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Iași (coresp. „Scînteii”). — Ieri sea
ră la „Casa Universitarilor” din Iași a 
avut loc un concert coral prezentat de 
corul „Gavril Muzicescu” al Filarmoni
cii de Stat Moldova din localitate.

Concertul a fost

In e x

MAMAIA (coresp. 
„Scînteii”). — In aceste 
zile, la Mamaia, ca de
altfel în toate stațiunile 
de pe litoral, se fac in
tense pregătiri pentru 
sezonul de vară. Prin
tre noile construcții și a- 
menajări ce vor fi date 
in folosință anul acesta 
aici se numără : un tea
tru cu 1 200 locuri în aer 
liber, clubul nautic da

pe malul lacului 
Ghiol Și altele. Pe 
acestea vor fi create 
stații de parcare a mași
nilor prevăzute cu um
brare, o stație auto-ser- 
vici pentru automobile, 
prevăzută cu atelier de 
întreținere și reparații 
auto etc. De asemenea, 
se execută lucrări de ex
tindere a radioficării pe 
întreaga plajă. în partea

dirijat de George 
Vintilă, directorul 
Filarmonicii de 
Stat Moldova din 
Iași, și s-a bucurat 
de un 
succes.

fie
(Agerpres)

INVĂTIND DIN EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR

de nord 
amenaja un solar cu un 
mare număr de locuri.

Măsuri importante au 
fost luate și în ce pri
vește buna deservire a 
turiștilor și celor care își 
petrec concediul de o- 
dihnă aici. între altele, 
capacitatea fabricii de 
gheață se va mări la 20 
tone zilnic.
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Uzina „Hidromecanica" 
Brașov s-a specializat în fabri
carea unor agregate de înaltă 
tehnicitate, cu acționare hidrau
lică Și pneumatică. în fotografie: 
controlorul Petre Dumitru asistă 
Ia montarea unui turboambreiaj 
pentru instalația de foraj 4 LD e- 
fectuată de lăcătușul Mihai Zer- 
cula. (Foto : Agerpres)

Instalație semiautomată
La Uzina metalurgică din Sinaia a fost dată în 

exploatare o instalație semiautomată pentru efec
tuarea probelor tehnice și de calitate la pompele 
de ulei pentru tractoare. Această instalație, proiec
tată și construită în uzină, asigură creșterea 
două ori a productivității muncii la operația 
stabilire a calității pompelor.

Alte două instalații de acest fel urmează să 
puse în funcțiune pînă la siîrșitul lunii.

GALAȚI (coresp. „Scîn
teii”). — Muncitorii din 
echipa maistrului Dumi
tru Cazacu de la Șantie
rul Naval din Galați au 
lansat ieri la apă o nouă 
motonavă de 2 000 tone. 
Prin montarea pe cală 
înainte de lansare a mo
torului principal și a

Id dpd

constructo- 
să termine 

11 zile mai 
aport deo-

nor agregate, 
rii au reușit 
acest vas cu 
devreme. Un 
sebit la construcția vasu
lui l-au adus munci
torii din echipa mecani
cului Gheorghe Nistor și 
echipa de electricieni con
dusă de Teodor lonescu.

Gazeta de uzină 
„Electronica"

Ieri a apărut primul număr al 
gazetei de uzină „Electronica“, 
organ al comitetului de partid și 
al comitetului sindicatului de la uzi
na cu același nume din Capitală. 
Gazeta publică articole și corespon
dențe din diferite sectoare ale uzi
nei, rubrica Viața de partid, infor
mații, fotografii ale fruntașilor în 
producție, rubricile : „din viața 
culturală a uzinei", „sport", precum 
și rubrica satirică „Televăzute“. 
Gazeta va apare săptăminal (De la 
A. Damideanu, coresp. voluntar).

Timpul 
amiază a 
pentru numeroși 
a-și petrece ziua de repaos în de
corul minunat al munților. Din 
Gara de Nord, un tren cu aproape 
600 de excursioniști a plecat spre

stațiunile Sinaia. și Predeal. Sala- 
riați de la Uzinele „23 August", fa
brica de mase plastice „București“, 
Uzinele „Vulcan" ș.a. își vor pe
trece duminica la cabanele Poiana 
Stînii, Furnica, Piscul Cîinelui, 
Cioplea, Clăbucet ș.a.

Dezvoltarea în 
ritm susținut a 
economiei țării 
noastre în pe
rioada planului de 
șase ani necesită
importante mijloace financiare. Asi
gurarea acestor mijloace, potrivit ce
rințelor mereu crescînde ale econo
miei, pune pe primul plan mobiliza
rea eforturilor pentru valorificarea la 
maximum a rezervelor materiale și 
financiare existente în economia na
țională. Rezerve importante pot fi 
mobilizate prin gospodărirea cit mai 
rațională și folosirea cît mai efi
cientă a mijloacelor circulante puse 
la dispoziția întreprinderilor pentru 
asigurarea continuității procesului 
de producție.

Mijloacele circulante constituie o 
parte a avuției naționale. Utilizarea 
judicioasă a acestor mijloace — ma
terii prime, mate
riale, combustibil, 
producție neter
minată, produse fi
nite etc.—și stabi
lirea volumului lor 
la strictul necesar, în raport cu con
dițiile reale de aprovizionare, produc
ție și desfacere ale întreprinderilor, 
constituie o problemă de mare im
portanță economică. Pe această 
bază, pot fi scoase la iveală însem
nate rezerve de fonduri materiale și 
bănești pentru sporirea ritmului de 
dezvoltare a economiei naționale.

De regulă, cînd se vorbește de fo
losirea mai eficientă a mijloacelor 
circulante se are în vedere accelera
rea vitezei lor de rotație. Ce înseam
nă aceasta ? Se știe că, în circuitul 
lor, mijloacele circulante ale între
prinderilor parcurg succesiv trei sta
dii : aprovizionare, producție și des
facere. Trecerea fondurilor dintr-un 
stadiu în altul trebuie să se facă 
ritmic, fără stagnări. Orice întreru
pere a circuitului normal duce la 
imobilizarea nejustificată de fon
duri, creînd greutăți în îndeplinirea 
planului de producție, în desfacerea 
produselor, ca și în vărsarea sume
lor cuvenite bugetului, în rambur
sarea creditelor bancare. Cu cît du
rata în zile a unui circuit este mai 
mică, cu atît mijloacele circulante 
pot lua parte în cursul unui an la 
mai multe procese de producție și 
desfacere, adică vor avea o viteză 
de rotație mai mare.

Cu alte cuvinte, pe măsură ce în
treprinderile se vor preocupa mai 
intens de buna organizare a a- 
provizionării cu materii prime, ma
teriale etc., evitarea formării de 
stocuri peste necesar, reducerea con
sumurilor specifice, creșterea pro
ductivității muncii, scurtarea ciclu
lui de fabricație și valorificarea rit
mică a producției, ele vor putea să 
producă și să desfacă cu mijloacele 
circulante de care dispun un volum 
mai mare de produse. Sau, cu cît va 
fi mai scurt intervalul de timp de 
la aprovizionarea întreprinderii cu 
materii prime și materiale pen
tru producție, și pînă la vînzarea și 
încasarea produselor finite, cu atît 
mai mic va fi necesarul de mijloace 
circulante proprii și împrumutate

PE TEME ECONOMICE

cadrul industriei 
noastre socialiste. 
Viteza de rotație 
a sporit simțitor, 
durata unui circuit 
reducîndu-se de

la 108 zile în 1955, la 65 de zile în 
1961. Ca urmare, deși volumul mij
loacelor circulante a crescut de la an 
la an, totuși această creștere a fost 
inferioară creșterii volumului pro
ducției. în 1961, volumul producției 
marfă vîndută și încasată a crescut 
față de 1955 cu 106,7 la sută, în timp 
ce volumul mijloacelor circulante 
(solduri medii) a crescut cu 23,6 la 
sută. Cu alte cuvinte, în anul 1961, 
pentru fabricarea și realizarea unui 
anumit volum de produse, întreprin
derile industriale au folosit, în me
die, cu 40 la sută mai puține mijloa
ce circulante decît în 1955.

La creșterea eficienței utilizării 
mijloacelor circu
lante a contribuit 
și generalizarea, în 
anul 1959, a noii 
tehnici de finanța
re, creditare și de

contări, care a limitat posibilitățile 
întreprinderilor de folosire neplani
ficată a resurselor bănești de care 
dispun, a întărit controlul prin leu 
în toate fazele procesului reproduc
ției, a permis scoaterea la iveală a 
deficiențelor întreprinderilor și lua
rea de măsuri pentru înlăturarea 
lor.

★
Rezultatele obținute pînă în pre

zent pe linia accelerării vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante nu 
epuizează nici pe departe rezervele 
existente în acest domeniu. Pentru 
valorificarea largă a acestor rezerve, 
important este ca în întreprinderi 
să fie luate măsuri tehnice și orga
nizatorice în toate fazele circuitului: 
aprovizionare, producție și desfacere. 
Acest lucru e confirmat de expe
riența multor întreprinderi.

în anul trecut, la Uzinele „Indus
tria Sîrmei” din Cîmpia Turzii s-au 
întreprins măsuri chibzuite pentru 
îmbunătățirea continuă a procesului 
de producție, pentru reducerea ci
clului de fabricație și creșterea pro
ductivității muncii, pentru organiza
rea judicioasă a aprovizionării' teh- 
nice-materiale și lichidarea stocu
rilor supranormative, pentru desfa
cerea ritmică, potrivit graficelor de 
livrări, a producției. Ca urmare, vi
teza de rotație a mijloacelor circu
lante s-8 accelerat cu 7 zile față de 
prevederile planului, eliberîndu-se 
astfel mijloace circulante de 
8 666 000 lei.

Mari posibilități de accelerare a 
vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante există în domeniul aprovi
zionării. O condiție importantă pen
tru mobilizarea acestor rezerve este 
reducerea continuă a consumurilor 

prime și 
de produs, 
norme de 
din punct

specifice de materii 
materiale pe unitate 
prin stabilirea unor 
consum fundamentate 
de vedere tehnic. Normarea jus
tă a consumurilor specifice — ți- 
nîndu-se seama de ridicarea genera
lă din ultimii ani a nivelului tehnic 

pentru îndeplinirea planului de pro- al producției, de perfecționarea con- 
ducție.

Importanța accelerării vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante de
pășește însă limitele întreprinderilor. 
Creșterea vitezei de rotație face po
sibilă eliberarea unor importante 
fonduri materiale și bănești, care 
vor putea fi folosite pentru finan
țarea altor nevoi ale economiei na
ționale. Accelerarea vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante contri
buie, de asemenea, la repartizarea 
mai rațională a resurselor materiale 
pentru producție între unitățile eco
nomice, la sporirea acumulărilor bă
nești ale statului.

In ultimii ani, a crescut eficiența 
folosirii mijloacelor circulante In

tinuă a tehnologiei de fabricație, de 
creșterea calificării cadrelor etc. — 
s-a dovedit o pîrghie puternică nu 
numai pentru reducerea prețului de 
cost, dar și a stocurilor de materiale 
necesare întreprinderilor.

în 1959 au fost luate măsuri pen
tru calcularea de norme de stoc în 
toate întreprinderile industriale de 
stat. Normele de stoc stabilite 
reflectau necesitățile unităților e- 
conomice în momentul respectiv, 
în anii următori însă, condițiile de 
aprovizionare s-au mai îmbunătățit, 
consumurile specifice de materiale 
au fost sistematic reduse, iar cazu-

(Continuare în pag. II-a)

Se îmbunătățește 
tehnologia de fabricație

BACÄU (coresp. „Scînteii“). — Co
lectivul fabricii de pielărie și încăl
țăminte „Partizanul" din Bacău se 
preocupă de îmbunătățirea tehnolo
giei de fabricație. Pînă nu demult 
uscarea tălpii în secția ve'getală se 
făcea la liber, cu ajutorul unor ven
tilatoare. Timpul de uscare în aceste 
condiții era de 5 zile. Recent în fa
brică a fost dat în folosință un uscă- 
tor-tunel, unde talpa se usucă numai 
în 24 de ore. Tot recent a fost îmbu
nătățit și sistemul de reducere a bi- 
cromatului de sodiu. înainte, opera
ția se făcea în căzi simple cu agi
tare manuală. în prezent reducerea 
bicromatului se face cu ajutorul 
unei instalații moderne, la care 
toate operațiile se fac mecanic.

în secția încălțăminte, la mașina 
de frezat gura tocului s-a adaptat 
un dispozitiv care permite creșterea 
producției cu 30 la sută, putîndu-se 
executa totodată mai multe tipuri 
de tocuri. Tot în această secție, ma
șinile de pe banda de tocuri au fost 
amplasate în ordinea fluxului tehno
logic, ceea ce a dus la creșterea 
producției.

Zilele trecute a intrat în funcție o 
linie tehnologică pentru valorificarea 
deșeurilor de la fabricarea bocanci
lor. Noua linie execută din aceste 
deșeuri sandale tip „Lido", cu o ca
pacitate de 100 perechi în 8 ore.

Prime de vechime
Zilele trecute, oțelarii reșițeniZilele trecute, oțelarii reșițeni au 

primit prime de vechime în sumă 
de peste 140 000 lei.

Printre aceștia se numără Bîrsan 
Bala Dănilă, Emeric Robicek, Fra- 
hover Nicolae, cunoscuți și apre- 
ciați de tovarășii lor pentru rezulta
tele pe care le-au obținut în pro
ducție ani de-a rîndul. (De la Con
stantin Barbu, muncitor).

Fetești este unul din cele mai mari 
raioane agricole din regiunea Bucu
rești : cuprinde o bună parte din Bă
răgan și aproape toată balta ialomiței. 
Alături de grîu, porumbul ocupă aici 
cele mai .mari suprafețe de teren, în- 
trucîf sînt condiții din cele mai bune 
pentru obținerea unor recolte bogate 
la hectar. în anul acesta, majoritatea 
gospodăriilor de stat din raion — din 
Cocargeaua, Piefroiu, Dudeșfi, Fetești 
etc. — își dublează suprafețele culti
vate cu porumb. Pentru obținerea unor 
recolte mari, organele locale de partid 
și de stat acordă o atenție deosebită 
pregătirii minuțioase a campaniei însă- 
mînțărilor de primăvară.

Comitetul raional de partid Fetești a 
organizat la gospodăria de stat Pietroiu 
o consfătuire cu privire la măsurile ce 
trebuie luate în vederea sporirii pro
ducției de porumb la.hectar. Au parti
cipat directori, ingineri și brigadieri 
fruntași din toate gospodăriile de stat 
din raion, cercetători de la stațiunea 
experimentală Măr- 
culești, specialiști 
din trustul Gostat 
Călărași și preșe
dinți și brigadieri 
din gospodăriile co
lective din raion.

Locul pentru con
sfătuire a fost bine 
ales. Colectivul de 
muncitori și tehni
cieni din gospodă
ria de sfat Pietroiu 
posedă o bogată experiență în cultura 
porumbului. Directorul gospodăriei, 
fov. Dumitru Dumitru, Erou al Muncii 
Socialiste, a arătat că în 1961 gospo
dăria a realizat 4 490 kg porumb boabe 
la hectar, iar în anul 1962 cîte 6 200 
kg porumb la hectar de pe toată su
prafața cultivată. Aceste producții se 
datoresc folosirii la un nivel ridicat a 
mijloacelor tehnice ce i-au fost puse 
la dispoziție, bunei organizări a muncii, 
care au permis să se aplice întregul 
complex de măsuri agrotehnice.

Pe baza experienței acumulate și 
pentru a folosi mai bine condițiile 
bune de care dispune, în acest an 
gospodăria extinde mult suprafața ■ cu 
porumb. Pentru realizarea unei pro
ducții mari, pe o suprafață de 4 500 ha 
s-au administrat în toamnă 1 350 tone 
superfosfaf și peste 1 000 tone îngră
șăminte naturale. Pe restul suprafeței 
se vor aplica în primăvara acestui an 
cantități corespunzătoare de superfos-

9 Majoritatea G. A. S. din 
Trustul Călărași își dublează 
supraîețele cultivate cu po
rumb. ® îngrășăminte chi
mice și naturale pe mari su
prafețe. ® Toate mașinile 
sînî pregătite. © Demonstra
ție practică privind folosirea 

mașinii de semănat.

tat, iar odată cu discuirea — și azota
tul de amoniu.

