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In campania agricolă de primăvară

Posibilități man de sporire
a producției pe pășuni și finețe

Locuințe construite în cartierul Gluleștl din Capitală (Foto t Agerpresj
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raionul Sibiu sînt condiții na- 
favorabile pentru creșterea

pășunat, o furajare

pentru asigurarea 
și îndeosebi pentru

Lucrări mari au

G.A.C. din Domnești, din preajma Bucureștiului, 
a început semănatul culturilor din epoca I. în fo
tografie : Președintele gospodăriei. Stan Mihai, 
urează succes tractoriștilor cu ocazia începerii 
însămînțârilor de primăvară. (Foto : Agerpres)

ȘșSSSS

___) podătia colectivă Dudești-Cioplea de lîngă 
Costală are o experiență bogată în cultivarea le- 

japii ‘lor HmpuiIL în fotografie : Brigada l-a, care 
<umf n 9rlîâ 600 mP de răsadnițe, lucrează în 

‘ e zile la repicatul roșiilor.
—est (Foto : M. Cioc)

Campania agricolă în discuția 
comitetului regional de partid

TG. Mureș (coresp. „Scînteii”). — Zilele trecute 
a avut loc o ședință plena ră a comitetului regional 
de partid, la care au participat secretari cu pro
blemele agricole ai comitetelor raionale de partid, 
membrii comitetului executiv al sfatului popular 
regional, președinții sfaturilor populare raionale și 
ai consiliilor agricole raionale, directorii stațiunilor 
de mașini și tractoare și ai gospodăriilor de stat 
din regiune.

Raportul prezentat de comitetul executiv al sfa
tului popular regional cu privire la pregătirea și 
desfășurarea campaniei agricole de primăvară a 
relevat că anul acesta există condiții bune pentru 
executarea însămînțărilor de primăvară, pentru 
respectarea epocilor optime.' Sub îndrumarea orga
nelor de partid, consiliile agricole, sfaturile popu
lare au luat din timp măsuri pentru repararea și re

vizuirea mași
nilor agricole, 
transportarea 

la cîmp a în
grășămintelor 

organice, con
diționarea și 
verificarea va
lorii semințelor 
etc.

Plenara 
probat un 
de măsuri 
tru buna 
fășurare a 
crărilor i 
cole de primă
vară.
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Premieră pe scena 
Naționalului

Teatrului
sala

Ieri seară, pe scena 
Național „I. L. Caragiale", 
Studio, a fost prezentată în pre
mieră piesa ,,Ancheta" de Al. Voi- 
tin. Din distribuție fac parte acto
rii Alexandru Giugaru, artist al 
poporului, Irina Răchițeanu-Șiria- 
nu, Eugenia Popovici, Dina Cocea, 
Marcel Anghelescu, artiști emeriți, 
Raluca Zamfirescu, Virgil Po
povici, Gh. Cozorici, Gabriel Dăn- 
ciulescu, Petre Pătrașcu și Virginia 
Ciupagea.

Regia spectacolului este semnată 
de Miron Niculescu.
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plan
pen- 
des-
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agri-
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rarea pajiștilor, combaterea eroziu
nii, organizarea pășunatului rațio
nal.
.In scopul coordonării acțiunilor de 

îmbunătățire a pășunilor funcționea
ză mai multe cantoane pastorale. 
Cantonul de la punctul Săliște are în 
controlul său peste 7 500 ha pășune, 
cel de la Păltiniș peste 5 000 ha, iar 
cel de la Tîlmaciu aproximativ 
11 000 ha.

In cadrul acestor cantoane au fost 
executate lucrări pentru sporirea 
masei verzi pe unitatea de supra
față. Astfel, în cadrul cantonu
lui Săliște s-au executat lucrări de 
combatere a eroziunii pe suprafața 
de 100 ha și s-au aplicat îngrășămin
te chimice pe 160 ha. De asemenea 
s-a făcut regenerarea pajiștei prin 
supraînsămînțare pe 120 ha, după 
ce în prealabil terenul a fost grăpat. 
în cantonul Păltiniș, un accent deo
sebit s-a pus pe reducerea arborilor 
izolați de pe pășuni și în special a 
jnepenilor, ce răpesc mari suprafețe 
din pășuni. Pășunile din acest 
bazin sînt cele mai solicitate întru- 
cît au căi de comunicare, adăposturi 
și adăpători. încă cu cîțiva ani îna
inte aici s-au luat măsuri pentru 
mărirea suprafeței pășunabile. Nu
mai prin curățiri au fost redate pă
șunatului în ultimii ani peste 
6 000 ha.

Va trebui să intensificăm defrișa
rea în zona alpină și subalpină unde 
și în prezent mai sînt peste 11 000 
ha teren acoperite de tufărișuri și 
material lemnos fără valoare. Cele 
mai eficace acțiuni de îngrijire a 
pășunilor s-au întreprins la G.A.C. 
Cristian, unde s-au defrișat în 1962 
— 32 ha, s-au curățit de mărăcini, 

.buruieni ,și ,s-ßu^ împrăștiat^ mușu-

în 
turale 
continuă a efectivelor de animale și, 
în mod deosebit, a bovinelor și ovi
nelor. Ponderea cea mai mare în 
suprafața agricolă a raionului o au 
pășunile și fînețele naturale, care 
asigură efectivelor de animale, atît 
în perioada stabulației, cît și în 
perioada de “ 
rațională.

Preocuparea 
bazei furajere 
îmbunătățirea pășunilor s-a dovedit 
cel mai important element în reali
zarea sarcinilor de creștere a pro
ducției animalelor. Astfel. G.A.C. 
Turnișor a obținut anul trecut 2 436 
litri de lapte pe cap de vacă furajată 
din care în perioada de pășunat
1 300 1 ; G.A.C. Cristian, Șura Mică, 
Săcădate, Racovița au obținut între
2 000—3 000 1 lapte pe cap de vacă 
furajată.

Anul trecut planul de măsuri cu 
privire la baza furajeră a fost rea
lizat și depășit în majoritatea acțiu
nilor prevăzute, 
fost executate la gospodăria colecti
vă Hamba unde s-au defrișat peste 
120 ha, la G.A.C. Cristian, Racovița, 
Săcădate, Noul, Slimnic și altele.

Anul acesta, numărul de animale 
va crește mult față de anul trecut, 
în acest scop, consiliul agricol raio
nal a luat măsuri tehnico-organiza- 
torice care asigură obținerea unor 
cantități cît mai mari de masă verde 
și fînuri naturale în toate gospodă
riile colective. Pentru reușita aces
tor acțiuni s-au repartizat suprafe
țele de pășuni existente în raion 
gospodăriilor colective și de stat, pe 
termen de 10 ani. De asemenea, s-a 
stabilit planul de- măsuri al «acțiu.-. __ ______ _
nilor ce se vor executa de către roaie pe 260 ha, iar m prezent se" 
gospodăriile colective pentru îmbu
nătățirea pășunilor.

