. Senatorul francez Jean 
Bardol s-a pronunțat pentru récu

la exploatarea nemiloasă a țărănimii peruviene s-au adăugat de 
hml de zile mari calamități naturale ca seceta și cutremurele de pă- 
mtnt. -împotriva țăranilor înfometați au fost trimiși polițiști pentru a-i Iz
goni din apropierea orașelor.

După cum am mai anunțat, între 
Franța și Brazilia a izbucnit un 
conflict în urma refuzului autori
tăților franceze de a retrage vasele 
de pescuit languste — crustacee 
foarte apreciate în Franța și 
alte țări unde se exportă —

. apele teritoriale braziliene.
în legătură cu „conflictul 

gustelor“, ziarul „Paris-presse- 
l'intransigeant" scrie că pescuitul 
langustelor constituie o specialita
te a pescarilor din porturile breto
ne Camaret și Douarnenez. De mai 
mulți ani, în urma unei depopulări 
a adîncului apelor din largul coas
tei Mauritaniei, patronii francezi 
și-au îndreptat vasele spre țărmu
rile America de Sud. Cele 45 de 
vase din porturile bretone, care 
formează flota franceză de pescuit 
languste, reprezintă un capital de 
50—60 milioane franci.

Ziarul relatează, pe marginea 
actualului conflict, că Brazilia, ca 
și majoritatea statelor sud-ameri- 
cane, a revendicat și anexat la 
teritoriul național întregul platou 
continental care prelungește coas
tele sub apele mării. Marginea a* 
cestui platou se termină la distanțe 
variabile, acolo unde încep marile, 
adîncimi oceanice. Pescuitul se e-1 
fectuează în limita platoului con-’i 
tinental și începutul adîncimilor, 
profunde.

Brazilia — scrie ziarul parizian 
— nu pretinde să interzică orice 
fel de pescuit în această zonă ma
ritimă, ci numai pe acela al lan
gustelor, argumentînd că aceste 
crustacee fac parte din fauna ce 
aparține platoului continental.

lan-

într-o corespondență din Rio de 
Janeiro, publicată în „Paris-presse- 
l’intransigeant", este citat ziarul 
brazilian „Tribuna da Imprensa" 
care a relatat că „navele de pes
cuit franceze nu se află în fața 
coastelor braziliene numai pentru 
a pescui languste, ci și pentru a 
face prelevări de nisip radioactiv".

De asemenea, în corespondența 
din Rio de Janeiro se arată că în 
joc sînt „interese economice pu
ternice“.. „De mai multe luni Fran
ța a depuș mari eforturi pentru a 

■ pătrunde în Brazilia“, iar „anumite 
l cercuri de afaceri legate de Statele 

Unite se tem de aceasta, exploa- 
tînd în felul lor afacerea languste
lor". Și mai precis, într-o cores
pondență din New York, ziarul 
francez menționează că în S.U.A., 

| în jurul conflictului franco-brazi- 
lian se face o mare vîlvă la postu
rile de radio și în presă. „Cercurile 
de afaceri americane — se relatea
ză — speră să se folosească de 
aceste languste pentru a lovi în

interesele franceze din Brazilia. 
Dacă conflictul se va înteți este 
aproape sigur că americanii, care 
își văd influența slăbind în Ame
rica Latină, nu vor ezita să profite 
de ocazie, oferindu-și bunele oficii.' 
de pildă, pentru a apare intr-un 
rol bun, încurcînd totodată Fran
ța".

Pe aceeași temă, un trimis spe
cial al ziarului „Le Monde“ rela
tează din Recife că „acest conflict 
este profitabil desigur unora care 
nu sînt nici Franța, nici Brazilia... 
La Recife, principalul centru ■ de 

I pescuit languste din Brazilia și 
capitala politică a nord-estului, 
majoritatea directorilor organisme
lor, la care colaborează de doi ani 
tehnicieni francezi, nu se tem să 
afirme că diferite cercuri legate de 
anumite puteri economice nu văd 
cu ochi buni influența crescîndă a 
Franței în această regiune... Dar, 
orice s-ar spune despre interesele 
aflate în cauză, în special de com- 

: paniile legate de cercurile ameri- 
I cane, brazilienii sînt absolut con- 1 
.vinși că. ei au dreptate în această 
afacere".