Activitatea depusă în G.A.S. Pietroiu 
pentru creșterea produejiei de porumb 
se desfășoară pe baza unui plan de 
măsuri tehnico-organizatorice al consi
liului gospodăriei și al comitetului de 
partid. O mare parte din prevederile 
planului cu privire la campania de pri
măvară au fost realizate. Toate tractoa
rele, semănăforile și celelalte mașini 
cu care se va lucra în campania de 
primăvară au fost reparate și puse la 
punct. S-au făcut instructaje cu meca
nizatorii pentru a cunoaște perfect ma
șinile și cum trebuie semănate porum
bul, floarea-soarelui și celelalte culturi 
de primăvară. Au fost stabiliți nominal 
mecanizatorii care vor lucra în primă
vară la însămînțatul porumbului — cei 
care în anii trecuți au avut cele mai 
bune .rezultate în muncă și și-au însușit 
cel mai bine cunoștințele teoretice și 
practice ia cursurile ținute cu privire 
la această cultură. Au fost 

hibrizii de 
ce vor fi 
pe diferite

Cei mai mulți par
ticipant la consfă
tuire, printre care 
fov. Ion Niculce de 
la G.A.S. Cocargea
ua, Teodor Burdu- 
șanu de la G.A.S. 
Dudești, și alții au 
subliniat marea în- 

. semnătate a pregă
tirii cadrelor care vor lucra la cultura 
porumbului. S-a arătat că la gospodă
ria de sfat Dudeșfi, pe lîngă cursurile 
cu toți lucrătorii din sectorul produc
ției vegetale, se organizează un in
structaj special cu maiștrii de cultură 
și cu mecanizatorii care vor lucra la 
semănatul și la întreținerea culturii po
rumbului.

în cadrul schimbului de experiență 
s-a organizat și o demonsfrajie prac
tică cu privire la tehnica folosirii 
șinii de semănat porumb 2 SPC 2.

Inițiativa Comitetului raional de 
tid Fetești de a organiza această 
sfătuire este cu atît mai valoroasă 
cît s-a realizat un 
experiență în toate 
cultura porumbului.

stabiliți 
porumb 
cultivați 

tarlale.

ma-

par- 
con- 

cu
prețios schimb de 
problemele privind

M. ROTARU 
coresp. „Scînteii”

Apropierea primăverii se simte din 
plin și în satele brăilene. Transportul 
îngrășămintelor pe cîmp, controlul se
mănăturilor de toamnă, condijionarea 
și tratarea semințelor, ultima revizuirea 
tractoarelor și mașinilor agricole, veri
ficarea canalelor pentru irigații sînt lu
crări la ordinea zilei.

In scopul realizării sarcinilor trasate 
de partid în ce privește sporirea pro
ducției de porumb, frustul Gostat și 
unitățile care îi aparjin au luat o serie 
de măsuri. Defrișarea perdelelor 
de proteefie, desființarea unor dru
muri și curți inutile din cadrul gos
podăriilor vor contribui la creșterea su
prafețelor arabile cu circa 700 ha. Prin 
astfel de mijloace și prin extinderea 
culturii porumbului în arabilul existent, 
se vor cultiva în acest an 30 000 ha cu 
porumb — cu peste 17 000 ha mai mult 
decît în 1962.

’Conducerea trustului s-a îngrijit în 
primul rînd de repartizarea terenului 
pentru cultura porumbului. Cele mai 
mari suprafeje au 
fost repartizate gos
podăriilor cu condi
ții pedoclimatice fa
vorabile pentru cul
tura porumbului și 
în special unităților 
din Lunca Dunării, 
în scopul obținerii 
unor recolte mari 
de porumb, din 
toamnă au fost în
corporate în sol
49 000 tone îngrășăminte organice și 
2 440 tone îngrășăminte chimice. în 
continuare se transportă 
chimice, astfel ca întreaga suprafață de 
30 000 de ha destinată porumbului să 
fie bine îngrășată.

In momentul de fajă, în gospodăriile 
de stal există o preocupare deosebită 
pentru a se termina reparațiile la între
gul utilaj agricol. Pe trust, această ac
țiune s-a realizat în procent de 95 la 
sută. în urma profilării unor gospodării 
pe cultura de grîu și porumb, s-a făcut 
redistribuirea utilajelor, a combinelor, 
a semănătorilor de porumb 2 SPC 2 
între gospodării.

Pentru a se asigura calitatea semă
natului la culturile intercalate, s-au con
fecționai 75 dispozitive pentru mașinile 
2 SPC-2. Totodată semănăforile au fost 
echipate cu clapeții respectivi necesari 
semănatului porumbului. In vederea re. 
cepjionării lucrărilor de reparații 
format două comisii. Comisia în 
au intrat specialiști din S.M.T.-uri con
trolează calitatea reparațiilor în G.A.S. 
și cea în care au intrat specialiști din

e Suprafața cultivată cu po
rumb
Brăila 
ori. 9 
tită. a 
reparațiilor. ® Instruirea lu
crătorilor din G.A.S. trebuie 

făcută din timp.

Duminică di
mineața mași- \ b 
na înainta cu ,
precauție pe șo- -t-t “ v
șeaua dublată 
de zăpezile înghețate. Șo
ferul făcea aprecieri aspre 
la adresa acestei ierni in
sistente. Pe banchetele din 
spate — membrii uneia 
dintre numeroasele brigăzi 
științifice care pleacă săp. 
tămînal spre satele regiu
nii Suceava.

— Laura... frumos nume 
are satul! — exclamă’ ci
neva.

—Intr-adevăr, frumos. 
Să știți însă că satul își 
merită numele! Iar oame
nii de-acolo, tot unu' și 
unu’!

Mașina trecea din co
mună în comună. Se apro
pia de Rădăuți,
nu mai era mult pînă la 
Vicovu de Sus. Membrii 
brigăzii consultau — pen
tru a cîta oară? — lista 
cu întrebările colectiviști
lor din Laura: I. Din do
meniul astronomiei: 1. Ce 
sînt ..stelele căzătoare?" 2. 
De ce Soarele este fierbin
te și dă căldură, iar Pă- 
mîntul este rece? 3. Pe ce 
planete există condiții 
pentru viață? II. Din do
meniul științelor agricole: 
1. Ce hibrizi dubli de po
rumb s-ar putea cultiva în 
satul nostru? 2. Ce soiuri 
de grîu reușesc mai bine

De aici

puneau întrebări care iz
vorau din preocupările lor 
strict personale. Iată ce în
treabă acum: „Cum să 
sporim avutul gospodăriei 
colective?", „Ce soiuri de 
plante să cultivăm la noi?“, 
„Creșterea albinelor ar pu
tea fi rentabilă la G.A.C.

Cu o brigadă științifică la drum cum

în regiunea noastră? 3. 
Ce metode se pot folosi 
pentru a obține recolte 
mari pe tarlalele comunei 
Vicovu de Sus? 4. S-ar 
putea face oare în satul 
nostru o plantație pomi
colă? 5. Creșterea albine
lor ar putea fi rentabilă la 
G.A.C. Vicovu de Sus? III. 
Din domeniul 
științelor me
dicale : 1. E
adevărat că oa
menii care fumează sînt 
mai expuși îmbolnăvirii de 
cancer? 2. Ce sfaturi ne 
puteți da contra degeratu
rilor? 3. Care sînt cauzele 
bolilor de inimă și ce re
medii se folosesc împotri
va lor?

— O să ni se mai pună 
și alte întrebări din sală, 
și nu puține — comentă 
medicul Liviu Creangă.

Inginerul agronom Du
mitru Scurtu ridică și el 
ochii de pe carnet:

— Interesante întrebă
rile — zise el. Mă gîndesc 
la felul cum au evoluat 
oamenii în acești ani, ju
decind după întrebările 
lor. In ceea ce privește a- 
grlcultura, parcă ieri mai

Vicovu de Sus ?“ Sesizați 
diferența?

— Această diferență 
poate fi remarcată la în
trebările din toate dome
niile — completă medicul. 
Acum cîțiva ani întrebările 
de ordin științific porneau, 
în marea lor majoritate, 
de la observații simple, 
făcute de omul respec
tiv : „De ce unele vră
bii își fac cuibul în fîn- 
tîni?", „De ce la unele boli 
de stomac apar dureri. iar 
la altele nu?“, „De ce cînd 
zboară ciorile în stoluri 
mari prevestesc furtună, 
și la fel cînd se scaldă 
vrăbiile în praf?" etc. Ase
menea întrebări mi 
pus în comunele Stroiești, 
Bălăceana, din 
Gura Humorului.

s-au

raionul
Acum

oamenii pornesc de la un 
orizont de cunoștințe mai 
larg și de aceea curiozita
tea lor e mai mare, mai 
cuprinzătoare. „Ce se ur
mărește prin zborul omu
lui în Cosmos?”, „Ce sînt 
operațiile pe inimă și cum. 
se realizează ele?“, „De ce 
nu întâlnim peste tot ace

lași relief ?" 
„Ce este bătrî- 
nețea și
poate fi pre

lungită durata vieții?" etc.
— sînt întrebări puse în 
raioanele Săveni, Dorohoi, 
Fălticeni, în comunele Un
gureni, Moara, Bosanci, 
Cordăreni și multe altele.

— Am fost atent, docto
re, la întrebările din do
meniul științelor medicale
— spuse profesorul Teodor 
Alaci, specialistul brigăzii 
în probleme de astronomie. 
Am constatat că majorita
tea întrebărilor nu se refe
ră la felul cum se tratea
ză cutare boală, ci cum se 
previne ea. Ni se pare as
tăzi in firea lucrurilor, dar 
de această evoluție puteți 
fi mîndri voi, medicii. Au 
dispărut sau sînt foarte ra-

G.A.S. controlează calitatea reparațiilor 
în S.M.T.-uri. Se asigură astfel un con
trol mai eficace.

Cu acest prilej s-au constatat și unele 
deficiențe. Multe tractoare sînt repa
rate de Uzina de reparații din Galați. 
Conducerile unor gospodării de stat 
nu sînt muljumite de calitatea lucrări
lor executate de uzină. „După ce adu
cem tractoarele în gospodărie — spu
ne tov. Consianfin Drăghicescu, direc
torul G.A.S. Latinu — trebuie să ne 
apucăm noi să le reparăm".

Se știe ce mare însemnătate are pen
tru recoltă folosirea semințelor de mare 
productivitate. încă din luna septem
brie, conducerea trustului Gostat a sta
bilit, împreună cu specialiștii din gos
podării, hibrizii cei mai corespunzători 
pentru fiecare unitate în parte. în pre
zent, întreaga cantitate de sămînță se 
află în gospodării, unde este depozitată 
în bune condiții. Trebuie rezolvată ur
gent problema discurilor pentru sămînfa 
de porumb. Pînă în prezent au fost asi

gurate 80 ia sută 
din ele. Dar nu este 
suficient, mai ales 
pentru că discurile 
trebuie și probate. 

Anul trecut, gos
podăriile care au 
cultivat suprafețe 
întinse cu porumb 
irigat au obținut 
producții bune la 
hectar. Anul acesta 
se vor iriga supra

fețe mai mari de porumb. La G.A.S. 
Gropeni se vor cultiva 2 050 ha porumb 
irigat, la G.A.S. Bejani — 1 500 ha, la 
Baldovineșli — 1 300 ha, Nazîru — 
1 100 ha etc. Utilajul necesar pentru 
irigații este reparat. La G.A.S. Baldo- 
vinești, directorul, Tănase Bogdan, ne 
spune că pentru culturile irigate există 
două stații plutitoare. Dar pînă în pre
zent n-au sursa de energie, din cauză 
că O.R.I.F. și I.R.E.G. Galați tărăgă
nează racordarea la rejeaua electrică.

Pentru ca lucrările de semănat, in- 
trejinere și recoltat să se desfășoare în 
cele mai bune condijii, conducerea 
trustului și-a propus să asigure instrui
rea tuturor muncitorilor ș| tehnicienilor 
care vor lucra la cultura porumbului.

Trustul central Gostat, cafe a trasat 
această sarcină, a și organizat un in
structaj cu inginerii șefi și cu inginerii 
mecanici din trusturile G.A.S. și gos
podăriile de stat. Dar instructajul nu a 
fost făcut încă în fiecare gospodărie. 
Conducerea t-ustu:ui G.A.S. Brăila tre
buie să grăbească această aefiune.

TEODOR MARIAN

în cadrul Trustului 
crește de peste două 
Sămînța este pregă- 
Atențîe la calitatea

îngrășăminte

s-au 
care

întrebările 
privind boli 
ca tuberculoza, 
malaria, sifi
lisul.

— Mi se pare că am a- 
juns — interveni cineva și 
șoferul 
spuse.

confirmă

*
Sala căminului cultural 

din Laura era plină. Foar
te mulți colectiviști tineri 
stăteau în picioare. După 
programul brigăzii artistice 
de agitație, membrii bri
găzii științifice luară loc 
la o masă. In sală se făcu 
liniște.

Conducătorul brigăzii 
dădu cuvîntul mai întâi in
ginerului Dumitru Scurtu. 
Inginerul se pregătise se
rios pentru această întâl
nire. Vorbea simplu, pe în
țelesul tuturor. Ilustra ce
le spuse cu diferite planșe 
colorate, vizibile de depar
te și cu alte materiale ilus
trative. „Mă întrebați dacă 
aici, la dvs., se poate cul
tiva porumbul dublu hi
brid. De aceea vă prezint 
trei hibrizi de porumb. 
Priviți acest știulete; e 
denumit Suceava I, a fost 
creat la noi. Cestălalt..."

ILIE CONSTANTIN

(Continuare în pag. IlI-a)

Un aspect din munca brigăzii 
legumicole a gospodăriei colec
tive din Gănoasa, regiunea Bucu
rești : colectiviștii controlează 
starea răsadurilor.
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Institutul pentru proiectări de laminoare din Capitală. In 
atelierul de proiectare a construcțiilor metalice pentru lami
noare, inginerii Mircea Zorilă, Elisabeta Sauer și proiectanta 
Ileana Mușat, analizînd una din soluțiile propuse pentru 
construcția unui laminor de tablă groasă.

(Foto : Agerpres)

ÎN 3 ORE IN LOC DE 48. La 
cazanul nr. 4 de la Uzina termo
electrică din Anina, s-a ivit zi
lele acestea o defecțiune. Repara
ția respectivă impunea oprirea 
cazanului pe un timp de cel pu
țin 48 de ore. Lăcătușii Nicolae 
Stîngu, Francise Wilcsek și su
dorul Erich Nüss au intrat în 
cazan și, cu toate că temperatura 
era încă ridicată, au început să 
lucreze. După numai 3 ore de 
muncă, ei au reușit să termine 
reparația și astfel cazanul a fost 
redat în exploatare cu mult 
mai repede decît timpul planifi
cat pentru astfel de lucrări.

13.400 ORE DE ZBOR DEASU
PRA OGOARELOR. — Detașa
mentele agricole ale aviației uti
litare au început zborurile deasu
pra marilor regiuni agricole ale 
tării : Banat, Oltenia, București, 
Dobrogea și Galati, împrăștiind 
îngrășăminte chimice pe ogoare, 
în ultima campanie agricolă, pi- 
loții aviației utilitare au efectuat 
peste 13 400 ore de zbor, împrăș
tiind mai mult de 50 000 tone în
grășăminte și insecticide pe mari 
suprafețe agricole. Anul acesta 
se prevede a se administra în
grășăminte chimice pe această 
cale, pe o suprafață cu o treime 
mai mare decît în anul trecut.

Accelerarea vitezei de rotație
(Urmare dm pag. I-a)

rile de încălcare a disciplinei con
tractuale s-au micșorat continuu. A- 
cest lucru însă nu și-a găsit totdea
una reflectarea și în normele de 
stoc. Numeroase întreprinderi au 
menținut neschimbate normele fixa
te în anul 1959, deși firesc era să le 
revizuiască an de an și să le adap
teze condițiilor nou create.

Din sondajele făcute de organele 
financiare rezultă că ö serie de în
treprinderi, printre care se numără 
Uzinele de utilaj petrolier — Tîrgo- 
viște, „Unio”-Satu Mare, Uzinele de 
produse sodice-Ocna Mureșului, 
întreprinderea „Zarea’-București, 
fie că prevăd stocuri curente care să 
acopere nevoile producției pe pe
rioade mai mari decît intervalul real 
dintre două livrări consecutive nor
male, fie că stabilesc stocuri de si
guranță pentru toate materialele pe 
care le folosesc la nivelul maxim 
admis de reglementările în vigoare, 
indiferent de condițiile în care se a- 
provizionează, sau calculează norme 
de condiționare și pentru materiale 
care nu necesită astfel de operațiuni.