Planul de măsuri pe 1963 cu pri
vire la îngrijirea pășunilor a fost 
defalcat pe toate gospodăriile colec
tive și comune, iar apoi a fost dezbă
tut în cadrul raionului cu toate con
ducerile G.A.C., G.À.S., S.M.T. și sfa
turile populare. Măsurile prevăzute 
au fost discutate în adunări generale 
lărgite ale organizațiilor de bază și 
în adunări generale ale colectiviști
lor. Pentru 1963 s-a prevăzut defri
șarea de arboret pe 800 ha pășune, 
curățirea de buruieni și tufe spinoa
se pe 950 ha, împrăștierea mușuroa
ielor pe 9 500 ha și aplicarea îngră
șămintelor chimice pe 500 ha iar în
grășăminte naturale pe 1 600 ha. Cu 
multă grijă ne ocupăm de regene-

construiește un adăpost pentru vară.
Ținînd seama de însemnătatea îm

bunătățirii pășunilor situate în ime
diata vecinătate a gospodăriilor co
lective s-au luat și se iau mă
suri în continuare. In cadrul pă
șunilor de șes . s-a organizat 
pășunatul rațional la G.A.C. Vurpăr, 
Pe trupul de pășune „Hînsuri" și la 
G.A.C. Cristian, pe trupul de pășune 
Valea Sălcii. Deși la G.A.C. Vurpăr 
pășunea are o componență floristică 
bogată și e împărțită în tarlale, re
zultatele au fost mai slabe decît

Ing. IOAN FLORIAN 
președintele Consiliului agricol 

raional Sibiu

(Continuare în pag. IlI-a)

Însămînțează culturile
SlNNICOLAU-MARE 

— Timpul favorabil din 
ultimele zile a permis 
colectiviștilor din 20 de 
gospodării colective din 
raionul Sînnicolau-Mare, 
regiunea Banat, să în
ceapă însămînțările de 
primăvară. Printre pri
mii care au ieșit la se
mănat au fost membrii

gospodăriilor colective 
din Nerău, Iecea Mare, 
Biled, Bulgărăș, Com- 
loșu-Mare, Lenauheim și 
altele.

Colectiviștii din co
munele Sat-chinez, Va
rias și Gottlob au ter
minat semănatul mază- 
rei, iar cei din Bulgă- 
ruș, Comloșu-Mic, Lo-

furajere
vrin, Tomnatic, Gottlob 
au terminat însămînța- 
rea suprafețelor plani
ficate pentru ovăz.

Suprafețe însemnate 
au fost însămînțate cu 
orzoaica, lucerna, bor- 
ceag, sfeclă de zahăr și 
alte culturi timpurii.

ION SBÎRCIOG 
coresp. voluntar

Șantiere de locuințe
în aceste zile, mun

citorii, inginerii și teh
nicienii de la între
prinderile de construc- 
ții-montaj ale Sfatului 
popular al Capitalei 
au deschis noi șan
tiere de locuințe. Pe 
șantierul din șoseaua 
Giurgiului II se con
struiesc 6 blocuri a 
cîte 
pe

49 apartamente, 
șantierul Dimltrov-

Obor primele blocuri 
cu 132 apartamen
te fiecare, iar la 
intersecția șoseaua 
Gitirgiului-Toporași se 
ridică un bloc-turn 
cu 15 etaje. La 
construirea acestor lo
cuințe se aplică me
tode rapide de lucru, 
printre care sistemul 
cofrajelor glisante și 
cel prin liftare (ridi
carea succesivă a

afară 
care vor 
în acest 
începute

da 
fi

an, 
lu-

planșeelor din prefa
bricate la flecare e- 
taj). în 
blocurile 
terminate 
au fost
crări de construcție a 
peste 1 100 aparta
mente ce urmează a fi 
date în folosință In 
cursul anului viitor, 
(de la loan Vreju, co
resp. voluntar).
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Consfătuire 
a crescătoarelor 

de păsări
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

Zilele acestea la Calafat a avut loc 
o consfătuire raională a crescătoare
lor de păsări din gospodăriile colec
tive. Participantele la 
făcut un larg schimb 
în 1963 gospodăriile 
Ciupercenit Noi, Piscu 
și altele au prevăzut 
produefie să crească 
15 000 de păsări. Colectivistele 
vorbit despre posibilitățile gospodă
riilor colective de a crește circa 600 
păsări la suta de hectare.

consfătuire au 
de experiență, 
colective din 
Vechi, Calafat 

în planul de 
cîte 12 000—

au

Simpozionul 
Z/Aripi romîneșt/7

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 
— Sîmbătă seara în sala sporturi
lor din Constanța, în fața a peste 
1 000 de participant, a avut loc un 
simpozion pe tema : „Aripi romî- 
nești“. Au luat cuvîntul Gheorghe 
Iancu, maestru emerit al sportului, 
campion mondial la parașutism, 
inginer Mircea Dinescu, maestru al 
sportului la zborul cu motor, Ște
fan Purice, maestru al sportului la 
aeromodëlism.

mu amsjRKin mm/ srimw
Complexe arhitectonice ample, desfășurate 

pe mii de metri pătrafi, tinerele „orășele stu
dențești“ sporesc prin prezenta lor frumu
sețea peisajului centrelor noastre universitare, 
în cursul anului trecut au fost date în folo
sință pentru nevoile învăfămînfului superior 
numeroase săli de cursuri și seminarii, labo
ratoare și biblioteci, cantine cu o capacitate 
de aproape 6 500 de locuri și cămine cu 
peste 4 000 de locuri. în acest an spațiul de 
învățămînt se va mări — în comparație cu 

s-a construit în anul trecut — de 
două ori, numărul locu- 

cantine va crește cu 
7 000, concomitent cu 
însemnată a numărului 

care vor locui în

borafoare cu cele mai felurita și moderne 
aparate, acvarii etc.

Tot la lași, în apropierea Universităfil, se 
va da în folosinfă un nou grup social stu- 
denfesc cu o capacitate de peste 1 600 de 
locuri în cămine și cu o cantină în care vor 
lua masa 1 500 de studenfi. Complexul este 
alcătuit din patru blocuri, fiecare avînd patru 
etaje. Destinate să asigure, pe lîngă condi
țiile de cazare, satisfacerea mai largă a ce
rințelor de confort, noile construcfii studen-

mînt superior din aceste localități. Dotată cu 
instalafii moderne, cantina din Tg. Mureș va 
asigura masa pentru 1 500 de studenfi, iar cea 
din Bacău pentru 600 de studenfi. în jurul 
acestor grupuri sociale se vor amenaja spafii 
verzi pe suprafefe întinse, alei și peluze de 
flori, valorificîndu-se formele naturale ale 
terenului în scopul asigurării unei ambianfe 
cit mai plăcute.

în afară de toate aceste obiective, care vor 
fi date în

• NOUA CLĂDIRE A UNIVERSITĂȚII DIN TIMIȘOARA • 
NUMĂRUL LOCURILOR ÎN CANTINE CREȘTE ÎN ACEST 
AN CU APROAPE 7 000 • CONSTRUCT!! UNIVERSITARE 

LA BUCUREȘTI, IAȘI, BRAȘOV, TG. MUREȘ, BACĂU.

clădiri a
curs

noii 
construcțiile pre- 

fi date în folo-
cursul acestui an. Ansam- 

fimișorean, amplasat pe

ceea ce 
aproape 
rilor la 
aproape 
sporirea
studenților 
cămine.

lată cîteva din construcțiile ce 
se realizează în acest an pentru 
tineretul universitar :

La Timișoara sînt în 
de desfășurare lucrările 
Universității ; jumătate din 
văzute a se ridica vor 
sin(ă chiar în 
blul universitar
unul din bulevardele principale ale orașului, 
se impune nu numai, prin mărimea șa, ci și 
prin linia modernă a clădirilor. Arhifecfii și 
proiectanjii s-au străduit ca, în cadrul unei 
ambianfe arhitecturale unitare, să asigure va
riația necesară dînd fiecărei clădiri o altă 
linie estetică, proprie. în afară de blocul-furn 
cu 8 nivele, ansamblul este format din mai 
multe corpuri în care se vor afla amfiteatre 
și săli de seminarii, biblioteci, laboratoare 
modern utilate, săli de pictură și sculptură 
special amenajate, o aulă cu 500 de locuri, 
o sală de gimnastică dotată cu diferite insta
lații și aparate.