Cazul Saevecke
,La Bonn — anunță ziarul vest- ; mului (el a
------------- TÂr-1*« — QU începUt ; r’-’ «german „Die Welt" — au început i 

cercetările în cazul lui Theo Sae
vecke, care pînă nu de mult a de
ținut funcția de șebadjunct al de
partamentului federal pentru pro
blemele penale“. <

Acest departament, subordonat 
direct lui Globke binecunoscut 
opiniei publice în urma demască
rii activității lui în perioada nazis-

l

[ „comentat" legile 
siale de la Nürnberg), joacă 
rol important în reprimarea forțelo- 
democratice, antimilitariste și iubi 
toare de pace din Germania occi 
dentală. „In calitate de șef-adjunc’ 
al acestui departament, Saevecke 
a condus personal recenta acțiune 
judiciară împotriva revistei „Der 
Spiegel“ precizează „Die Andere 
Zeitung“.

ra- 
un

La o conferință de presă radio
televizată. care a avut loc zilele 
trecute la Berlin, au fost scoase la 
iveală noi amănunte despre tre
cutul lui. S-a arătat că Sae
vecke a intrat în 1934 în po
liția fascistă și că în 1940, 
în calitate de căpitan SS. a tăcut 
parte din Gestapoul din Poznan.

într-o autobiografie, datată din 
25 iunie 1940, — prezentată la con
ferința de presă, 
tre altele: 
am intrat la Lübeck în SA unde am 
activat, pînă în 1938... In partid (na
tional-socialist — n.r.) am intrat la 
1 februarie 1929".

• In 1942, Saevecke a fost delegat 
al „serviciului special" hitlerist în 
Libia și Tunisia, ocupîudu-se de 
organizarea detașamentelor de 
muncă forțată, s-a arătat în conti
nuare la conferința de presă. 
1943 a funcționat, cu grad de 
’onel SS, ca șef al Gestapoului 
Milano.

Intr-o scrisoare a Asociației 
portaților politici și luptătorilor 
rezistentă din Italia se arată 
că „Saevecke și poliția sa și-au 
avut sediul în fa’mosul liotei 
„Regina" La sosirea sa la Milano. 
Saevecke a cerut șefului poliției 
.asciste, prefectul Coglitore, o listă 
completă a tuturor antifasciștilor:. 
Aproape toate ordinele de aresta
re. execuție și deportare din regiu
nea Milano au trecut prin mina lui 
Saevecke și poartă semnătura Iu’. 
Hotelul „Regina“ își cîștigase o 
tristă faimă datorită sebingiuirilo' 
și asasinatelor săvîrșite în pivnițe 
le sale, fie personal de Saevecke 
fie de subalternii săi".

Noile dezvăluiri în cazul Sae
vecke, precum și faptul că un a- 
semenea „om“ ocupă un post atît

, — el arăta prin- 
„La 15 decembrie 1328

In 
co- 
din

de- 
din

de important în organele de sta' 
ale Bonn-ului au stîrnit o mare in
dignare în rîndurile opiniei publice 
italiene.

Filippo Meda, locțiitor al prime 
rului din Milano, a declarat cc 
Bonn-ul a fost de mult timp infot 
mal despre trecutul lui Saevecke 
deoarece — a precizat Meda — 
„încă acum patru ani s-a între 
prins o anchetă în privința Iul. A- 
tunci sosise la Milano un inspecto- 
vest-german 
ții de la un 
soane".

„Guvernul
— scrie ziarul italian
— Totuși, l-a menținut pe colonelul 
SS Saevecke în fruntea departa 
mentului pentru problemele pe 
nale".

„Theo Saevecke — scrie „II Cor 
riere“ — a fost nu numai un execu 
tant zelos al ordinelor lui Hitler și. 
Himmler, ci și un urmăritor crud a' 
partizanilor și antifasciștilor ita
lieni".

„II Messaggero“ adaugă : „Dir. 
miile și miile de oameni care au

■ avut nefericirea să fie aduși la e
■ tqjul II al hotelului „Regina" (unde 
i își avea sediul Saevecke — n. t.) 
' au rămas doar puțini în viață. Ei 
I mai pot relata ce s-a petrecut între 
I aceste ziduri“.

După cum s-a relatat în presa 
occidentală, conducători ai mișcă 
ăi de rezistentă din Italia de nord 
au cerut Ia Milano ca Saevecke să 
fie deferit justiției. Documentul o 
fost semnat pentru partidul social
democrat de Cassinis, primarul 
din Milano, pentru partidul demo- 
crat-creștin de Meda. locțiitor de 
primar, și pentru partidul comunist 
de Casali.

care a cules informa 
număr mare de per

de la Bonn știa totu’
„II Gioino"
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