îmbunătățirea aprovizionării teh- 
nice-materiale a întreprinderilor și 
creșterea, pe această bază, a vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante 
se poate asigura nu numai prin sta
bilirea unor norme de consum și de 
stoc științific determinate, ci și prin 
procurarea materiilor prime și auxi
liare, a materialelor și combustibilu
lui de la furnizorii cei mai apro- 
piați, Ia intervale de timp justifi
cate din punct de vedere economic, 
cu mijloacele de transport cele mai 
adecvate felului mărfurilor trans
portate. Reducerea duratei trans
portului mărfurilor și a timpului de 
încărcare-descărcare contribuie, fi
rește,la micșorarea necesarului de 
mijloace circulante pentru materii 
prime și materiale. în această pri
vință, sarcini importante revin atît 
organizațiilor de transport, cît și 
treprinderilor.

în vederea accelerării vitezei 
rotație a mijloacelor circulante, 
accent deosebit trebuie pus pe lichi
darea cu desăvîrșire a practicii ne- 
juste de supraevaluare a necesaru
lui real de materii prime, materiale 
etc, care duce la crearea de stocuri 
supranormative în întreprinderi. A- 
nul trecut, ca urmare a aplicării 
măsurilor inițiate de partid și gu
vern, numeroase întreprinderi au 
obținut rezultate pozitive în valori
ficarea stocurilor supranormative, de 
prisos și fără mișcare. Unele între
prinderi însă nu s-au preocupat de 
identificarea în întregime a acestor 
stocuri, iar altele și-au făcut chiar 
noi stocuri supranormative, deoare
ce n-au luat măsurile necesare pen
tru precizarea termenelor contrac
tuale cu furnizorii, au produs măr
furi fără să aibă desfacerea asigura
tă sau au slăbit grija față de cali
tatea produselor.

Identificarea și valorificarea stocu
rilor supranormative și în mod deo
sebit prevenirea formării lor, con
stituie o sarcină permanentă a în
treprinderilor și organelor lor tu
telare. Experiența multor între
prinderi arată că se poate evita 
crearea de stocuri supranormative 
prin întocmirea unor planuri de a- 
provizionare reale, bazate pe norme 
de consum cu fundamentare tehni
că ; prin organizarea unei recepții 
exigente a materiilor prime, mate
rialelor ș.a.; prin încheierea cu gri
jă și răspundere a contractelor e- 
conomice, care trebuie respectate 
întocmai, atît în ce privește terme
nele, cît și cantitatea, sortimentul și 
calitatea etc.

într-o serie de ramuri ale indus
triei, în care producția neterminată 
ocupă un loc important în totalul 
mijloacelor circulante, rezerve în
semnate de accelerare a vitezei de 
rotație pot fi valorificate prin redu
cerea duratei ciclului de fabricație 
și a volumului cheltuielilor de pro
ducție. La Uzinele „Independența”- 
Sibiu s-au luat anul trecut măsuri 
eficiente pentru reducerea ciclului

în-

de 
un

Consfătuiri ale
La Craiova a avut loc vineri ?i 

sîmbătă o consfătuire a silvicultori
lor din regiunile Oltenia, Argeș, Ba
nat Hunedoara, organizată de Mi
nisterul Economiei Forestiere.

Consfătuirea a analizat stadiul rea
lizării măsurilor pentru îndeplinirea 
în bune condiții a sarcinilor pe

lerarea vitezei de rotație a mijloa
celor circulante. Trebuie combătută 
tendința unor cadre de conducere 
din întreprinderi de a calcula nor
mative largi, cu anumite rezerve, 
pentru a-și asigura o viață liniștită, 
chiar în cazul unei gospodăriri ne
raționale a fondurilor. Aceasta duce 
la slăbirea răspunderii pentru folo
sirea justă a resurselor materiale și 
bănești încredințate.

Gospodărirea socialistă urmărește 
nu numai asigurarea continuității 
activității economice a întreprinde
rilor, dar și repartizarea cît mai ra
țională a mijloacelor circulante în
tre sfera producției și sfera circu
lației. Cu cît mai mic va fi volumul 
acestor mijloace în sfera circulației, 
cu atît mai mare va fi cel al mij
loacelor circulante în sfera produc
ției, care servesc procesul producției 
materiale și al creării venitului na
țional. Schimbarea structurii mij
loacelor circulante, prin creșterea 
ponderii celor aflate în sfera pro
ducției, trebuie să constituie o pre
ocupare sistematică a cadrelor din 
economie.

Perfecționarea continuă a normă
rii mijloacelor circulante prin stă

rile care se manifestă în celelalte bilirea de normative pe baze știin- 
faze ale circuitului: aprovizionare țifjce. este o acțiune de mare impor- 
sau desfacere. _ ... . tanță economică, la care sînt che

mați să participe cu răspundere și 
pricepere cadrele de ingineri, tehni
cieni, economiști și muncitori frun
tași din întreprinderi. O contribuție 
importantă pot da, de asemenea, 
cadrele de specialiști din direcții 
generale și ministere, ca și organele 
financiare și bancare. întreaga a- 
ceastă muncă trebuie să ducă 
mobilizarea rezervelor materiale 
bănești existente în întreprinderi și 
la utilizarea lor în interesul dezvol
tării economiei naționale.

de producție — perfecționarea pro
ceselor tehnologice, organizarea mai 
rațională a fluxului de producție, 
mecanizarea unor lucrări auxiliare 
și de transport etc. în urma acestor 
măsuri s-a redus ciclul de fabricație 
a ciocanelor de abataj, a ciocanelor 
perforatoare, a pieselor pentru uti
laj pneumatic etc. Scurtarea ciclu
lui de fabricație și alte măsuri în
treprinse în uzină au dus la accele
rarea cu două zile a vitezei de ro
tație a mijloacelor circulante față de 
plan, căreia i-a corespuns o elibe
rare de fonduri din circuit de 
1 820 000 lei.

Experiența dovedește că pentru 
accelerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante, întreprinderile 
pot și trebuie să acționeze pe un 
front multilateral. Nu e suficient să 
se obțină rezultate bune în domeniul 
producției — să reduci ciclul de fa
bricație, să sporești productivitatea 
muncii etc. — ci la fel de important 
este să se ia măsuri eficiente și în 
domeniul aprovizionării tehnice-ma- 
teriale și desfacerii. Altfel, rezulta
tele bune obținute într-un domeniu 
— de pildă în producție — pot fi 
diminuate sau anihilate de lipsu-

sau desfacere.
Posibilități de reducere, .a duratei 

circuitului economic există și în 
sfera circulației. Scurtarea timpului 
în care produsele finite stau în ma
gazie pînă la expediere, micșorarea 
parcursului mărfurilor de la furni
zor la beneficiar și urgentarea de
contărilor — sînt tot atîtea căi de 
accelerare a vitezei de rotație a mij
loacelor circulante aflate în sfera 
circulației. Pentru a-și putea des
face produsele ritmic, fiecare între
prindere trebuie să producă ritmic, 
să respecte cantitățile și sortimen
tele planificate sau comandate de 
beneficiar, să fabrice mărfuri nu
mai de bună calitate. Mecanizarea 
operațiunilor de încărcare-descăr- 
care, scurtarea perioadei de pre- 
dare-primire contribuie, de aseme
nea, la reducerea timpului de circu
lație a fondurilor aflate la dispoziția 
întreprinderilor.

O condiție esențială a succesului 
luptei pentru accelerarea rotației 
mijloacelor circulante o constituie 
organizarea decontărilor la timp. 
Aplicarea noii tehnici de finan
țare, creditare și decontări și 
intensificarea controlului exercitat 
de organele bancare, în condi
țiile îmbunătățirii activității în 
toate ramurile economice, au făcut 
posibilă accelerarea continuă a de
contărilor. Cazurile de refuzare a 
plății documentelor — fenomen din 
ce în ce mai rar în economia noastră 
— sînt determinate de livrarea unor 
mărfuri necorespunzătoare calitativ, 
de alte sortimente și dimensiuni de- 
cît cele comandate, în partizi incom
plete, constatarea unor diferențe 
cantitative etc. Prin efortul comun 
al întreprinderilor furnizoare și be
neficiare și al organizațiilor de trans
port se pot înlătura cazurile de a- 
mînare și refuzuri de plată, contri
buind 
rilor.

astfel la grăbirea decontă-

★
cele de mai sus rezultă că 
încă posibilități de accelerare 

mijloacelor

Din 
există 
a vitezei de rotație a 
circulante, de realizare a aceluiași 
volum de produse cu mai puține 
mijloace circulante proprii și îm
prumutate. Pentru aceasta este ne
cesară recalcularea normelor de 
stoc și a normativelor mijloacelor 
circulante în fiecare întreprindere și 
organizație economică. Desfășurarea 
unei munci serioase de revizuire a 
normativelor va contribui la o mai 
bună gospodărire a mijloacelor ma
teriale și bănești de care dispune e- 
conomia noastră națională.

în stabilirea justă a normativelor 
e nevoie să pornim, în fond, de la 
principiul potrivit căruia normati
vul optim este cel care ține seama 
de condițiile specifice ale fiecărei 
întreprinderi și stimulează găsirea 
celor mai potrivite căi pentru acce-

silviculf orilor
următorii trei ani și pentru aplica
rea noului cod silvic.

•fc
In aceleași zile s-au desfășurat la 

Predeal lucrările consfătuirii silvi
cultorilor din regiunile Brașov, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Crișana 
fi Ploiești.

la 
și

Era o adunare
neobișnuită. Oa- "TO
menii stăteau po- /fl IH Lv
somorîți, încrun. IB I '
tați, abia stăpî- -L
nindu-se. Toată
povestea avea un gust atît de a- 
mar îneît, la început, cînd abia se 
auzise despre ea, unora nu le ve
nise parcă să creadă. Nefiresc dar 
adevărat era totul...

O invitaseră pe mamă acolo, în 
mijlocul lor. Strungari, mecanici, șo
feri la atelierul de întreținere al unei 
întreprinderi din orașul Dr. Petru 
Groza. Cel asupra căruia ee opreau, 
din cînd în cînd, privirile tuturor, 
era Gheorghe Balș. El, singurul din 
întreaga adunare, se purta ca un 
străin față de bătrînica împovărată 
de ani. Cel mai străin dintre străini, 
cu glasul rece, împerechind cuvinte 
de neînțeles, de necrezut pentru oa
menii din jur, tovarășii săi de mun
că, era el... fiul.

Și 
ruia

în 
dar 
Balș 
treține mama și tatăl. Fiind însă a- 
mîndoi cam suferinzi, mai mult sta
tul nostru s-a îngrijit de ei. Vreme 
îndelungată, bucurîndu-se de asis
tență spitalicească, ei nu și-au „îm
povărat“ fiul. Cu timpul, Gheorghe 
a uitat de-a binelea de grija ce 
trebuia s-o poarte mamei, cu atît 
mai mult cu cît ea rămăsese singură, 
văduvă. Nu numai că n-a respectat-o 
și n-a înconjurat-o cu acea dragoste 
firească din partea unui fiu, ci a în
ceput să-i facă mizerii de neînchi
puit. Cu scopul de a o da afară din 
casă. Gheorghe e calificat în mese
rie și câștigă binișor. După un timp 
și-a ridicat o nouă locuință, folosind 
și unele materiale de construcție 
ale căsuței părintești.

Iată și ziua mutatului... Gheorghe 
și soția lui și-au adus înăuntru toa
te lucrușoarele. Miroase plăcut a 
tencuială proaspătă. Vine mama. 
Sufletul îi este plin, fața zîmbitoare. 
îi stă pe buze urarea pregătită pen
tru copii, de viață lungă și fericită 
în noua casă. Amenințător, o oprește 
Gheorghe :

— Pragul acestei case tu n-ai să-l 
treci 1

I se pare bătrînei că nu'l-a auzit 
bine. Mai face un pas. Mîna 
grea o lovește în piept.

— Gheorghiță, băiatule...
Pumnul „băiatului" se abate asu

pra femeii care i-a dat viață. Abia 
se mai aude glasul cutremurat al 
mamei :

— Tulvai, oameni buni 1 Tulvai 1

...Era, într-adevăr, o adunare neo
bișnuită. Nefirești dar adevărate e-

iată, pe scurt, cazul în fața că- 
a fost pus colectivul :
urmă cu cîțiva ani, primind în 
căsuța părintească, Gheorghe 
și-a luat obligația de a-și în-

lui

ASISTENȚĂ SANITARĂ PEN
TRU MUNCITORII FORESTI
ERI. Pentru muncitorii de la în
treprinderea forestieră Curtea de 
Argeș funcționează un cabinet 
medical în care se acordă și a- 
sistentă stomatologică. în secto
rul de la Bahna-Lunci s-a pro
iectat construirea unui punct sa
nitar cu sală de tratamente și 
consultații, precum și un stațio
nar. în cîteva sectoare de ex
ploatare au început să se organi
zeze farmacii volante și bibli
oteci de educație sanitară. Ac
țiunile sanitare sînt sprijinite de 
o serie de măsuri cu caracter 
gospodăresc, menite să îmbună
tățească condițiile de trai ale 
muncitorilor forestieri. în pre
zent, se reamenajează dormi
toarele și se construiesc cabane 
noi, confortabile, (de la Șt. Mo- 
cofănescu, coresp. voluntar).

UN EXEMPLAR RAR. Nu de 
mult, in pădurea Țibănești, raio
nul Negrești, s-a organizat o vină- 
toare colectivă. Vînătorul Con
stantin Radu, de la D.R.E.F. Iași, 
a vînat de această dată un porc 
mistreț care constituie un exem
plar rar pentru aceste locuri. Că
ruța adusă spre a transporta 
vînatul a trebuit să fie răsturna
tă pentru a se putea încărca cele 

330 kg cit avea mistrețul.

LA CURSUL DE SPECIALI
ZARE A NAVIGATORILOR. — 
Pentru completarea echipajelor 
navelor noastre comerciale cu 
personal navigabil bine pregătit, 
D.R.N.C.-Constanța organizează 
periodic cursuri de specializare. 
De curînd, încă 57 de coman
danți, ofițeri de punte, ofițeri 
mecanici și electricieni au absol
vit un curs cu durata de 3 luni.

lucrăm

să fiu
ma- 
am
Tu 

căl- 
de 

n-ai

Fiind bun obștesc, fondul de locu
ințe necesită toată atenția atît din 
partea sfaturilor populare, cît și din 
partea cetățenilor. Ca deputat al Sfa
tului popular al Capitalei și membru al 
comisiei permanente de gospodărie Io- 
cativă, mă interesez, firește, de gospo
dărirea fondurilor pentru întreținerea 
și repararea locuințelor oamenilor 
muncii din raionul 23 August. Pentru 
a cunoaște mai bine cum sînt executate 
reparațiile efectuate de I.R.C.R., calita
tea lor și cum își întrețin cetățenii lo
cuințele, deputății din comisia noastră 
se deplasează pe teren și iau legătură 
cu comitetele de blocuri, cu adminis
trațiile, cu locatarii.

în ultima vreme, ca urmare a unor 
măsuri luate de comitetul executiv al 
sfatului popular raional (de pildă ca 
I.A.L. să întocmească din timp devizele 
și documentațiile necesare, astfel îneîf 
I.R.C.R.-u1 să poată începe fără înfîr- 
ziere 'lucrările programate) activitatea 
I.A.L.-ului și relațiile sale cu I.R.C.R. 
s-au îmbunătățit.