La București, clădirea Institutului de arhi
tectură „Ion Mincu” va căpăta o dezvoltare 
de ansamblu. în prima etapă se construiește 
o aripă avînd numeroase săli de proiecte, 
ateliere de lucru pentru studenfi etc. — pe 
scurt, tot ce este necesar pentru buna pregă
tire a viitorilor arhitecfl. Noua construcție, 
prin prospețimea coloritului său, va reliefa 
și mal mult frumusețea monumentală a clădi
rii existente.

Aceeași înfățișare armonioasă, luminoasă, 
cu ferestre largi, vor avea șl construcțiile uni
versitare ridicate într-o alfă parte a țării, la 
lași. Clădirea, desfășurată pe o suprafafă în
tinsă, va completa pînă la sfîrșiful anului 
ansamblul Universității „AI. I. Cuza". Pentru 
studenfii Facultății de științe naturale-geogra- 
fie, care vor studia în noua clădire, au fost 
prevăzute amfiteatre și săli de seminarii, la-

feștl vor avea săli de lectură, încăperi cu 
caracter gospodăresc, puncte medicale etc. 
Camerele vor fi dotate cu mobilier modern.

Un alt grup de construcfii universitare se 
ridică la Brașov. Începute în anul 1962, că
minele cu o capacitate de 700 de locuri și 
cantina cu instalații din cele mai. .moderne, 
necesare pregătirii mesei pentru circa 3 000 
de studenfi, vor fi date în folosinfă pînă la 
începutul noului an universitar.

La Tg. Mureș și Bacău vor intra, de ase
menea, în funejiune două noi cantine pentru 
deservirea studenților institutelor de învăfă-

folosinfă în cursul acestui an, în 
viitor se vor mai ridica și alte 
ansambluri universitare. De pil
dă, la București, în afară de 
noua clădire a Institutului poli
tehnic, în curs de proiectare, se 
vor înălța cămine studențești cu 
o capacitate de 4 000 de locuri. 
Se prevede construirea unor că
mine cu 2 000 de locuri în cen
trul universitar Cluj, cămine 

700 de locuri la Galați și cu pestecu aproape
300 de locuri la Petroșeni. La lași, în zona 
amplasamentului viitorului Institut politehnic, 
se vor construi cămine și cantine cu peste 
5 000 de locuri.

în toate acestea se vădește din nou grija 
partidului și guvernului de a asigura., condifii 
cît mai bune de studiu și da trai studenfilor, 
chemafi să devină buni specialiști pentru a 
contribui la dezvoltarea economiei și culturii 
noastre socialiste.

Descoperlrl 
arheologice
Cu prilejul exe

cutării lucrărilor 
de excavație pe u- 
nul din șantierele 
industriale ale Hu
nedoarei, construc
torii au scos la i- 
veală o serie de 
noi piese arheolo
gice. In apropierea 
castelului Corvini- 
lor s-au 
biecte 
vetre de 
rămășițe
minte etc. Specia
liștii muzeului re
gional din Deva au 
constatat că piese
le descoperite da
tează din epoca 
bronzului.

găsit o- 
ceramice, 
locuințe, 

de mor-

La drum

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ

M. IORDÄNESCU

Macheta clădirii Universității din TimișoaraSîmbătă după-amiază, la Cluj 
șl-a încheiat lucrările sesiunea de 
comunicări științifice a cadrelor 
didactice de la Institutul agrono
mic „Dr. Petru Groza” din Cluj și 
a cercetătorilor de la stațiunile a- 
gricole experimentale din regiune.

în cadrul secțiilor — agricolă, 
hortiviticolă, zootehnică și medi
cină veterinară — au fost prezen
tate 116 comunicări științifice. Te
matica comunicărilor și a confe
rințelor a reflectat preocupările 
cadrelor didactice ale institutului 
și ale cercetătorilor de la stațiu
nile experimentale din regiune 
pentru sporirea continuă a pro
ducției vegetale și animale, pentru 
dezvoltarea unităților 
cialiste.

în uxinâ '

spre locuri
La București au po

posit ieri peste 500 de 
turiști din regiunile Do- 
brogea, Iași, Cluj, Pitești. 
Dobrogenii au vizitat 
Muzeul de istorie a 
partidului, Expoziția „30 
de ani de la eroicele 
lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști", 
Uzinele „Semănătoarea”, 
iar astăzi pornesc cu 
autocarele pe Valea Pra
hovei.

Cu autocarele, sau cu 
trenul, au pornit ieri la

agricole so-
(Agerpres)

dragi
1500 dedrum peste 

excursioniști bucureșteni. 
Grupuri de muncitori de 
la fabrica „Dîmbovița" 
și întreprinderea „Tehno- 
metal" vor admira fru
musețile Văii Prahovei, 
lucrători de la Institutul 
de studii și cercetări 
hidrotehnice vor poposi 
la Tușnad. Au pornit în 
excursie și salariați ai 
Uzinelor „23 August", 
„I.O.R.” și ai altor între
prinderi și instituții 
bucureștene.

în uzina noastră, car
tea tehnică are numeroși 
cititori: muncitori, ingi
neri și tehnicieni care, 
ridieîndu-și necontenit 
pregătirea profesională, 
își îmbunătăfesc metodele 
de lucru, contribuie activ 
la promovarea tehnicii 
noi în produefie. La re
comandarea comitetului 
de partid, în cadrul cabi
netului tehnic a luat ființă 
un centru de documenta
re, înzestrat cu o biblio
tecă cuprinzînd peste 
9 000 de volume și 130 
titluri de reviste tehnice. 
La fiecare loc de mun
că, în toate serviciile de 
concepfie, au fost orga
nizate biblioteci mobile, 
s-au înființat colective de 
documentare care popu
larizează cărfile tehnice 
ce tratează probleme le
gate de specificul muncii 
în seefii.

Pe lîngă faptul că îmbo
gățesc cunoștinfele profe. 
s'onale ale cititorilor, 
cărfile tehnice le stimu
lează inifiativa, îi ajută să 
descopere noi rezerve de 
sporire a productivității 
muncii. Multe propuneri 
prefioase privind mecani
zarea unor munci grele,

perfecționarea unor pro
cese tehnologice sau uti
laje au fost scoase la 
iveală de către cititorii 
cărții tehnice. Printre a_ 
ceșlia se numără lă
cătușul Grigore Șerban, 
turnătorul Berecz Gheor
ghe, tinerii ingineri Ovi- 
diu Călinescu și Kapusi 
Carol. în urma studierii di
feritelor lucrări tehnice de

ia Riü&m
specialitate, ei au propus 
aplicarea în producție a 
unor procese tehnologice 
noi. Tot din cartea tehni
că s-a inspirat și sudorul 
Szabo Alexandru, care a 
făcut propunerea de in_ 
froducere a sudurii cu e- 
lecfrod culcat ; producti
vitatea muncii la această 
operație crește cu 50 la 
sută. Cunoscufi și ei ca 
prieteni ai bibliotecii teh. 
nice, maistrul turnător 
loan Orha, fumătorul Am_ 
broziu Tăios și Cornel 
Culai, lăcătuș sculer, au 
realizat o cochilă pentru 
turnarea coroanelor mel- 
cate, cu ajutorul căreia se 
economisesc materiale și

manoperă în valoare de 
peste 77 000 de lei anual. 
Forjorul Szabo Iosif, mai
strul Mihai Pop și ingi
nerul Gheorghe Mădufă 
au studiat împreună o 
broșură tehnică. Căutau o 
solujie pentru ușurarea 
transportului matrițelor 
grele la ciocanele din 
secția forjă. Studiul i-a a- 
jutal. Recent, au făcut o 
propunere pentru con
fecționarea unui dispozi
tiv care ușurează efortu
rile muncitorilor 
uzinei economii 
loare de 32 000 
nual.