Din cele relatate de locatarii multor 
imobile — din străzile Sf. Ștefan nr. 10, 
Stupinei nr. 17, Mecet nr. 3 și nr. 11, 
Bd. Republicii nr. 69—73 și altele — re
iese că acolo reparațiile efectuate de 
I.R.C.R. au fost de calitate. De aseme
nea, trebuie subliniat că a crescut 
mult simțul de răspundere al locatari
lor față de buna întreținere a fondu
lui de locuințe. Aceasta ca urmare a 
faptului că grupele de partid pe 
blocuri și străzi, deputății au desfășu
rat o femeinică muncă educativă în 
rîndurile locatarilor, îndrumîndu-i să-și 
întrețină cum se cuvine apartamentele 
în care locuiesc. Noi am arătat cetă
țenilor că nu pentru orice stricăciuni 
trebuie să se adreseze I.A.L.-ului, că 
unele mici reparații trebuie făcute 
imediat, de către locatari. Spre exem
plu, locatarii din sfr. Episcop llarion 
nr. 18 s-au îngrijit de repararea faian
ței și montarea cazanului la baie. Exis
tă însă și locatari care pentru cele mai 
mici reparații sé adresează insistent 
I.A.L.-ului. Așa au procedat locatarii 
din sfr. Vaselor nr. 44, din Bd. Dimi
trov nr. 95, care au cerut să li se 
efectueze o reparație „mare", cînd, 
de fapt, era vorba doar de o lipitură 
la conducta de apă. Astfel de exemple, 
din păcate, mai sînt destule.

Este drept însă că nici I.R.C.R.-ul nu 
își îndeplinește întotdeauna obliga
țiile. Uneori, lucrări aprobate sînt tă
răgănate luni de zile, cum e cazul 
șantierului din sir. Matei Voevod 55.

Locatarii sînt îndreptățiți să critice ac
tivitatea acestei instituții pentru lucră
rile de proastă calitate pe care le 
efectuează uneori. Cum poate fi califi
cată, bunăoară, o lucrare ca aceea din 
Șos. Mihai Bravu 219, unde curînd 
după „reparațiile” făcute de I.R.C.R., 
în timpul unei ploi apa s-a infiltrat în 
cîteva apartamente, degradînd zugră
velile făcute cu puțin timp înainte da 
locatari ?

Astfel de situații nu pot fi preîn- 
tîmpinate decît dacă întreprinderea de 
Administrație Locafivă se va considera 
cu adevărat reprezentantul locatarilor 
și dacă în această calitate nu va face 
nici un rabat la calitate reparațiilor e- 
feduate de I.R.C.R.

Pentru a asigura îmbunătățirea de
servirii locatarilor care vor să facă 
unele reparații mai mici în aparta
mente, comitetul executiv al sfatului 
popular raional a luat măsuri ca numă
rul centrelor de deservire a popu
lației în acest domeniu să fie mărit. în 
anul 1960 au existat doar 4 centre de 
deservire ; anul acesta sînt 15.

Pentru o mai bună legătură între 
I.A.L. și locatari 
s-a organizat primi
rea cetățenilor zil
nic, iar 
miercuri și 
programate 
audiență la 
cerea I.A.L. în le
gătură cu rezolva
rea mai operativă a 
unor reparații.

Fără îndoială 
noi, deputății, 
cei orășenești, 
și cei raionali, 
preună cu comite
tele de blocuri, cu 
comisiile de femei 
va trebui să acor
dăm mai multă a- 
tenție și muncii de 
educare a locatari
lor în vederea bu
nei întrețineri a 
imobilelor — atît 
a celor noi, cîf și a 
celor vechi.

Magazinul

Căminul/Z reamenajat

In Piața 30 Decembrie (Amzei) s-a 
redeschis magazinul „Căminul“. Re- 
amenajat și reorganizat, magazinul
— așa cum arată și denumirea lui — 
desface o gamă largă de produse 
destinate interioarelor. Cumpărăto
rul găsește aici garnituri de mobilă.
— bucătării, dormitoare, sufragerii, 
camere pentru copii — ca și piese 
singulare. De asemenea, magazinul 
este bine asortat cu covoare, cu gar
nituri complete de lenjerie pentru 
pat gata confecționate, ca și cu pro
duse textile — pleduri, stofe de mo
bilă, materiale pentru huse, pînze- 
turi pentru lenjerie de pat și de 
corp etc.

Noua organizare a magazinului, 
ca expoziție cu vînzare, oferă vizi
tatorilor posibilitatea de a-și alege 
mai lesne obiectele dorite.

în fotografia de jos : aspect din 
interiorul magazinului „Căminul“, 
din Piața 30 Decembrie.
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TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al K.P. Romine: Copellia — (orele 11); 
Cavalerul rozelor — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă: Paganini — (o- 
rele 10,30); Lysistrata — (orele 19,30). Fi
larmonica de stat „George Enescu" (A- 
teneul R.P. Romîne); Concert simfonic. 
Dirijor: Ian Hugo Huss — (orele 11) ; 
Ciclul „Muzica de-a lungul veacurilor” 
pentru studenții Universității București, 
— „Școala națională spaniolă” — (orele 
20), (Sala mică a Palatului R.P. Romî
ne) : Recital de corn. Solist: Iile Calo- 
lanu. Recital de pian. Solistă: Ioana Mi
nei — (orele 20). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): Macbeth — 
(orele 10); O scrisoare pierdută — (orele 
15,30); Febre — (orele 19,30). (Sala Stu
dio): Siciliana — (orele 10): Mașina de 
scris — (orele 15); Vicleniile iul Scapin — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara” (Sala 
Magheru): Ciocîrlla — (orele 10); Vlalcu

Vodă — (orele 15,30); Steaua polară — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Scandaloa
sa legătură dintre domnul Kettle și 
doamna Moon — (orele 10,30); Bucătă
reasa — (orele 16); Băieții veseli — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza ~ 
landra” (bd. Schitu Măgureanu nr. 
Copiii soarelui — (orele 10); Cum 
place — (orele 19,30). (Sala Studio — 
Alex. Sahla nr. 76): Fotbal — (orele 
Menajeria de sticlă — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copil (Sala C. Mii
le) : Oceanul — (orele 11); De Pretore 
Vincenzo — (orele 20). (Sala Liberta
tea): Misterul cizmei — (orele 16); O fe
lie de lună — (orele 20). Teatrul munci
toresc C.F.R.-Giulești ; Băiat bun, dar... 
cu lipsuri — (orele 15): Romagnola — (o- 
rele 19 30). Teatrul Evreiesc- de Stat: Cu 
cîntec spre stele — (orele 20). Ansamblul 
de cîntece șl dansuri al C.C.S.: Visuri 
îndrăznețe — (orele 11 și orele 20). Tea-
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La redacție a sosit
o scrisoare

Cite un

vor-

rau faptele. Mulți, mai toți dintre cei 
de față, membrii acestui nu prea 
numeros colectiv, au ținut să-și 
spună părerea despre omul fără su
flet. Vibrau de indignare. Dar în a- 
celași timp căutau să reaprindă 
seînteia omeniei în inima aceea ca 
o vatră pustiită. Să-l readucă- la 
realitate pe Balș, să-1 facă să pri
ceapă ce prăpastie adîncă se cască 
între faptele lui și comportarea fi
rească a oricărui om al societății 
noastre. S-a ridicat strungarul Ște
fan Ernei :

— Ascultă-mă, Balș. Noi 
alături și mă cunoști bine.

Eu n-am avut fericirea 
crescut de o 
mă. Mă știi, 
rămas orfan, 
ai cunoscut 
dura inimii 
mamă. Dar
știut s-o prețuiești. --- —..............  .
Uite, de față cu 
noi toți, arată-te om : ia-o pe mama 
la tine, îngrijește-o, poartă-te cum 
se poartă un fiu.

Așa au vorbit cu toții,
crîmpei de viață, cîte o amintii© a- 
dusă de fiecare în discuție mărturi
sea grija și dragostea acelor oa
meni față de părinții lor. Era, pentru 
Balș, o lecție despre omenie, des
pre comportarea față de ai tăi. 
De cîteva ori, în timp c-e
bea unul sau altul, mama și-a
acoperit fața cu palmele. O frigeau 
cuvintele și privirile îndreptate spre
Gheorghe. Pe el nu-1 frigeau.
S-a ridicat și el la cuvînt. „Mama 
vrea să mă distrugă... n-am bătut-o, 
doar am împins-o de cîteva ori... Eu 
cred că și așa am făcut destul pen
tru această mamă a mea. Pot do
vedi 1 Cînd a fost la spital, l-am 
cumpărat biscuiți..."

Sala înghețase. S-a ridicat de-o- 
dată, de undeva, o voce de femeie :

— Tovarăși, cer cuvîntul.
Cuvîntul îl ceruse o muncitoare 

între două vîrste, îmbrăcată într-un 
halat albastru, purtînd o basma de 
lînă pe cap. Femeie simplă și ini
moasă, prețuită de toți oamenii. Gla
sul Elisabetei Toma, de obicei moa
le și calm, a răsunat cu o energie 
aparte :

— Așa nu se mai poate 1 Am au
zit aici cu toții unde-i „pregătise“ 
Balș loc de locuit mamei : în maga
zie. Dacă va sta acolo, cum e gerul 
ăsta acuma, poate într-o dimineață 
va fi găsită... Glasul femeii se frînse.

Cîteva clipe se iăcu o tăcere adîncă. 
Apoi o auziră spunînd : — De a- 
ceea, dacă ea n-are iiu, o chem să 
stea la noi acasă, cu mine și cu so
țul meu. O primim ca pe o mamă.

Femeia care vorbise nu era rudă, 
nici prietenă cu Ana Balș. Acolo, a- 
tunci, în adunarea aceea, o văzuse 
întîia oară în viață pe bătrînica 
gîrbovită de povara anilor — șt 
parcă nu numai a anilor... Există 
însă oameni, oameni frumoși șl ade- 
vărați, ca Elisabeta Toma. Să-l 
pălmuit cineva pe Balș și obrajii 
nu s-ar fi înroșit mai tare decît 
auzul cuvintelor ei. Cu privirile 
pămînt, încercuit, s-a dat

— O
mama la mine.

De la acea neo
bișnuită adunare 
au trecut cîteva 
săptămîni. Iar de 
curînd ne-a sosit 
la redacție scri

soarea deputatului Gheorghe Aflorii, 
corespondentul nostru voluntar. Des
pre cazul Balș. „îmi pun între
barea : cum de mai există copii care 
să aibă o astfel de comportare față 
de mamă ? Oare Gheorghe Balș nu 
simte nici un fel 
tată de copii nu 
tor ? Cum se va 
bătrînețe, dacă și copiii lui îi vor 
urma „exemplul" văzînd comporta
rea propriului lor părinte ?“

Am citit cu atenție scrisoarea. în
trebările pe care și le pune tovară
șul Aflorii nu i-au fost trezite doar 
de atitudinea lui Balș pînă la și în 
timpul adunării mai sus relatate. Nu. 
E vorba, din păcate, și de ceea ce 
s-a petrecut după făgăduiala făcută 
colectivului.

Iată-ne la fața locului. Maistrul 
Constantin Nicolau, locțiitorul secre
tarului organizației de bază, ne 
spune cu amărăciune :

— Cazul acesta m-a îmbătrînit cu 
zece ani. Cred că și pe toți ceilalți 
tovarăși care l-au ajutat cu multă 
răbdare pe Balș să se îndrepte. O 
să vă dau un mic exemplu ca să 
vedeți pînă unde au ajuns lucrurile. 
Cu cîteva zile în urmă vine de la 
școală băiețelul meu dintr-a întîia. 
Tată, zice, voi aveți la întreprindere 
un om care... și îmi povestește bă
iatul totul. Se aflase în oraș. Le 
vorbise despre el și învățătoarea, a- 
rătîndu-le copiilor că nu e destul

de remușcare, ca 
se gîndește la vii- 
simți el la adinei

doar să înveți 
—ra—>« bine ; în viață țre-
J ’ g bui© să fii om,
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— Bine, dar ce 
s-a mai întîmplat după adunarea 
aceea î

— N-a primit-o ps bătrînă în 
casă. Ne-a dus pe toți cu vorba. 
Mulți am discutat cu el. închipuiți-vă 
ce oameni. Se zic© cîteodată „răb
dare îngerească“. Asta au avut-o 
tovarășii noștri. Ne spunea : da, în
țeleg, mîine o aduc acasă ; mîine 
însemna poimîine ; iar poimîine iar 
își găsea tot felul de motive. în cele 
din urmă, cînd am văzut că ne minte 
d® la obraz, ne-am dus la el o ade
vărată delegație, să rezolvăm odată 
lucrurile. Acolo, noi cei de la în
treprindere, împreună cu președin
tele sfatului popular și cu alții, am 
discutat din nou cu el, cu nevastă-sa 
și cu mama. în sfîrșit, cum spu
neam : față cu toată lumea, din nou 
a promis Gheorgh© că o va lua pe 
mama la el. Și din nou ne-a mințit. 
Atunci răbdarea tuturor a ajuns la 
limită. Balș a fost chemat din nou să 
dea socoteală în fața colectivului. 
Fiindcă tot mai nădăjduim că se va 
trezi la realitate. Măcar acum să-și 
dea seama cît de grav este exame
nul în fața căruia a fost pus.

Aceeași fermitate, aceeași poziție 
principială am simțit-o desprinzîn- 
du-se din atitudinea tuturor celor 
cu care am discutat acest caz : tî- 
nărul strungar Alexandru Bocor, sau 
șoferul Aurel Vesa, sau Teodor 
Toma, soțul Elisabetei — femeia cu 
sufletul atît de

■ș

frumos.

nou la Balș. Să ve- 
acum lucrurile... în 
lui, ne-a întîmpi- 
sfîrșit, a fost lăsată

Dar, hai din 
dem cum stau 
pragul casei 
nat bătrîna. In
în casă 1 Dar e numai o jumătate 
de pas făcut... Patul i-a fost așezat 
în mijlocul camerei, mai mult în bă
taie de joc. Fiul și nora pleacă toa
tă ziua de-acasă, fără să-i lase un 
lemn măcar. Soba e rece, pereții ca 
de gheață. Foc nu-și face Gheorghe 
decît pentru el. De mîncare, nu-i 
lasă mamei nimic toată ziua...

L-am întîlnit și pe Gheorghe Balș. 
Se văicărește. Omul fără suflet po
zează în victimă :

— Eu nu înțeleg de ce sînt dispre
țuit de toți pentru această mamă 1

Nu înțelege...
De el, doar de el depinde acum 

să nu mai fie disprețuit, să reintre în 
rînd cu ceilalți. Să redevină om.

VICTOR VîNTU

tru! satiric muzical „C. Tănase” (Sala 
Savoy): Ca la revistă — (orele 11 șl o- 
1-ele 20). (Sala Victorie!) : Ocolul pămîn- 
tulul în 30 de melodii — (orele 20). In
stitutul de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale” (bd. Schitu Mă
gureanu nr. 1): Tragedia antică — (orele
10.30) ; Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fl oprită — (orele 20). O.S.T.A..(Sala Pa
latului R.P. Romine): Jacqueline François
— concert de șanșonete— (orele 20). (Sala 
Dalles) : Alo, aici e Stroe — (orele 17 și 
orele 20,30). Circul de stat : Spectacol 
prezentat de Circul „Slavia" din Praga
— (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupani 29 —
cinemascop (ambele serii): Alex. Sahla 
(9,30; 12,15; 17,15; 20), Drumul Serii (16; 
ie,30). O călătorie spre centrul pămîn- 
tului — cinemascop (ambele serii):- Sala 
Palatului R.P. Romîne (orgie 15,30 — se
ria 713), Patria (8,45; 12; 15: 18.10; 21,15), 
București (9; 12; 15; 18; 21). Festival Cha
plin: Republica (9,39; 11,45 ; 14.09: 16,30 ; 
19,00; 21,15), Elena Pavel (9,15; 11,30; "
16; 18,30 ; 21). 1 Mai (10,15: 12,45;
17,45; 20,15), Gh. Doja (9; 11,30; 14; 
19; 21,30), G. Coșbuc (9.45; 12; 14,15; 
18,45; “■ — .................. .........
lează
11,15; 
11.20; 
Mare 
12,30;
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), I. C. Frimu (10; 
11,45; 13,30; 15.15; 17; 19; 20,45), Grivlța
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Floreasca (16; 18.15;
20.30) . Moartea în insula de zahăr: Vic
toria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21).
Fecioara: Central (10; 12; 14; 16,10; 18.20;
20.30) , Unirea (16 ; 18; 20), Flacăra . (12;
16; 18,15; 20,30). Pedro pleacă în Sierra: 
Lumina (rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 14, după-amiază : 
16; 18,15; 20,30). Program special pentru 
copii; 13 Septembrie (orele 10). Baronul 
de Münchausen : 13 Septembrie (11,30 ; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), G. Bacovia (11,30; 
15,30; 18; 20,15). Puștiul — rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (11; 16; 18;
20) . Camelia: înfrățirea între popoare
(10,30; 15,45; 18; 20,15), 23 August (9,45;
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Stolul captiv : 
Cultural (16; 18,15; 20,30). Balada husari
lor : Cultural (10; 12), Aurel Vlaicu (15; 
17; 19: 21). Alo!... ați greșit numărul — 
Lizzie Mac Kay: Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele
21) . Ultima repriză : 8 Martie (11; 15; 17; 
19; 21). Partea ta de vină: rulează la ci
nematograful C-tln David (11,30; 16; 18,15;
20.30) . Cartouche — cinemascop: V Roaită 
(10; 12; 14; 16,15; 13,30; 20,45), 16 Februa
rie (15; 17; 19; 21). Dă-1 înainte fără grijă: 
rulează la cinematograful T. Vladimi- 
rescu (15; 17; 19; 20 45). Miracolul lupilor
— cinemascop: Miorița (9,30; 11,45; 14;
16.30; 19; 21,15). Inelele gloriei: Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Olga Banele (15,30; 
18; 20,30). Divorț Italian: Arta (11; 16;.
18,15; 29,30), B. DelàvranCëa (11; 14: 16; 
18; 20). Soțul soției sale: Moșilor (16; 13,15';
20.30) . A fost chemată și clasa a V-a : 
rulează la cinematograful M. Eminescu 
(11,30; 16; 18,15; 20,30). Marile speranțe : 
Munca (12; 15,30; 18; 20.30). Sub cupola 
albastră: rulează la cinematograful Iile 
Pintilie (10, 16: 13: 20). Cinci oameni la 
drum: Volga (10; 12; 15.30; 17; 18,45; 20,30). 
Luceafărul (10,30; 15; 17; 19; 21). Contele 
de Monte Crlsto — clnemascoo (ambele 
serii): 30 Decembrie (10; 15t Ï9).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
mlsiunea pentru copil și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11.00 — 
Emisiunea pentru sate. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii, 19.15 - Teatru în studio : 
„Sisif și Moartea”, de Robert Merle, tra
ducere și adaptare de Paul B. Marian. 
20,05 — Filmul artistic : „Omul de lîngă 
tine” — o producție a Studioului cine
matografic „București”. 21,40 — Ciclul : 
Dansul în creația compozitorilor lumii 
(V): Baletul polonez. în încheiere : Bu
letin de știri.

CUM E VREMEA

13.45; 
15,15; 
16,30;

_ ..................................  16.30;
21). Clinele sălbatic Dingo : ru
la cinematografele Magheru (0; 

13.30; 16; 18,30; 21). Tineretului (9; 
13,40; 16; 18,25; 20,50), Ștefan cel 

(10: 12; 15,30; 18, 20,30), Libertății (10; 
15,30; 18; 20,30). Șapte dădace: ru
la cinematografele V. Alecsandrl

Timpul probabil pentru allele de 11, 12 
și 13 martie. In țară : Vremea devine 
schimbătoare și se va răci în nordul 
tarii. Cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații locale în nordul țării sub for
mă de lapovlță și ninsoare, iar în rest 
sub formă de ploaie. Vînt, potrivit cu 
Intensificări plnă la tare din sectorul 
nord-estlc. Temperatura în scădere. Mi
nimele vor fl cuprinse între minus 6 șl 
plus 4 grade, iar maximele între zero șt 
10 grade. In București : Vreme frumoasă 
la început, apoi schimbătoare. Cerul va
riabil. Temporar ploaie la sfîrșitul in
tervalului Vînt potrivit. Temperatura va 
scădea ușor către sfîrșitul intervalului.
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Emiterea unor noi monede metalice
Tp scopul satisfacerii în condiții 

iși mai bune a nevoilor populației 
privind plățile curente pentru măr
furi și servicii, se vor emite noi mo
nede metalice de 5 bani, 1 leu și 3 
lei, care vor circula concomitent cu 
monedă metalică de 5 bani și bile
tele de hîrtie de 1 leu și 3 lei aflate 
în prezent în circulație.

Moneda metalică de 5 bani are pe față inscripția „5 bani“ și anul 
emisiunii ; pe cealaltă parte are stema țării.

Moneda metalică de 1 leu 
are pe față inscripția „1 leu", 
iar la mijloc un tractor cu un 
plug, la dreapta munți și soa
rele, la stingă sonde ; pe cea
laltă parte are stema țării în
conjurată de inscripția „REPU
BLICA POPULARĂ RO
MANĂ“ și anul emisiunii.

Constituirea Consiliului invătămintului de cultură generală 
al Ministerului Invătămintului

Sîmbătă a avut loc ședința de con
stituire a Consiliului învățămîntului 
de cultură generală, organ consulta
tiv al Ministerului învățămîntului.

Consiliului îi reyine, sarcina de a 
examina și de a propune măsuri 
pentru continua îmbunătățire a în
vățămîntului de cultură generală, 
pentru ridicarea nivelului său știin
țific, educativ și metodic, pentru în
tărirea legăturii lui cu viața, cu 
practica construcției socialiste. Cele 
șapte secții ale consiliului se ocu
pă de problemele privind îmbunătă
țirea organizării învățămîntului de

cultură generală, a planurilor, pro
gramelor șl manualelor de învăță - 
mînt, metodica instruirii practice și 
educația elevilor, perfecționarea ca
drelor didactice.

Consiliul învățămîntului de cultu
ră generală este compus din 287 de 
membri y— cadre didactice din învă- 
țămîntul de cultură generală și su
perior, cercetători în domeniul știin
ței pedagogice, reprezentanți ai unor 
organizații și instituții centrale, în
treprinderi industriale și unități so
cialiste din agricultură.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
geneva intervențiile delegatului R. P. Romîne 

la ședințele Consiliului de administrație al 0.1. M.

Moneda metalică de 3 lei 
are pe față inscripția „3 lei", 
iar deasupra sonde de pe
trol și o rafinărie ; pe cealaltă 
parte are stema țării înconju
rată de inscripția „REPU
BLICA POPULARĂ RO
MÂNĂ” și anul emisiunii.

Noile monede vor fi puse in circulație începînd din ziua de U 
martie 1963.

Primirea de către ministrul 

afacerilor externe al Republicii 

Populare Romine a însărcinatului 

cu afaceri al Finlandei

Sîmbătă 9 martie, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Romîne, Corneliu Mănescu, a 
primit în audiență pe noul însărci
nat cu afaceri al Finlandei în Repu
blica Populară Romînă, Martti Jo
hannes Salomies, care_și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Numirea noului trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar 

al Republicii Populare Romîne 
în Franța

Printr-un decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
tov. dr. Victor Dimitriu a fost numit 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Romîne în Franța, în locul tov. Con
stantin Nicuță, care a primit o altă 
însărcinare.

INFORMAȚII

întoarcerea din Austria 
a delegației de activiști 

aiJ P. M. R.
Delegația de activiști ai Partidu

lui Muncitoresc Romîn condusă de 
tovarășul Petre Lupu, membru al 
C.C. al P.M.R., șef de secție la C.C. 
al P.M.R., care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Austria a vizitat Austria, 
s-a întors în patrie.

In timpul celor două săptămîni 
petrecute în Austria, delegația a 
luat cunoștință de activitatea unor 
organe și organizații ale partidului 
comunist, a vizitat întreprinderi, 
instituții de cultură și artă, con
strucții edilitare. înainte de pleca
re, delegația a fost primită la C.C. 
al P.C. din Austria de către tova
rășul Johann Koplenig, președin
tele partidului, șj de alți membri ai 
Biroului Politic și Secretariatului 
C.C. al P.C. din Austria.

Sesiuni ale noilor
în 61 de comune din regiunea Ol

tenia s-au ținut sîmbătă sesiuni ale 
noilor sfaturi populare. După vali
darea mandatelor deputaților aleși 
la 3 martie, alegerea comitetelor e- 
xecutive și comisiilor permanente 
ale sfaturilor populare, președinții 
noilor comitete executive au infor
mat deputății asupra principalelor 
sarcini ce le revin în viitor. Un loc 
însemnat în dezbateri l-a ocupat a- 
naliza măsurilor întreprinse pentru 
buna pregătire și desfășurare a cam
paniei agricole de primăvară și pen
tru executarea unor lucrări de în
frumusețare și gospodărire a comu
nelor.

*
în 14 comune și orașe raionale 

din regiunea Maramureș au avut loc 
în aceste zile sesiuni ale sfaturilor 
populare pentru validarea mandate
lor deputaților aleși la 3 martie, 
constituirea comitetelor executive

sfaturi populare 
ale sfaturilor populare și a comisii
lor permanente.

în cadrul lucrărilor sesiunii Sfatu
lui popular orășenesc Baia Sprie au 
fost validate mandatele celor 50 de 
deputați, au fost constituite comite
tul executiv compus din 9 membri 
și cele 5 comisii permanente. în con
tinuare, deputății au dezbătut planul 
de măsuri privind continua înfru
musețare și mai buna gospodărire a 
orașului.

După constituirea sfaturilor popu
lare ale orașului Sighet și comunei 
Groși, deputății au discutat măsu
rile ce trebuie luate pentru buna 
desfășurare a campaniei agricole de 
primăvară, precum și alte sarcini 
care stau în fața sfaturilor popu
lare, stabilind totodată planuri con
crete de activitate.

G Sîmbătă au început la Iași lucrările 
sesiunii științifice a cadrelor didactice de 
la Institutul agronomic „Ion Ionescu de 
la Brad”.

© Sîmbătă după-amiază, în sala mare 
a Casei de cultură a studenților din Cluj, 
prof. univ. Eugen A. Pora, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, de
can al Facultății de științe naturale-geo- 
grafie a Universității din. Cluj, a expus a 
treia temă din cadrul ciclului de confe
rințe privind expediția științifică a navei 
sovietice „Viteaz” în Oceanul Indian. 
Expunerea a cuprins aspecte din călăto
ria prin Indonezia întreprinsă ca partici
pant la expediția navei „Viteaz”.

GENEVA 9 — Da la trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga: S&ptămîna 
aceasta au avut loc la Geneva cî- 
teva ședințe ale Consiliului de ad
ministrație al Organizației Interna
ționale a Muncii, care a dezbătut o 
eerie de probleme, printre care și 
aceea a creării la Torino a unui 
centru internațional de perfecționare 
profesională pentru cadrele ds 
muncitori provenind din țările insu
ficient dezvoltate.

Luînd cuvîntul la dezbateri, Grl- 
gore Geamănu, reprezentant guver
namental al R. P. Romîne, membru 
al consiliului, a arătat, între altele, 
că problema perfecționării profesio
nale și tehnice se pune cu acui
tate crescîndă în toate țările insufi
cient dezvoltate, unde, în ciuda efor
turilor multilaterale depuse pe căi 
diferite, nevoile în domeniul pregă
tirii cadrelor din aceste țări sînt 
departe de a fi satisfăcute.

în aceste condiții, a spus repre
zentantul romîn, crearea centrului 
de la Torino va avea fără îndoială 
urmări favorabile pentru economia 
noilor state angajate pe calea dez
voltării, dacă el va fi conceput și 
realizat. în lumina principiilor coo
perării internaționale. Referindu-se 
la activitatea, programul și finanța
rea centrului de la Torino, Grigore 
Geamănu a accentuat că acest cen
tru trebuie să devină un adevărat

focar internațional de instruire teh
nică și pregătire profesională.

După analiza unor aspecte ne
clare în legătură cu crearea centru
lui, reprezentantul romîn a propus 
ca atît examinarea problemelor or
ganizatorice, cît și amendarea pro
iectului de statut prezentat de di
rectorul general să fie încredințate 
unui organ de lucru creat ad-hoc.

In urma dezbaterilor care au ur
mat, consiliul a constituit un grup 
restrîns, în care a fost ales și Gri
gore Geamănu.

In continuarea lucrărilor, Consi
liul de administrație a discutat mă
surile internaționale legate de re
forma agrară și consecințele ei so
ciale, în vederea înscrierii acestei 
probleme pe ordinea de zi a Confe
rinței generale a muncii. Luînd cu
vîntul, Grigore Geamănu a criticat 
lipsa de interes a Biroului Interna
țional al Muncii (B.I.T.) în rezolvarea 
problemelor suscitate de reforma 
agrară, și aceasta în timp ce mi
lioane de muncitori agricoli din di
ferite regiuni ale lumii suferă de 
sărăcie și foame. Reprezentantul 
R. P. Romîne a combătut tendința de 
a se minimaliza importanța și ur
mările reformei agrare, cît șl faptul 
că organizarea unei largi dezbateri 
a acestei probleme în Conferința 
internațională a muncii este prevă
zută abia pentru anul 1965.

Ieri s-a deschis la Leipzig

Conferința muncitorilor pe întreaga
Germanie

Dezbaterile privind coloniile 
portugheze în Comitetul 

special al 0. N. U.
NEW YORK 9 (Agerpres).— După 

cum anunță agenția France Presse, 
vineri au continuat dezbaterile pri
vind coloniile portugheze în Comi
tetul special al O.N.U. pentru exami
narea problemei aplicării Declara
ției cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Republicii Mali, Mamadou Traore, 
a declarat că Portugalia, nesocotind 
hotărîrile Organizației Națiunilor 
Unite, a intensificat politica sa de 
represiune. El a arătat că teroarea 
s-ș extins nu numai în Angola, ci 
și în Guineea portugheză și în insu
lele Capului Verde, regiuni în care 
Portugalia a trimis puternice întă
riri de trupe coloniale, iar mii de 
luptători pentru independență au 
fost uciși sau trimiși în lagăre de 
concentrare.

în continuare, Traore a arătat că 
această situație constituie „o ame
nințare la adresa păcii și securității 
internaționale” și a cerut luarea de 
măsuri urgente care să pună capăt 
acestor ștări de lucruri. El a subli
niat necesitatea primordială a acor
dării independenței tuturor terito
riilor portugheze din Africa.

în cadrul dezbaterilor a luat, de 
asemenea, cuvîntul reprezentantul 
Cambodgiei, Voeusai Sonn, care, la 
rîndul său, a condamnat fărădele
gile autorităților salazariste în co
loniile portugheze din Africa.

Guvernul portughez, deși a fost 
invitat să participe la lucrările co
mitetului, continuă să ignoreze lu
crările acestui comitet.

„Va invităm să mai veniți“
(Urmare din pag. I-a)

„Iar acum, tovarăși, vom părăsi 
cu toții satul Laura și vom călători 
prin Cosmos, printre' stele..." Toată 
lumea e numai ochi și urechi* Pro*, 
fesorul Alaci, folosind -un limbaj-.su
gestiv, izbutește să apropie de înțe
lesul oamenilor unele din cele niai 
complicate noțiuni de mecanică ce
rească. -,;Lumea neștiutoare din tre
cut credea că aceste corpuri cerești, 
cometele, au legătură cu destinele 
omenești. Astăzi noi știm că nu-i 
adevărat...“ Și urmează o explicație 
amplă, convingătoare. „Aici, in bro
șura aceasta, veți citi multe alte lu
cruri interesante“ (profesorul a a- 
dus cu sine multe planșe și broșuri 
de popularizare). Medicul este și el 
ascultat cu atenție. Folosește multe 
exemple din activitatea clinicii su
cevene unde lucrează. Și se mai 
pun întrebări destule din sală. „Un 
măr altoit pe un port-altoi măr-pă- 
dureț durează mai multe decenii. 
După un timp însă, nu mai dă ace
leași recolte. Cum să facem să-l în
tinerim?“. E interesant de aflat cum 
se naște o asemenea întrebare adre
sată brigăzii științifice. Să-l ascul- 
ăm pe Alexandru Bodaș, șef de 

b'Jhipă: „Eu sînt, intr-un fel, și al- 
toitor. In tarlaua noastră, a brigăzii

a IV-a, avem terenuri sterpe. Cum 
le-am putea planta cu pomi fructi
feri ? Am învățat unele lucruri din- 
tr-o broșură de pomicultură pe care 
o am acasă. Vreau să știu însă pre- 

. ciș., de la ■ brigada științifică, dacă în 
condițiile solului nostru putem pro
ceda așa cum arată broșura".

Ce reprezintă brigăzile științifice 
în munca și viața oamenilor aflăm 
de la colectivistul Gh. Motrescu:

— întotdeauna întîmpinăm cu 
bucurie brigăzile științifice. Sintern 
încă începători în ce privește mun
ca în gospodăria colectivă. Avem 
atîtea de învățat ! Cei din brigadă 
explică bine, simplu, ne răspund la 
întrebările puse.