Prețioase sînt 
lalfe propuneri
pînă acum de către mulți 
alți muncitori, ingineri și 
tehnicieni din uzină. O 
mare parte din ele sînt 
aplicate, altele se află în 
curs de aplicare sau în 
studiu.

și aduce 
în va- 

de lei a-

și cele- 
făcute

AUGUSTIN MUREȘAN, 
— tehnician, MIRCEA 
REUS, — lăcătuș, 
GHEORGHE ION - 
tehnolog, din postul de 
corespondenți voluntari 
ai „Scînteii” de la U 

zinele „Unio”-Satu- 
Mare
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V6AȚA DE PARTID PE SCURT
din toata tara*> •

Ca și în celelalte regiuni ale țării, 
învățămîntul de partid a căpătat a- 
nul acesta în satele regiunii Bucu
rești o dezvoltare mai mare decît în 
anii trecuți, nivelul de organizare 
este mai înalt. Numărul celor cu
prinși în diferite forme ale învăță
mîntului —■ membri și candidați de 
partid, tovarăși din activul fără par
tid — a crescut cu peste 30 000 fată 
de anul trecut.

Atit Comitetul regional de partid 
București, cît și comitetele raionale 
și-au sporit preocuparea pentru le
garea învățămîntu’ui de viață, de 
sarcinile actuale. In centrul activi
tății tuturor cercurilor și formelor 
de învățămînt se află problemele 
fundamentale ale politicii partidului, 
sarcinile trasate de partid cu privire 
la dezvoltarea agriculturii socialiste, 
întărirea economico-organizatorică a 
G.A.C., specializarea și îmbunătăți
rea continuă a activității G.A.S., 
formarea și dez
voltarea conștiin
ței socialiste a ță
rănimii. Preocu
parea organelor lo
cale de partid pen
tru creșterea efica
cității învățămân
tului, pentru înar
marea cursanților 
cu cunoștințele necesare spre a în
făptui cu deplin succes sarcinile trasa
te de partid se reflectă între altele în 
extinderea studiului problemelor eco
nomice. A qrescut numărul cercuri
lor de economie politică, s-a dezvol
tat studiul problemelor de economie 
agrară ; au luat ființă două noi 
școli economice — în raioanele Ro
șiori și Fetești. învățămîntul a fost 
organizat în mod diferențiat, ținîn- 
du-se seama de pregătirea și sarci- 
nile ce revin cadrelor din agricul- 

' tură.
Comitetul regional, cele mai multe 

comitete raionale din regiune au a- 
nalizat desfășurarea învățămîntului 
și au luat măsuri practice în vede
rea ridicării continue a nivelului a- 
cestora. în raioanele Titu și Slobo
zia, membrii biroului raional parti
cipă cu regularitate la convorbirile 
din cercuri, se întîlnesc periodic cu 
propagandiști și cursanți ; fiecare din 
secretarii Comitetului raional Titu 
îndrumă nemijlocit 4—5 cercuri. Co
mitetul raional Videle a dezbătut pe 
centre de comune cu propagandiștii 
concluziile ce s-au desprins din con
trolul învățămîntului de către o bri
gadă a comitetului raional.

Experiența desfășurării învăță
mîntului de partid în satele regiunii 
București confirmă că eficacitatea 
acestuia depinde în măsură hotărî- 
toare de ridicarea continuă a pregă
tirii propagandiștilor, de orientarea 
acestora spre o cît mai strînsă le
gătură a studiului cu viața.

Rezultate bune dă pregătirea pe
riodică la cabinetul regional a lu
crătorilor de la cabinetele raionale 
și a conducătorilor seminariilor cu 
propagandiștii. Tn desfășurarea la 
un nivel mai înalt a pregătirii pro
pagandiștilor contribuie prezentarea 
sistematică în fața acestora a unor 
expuneri ale membrilor biroului re
gional asupra sarcinilor și preocu
părilor actuale ale organelor și or
ganizațiilor de partid. Secretarii Co
mitetului raional de partid Roșiori 
au prezentat expuneri în fața propa
gandiștilor cu privire la problemele 
organizării muncii în gospodăria co
lectivă ; în raioanele Urziceni și Ră- 
cari, membrii consiliilor agricole ra
ionale au vorbit în fața propagan
diștilor despre căile întăririi econo 
mico-organizatorice a gospodăriilor 
colective și ale dezvoltării producției 
agricole în raioanele respective.

Deosebit de utile s-au dovedit în
tâlnirile propagandiștilor din raioa
nele Lehliu, Oltenița cu specialiști 
în agricultură, cu președinți de 
G. A. C. și directori de G. A. S. 
care le-au relatat din expe
riența lor, vizitele făcute de propa

gandiștii din raionul Titu la expozi
ția „30 de ani de la eroicele lupte 
ale. ceferiștilor și petroliștilor din fe
bruarie 1933”, iar.de propagandiștii 
din raioanele Alexandria și Lehliu 
la Muzeul Doftana. la Uzinele de 
tractoare și Uzinele ..Steagul roșu’’- 
Brașov.

Seminariile ținute la cabinetele 
de partid din raioanele Titu, Urzi
ceni, Slobozia cu propagandiștii au 
asigurat cunoașterea temeinică de 
către aceștia a problemelor cuprinse 
în programele cercurilor și cursuri
lor în strînsă legătură cu sarcinile 
actuale. Cu prilejul pregătirii pro
pagandiștilor de la cursurile serale 
anul II din aceste raioane la tema 
„Gospodăria agricolă colectivă” au 
fost dezbătute pe larg problemele 
privind întărirea economico-organi
zatorică a G.A.C., dezvoltarea lor in
tensivă, creșterea avutului obștesc, 
organizarea și retribuirea muncii,

Unele aspecte ale desfășurării 
învățămîntului de partid la sate 

în regiunea București

planificarea producției. în cadrul 
discuțiilor purtate la cabinetul raio
nal Urziceni, propagandiștii, pornind 
de la aprecierile Congresului al III- 
lea al P.M.R. și ale documentelor 
Sesiunii extraordinare a Marii Adu
nări .Naționale, au subliniat căile 
sporirii producției agricole, punînd 
un accent deosebit pe folosirea ra
țională a pămîntului, utilizarea soiu
rilor și hibrizilor de înaltă producti
vitate, a metodelor agrozootehnice 
înaintate.

în cercurile de economie politică 
și economie concretă, la cursurile 
serale, problemele teoretice și pro
blemele actuale ale politicii partidu
lui sînt dezbătute în strînsă legă
tură cu sarcinile economice și so- 
cial-culturale care stau în fața or
ganelor și organizațiilor de partid 
din regiunea București. în cercurile 
de învățămînt. din raionul Titu s-a 
discutat despre căile creșterii avu
tului.. obștesc, necesitatea stabilirii 
de norme juste în G.A.C., despre a- 
vantajele- mecanizării lucrărilor a- 
gricöie și despre folosirea chibzuită 
a creditelor acordate de stat.

în cercurile de studiere a Statu
tului P.M.R. din G.A.C. Braniștea și 
Bolentin din Vale, raionul Titu, 
G.A.C. Peretu, raionul Roșiori, și 
G.A.S. Slobozia, majoritatea cursan- 
ților participă activ la discuții. Vor
bind despre însemnătatea principiu
lui centralismului democratic în or
ganizarea partidului, drepturile și 
îndatoririle comuniștilor, trăsăturile 
politico-morale ale acestora, cursan- 
ții s-au referit la experiența organi
zațiilor de partid din care fac parte, 
au subliniat datoria membrilor și 
candidaților de partid de a fi în pri
mele rînduri ale luptei pentru înflo
rirea gospodăriilor colective, de a se 
dovedi prin întreaga lor activitate 
la înălțimea titlului de membru de 
partid.

Rezultatele pozitive în ansamblu 
în desfășurarea învățămîntului de 
partid la sate nu pot ascunde faptul, 
relevat și într-o recentă ședință a 
biroului comitetului regional de 
partid, că în unele raioane — îndeo
sebi Videle și Giurgiu — comitetele 
raionale nu acordă atenția cuvenită 
problemelor de conținut ale învăță
mîntului, nu folosesc învățămîntul 
de partid ca un mijloc eficace în re
zolvarea sarcinilor ce le stau în față, 
în raioanele Răcari și Giurgiu, 
membrii birourilor raionale asistă 
rareori la lecții și seminarii, țin pu
ține expuneri și consultații ; îndru
marea muncii propagandiștilor e lă
sată exolusiv pe seama cabinetelor 
raionale, ceea ce se reflectă în ni
velul scăzut al unor lecții și semina

rii. Lecția „însemnătatea creșterii 
productivității muncii”, ținută la ca
binetul raional Videle, are un carac
ter tehnicist, tratând pe larg pro
bleme de amănunt, dar neglijînd 
problemele de însemnătate princi
pială ridicate în documentele de 
partid. Lecțiile „Calitatea de mem
bru de partid” și „Dreptul de con
trol al organizației de bază”, ținute 
in raioanele Videle și Răcari, au un 
caracter general, abstract, se limi
tează să repete conținutul unor bro
șuri, fără a face nici o referire la 
sarcinile ce stau în fața organizații
lor de partid din raionul respectiv, 
la experiența acestora.

Deficiențele existente în unele ra
ioane în ce privește calitatea învă
țămîntului, legătura sa cu viața, se 
datoresc faptului că unele comitete 
raionale neglijează tocmai proble
mele esențiale ale învățămîntului — 
problemele de conținut. La recentele 

ședințe ale birou
rilor comitetelor 
raionale Roșiori și 
Răcari nu s-a a- 
cordat atenția cu
venită eficacității 
învățămîntului de 
partid ; instruc
torii acestor comi
tete raionale, or

ganizațiile de bază nu sînt orientate 
spre sarcinile legate de ridicarea ni
velului învățămîntului. Slab îndru
mate, cabinetele de partid din aces
te raioane fac încă prea puțin pen
tru a generaliza experiența bună a 
unor propagandiști, a unor cercuri, 
se limitează să organizeze seminarii 
fără a înlesni propagandiștilor posi
bilitatea de a audia cu regularitate 
expuneri, lecții, consultații.

Preocuparea sistematică pentru 
conținutul și eficiența propagandei 
de partid a dat posibilitate comite
tului regional de partid să stabi
lească din timp măsuri Dentru ridi
carea continuă a nivelului învăță
mîntului de partid, pentru înlătura
rea deficiențelor. în urma aplicării 
hotărîrilor adoptate recent de biroul 
regional s-au obținut rezultate bune 
în generalizarea experienței pozitive 
a comitetelor raionale de partid Titu, 
Slobozia, Urziceni în conducerea 
muncii de propagandă.

Comitetul regional, comitetele ra
ionale aplică în aceste zile măsuri 
menite să asigure încheierea în 
bune condiții a învățămîntului de 
partid la sate Lucrătorii cabinetelor 
raionale au fost instruiți asupra 
sarcinilor ce le revin în această pe
rioadă spre a asigura un nivel co
respunzător convorbirilor recapitu
lative. Lectorii comitetului regional 
și ai comitetelor raionale țin expu
neri și consultații pe centre de ra
ioane și în organizațiile de partid. 
Cabinetul regional a trimis cabine
telor raionale teme orientative pen
tru seminariile recapitulative, astfel 
ca acestea să contribuie la cunoaș
terea . problemelor esențiale ale po
liticii partidului, în special a sarci
nilor practice ce decurg pentru or
ganizațiile de partid de la sate. Au 
fost stabilite colective — formate 
din secretari și membri ai birouri
lor regional și raionale, activiști de 
partid și lectori cu bogată expe
riență — care participă nemijlocit 
la pregătirea propagandiștilor și 
cursanților, țin expuneri și consulta
ții, ajută la pregătirea seminariilor 
recapitulative.

Asigurînd încheierea în bune con
diții a anului școlar în învățămîntul 
de partid de la sate, organizînd în 
continuare expuneri în adunările 
generale deschise ale organizațiilor 
de bază, comitetele raionale de 
partid din regiunea București vor 
contribui la continua ridicare a ni
velului politic-ideologic al comu
niștilor de la sate, la creșterea rolu
lui lor mobilizator în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

C. BÄJENARU

Reiacerea 
pădurilor

ne

Silvicultorii re. 
giunii Galați se 
pregătesc pentru 
începerea în Lu- 

condifii a campaniei de împădu
rire. Anul acesta vor fi împădurite — 
în zonele forestiere din regiune — 
2 930 hectare din care peste 1 800 
hectare în primăvară. Pepinierele din 
Dumbrăvița și Lacul Sărat vor asigu
ra în acest scop 13 200 000 de puieți.
Păstrăvi pentru

repopularea
apelor 

de munte

La serviciul e- 
conomiei vînatu- 
lui din cadrul 
Direcției regio
nale a economiei 
forestiere din re

giunea Mureș-Autonomă Maghiară 
s-au întocmit studii cu privire la 
realizările și perspectivele repopu
lării apelor de munte cu păstrăvi. în 
ultimii 10 ani pe cuprinsul ocoalelor 
silvice Gurghiu, Toplița, Gheorghi- 
eni, Tulgheș, Borsec și altele pîraiele 
au fost populate cu aproape 12 mi
lioane de puieți de păstrăvi indigeni.

Secția comer
cială a Sfatului 
popular al Capi- 

reparații talei a luat mă- 
------------- suri ca magazi

nele specializate din străzile Lipscani 
96, Bărăției 27, Mihai Bravu 24 și Ca
lea Griviței 179 să fie aprovizionate 
cu cantități îndestulătoare de var, 
ipsos, humă, pământuri colorante, cu 
lacuri, vopsele, uleiuri etc. Produsele 
necesare zugrăvelilor și micilor re
parații se vor desface și prin rețeaua 
depozitelor de materiale de construc
ții pentru deservirea populației, ca și 
prin raioanele de produse chimice 
ale altor magazine. (De la Vasile Io- 
nescu, coresp. voluntar).

Pentru
curățenie și 

mici

Complex 
de deservire 
a populației

Recent, la Tul- 
cea a fost dat în 
folosință un nou 
complex de de
servire a popu- 

afeliere de croiio- 
fii de aparate de

lajiei care cuprinde 
rie, cismărie, repara 
radio și televizoare, frizerie, coafură etc.

Casa raională 
de cultură din 
Huși a organi
zat un curs de 

inițiere muzicală pentru tineri colec
tiviști care au îndrăgit acordeonul. 
La curs participă 25 de tineri colec
tiviști; ei au venit la școală cu acor- 
deoane cumpărate de gospodăriile a- 
gricole colective.

Curs de inițiere
muzicală

Simpozion 
pe teme 
turistice

colaborare cu

Zilele trecute, 
comisia de tu
rism și alpinism 
a U.C.F.S. din re
giunea Brașov, 

Casa orășenească 
un 

pe tema popularizării

în
de cultură Brașov, a organizat 
simpozion 
sporturilor de munte și a turismului, 
în cadrul simpozionului au fost pre
zentate filme documentare înfățișînd 
frumusețile munților noștri.