— Numai azi cîte lucruri noi am 
aflat și am învățat ! Despre proble
me de agricultură sau din alte do
menii — medicale, științifice. Și noi 
am vrea să știm cît mai multe — 
spune Ștefan Bilibou.

„Vă invităm să mai veniți în mij
locul nostru !“. Astfel se încheie în
totdeauna. în toate satele, întîlnirile 
brigăzilor științifice cu colectiviștii. 
E o invitație venită din adîncul ini
mii și în ea, inginerii, profesorii, 
medicii, toți membrii brigăzilor ști
ințifice găsesc satisfacția împlinirii 
unei luminoase îndatoriri.

„Vă invităm să mai veniți 1“.

Sosirea unei delegații 
a Tineretului Liber German 

(F. D. J.)

La invitația C.C. al U.T.M., sîm
bătă după-amiază a sosit în Capitală 
o delegație a Tineretului Liber Ger
man (F.D.J.) condusă de Konrad 
Naumann, secretar al C.C. al Tine
retului Liber German. Delegația va 
studia experiența U.T.M. în diferite 
domenii de activitate.

încheierea consfătuirii 

pentru prevenirea și combaterea 
eroziunii solului

Consfătuirea pe țară privind pre
venirea și combaterea eroziunii so
lului și valorificarea terenurilor ne
productive, organizată de Consiliul 
Superior al Agriculturii, s-a înche
iat sîmbătă. Din materialele prezen
tate și discuțiile care au avut loc a 

I reieșit că una din sursele importante 
de sporire a producției agricole o 
constituie aplicarea întregului com
plex de măsuri și lucrări ameliora
tive. Anul acesta se vor executa lu
crări complexe de stăvilire a ero
ziunii solului pe 244 000 ha, organi
zarea și amenajarea terenurilor si
tuate în pantă, erodate, pentru 
plantații de vii și pomi pe 40 332 ha, 
ameliorarea pășunilor erodate pe 
36 284 ha etc.

în cursul consfătuirii s-au făcut 
recomandări privind mijloacele cele 
mai potrivite pentru executarea a- 
cestor lucrări.

\ Vasile Anagnoste 
teâæWSESJSSSEaæsIEÜSSHZEESESÂHSmi

în ziua de 7 martie s-a stins din 
viață, în vîrstă de 88 de ani, tova
rășul Vasile Anagnoste, membru al 
P.M.R., vechi militant al mișcării 
muncitorești din Romînia.

Tînăr muncitor, el a intrat, în 
anul 1896 în Partidul Social-Demo
crat al Muncitorilor din Romînia, iar 
după trădarea elementelor burgheze, 
strecurate în conducerea acestui 
partid, a făcut parte, alături de 
I. C. Frimu și alții, din grupul de 
activiști rămas credincios cauzei so
cialismului.

în 1902 a participat activ la în
temeierea cercului socialist „Romînia 
Muncitoare“. și a scris în paginile 
ziarului cu același nume.

începînd din anul 1905 și-a adus 
contribuția la acțiunea de organizare 
a sindicatelor de clasă ale munci
torimii, iar după primul război mon
dial a fost ales în conducerea Uniu
nii muncitorilor din îmbrăcăminte 
și încălțăminte, participînd statornic 
la activitatea mișcării muncitorești.

A militat pentru realizarea frontu
lui unic muncitoresc, iar după eli
berarea țării noastre de sub jugul 
fascist a activat în rîndurile P.S.D. 
pentru realizarea unității politice 
muncitorești sub steagul marxism- 
leninismului.

Pentru activitatea sa îndelungată 
desfășurată în mișcarea muncito
rească i-au fost conferite ordine și 
medalii ale Republicii Populare Ro
mîne.

îi vom păstra o amintire neștearsă.
UN GRUP DE TOVARĂȘI

*
Incinerarea va avea loc la crema

toriul Cenușa, în ziua de duminică 
10 martie 1963, orele 11. .

Campionatele internaționale de tenis de masa 
ale R. P. Romîne

în sala sporturilor de la Floreas- 
ca au continuat sîmbătă întrecerile 
campionatelor internaționale de te
nis de masă ale țării noastre. La 
masculin, echipa R.P.D. Coreene a 
reușit să învingă cu scorul de 5—1 
echipa Iugoslaviei. Reprezentativa 
țării noastre (Giurgiucă, Cobîrzan, 
Covaci) a dispus cu 5—0 de cea a 
R. P. Polone. în turneul feminin, 
echipa R.P. Romîne a terminat ne
învinsă jocurile preliminarii cîști- 
gînd cu 3—1 meciul cu echipa R.D. 
Germane și cu 3-0 întîlnirea cu R.P. 
Ungară (Pitică-Papp 2—0 ; Ale
xandru — Faludi 2—0 ; Alexandru, 
Constantinescu — Papp, Faludi 
2—0).

Alte rezultate mai importante : 
masculin : R.P. Bulgaria—R.P. Ro
mînă (juniori) 5—0 ; R. D. Germa
nă—R. P. Romînă (tineret) 5—2 ; 
R. P. Ungară — R. P. Romînă (B) 
5—o : R. P. Romînă (B)—R P. Bul
garia 5—1 ; R.P.D. Coreeană—R.P. 
Romînă (juniori) 5—1 ; feminin : 
R. P. Polonă—R. P. Bulgaria 3—0 ; 
R. P. Romînă (B)—Iugoslavia 3—0; 
R. P. Ungară—R. P. Romînă (tine
ret) 3—2 ; R. P. Romînă (B)— 
R.P.D. Coreeană 3—1.

Astăzi, de la orele 9 și după-a
miază, cu începere de la orele 17 
au loc primele probe individuale 
urmînd ca seara să se desfășoare 
și finalele competițiilor pe echipe.

Pînă cînd 
timpul va per
mite antrena
mentele pe 
lacurile Capi
talei, canotorii 
bucureșteni se 
pregătesc la 
bacul de iarnă 
de la stadionul 
Republicii. Iată 
în fotogralle 
cîțiva caiaciștl 
de la Dinamo 
la un astfel de 
antrenament.
(Foto : Agerpres)

AZI IN CAPITALĂ
® In sala de sport a clubului 

Dinamo se dispută astăzi de la ora 
18,30 meciul internațional de volei 
dintre echipele masculine Rapid 
București și Paris Université-Club. 
Jocul are loc în cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni“.

© Meciurile pentru campionatul 
republican de baschet masculin 
— sala Dinamo, ora 8,30 : Steaua— 
Dinamo Oradea și apoi Știința 
București—Voința Iași.

© Meciurile ultimei etape a corn, 
petiției de rugbi „Cupa 6 Martie" 
se desfășoară astăzi, cu începere 
de la ora 9,30, pe stadionul Unirea 
din Capitală. In cel mai interesant 
joc, pentru desemnarea cîștigătoa- 
rei întrecerii, se vor întîlni echi
pele Grivița Roșie și Steaua.

© Cuplaj de fotbal pe stadionul 
Giulești : ora 13,15 Rapid (juniori) 
—S. N. Oltenița ; ora 15 Rapid— 
Progresul.

„Mondialele“ de hochei
STOCKHOLM 9 (Agerpres). — în 

ziua a treia a campionatului mon
dial de hochei pe gheață de la 
Stockholm echipa R. P. Polone a 
repurtat o surprinzătoare victorie 
cu scorul de 6—2 (2—0, 3—1, 1—1) 
în fața echipei Norvegiei, princi
pala favorită a grupei B. Repre
zentativa Iugoslaviei a învins cu 
7—3 (4—0, 0—2, 3—1) echipa Fran
ței.

în clasamentul acestei grupe 
conduc neînvinse echipele Elveției 
și R. P. Romîne fiecare cu cîte

Ia câteva
în semifinalele probei de simplu din 

cadrul campionatelor internaționale de 
tenis de cîmp ale R.A.U. de la Cairo, 
Arilla (Spania) ]-a învins cu 2—6; 9—6; 
6—0; 6—3 pe Ion Tiriac (R.P. Romînă).

în finala probei masculine Arilla 
(Spania) va juca cu italianul Pietran- 
geli care a eliminat în semifinale cu 
6—4 ; 6—2 ; 7—9 ; 8—6 pe spaniolul 
Couder. Proba feminină a fost cîștigată 
de Rita Bantley, (Anglia), învingătoare

două victorii. Cele două reprezen
tative se întîlnesc astăzi dimineață 
într-un joc decisiv, așteptat cu 
deosebit interes.

în grupa A, echipa Canadei a 
învins cu 11—5 (3—4, 4—1, 4—0) 
reprezentativa R. D. Germane. 
Hocheiștii canadieni și-au impus 
superioritatea abia de la jumătatea 
meciului. Echipa Austriei a învins 
cu 3—1 (1—1, 2—0, 0—0) echipa 
R. P. Ungare, într-un joc contînd 
pentru grupa C.

rânduri
cu 6—4 ; 9—>7 în fața lui Vivian Den
nis (Anglia).

*
în U.R.S.S., ultimul mare concurs de 

patinaj viteză a avut loc la Sverdlovsk 
și a fost cîștigat de Eduard Matușevici, 
care a totalizat la multiatlon 185,463 
puncte (una din cele mai bune perfor
manțe înregistrate anul acesta în lume). 
Matușevici a obținut în cele 4 probe 
următoarele rezultate : 500 m : 42”5/10; 
5 000 m: 7’57”7/,10 ; 1 500 m:
2T4”2/10 ) 10 000 m : 16’49”2/10.

. LEIPZIG 9 (Agerpres). — La 9 
martie, la Leipzig s-a deschis Con
ferința muncitorilor pe întreaga 
Germanie. Acest forum reprezenta
tiv al oamenilor muncii germani s-a 
întrunit, potrivit tradiției, în zilele 
Tîrgului de la Leipzig.

La conferință participă peste 1100 
de muncitori și activiști sindicali 
din Germania occidentală, delegații 
ale Uniunii sindicatelor libere ger
mane și Uniunii Tineretului Liber 
German, 0 delegație a Federației 
Sindicale Mondiale, condusă de 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M., delegații sindicale dintr-o se
rie de țări din Europa.

La conferință participă conducă
tori ai P.S.U.G.. în frunte cu W. Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., precum și reprezentanți ai 
P.C. dim Germania.

Raportul prg^itat la , CopfeȚință 
de un reprezentant vest-germari’ a 
arătat că: muncitorii și funcționarii, 
vest-germani social-democrați, creș_ 
tini și comuniști din toate colțurile 
R. F. Germane s-au întrunit la Leip
zig pentru a discuta- cu oamenii 
muncii din R. ' D. Germană proble
mele luptei pentru menținerea păcii, 
pentru realizarea înțelegerii reci
proce.

Raportorul s-a pronunțat în spri
jinul propunerilor cu privire la co
existența pașnică între cele două 
state germane.

După cum se subliniază în raport, 
pentru înfăptuirea acestor propuneri

rezonabile este necesar să se obțină 
unitatea de acțiune a clasei munci
toare și unirea tuturor forțelor din 
R. F. Germană, care se pronunță 
pentru pace si înțelegere reciprocă, 
împotriva politicii Bonnului, ostilă 
păcii.

Raportul a condamnat cu asprime 
măsurile autorităților de la Bonn în
dreptate spre stabilirea în țară a 
unei dictaturi, spre lichidarea liber
tăților democratice.

După prezentarea raportului, la 
conferință au început dezbaterile.

Abrogarea unei dispoziții 
anticonstituționale 

în Turcia
ISTANBUL. înaltul tribunal con

stituțional al Turciei a recunoscut 
că articolul 72 din legea muncii, 
care interzice grevele, este în con
tradicție cu constituția tării. Tribu
nalul a hotărît să anuleze acest ar
ticol. Această schimbare va intra în 
vigoare peste șase luni.

Sub presiunea mișcării
NAIROBI 9 (Agerpres). — Duncan 

Sandys, ministrul englez al colonii
lor și pentru relațiile cu Common- 
wealthul, a declarat la 8 martie la o 
conferință de presă la Nairobi că 
alegerile „care au ca scop să asi
gure autoadministrarea pentru Ke
nya“, se vor ține în intervalul 18-26 
mai 1963

După cum transmite agenția Reu
ter, Duncan Sandys a declarat că 
vor avea loc alegeri separate pen
tru adunările regionale, precum și 
pentru camerele superioară și infe
rioară ale parlamentului.

Această declarație a lui Sandys 
constituie o concesie silită făcută

de eliberare națională
mișcării de eliberare națională din 
Kenya, care cere independenta 
imediată.

DAR ES SALAM 9 (Agerpres). — 
Președintele Frontului de Eliberare 
din Mozambic,- Eduardo Mondlane, a 
declarat la 8 martie că patrioții din 
această colonie portugheză sînt ho- 
tărîți să lupte pentru obținerea in
dependenței în cumul următoarelor 
12 luni.

Mondlane a sosit la 8 martie în 
Tanganic'a șl și-a exprimat dorința 
de a se stabili în mod provizoriu în 
această țară. El a fost întîmpinat Ia 
aeroport de numeroși patrioțl din 
Mozambic refugiați în Tanganica.

DE IP^ETUTDINIDEINlfl
S-A OBȚINUT UN ALCALOID 

NECUNOSCUT PÎNĂ ÎN
PREZENT

în clinicile sovietice a iost încercat 
cu succes la tratarea sechelelor de 
poliomielită și a o serie de boli neu- 
ropsihice un nou preparat, care se 
aseamănă în ceea ce privește eficien
ta sa cu stricnina, dar este mult mal 
inofensiv decît aceasta.

Noul preparat a 
iost obținut din- 
tr-un arbust, care 
crește în Orientul 
îndepărtat. Arbus
tul era folosit pe 
scară largă, după 
spusele localnici
lor, la tratarea di
feritelor boli. Din 
frunzele și mlădi- 
țele arbustului a 
fost obținut un al- 
caloid necunoscut 
pînă în prezent. 
Experiențele efec
tuate au demons
trat eficiența nou
lui produs.

s-a ridicat deasupra clădirilor uzi
nei.

Potrivit primelor date, în urma 
exploziei au fost uciși 45 de oameni. 
Numeroși răniți au fost transportați 
de urgență la spitale.

PRETENȚIILE PROPRIETAREI
UNUI... ORAȘ

O hbtărîre a Curții Supreme a 
Mexicului a confirmat — relatează

A.F.P. — că orașul Tijuana, cu 
150 000 de locuitori, aparține unei 
doamne cu numele de Reinier. De 
asemenea, un judecător din Tijuana 
a notificat locuitorilor orașului că 
ei vor trebui să „părăsească locurile“ 
pentru ca proprietara să intre în 
posesia a 10 185 hectare, care consti
tuie aproape totalul suprafeței ora
șului Tijuana. Proprietara a început 
să-și ceară drepturile în justiție 
acum 30 de ani...

ÎNTR-UN RESTAURANT

„REZERVAT ALBILOR”

Autoritățile din orașul Albany 
(S.U.A.) — unde în vara trecută au 
avut loc puternice demonstrații îm
potriva segregației — au luat noi mă
suri rasiste împotriva accesului în di
ferite localuri publice. în orașul Nash
ville (statul Tennessee), un grup de 
negri care au vrut să ia masa într-un 
restaurant „rezervat albilor“ au fost 
arestați de către poliția locală. Acu
zația adusă negrilor este că ,,au în
cercat să împiedice desfășurarea co
merțului“.

lată una din surprizele naturii. 
Muncitorii de Ia renumita carieră 
de marmură de la Massa Car
rara (Iialla), au descoperit un 
proiil de femeie desenat de vine
le unui bloc de marmură.

EXPLOZII LA O UZINĂ 

DE DINAMITĂ

Patru explozii violente s-au pro
dus sîmbătă dimineața la Uzinele de 
dinamită Modderfontein, situate la 
19 kilometri de Johannesburg (Re
publica Sud-Africană). Aceste uzihe 
sînt dintre cele mai mari din lume. 
Suflul exploziilor a fost simțit pînă 
la o distanță de 30 kilometri. Nu
meroase clădiri au fost dărîmate sau 
serios avariate. O uriașă vîlvătaie

Monarhia dolarului
Scriitorul englez Mal

com Muggeridge a pu
blicat în cotidianul lon
donez „Daily Herald" 
un articol în care arată 
că acapararea funcțiuni
lor publice din S.U.A. de 
către cei care posedă 
averi uriașe a instaurat 
o „monarhie a dolaru
lui", comparabilă cu mo
narhiile ereditare din ță
rile vest-europene.