Numeroși oa
meni ai muncii 
își îngrijesc să

nătatea în sanatoriul balnear Man
galia. Sanatoriul 
stalații moderne 
electroterapie.

Din mase
plastice

ta tratament

a fost dotat cu in- 
de hidroterapie și

Masele plasti
ce capătă o ex
tindere tot mai 
mare și în secto

rul industriei articolelor de uz casnic. 
Pentru semestrul II al anului, crea
torii de modele din fabricile „Munte
nia“, din Capitală, „Flamura Roșie“ 
din Sibiu etc, vor prezenta la con
tractări o serie de produse noi : 
garnitură-suport pentru tacîmuri, 
garnituri pentru sare și piper, ume
rașe pliante etc. Unele produse 
fost omologate de comisia mixtă 
avizare a industriei ușoare și a 
merțului.

au 
de 

co-

______ D. R. POPESCU: -----------------------------------------------------------

„U M B R E L A DE SO A R E"

Ceea ce trezește și susține inte
resul, în actuala culegere a lui 
D. R. Popescu, este capacitatea au
torului de a lumina perioadele de 
râspîntie ale dezvoltării oamenilor, 
de a urmări acele împrejurări de 
viată sub influența cărora oamenii 
trec prin mari prefaceri sufletești, 
depășind deprinderi învechite, pă7 
reri qreșite despre lume, înțeleqînd 
care e drumul și rostul lor în socie
tate.

Făniță, eroul nuvelei „Pădurea",
— poate cea mai împlinită scriere 
din prezentul volum, — este urmă
rit exact pînă în momentul cînd, ru- 
pînd-o cu tendințele unei mentali
tăți individualiste, înțelege că „nu 
poți trăi singur pe lumea asta", că 
trebuie „să te ai bine cu oamenii“, 
după cum îl avertizaseră din timp 
frații săi mai mari. La o altă vîrftă, 
printr-o schimbare sufletească ase
mănătoare trece Paraschivescu, din 
nuvela „Nabucodonosor“, țăran co
lectivist numai cu numele, o vreme ; 
el Izbutește să-și înfrîngă individua
lismul datorită dragostei sale de 
muncă și atitudinii pline de grijă a 
celor din conducerea colectivei. Pe
tre și Savel, adolescenții din nuvela 
„Căruța cu mere", visează să devi
nă actori. Cad însă pe mîna unui a- 
facerist, colindînd satele ca artiști 
ambulanți, iar la sfîrșit sînt înșelați 
de patronul lor. Intre timp însă, ei 
reușiseră să întrevadă sensul trans
formărilor sociale ce se petreceau în 
perioada imediat următoare lui 23 
August 1944. In finalul nuvelei, parti
ciparea celor doi tineri la lupta pen
tru împărțirea pămînturilor moșie
rești are un înțeles simbolic, deschi- 
zîndu-le perspective noi de viață. 
Pictorul Toni, din „Moroiul“, —

o nuvelă plină de substanță, în 
ciuda unor abateri de la verosimi
litate în aspecte de ordin secundar,
— e un fel de Apostol Bologa ge
nerat de condițiile celui de-al doilea 
război mondial. Neseslzînd variatele 
moduri de întruchipare ale fascis

mului, el ajunge să treacă prin în
cercări tragice și abia acestea îl 
ajută să se elibereze de naivitățile 
unui umanitarism incert, propriu 
unei bune părți a vechii intelectua
lități mic-burgheze. Aspecte parti
culare ale aceleiași problematici 
sînt urmărite și în „Ploaia albă“, 
„Umbrela de soare", „Livada“, ,,La 
culesul perelor“, adică în majorita
tea pieselor ce alcătuiesc volumul.

Evident că simpla punere în le
gătură a prefacerilor hotărîtoare de 
conștiință cu împrejurări hotărîtoare 
ale vieții, ca războiul cu toate con
secințele lui — sau pătrunderea 
relațiilor socialiste la sate, nu asi
gură automat calitatea unor scrieri. 
Totul depinde de temeinicia redării 
unor asemenea împrejurări com
plexe, de minuțiozitatea elaborării 
artistice. Or, din acest punct de 
vedere, „Umbrela de soare“, spre 
exemplu, este o scriere realizată 
doar în parte, prin aceea că oferă 
premisele și concluzia transformării 
de ordin etic prin care a trecut 
eroul, dar nu învederează însăși 
transformarea lui, ocolind astfel un 
tărîm al investigației de primă im
portanță și unde de obicei autorul 
excelează. De asemenea, „Livada" se 
caracterizează prin sărăcia de sub
stanță, care rezultă, oricum, tot din 
neadîncirea procesului concret al 
devenirii eroului spre situația lui de 
astăzi. Intenția, nu lipsită de interes 
a autorului, de a evidenția psiholo
gia de astăzi a unui bătrîn n-a fost 
aci slujită de mijloace artistica a- 
decvate.

Asemenea lucrări (cărora li s-ar 
putea adăuga și „Ora cinci“ sau 
„Zmeul albastru") nu sînt rău scrise, 
tehnic vorbind, dar oferă o motiva
re a psihologiei eroilor sub posibi
litățile autotului. Dincolo însă de 
inegalitățile șl inadvertențele sem

nalate, culegerea se situează la ni
velul de sus al prozei din ultimii 
ani, prin amplele nuvele incluse în 
ea, care luminează din multiple 
unghiuri resorturile modificării unor 
destine. S-a făcut recent observația 
că D. R. Popescu ar manifesta pre
ferințe pentru oamenii cu ciudățe
nii, nițel suciți. Convingerea mea e, 
însă, că prozatorului îi plac pur și 
simplu oamenii de o mare inteligen
ță și sensibilitate, „suceala“ lor re
prezentând doar o manieră vremel
nică de a-și folosi impropriu însu
șirile, în perioada unor frămîntări 
care vestesa o mare prefacere su-

Qlo-tc (Lt
fletească. Prin figuri ca a lui Făniță 
(„Pădurea") sau Secărică („Nabuco
donosor“), autorul arată că deprin
derea oamenilor de a-și folosi cu 
rost însușirile nu e un proces sim
plu, ușor, ci plin de sinuozități, de 
contradicții, de luptă cu orgoliul șl 
egoismul pe care le-a sădit în con
științe vechea societate.

D. R. Popescu îmbină organic în 
creația sa elementele de descripție, 
de’ dialog, de monolog interior, de 
comentat propriu-zls, într-o poves
tire de o mare vioiciune și al cărei 
limbaj are drept particularități prin
cipale plasticitatea șl vigoarea. 
Piese de bază ale actualului volum, 
ca „Pădurea", „Căruța cu mere“. 
„Nabucodonosor”, „La culesul pere
lor“, „Ploaia albă", sînt caracteris
tice pentru însușirile amintite, con
stituind tot atâtea indicii de matu
rizare creatoare.

GEORGE MUNTEANU

Pe parcela experimentală a școlii din Vonunloc, raionul Mediaș, elevii au cultivat tn ultimii 3 ani 
peste 80 de soiuri de plante agricole. în fotografie : profesoara Lucreția Criștiu, dtnd explicații elevilor.

Spațiile din jurul blocurilor
Ca și în alte orașe ale țării, în 

bătrînul Iași se construiește intens. 
Blocurile moderne, înconjurate de 
grădini cu multe flori și arbori or
namentali, îi dau o nouă tinerețe. 
Numai în acest an vor fi terminate 
1 860 de apartamente.