„Vechea legendă a 
omului bun șl drept năs
cut în cabane de lemn, 
scrie Muggeridge, se 
pare că a început să se 
stingă. Era omului sim
plu a fost înlocuită în 
prezent prin era milio
narului... Fără să-și dea 
seama, americanii sînt

în plin proces de achi
ziționare a unei monar
hii de tipul celei brita
nice".

Pornind de la acest ar
ticol, revista cercurilor 
de afaceri americane „U. 
S. News and World Re
port" publică în ultimul 
său număr un adevărat 
studiu al vieții politice 
din S.U.A. în care relevă 
că în America contem
porană „viața politică a 
devenit un joc al milio
narilor".

Revista consemnează 
faptul că în prezent ma
joritatea oamenilor po
litici americani au făcut 
carieră în primul rînd 
datorită avuțiilor pe

care Ie posedă (și în a- 
cest sens citează printre 
altele cazul viitorului 
candidat la președinția 
S.U.A., actualmente gu
vernator al statului New 
York, multimilionarul 
Nelson Rockefeller).

încercînd să explice 
de ce milionarii dețin 
în prezent majoritatea 
funcțiilor înalte în 
S.U.A., revista arată că 
uriașele cheltuieli ce ca
racterizează în prezent 
campaniile electorale nu 
pot fi suportate decît de 
marii bogătași, contra
candidata a căror situa
ție economică este mai 
modestă fiind de regulă 
învinși.
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Dirk Stikker despre relațiile 
intre țările N. A. T. 0.

ce constituie o „supragaranție“ îm
potriva oricăror încercări de încăl
care a acordului.

Neputînd infirma nici unul din fap
tele sus-menfionate, puterile occi
dentale și-au schimbat subit argu
mentele. în ședința de miercuri re
prezentantul S.U.A., iar în ședința de 
joi reprezentanții Angliei și Italiei 
au afirmat că cererile lor cu pri
vire la numărul de inspecții sînt în 
funcție, nu atît de date științifice 
cît de... întinderea mare a teritoriu
lui Uniunii Sovietice în care ar avea 
loc anual „un număr mare" de feno-

0 nouă crimă comisă
de forțele reacționare din Irak

Executarea a trei conducători ai Partidului Comunist din Irak

BAGDAD 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.E.N., la 9 
martie, postul de radio Bagdad a a- 
nunțat că au fost executați trei 
membri ai Comitetului Central al 
P.C. din Irak.

In comunicatul guvernatorului mi
litar al Irakului se arată că

Radaui, secretar general al P.C. din 
Irak, (cunoscut sub numele de Sa
lam Adil), Muhammed Husein Abu 
Al-Is și Hasan Uveina, membri ai 
C.C. al P.C. din Irak, au fost con
damnați de tribunalul militar la. 
moarte prin spînzurare. Sentința a 
fost executată în ziua de 7 martie.

★
(ei nationale, dovedindu-se cei mai 
buni și mai consecvenți luptători pen
tru interesele poporului.

Adăugarea acestei noi crime la șirul 
nelegiuirilor servește unor interese cu 
fotul străine poporului irakian. Aceste y 
nelegiuiri, după cum se arată în récents ' ' 
declarație a Comitetului Central al. 
Partidului Muncitoresc Romîn, slăbesc 
mișcarea naticnal-democrafică ira
kiană, făcînd jocul reacfiunii și cercuri
lor imperialiste.

Oamenii muncii din fara noastră 
condamnă cu cea mai mare hofă- 
rîre acțiunile de exterminare îndrep
tate împotriva patriofilor irakieni și 
sînt alături de poporul irakian în 
lupta sa dreaptă pentru libertate și 
pace.

tat. Intr-un comunicat al Consiliului 
revoluționar național, dat publicită
ții la 9 martie la Damasc, se arată 
că controlul de la frontieră nu mai 
este atît de sever. Au fost deschise 
aeroporturile și porturile maritime, 
a fost reluată circulația auto prin 
țară. Incepînd de la 9 martie fron
tierele au fost deschise pentru diplo
mații acreditați în Siria, precum și 
pentru străini. Demonstrațiile și a- 
dunările însă continuă să fie inter
zise.

DAMASC 9 (Agerpres). — După cum 
relafează agenjia France Presse ciiînd 
postul de radio Damasc, la 9 martie a 
fost constituit noul guvern al Siriei. In 
funcjia de prim-ministru și ministru al 
afacerilor exferne a fost numit Salah 
Ed-Din Bitar. Vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al justiției 
a fost numit Nihad El-Kassem. Din noul 
guvern mai fac parte colonelul Mo
hammed Toukhy, în calitate de minis
tru al apărării, Amin El-Ha(ez, ministru 
de interne, Jamal El-Atassi, ministru al 
informațiilor, și alte persoane.

Salah Ed-Din Bilar a definut funcfia 
de ministru de externe înainte de in
cluderea Siriei în Republica Arabă 
Unită, iar apoi a fost ministru de sfat 
în guvernul R.A.U. al președintelui 
Nasser, din care a demisionat. După 
proclamarea Republicii Arabe Siria, el 
s-a pronunfat în sprijinul independen
tei fării. Salah Bitar este unul din con
ducătorii partidului naționalist arab 
Baas.

Noul regim din Siria a fost recunos
cut la 9 martie de către guvernele 
R.A.U., Irakului și Algeriei.

*
DAMASC 9 (Agerpres). — Situa

ția din Siria se normalizează trep-

WASHINGTON 9 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe pe care a ți
nut-o vineri la „National Press 
Club” din Washington, secretarul 
general ai N.A.T.O., Dirk Stikker, 
a declarat că în prezent, în rîndul 
țărilor membre ale Pactului Atlan
tic „există o anumită nesiguranță și 
o neînțelegere care se traduce prin 
exasperare”. Stikker a recunoscut 
astfel gravele neînțelegeri dintre 
țările membre ale N.A.T.O. și, în le
gătură cu aceasta, a adresat un a- 
pel la „menținerea coeziunii și uni
tății acestei organizații”.

Referindu-se la eșecul tratativelor 
de Ia Bruxelles cu privire la admi
terea Angliei în Piața comună, se
cretarul general al N.A.T.O. a de
clarat că „atitudinea Marii Britanii 
în momentul creării Pieței comune 
nu a fost atît de suplă și de recep
tivă ca în prezent. Voi fi sincer, a 
adăugat el, 
considerat
Britanie a 
prea tîrziu
adera la Comunitatea 
europeană“.

Husein
k
Husein
C. din

C.C. al

Știrea despre asasinarea lui 
Radaui, secretar general al P. 
Irak, și a altor doi membri ai 
P.C. din Irak, a stîrnit indignarea și 
protestul unanim ale forjelor progre
siste și iubitoare de pace din întreaga 
lume.

Executarea celor trei fruntași comu
niști este o culminare a represiunilor 
dezlănfuite în ultima vreme în Irak, 
cărora le-au căzut victime numeroși de- 
mocrafi, partizani ai păcii, activiști de 
seamă ai organizațiilor obștești.

Sub paravanul anticomunismului, în 
Irak continuă să se săvîrșească nele
giuiri îndreptate împotriva drepturilor 
și libertăților democratice, fiind supri
mați în primul rînd comuniștii, adică 
tocmai acei care au finut loldeauna 
sus steagul libertății și al independen-

★
ISTANBUL 9 (Agerpres). — Ra

dio Ankara a anunțat la 9 martie 
că Turcia a acordat azil politic lui 
Khaled el Azem, fost prim-ministru 
ai guvernului sirian, răsturnat re
cent în urma loviturii de stat. Postul 
de radio Ankara transmite că 
Khaled el Azem, împreună cu fami
lia, a plecat pe calea aerului de la 
ambasada turcă din Damasc spre 
Istanbul.

mene seismice, 
care ar fi greu de 
diferențiat de e- 
ventuale explozii 
subterane. După 
cum se vede, exis

tă intenția ca... geologia să creeze 
piedici în calea realizării acordului. 
Dar invocarea unor asemenea-„ar
gumente" a stîrnit uimire în cercu
rile conferinței. Aci au devenit cu
noscute documente elaborate de cu
noscut! savanți, inclusiv savanți a- 
mericani, care atestă că pe te
ritoriul Statelor Unite se pe
trec anual de circa 3 ori mai multe 
fenomene seismice decîf pe terito
riul Uniunii Sovietice. Dacă delega
ția americană ar fi consecventă cu 
concluziile propriei ei argumentări 
n-ar trebui, logic, să propună de 
trei ori mai multe inspecții pe teri
toriul S.U.A. ? In al doilea rînd, dele
gația S.U.A. a ridicat cerința să 
inspecteze fenomene seismice pe 
unele teritorii unde în general nu au 
loc asemenea fenomene. „Ai noștri 
au căzut acum din lac în puț“ — 
mi-a spus un ziarist occidental. 
Avea dreptate. Căci dacă multi
plele referiri la știință mai pu
teau impresiona pe unii neinițiați, 
încercările de a motiva cererile cu 
privire la inspecție, prin con
diții geografice nu pot găsi nici 
o justificare. Cu atît mai mult cu cît 
înclinația bruscă spre problemele 
de studiu geologic se referă nu 
atît la ținuturile bîntuite de cutre
mure, cît la regiunile unde sînt am
plasate rampe pentru lansarea ra
chetelor...

De la trimisul nostru 
la Geneva

In cercurile de la Palatul Națiu
nilor se comentează într-un mod cri
tic noua luare de poziție a puterilor 
occidentale reprezentate la confe
rință, de natură să ridice în conti
nuare obstacole în calea negocieri
lor pentru interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare.

Se știe că timp de ani de zile 
delegația S.U.A. a susținut că cerin
țele puterilor occidentale cu privire 
la numărul inspecțiilor la fața lo
cului (în ultimul timp ei au cerut 7 
inspecții anuale) sînt dictate de cal
cule „strict științifice“. Țările socia
liste au arătat în
să convingător că 
tocmai progresele 
științifice și tehni
ce au făcut posibi
lă detectarea ori
căror experiențe prin mijloace națio
nale, ceea ce făcea lipsită de temei 
cererea occidentalilor cu privire la 
inspecții „la fața locului“. In acest 
sens au fost aduse în ultimele zile 
noi argumente bine întemeiate. 
Se știe astfel că în afara sis
temelor naționale de detectare, în 
prezent în lume funcționează circa 
800 stațiuni automate de identificare 
a fenomenelor eeismice, deci și a ce
lor provocate de exploziile nucleare 
subterane. Deci, și acest sistem, 
chiar luat aparte, ar fi suficient pen
tru a asigura descoperirea vreunei 
explozii nucleare. Fiecare fenomen 
seismic este înregistrat dublu —• 
atît de sistemele de detectare a 
exploziilor, cît și de întreaga acea
stă vastă rețeă mondială, ceea ce 
face ca o eroare să fie practic cu 
neputință. In plus, pe baza propune
rilor sovietice, indicațiile sisteme
lor naționale de control ar fi con
centrate nu în mîinile unuia sau al
tuia dintre guverne, ci la un centru 
internațional — preconizat de țările 
neutre și acceptat de statele socia
liste — cu posibilitatea ca fiecare 
putere nucleară să aibă la îndeanî- 
nă datele culese pe teritoriile celor
lalte puteri nucleare.

Mai mult decît atît, după cum este 
cunoscut, Uniunea Sovietică a con
simțit, în scopul încheierii unui a- 
cord, și la efectuarea a cîte 2—3 
inspecții anuale la fața locului, ceea

atunci cînd afirm că am 
întotdeauna că Marea 

început să întreprindă 
eforturile ei pentru a 

economică

Turneul lui Merchant și înarmarea 
atomică a R. F. G.

BONN 9 (Agerpres). — Reprezen
tantul special al președintelui Ken
nedy, Livingston Merchant, care în
treprinde un turneu în Europa oc
cidentală, a sosit la Londra, după ce 
timp de cîteva zile a dus tratative 
la Bonn cu oficialitățile vest-ger- 
mane. în comunicatul publicat după 
întrevederea Adenauer-Merc'hant, se 
face precizarea că „discuțiile asupra 
problemelor implicate de înființarea 
forței nucleare a N.A.T.O. vor con
tinua“. Vizita lui Merchant la Bonn 
a coincis cu prezența generalului 
Lemnitzer, comandantul suprem al 
forțelor N.A.T.O. în Europa, ceea ce, 
după cum remarca ziarul „Süddeut
sche Zeitung", „subliniază importan
ța hotărîtoare pe care Washingtonul 
o acordă poziției guvernului federal 
în problema creării forței nucleare a 
N.A.T.O.“.

După cum reiese din relatările 
presei, negociatorii R.F.G. s-au ară
tat dispuși să facă anumite „sacrifi
cii" în schimbul grăbirii accesului 
la arma nucleară.

Intr-un articol difuzat de biroul

de presă al ziarului american „New 
York Times“, în legătură cu rezul
tatele vizitei lui Merchant la Bonn, 
se arată că partea Germaniei occi
dentale in cheltuielile pentru crea
rea „flotei înzestrate cu rachete" a 
N.A.T.O. va fi de aproximativ 35—40 
la sută. R.F.G. va trebui să cheltu
iască anual în acest scop pînă la 2 
miliarde de dolari. în schimb, echi
pajele navelor purtătoare de rache
te ale viitoarei „flote nucleare“ a 
N.A.T.O. vor fi constituite „deocam
dată" în proporție de 40 la sută din 
marinari vest-germani.

•ir
După cum transmite agenția Reuter, 

„postul de radio Vocea Arabilor a 
declarat vineri seara că generalul- 
maior Abdel Karim Zahreddin, fostul 
ministru al apărării și șeful statului 
major sirian înainte de lovitura de 
stat, a fost arestat. Ceilalți membri ai 
statului major al Siriei sînt de ase
menea arestați“.

★
Agenția France Presse transmite : 

„Consiliul național al revoluției sirie
ne a anunțat într-un comunicat că au 
fost suspendate toate ziarele siriene 
cu excepția cotidienelor „Al Wahda 
Al Arabiya“, „Barda” și „Al Baas”. 
Agenția M.E.N., care transmite acea
stă informație, adaugă că toate publi
cațiile și toate imprimatele trebuie să 
obțină în prealabil autorizația servi
ciilor competente din Ministerul In
formațiilor“.

In rîndurile opiniei publice din 
Grecia se intensifică protestele față 
de recentele măsuri cu caracter 
antidemocratic, ca, de pildă, proiec
tele de revizuire a constituției, re
primarea unor greve și demonstrații, 
persecutarea unor ziare democrati
ce ; ieri a început procesul înscenat 
directorului ziarului „Avghi", P. Pa- 
raskevopulos.

In aceste zile, muncitori, studenți, 
cetățeni din diferite cartiere ale 
Atenei trimit la redacțiile ziarelor 
„Avghi", „Ta Nea“ și ale altor 
cotidiene, scrisori în care cer res
pectarea libertăților și eliberarea 
lui Paraskevopulos. Numeroase me
saje sosesc și din alte țări. Intr-o 
telegramă, Organizația Internațio
nală a ziariștilor cere punerea în 
libertate a directorului ziarului 
„Avghi". împotriva persecuțiilor, 
la care a fost supus printre al
ții și directorul ziarului „Make-

donia“, condamnat vineri la 5 luni 
închisoare pentru publicarea unei 
scrisori adresate primului ministru, 
se pronunță și o mare parte a pre
sei, precum și personalități politice. 
Ziarul „Niki", de pildă, scrie că Pa
raskevopulos este „o 
legii antidemocratice cu 
măsurile de securitate".

în cadrul mai larg 
publice crește mișcarea de pro
test împotriva planului de a revizui 
constituția tării, plan apreciat aici 
ca urmărind desființarea drepturilor 
și libertăților democratice, înăbuși
rea revendicărilor economice și po
litice ale maselor. Ziarul „Ta Nea"
— cu cel mai mare tiraj din Grecia
— scrie într-un titlu că „libertățile 
populare sînt în pericol“, iar alte 
ziare, precum și oameni politici, își 
exprimă dezacordul cu aceste pro
iecte.

victimă a 
privire la

al opiniei

AL. GHEORGHIU
Atena, 9 martie.