Atunci cînd proiectăm noile lo
cuințe, ne gîndim în primul rînd să 
asigurăm condiții cît mai conforta
bile viitorilor locatari. Dar nu 
ne putem limita doar la atît. Noi 
ne-am îndreptat atenția și asupra 
spațiilor din jurul blocurilor care, 
printr-o amenajare judicioasă, între
gesc confortul apartamentelor.

în locul clădirilor din vechile car
tiere Socola și Nicolina se ridică 
blocurile moderne, cu mal multe 
etaje, ale cartierului de pe malul 
Bahluiului. Și aici, odată cu termi
narea apartamentelor, au fost exe
cutate amenajările exterioare.

Ce credem noi că trebuie să gă
sească proaspătul locatar în jurul 
locuinței în care s-a mutat ? în pri
mul rînd mult spațiu verde, cu alei 
și bănci, peluze cu flori, arbuști și 
copaci umbroși, grupuri statuare și 
mici terenuri pentru jocuri sporti
ve. Toate acestea creează o ambian
ță plăcută, reconfortantă.

Proiectele noastre urmăresc să 
asigure fiecărui grup de locuințe 
spații verzi, de folosință generală, 
în suprafață de circa 23 de hectare, 
precum și o seamă de dotări spe
ciale. Astfel, la 3-4 blocuri noi asi
gurăm cîte un „colț al copilului". 
Cei mici au aici la dispoziție locuri 
cu nisip, toboganuri, leagăne șl alte 
jocuri distractive. Printre aceste 
spații sînt presărate „oglinzi” de 
apă”.

în apropierea blocurilor am pre
văzut, de asemenea, așa-numite

puncte gospodărești — cîte o plat
formă, dalată sau asfaltată, unde 
sînt montate suporturi pentru bă
tutul covoarelor. Tot aici se află 
pubele metalice, bine închise, pen
tru depozitarea resturilor menajere. 
Acestea au fost așezate la distanțe 
convenabile de blocuri, sînt bine 
mascate de verdeață, iar spre ele 
duc căi de acces pentru mașinile 
gospodăriei comunale.

Iată numai o parte din amena
jările pe care le prevedem prin pro
iectare în cadrul spațiilor din jurul 
blocurilor. Important este ca, alături 
de arhltecți și constructori, care se 
străduiesc să amenajeze în mod co
respunzător aceste spații, să se ma
nifeste tot mai puternic interesul 
locatarilor pentru întreținerea lor.

arh. OVIDIU ALEXIEVICI 
D.S.A.P.C.-Iași

Alo, 14.71.56?
Numărul telefonic de mal su3 —• 

— aparținînd biroului de primire a 
comenzilor la domiciliu al maga
zinului „Unic" — a devenit în ul
tima vreme larg cunoscut. In
tr-adevăr, sînt tot mai mulți cei 
care solicită magazinului să le tri
mită acasă alimentele de care au 
nevoie, măsurile luate în acest 
scop dovedindu-și eficacitatea.

Ar mai fi, totuși, cîte ceva de 
pus la punct în funcționarea birou
lui amintit. Uneori, cînd comandă 
un anumit produs, clienților li se 
răspunde cam așa : „Vă trimitem 
dacă avem". Nu este oare o obli
gație a celui care deservește un 
asemenea birou să fie informat 
asupra sortimentelor existente în 
magazin 7

Și încă ceva : de vreme ce s-a 
introdus deservirea la domiciliu, 
ar fi necesar ca magazinului să i 
se asigure în permanență posibili
tatea de a livra comenzile chiar în 
ziua primirii lor.

-------------- ION BĂIEȘU: -_____________________________

„NOAPTEA CU DRAGOSTE"

Acest volum de schițe și nuvele 
este închinat zugrăvirii unor aspecte 
din viața de astăzi a tineretului. 
Cartea ne familiarizează cu atmo
sfera marilor șantiere de construcții, 
a unor centre muncitorești. Eroii lui 
Băieșu își pun întrebări asupra 
vieții, își analizează faptele cu do
rința de a-și trăi viața frumos, in
tegru, cu simțul demnității și al răs
punderii. Multe din schițele cuprinse 
în volum sînt confesii ale unor ti
neri deciși să pună capăt unor si
tuații neclare, echivoce din viața lor 
intimă, hotărîțl să pășească pe un 
drum limpede. Astfel, în schița 
„înainte de plecare", Chiriță, mun
citor constructor, urmînd să plece

pe un nou șantier, are un moment 
de slăbiciune — cedează, o clipă, 
atracției pe care o exercita asupra 
sa perspectiva unei vieți mai co
mode. Este tentat să-și schimbe me
seria, care-i cerea să se mute mereu 
dintr-un oraș în altul, cu o alta mai 
tihnită. Chiar face demersuri în a- 
cest sens motivînd că îndeplinește o 
dorință a soției. Dezaprobarea pe 
care o întîlnește tocmai la soția sa 
— ca șl în colectivul de muncă — 
îl va face să renunțe.

Tot o problemă de etică stă și în 
centrul nuvelei de mai mare întin
dere „Noaptea cu dragoste“. Eroul, 
șl el un tînăr constructor, muncitor 
destoinic, eslB părăsit de soție. Ră
mas singur, se frămîntă îndelung și 
își dă seama că de fapt el purta 
principala vină pentru cele întâm
plate. N-a știut să-și prețulască so
ția, să și-o apropie sufletește. 
Odată clarificat, eroul se decide 
să-și repare greșeala.

Aduși în fața unor situații de

viață complicate, puși să acționeze, 
să hotărască în momente-cheie ale 
existenței lor, acești oameni tineri 
își dau într-un fel examenul matu
rității, trec prin clipe de cumpănă 
din care ieș mai căliți, mai puternici. 
De asemenea, schițele condamnă 
reminiscențe ale vechilor mentalități 
și concepții : lipsa de prețuire față 
de femeie, egoismul și comoditatea, 
inerția etc. Este adevărat însă că nu 
totdeauna autorul reușește să dez
văluie în adîncime ceea ce deter
mină comportarea eroilor săi ; el se 
menține uneori pe linia consemnării 
unor fapte lipsite de semnificație 
(„întâlnirea de mai târziu“, „Omul 
care a văzut moartea", „Ursul“), 
bucăți care degajă o impresie de 
artificialitate, de convențional.

în schițele lui I. Băieșu se resimte 
influența pozitivă a experienței re
portericești pe care a acumulat-o 
scriitorul. O anumită prospețime a 
înregistrării faptelor de viață, o im
presie de autenticitate, de contact 
direct cu realitățile înfățișate apare 
ca rezultat al cunoașterii nemijlocite 
a vieții de pe șantiere și din fabrici. 
Autorul trebuie să evite însă relată
rile constatative, de suprafață, limi
tate numai la consemnarea unor 
date, ca și folosirea unor expresii 
neliterare, monite eă dea o falsă 
„culoare" vorbirii eroilor săi.

Remarcăm în volum și o înalinație 
către notația comică, un umor plin 
de înțelegere — linie pe care au
torul credem că ar putea s-o dez
volte cu bune rezultate pentru crea
ția sa.

Volumul „Noaptea cu dragoste", 
chiar dacă prezintă unele inegalități, 
are meritul de a sesiza cîteva feno
mene caracteristice vieții tineretului 
nostru.