împotriva planurilor de folosire a Ciprului 
ca baza racheto-nucleara americana

Oameni de afaceri englezi cer lărgirea 
comerțului cu țările socialiste

AL. CÎMPEANU

Greva minerilor din Franța

Declarațiile lui Macmillan 
la o conferință 

a partidului conservator
LONDRA 9 (Agerpres). — La 8 

martie, în cadrul conferinței anuale 
a organizațiilor partidului conser
vator, primul ministru al Angliei s-a 
străduit să justifice politica cursei 
înarmărilor nucleare dusă de guver
nul englez.

„Ultimul acord cu președintele 
Kennedy, a spus Macmillan, a ridi
cat colaborarea noastră în domeniul 
nuclear pe o nouă treaptă. Atîta 
timp cît eu port răspunderea, nicio
dată nu voi renunța la ceea ce, 
după părerea mea, are o importanță 
vitală dacă noi dorim ca Anglia să 
joace rolu1 care i se cuvine pe a- 
rena mondială”.

Macmillan a criticat cu asprime 
acțiunile guvernului francez, care 
au dus la eșecul tratativelor de Ia 
Bruxelles, privind aderarea Angliei 
la Piața comună.

LONDRA 9 (Ager
pres). — Tot mai mulți 
oameni de afaceri en
glezi se pronunță pen
tru lărgirea comerțului 
cu țările socialiste.

In această privință 
este semnificativ inter
viul acordat unui co
respondent al ziarului 
„Daily Worker" de că
tre industriașul englez 
B. Scott, președintele 
Secției ruse din Came
ra de comerț londone
ză. Relevînd 
laritatea
comerțului cu 
Scott a comunicat prin
tre altele că în prezent 
secția numără ca mem
bre aproximativ 420 de

popu- 
ideii lărgirii 

U.R.S.S.,

— E poteca mea favorită 1
(Desen de V. TIMOC)

Spaak despre acordul 
franco — vest «german

După cum transmite agenția vest- 
germană D.P.A., „într-un interviu 
acordat vineri postului de radio 
Nord și West din R. F. Germană, 
ministrul de externe belgian. Paul 
Henri Spaak, a subliniat că acordul 
franco—vest-german oferă posibilita
tea „de a se obține din partea Fran
ței anumite adoptări de poziție șj : 
concesii“.
Franța și 
tr-adevăr 
mează să 
comune, cred că vor exista dificul
tăți". El și-a exprimat regretul că 
în acordul franco—vest-german nu 
există nici o referire la N.A.T.O. și 
că nu se prevede nici o posibilitate 
de revizuire a acordului după o pri
mă etapă experimentală, ceea ce 
„pentru o construcție politică (inte
grarea Europei) se poate dovedi cea 
mai importantă lipsă".

El a adăugat : „Dacă 
Germania se vor uni în- 
înaintea discuțiilor ce ur- 
aibă loc în cadrul Pieței

Proiectele lui Chombe 
și aie protectorilor săi

BRUXELLES 9 (Agerpres). — 
După cum reiese dintr-un interviu 
acordat de Chombe ziarului belgian 
„Libre Belgique”, șeful secesioniști- 
lor katanghezi plănuiește în prezent 
să obțină o funcție importantă în 
guvernul central congolez. Este un 
vechi plan al cercurilor colonialiste. 
Chombe a afirmat că una din ur
mătoarele măsuri care ar trebui să 
fie luate, ar fi includerea unor 
membri ai clicii sale în guvernul 
central. El pune însă condiții pen
tru participarea secesioniștilor la 
guvern, și anume cere promovarea 
unei politici care să convină aces
tora și protectorilor lor.

Greva generală a minerilor din 
Franța a intrat în cea de-a 8-a zi, 
dar situația rămîne neschimbată : 
agenția „France Presse" relata 
ieri că „în totalitatea bazinelor 
carbonifere din Franța, în mod 
practic, greva este urmată sută la 
sută“. Făcînd bilanțul primei săp- 
tămîni, ziarele pariziene subliniază 
că actuala grevă a minerilor con
stituie cea mai importantă mișcare 
revendicativă din industria cărbu
nelui din Franța din cile au avut 
loc după anul 1947.

După cum s-a mai anunțat, auto
ritățile au emis un „ordin de rechi
ziționare a mine
rilor“, dar nici a- 
ceastă măsură nu 
i-a determinat 
pe muncitorii mi
neri să renunțe la 
grevă. Toate federațiile sindicale 
(C.G.T., F.O. și C.F.T.C.) au pro
testat împotriva ordinului de re- 
chiziție și au menținut chemarea la 
grevă. Comentatorii subliniază ca 
un element nou și semnificativ că, 
alături de mineri, se află de data 
aceasta inginerii, tehnicienii și 
personalul administrativ al între
prinderilor.

Ziarele arată că în bazinele mi
niere au avut loc manifestații de 
o mare amploare în sprijinul con
tinuării grevei : la Lens au parti
cipat 30 de mii de persoane, la 
Forbach — 10 mii. O manifestație 
de simpatie cu greviștii a avut loc 
și la Paris.

în semn de solidaritate cu gre
viștii și pentru propriile lor inte
rese și revendicări au declarat, 
la rîndul lor, greve muncitori din 
alte ramuri industriale. In meta
lurgie, la opririle de lucru de la 
Sochaux șj St. Nazaire au partici
pat cite 15 mii de muncitori. Sala- 
riații căilor ferate au anunțat pen
tru 12 martie o grevă de două ore, 
metalurgiștii de la St. Nazaire au

munca pentru treiîntrerupt vineri 
sferturi de oră.

Ziarele apreciază că la mișcarea 
de solidaritate cu minerii greviști 
au participat, sub diferite forme, 
peste 10 milioane de cetățeni. La 
Nantes, Rouen, Strasbourg, Lyon 
și în alte localități au avut loc mi
tinguri unitare, adică sprijinite de 
toate centrele sindicale.

Printre amănuntele relatate în 
presă se arată că Comitetul cen
tral de grevă al minerilor din Lo
rena a cerut parlamentarilor din 
această regiune 
convocarea unei

Corespondenjă 
din Paris

să insiste pentru 
sesiuni speciale a 
Adunării Națio
nale. La fel, în re
zoluția adoptată 
de adunarea pri
marii ir din bazi
nul carbonifer 

Pas-de-Calais, se cere „o sesiune 
extraordinară a parlamentului 
care să fie consacrată problemelor 
miniere“.

Vineri seara, într-un discurs ra
diotelevizat, primul ministru, Geor
ges Pompidou, a încercat să justi
fice refuzul guvernului de a satis
face revendicările legitime ele mi
nerilor. El a lăsat să se înțeleagă 
că guvernul refuză să ducă trata
tive cu reprezentanții lor înainte 
de luna septembrie. Comentînd a- 
cest discurs, reprezentantul sindi
catelor creștine a spus : „Dl. Pom
pidou n-a adus elemente noi care 
să fie de natură a-i determina pe 
mineri să revină asupra holărîrii 
luate de federațiile lor la 1 mar
tie“. „Corporația minieră — se 
spune într-o declarație a federa
ției C.G.T. a subsolului — anga
jată în lupta justă și susținută de 
majoritatea populației, va continua 
greva în unitatea cea mai com
pletă pînă ce i se va face drep
tate“.

T. VORNICU

firme, în comparație cu 
181 firme în 1954. Scott 
a subliniat că Anglia 
ar putea achiziționa din 
Uniunea Sovietică pro
duse petroliere și mul
te alte mărfuri. Scott a 
condamnat de aseme
nea restricțiile discrimi
natorii ce stau în pre
zent în calea 
lor comerciale 
socialiste.

„Trebuie să
pede pentru poporul și 
guvernul englez — a 
spus Scott — că comer
țul Est-Vest se va dez
volta, indiferent dacă 
Anglia va participa la 
el sau nu'.

La 7 martie, o emi-

legături- 
cu țările

fie lim-

slune a televiziunii co
merciale, care a difu
zat un reportaj de la 
Tîrgul comercial de la 
Leipzig, a fost consa
crată legăturilor co
merciale ale Angliei cu 
țările lagărului 
list. într-o 
avută cu 
dent al 
deputatul laburist 
Lewis, care se află la 
Leipzig, a declarat că 
contactele cu Răsăritul 
vor fi de mare folos atît 
din punct de 
comercial,. cît și 
aspectul lichidării 
rierelor ridicate 
Est și Vest, ca urmare 
a războiului rece.

socia- 
convorbire 

un coiespon- 
televiziunii, 

A.

vedere 
sub 
ba- 

între

Scăderea rezervelor de devize
în Anglia

LONDRA. Rezervele de aur și de 
devize convertibile ale Marii Britanii 
au scăzut cu 24 000 000 lire în luna 
februarie, a anunțat Ministerul de 
Finanțe. Scăderea din această lună 
se datorește întreruperii negocierilor 
de la Bruxelles care a provocat ac
tivități monetare în detrimentul li
rei. (France Presse).

MOSCOVA. N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la 9 martie pe 
Horst Groepper, ambasadorul R.F.G. 
în Uniunea Sovietică, la cererea a- 
cestuia. Intre Nikita Hrușciov și 
Horst Groepper a avut loc o con
vorbire în cursul căreia au fost 
abordate problemele relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R.F.G.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Pentagonului a declarat la 
8 martie că tratativele dintre gu
vernele S.U.A. și Spaniei, în vede
rea reînnoirii acordului cu privire la 
bazele militare nord-americane din 
Spania, au fost amînate pe termen 
nedefinit. El a adăugat că această 
hotărîre a fost luată pentru a per
mite celor două părți să termine 
pregătirile în vederea reluării con
vorbirilor.

Profesorii din Chile luptă 
pentru mărirea salariilor

SANTIAGO DE CHILE. Federația 
profesorilor din Chile a dat publi
cității o declarație prin care 
membrilor săi să fie pregătiți 
tru declararea unei greve pe 
nelimitat. In prezent, federația
tratative cu reprezentanții guvernu-

cere 
pen- 
timp 
duce

LONDRA 9 (Agerpres). — Comi
tetul național al ciprioților din Lon
dra — organizație a ciprioților pro
gresiști care trăiesc în Anglia — a 
adresat primului ministru al Angliei 
o scrisoare în care îi cere să renunțe 
la planurile de a folosi Ciprul ca 
bază americană de arme nucleare și 
rachete.

în scrisoare, membrii comitetului 
atrag atenția că guvernul englez a 
cedat presiunii americane în timpul

întrevederii dintre președintele 
S.U.A.. Kennedy, și primul ministru, 
Macmillan, care a 
sau, în decembrie anul trecut, și a 
fost de acord cu 
engleze din Cipru de către subma
rine atomice americane înzestrate cu 
rachete „Polaris”.

„Aceasta implică o primejdie se
rioasă pentru pace în Orientul a- 
propiat”, se subliniază în scrisoarea 
Comitetului național al ciprioților.

avut loc la Nas-

folosirea bazelor

55 de personalități cer încetarea amestecului militar 
al S. U. A. în Vietnamul de Sud

pașnice din Laos, autorii scrisorii 
cer președintelui să înceteze „încer
carea nereușită, unilaterală" de a 
găsi pentru Vietnamul de sud o 
zolvare militară și să recurgă 
schimb la tratative diplomatice 
ternaționale.

NEW YORK 9 (Agerpres), _  Un
grup de 55 de personalități din A- 
merica au adresat președintelui 
Kennedy o scrisoare deschisă în 
care cer să se pună capăt ameste
cului militar al S.U.A. în treburile 
Vietnamului de sud.

Citind exemplul reglementării

re- 
în 

in-

/
lui pentru obținerea măririi salarii
lor membrilor săi, în baza unei în
țelegeri intervenite între profesori 
și guvern în vederea încetării unei 
greve declanșate în luna noiembrie 
1961. ’

MOSCOVA. Telespectatorii din 
U.R.S.S. au avut prilejul sîmbătă 
seara să vizioneze programul de mu
zică și dansuri romînești susținut de 
ansamblul de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia“, retransmis de Studioul 
central de televiziune din Moscova 
direct de la București prin rețeaua 
internațională a interviziunii.

BONN. După cum transmite a- 
genția DPA, la 5 martie pe rampa 
americană de lansare a rachetelor 
„Nike-Ajax”, situată în regiunea o- 
rașului vest-german Baumholder, 
s-a produs o puternică explozie. Nu 
s-au înregistrat victime omenești.

„Peace News" 
n-a putut fi interzis

LONDRA. Luptătorii englezi 
pentru pace au obținut vînzarea 
liberă la Oxford a săptămînalului 
„Peace News”, care militează îm
potriva cursei înarmărilor nuclea
re și pentru pace în întreaga 
lume. încercările poliției de a in
terzice difuzarea acestui săptă- 
mînal au stîrnit proteste ener
gice în rîndurile opiniei publice 
din Oxford. în cele din urmă a 
fost autorizată vînzarea săptă
mînalului în oraș.

Un monument 
al cosmonauților în Italia

ROMA. In semn de recunoștință 
pentru primii exploratori ai spa
țiului cosmic, autoritățile italiene 
au hotărît ca în primăvara acestui 
an, în localitatea Carrara să lie 
ridicat un monument al cosmonau
tului. Lucrarea a fost încredințată 
sculptorului Nardo Duchi. Cu pri
lejul dezvelirii acestui monument 
vor fi invitați să participe cosmo- 
nauții sovietici și americani.

COPENHAGA. La 9 martie A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., care se află într-o vi
zită oficială la Copenhaga, a organi
zat o conferință de presă, în cadrul 
căreia s-a referit atît la problemele 
situației internaționale, cît și la cele 
privind relațiile dintre U.R.S.S. și 
Danemarca.

BERLINUL OCCIDENTAL. Adu
narea orășenească de deputați din 
Berlinul occidental, aleasă la 17 fe
bruarie, a ținut la 8 martie prima 
sa ședință. Președinte al Adunării 
orășenești de deputați din Berlinul 
occidental a fost reales Otto Bach 
(P.S.D.G.), iar locțiitori — Wolfram 
Müllerburg — (U.C.D.) și Hans Reif 
(P.L.D.). în funcția de primar al 
Berlinului occidental a fost reales 
W. Brandt.

Deșl s-a ajuns Ia o formulă de compromis între reprezentanții sindicatului 
tipografilor din New York și patronii celor nouă mari ziare new-yorkeze, care din 
cauza grevei nu mal apar de trei luni, va mal trece cel puțin o săptămînă pînă 
clnd vor apărea ziarele pe piață, întrucît au mai rămas nereglementate o 
serie de probleme legate de încheierea noului contract colectiv. După cum s-a 
mai anunțat, în cursul acestei săptămtni, editoru] ziarului „New York Post” a 
spart frontul patronilor de ziare, acceptînd revendicările greviștilor. De atunci 
ziarul apare. în fotografie : tipografi greviști de la celelalte ziare citind „New 
York Post".

RABAT. După cum relatează zia
rul marocan „At-Tahrir”, concedie
rile în masă ale muncitorilor de la 
minele din Ued-el-Heimer, Sidi-Bu- 
Beker și înlocuirea lor cu munci
tori din străinătate a provocat ne
mulțumirea minerilor marocani. 
După ce tratativele dintre reprezen
tanții sindicatelor și administrația 
minelor au eșuat, minerii au decla
rat grevă și au organizat o demon
strație cerînd reprimirea la lucru a 
celor concediați. Poliția a intervenit 
împotriva demonstranților și a des
chis focul împotriva acestora. Au 
fost rănite 16 persoane, iar 20 au 
fost arestate.

Acțiuni împotriva
bazelor atomice în Japonia

TOKIO. Consiliul organizațiilor 
Sindicale ale oamenilor muncii din 
portul Sasebo și din împrejurimi a 
protestat categoric împotriva inten
ției Pentagonului de a transforma 
portul Sasebo în principala bază de 
submarine atomice americane din 
Japonia. Reprezentanții sindicatelor 
din oraș au adresat populației un 
apel în care o cheamă să sprijine ac
țiunile lor împotriva creării de baze 
americane pe teritoriul Japoniei.

LONDRA. Organizația engleză 
Mișcarea împotriva politicii de a- 
partheid în Republica Sud-Africană 
a adresat ministrului de Justiție al 
R.S.A. un protest energic împotriva 
persecutării lui Sisulu, fostul secre
tar general al Congresului național 
african, care a fost condamnat la 
șase ani închisoare pentru partici
pare la lupta de eliberare națională.
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