G. DIMISIANU

Unul din aspectele obișnuite, de la o vreme, ale dimine’ 
sosit laptele. Deservirea la domiciliu cîștigă tot mai mult ten 
comerțul cu produse alimentare. (Foto : M.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. r. Romine : Răpirea din serai — 
(orele 11) ; Lakmé — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Mam-zelle Ni- 
touclie — (orele 10,30) ; Lăsațl-mă să eint
— (orele 19,30). Filarmonica de stat 
„George Enescu“ (Ateneul R. P. Romi
ne) : Concert simfonic — (orele 11). Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ (Sala Co
media) : Orfeu în Infern — (orele 10) ; O 
scrisoare pierdută — (orele 15,30) ; Apus 
de soare — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Siciliana — (orele 10) ; Vicleniile lui Sca- 
pln — (orele 15,30) ; Fiicele — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : Vlaicu Vodă — (orele 10) ; Scan
daloasa legătură dintre domnul Kettle șl 
doamna Moon — (orele 15,30) ; Ziua de 
naștere a Tereziei — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Patru sub un acoperiș — (orele
10.30) ; Băieții veseli — (orele 16) ; Casa 
cu două intrări — (orele 20). (Sala Pala
tului R. P. Romine) : Frații Karamazov
— (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Mamouret — (orele 10) ; Cezar și Cleo
patra — premieră (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahia nr. 76) : Fotbal — 
(orele 15) ; Menajeria do sticlă — (orele
19.30) . Teatrul muncitoresc C.F.R.-Glu- 
lcști : Băiat bun, dar... cu lipsuri — (o- 
rele 10) ; Corabia cu un singur pasager
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala C. Mille) : Pigulete plus cinci 
fete — (orele 11) i De n-ar fi iubirile — 
(orele 20). (Sala Libertății) : Micuța Dor
rit — (orele 10) ; Misterul cizmei — (o- 
rele 16) ; O felie de lună — (orele 20). 
Teatrul evreiesc de stat : Cu cîntec spre 
stele — (orele 20). Institutul de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Caragiale“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Ascensiu
nea Iul Arturo Ui poate fi oprită — (o- 
rele 10,30) i Mutter Courage — (orele 20). 
Teatrul regional București : Războiul — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : O călătorie spre 
centrul pămîntulul — cinemascop (am
bele serii) : Patria (8,45; 12, 15; 18,10; 
21,15), București (9; 12; 15> 18; 21), Alex. 
Sahia (10i 13; 16,30; 19,30), 1 Mai (se
ria I-a — orele 10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Gh. Doja (seria l-a — orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Bunica Sabella : Republica 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), I. C. Frlmu 
(9; 11; 1»; 15; 17,15; 19,30; 21,45), Grlvlța 
(9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21), Olga Banele 
(15; 17; 19; 21), Iile Pintilie (11). Dosarul 
furat : Magheru (10; 12; 14,15; 16.30; 18.45; 
21), Elena Pavel (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), 23 August (9,45; 11,45; 14; 16,30; 18.15; 
21), Flacăra (12; 16; 18,15; 20,30), G. Coș- 
buc (10; 12; 15; 17; 10; 21). Camelia : ru

lează la cinematografele V. Alecsandri 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21) și Volga 
(10; 12; 14; 16,15; 18,45; 21). Festivalul 
Chaplin : Floreasca (11,45; 16; 18,20; 20,45), 
Drumul Serii (14,15; 16,30; 18,45; 21). Din 
Argentina în Mexic : Tineretului <10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Divorț ita
lian : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16.45; 19; 
21,15). Din toamnă pînă în/prlmăvură : 
Central (10,30; 12,30; 14,30;' 16,30; 18,30;
20.30) . Povestea unei nopți stranii : Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
9,45 pînă la orele 14, după-amiază 16,13; 
18,30; 20,45), Miorița (10,30; 12,30; 14,30;
16.30) , Arta (11; 16; 10,15; 20,30), Program
special pentru copii orele 10 la cinema
tograful 13 Septembrie. Marile speranțe : 
13 Septembrie (11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Cultural (10,30; 13; 15.30; 18; 20,30), M. E- 
minescu (11,30; 16; 18.30; 21). Omul amfl- 
bfe : Timpuri Noi (0,30; 11.30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30; 21,30). Meșter la toate rulează 
la cinematografele Maxim Gorki (11; 15; 
17; 19; 21), 8 Martie (11; 16; 18,15; 20,30). 
Lupeni 29 — cinemascop (ambele serii) : 
înfrățirea între popoare (10,30; 16,30;
19.30) . Minciunile baronului Mtlnchausen: 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21), Popular (10,30; 16; 18,15,- 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiunea pentru copii șl tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. In jurul orei 13,00 — 
Transmisiune de la Stockholm a întîlnl- 
rii de hochei dintre echipele Suediei și 
Republicii Socialiste Cehoslovace, din ca
drul Campionatului mondial de hochei 
pe gheață. In jurul orei 17,00 — Trans
misiune de la Stockholm a întâlnirii de 
hochei dintre echipele Canadei și Uniu
nii Sovietice. In jurul orei 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,15 — Varietăți.
Transmisiune din Studioul de concerte 
al Radloteleviziunli. 20,15 — Maeștrii ar
tei universale : Jean François Millet — 
un pictor al țăranilor. 20,30 - Partea a 
II-a a emisiunii de varietăți.

CUM E VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 

șl 20 martie : In țară : Vreme în încăl
zire ușoară, cu cerul variabil, temporar 
ninsori în sud-vestul țării unde la sfîr- 
șltul Intervalului va ploua local. Mini
mele vor fi cuprinse între plus 2 șl 
minus 8 grade, iar maximele între 2 șl 
12 grade. Ceață dimineața. In București : 
Vreme în încălzire ușoară, cu cer va
riabil, temporar noros. Temperatura ir; 
creștere ușoară,

iar.de
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Colectivul Uzinelor mecanice din Tr. Severin aplică larg metoda 
asamblării vaselor prin sudură, sporind simțitor pe această bază pro
ductivitatea muncii. In fotografie : un cargou de 1 600 tone asamblat 
prin sudură.

Ä apărut nr. 3 (55) al revistei

A,Probleme ale păcii și socialismului"
A apărut, în limba romînă, în Edi

tura politică, nr. 3 (55) pe anul 1963 
al revistei „Probleme ale păcii și so
cialismului", revistă teoretică și in
formativă a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Acest număr cuprinde articolele : 
„Eficiența economică a diviziunii in
ternaționale socialiste a muncii, de 
S. JEDRYCHOWSKI ; Clica milita
ră din Argentina în slujba reacțiu- 
nii" de R. GHIOLDI ; „Calea spre 
unitatea socialistă a națiunii" de 
I. SZIRMAI ; „Cu privire la dialec
tică în politică" de G. HEYDEN, A. 
KOSING ; „Tehnica militară moder
nă și problemele strategiei" de A. 
NEVSKI.

Rubrica „Comentariile noastre" 
cuprinde un comentariu intitulat 
„Politica atlantică și spiritul vre
mii" semnat de M. STEIN.

Rubrica „în partidele comuniste

șl muncitorești" conține numeroase 
materiale informative cu privire la 
activitatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri" 
sînt publicate materiale ale discu
ției pe tema „Sistemul mondial so
cialist si mișcarea de eliberare na
țională".

Rubrica „Interviul nostru" cuprin
de o convorbire cu doctorul SIMÖN 
SÄEZ MÉRIDA despre întărirea for
țelor patriotice din Venezuela.

La rubrica „Cărți și reviste" se 
publică recenzia lui E. M. S. NAM- 
BOODIRIPAD la culegerea de arti
cole ale lui A. GHOSH.

Rubrica „Scrisori, note" cuprinde 
notele : „Nigeria se trezește..." de 
M. OKOYE și „Anglia după tratati
vele de Ia Bruxelles" de H. FAGAN.

Revista publică noi materiale la 
rubrica „împotriva represiunilor și 
persecutării democraților".

Să încetele represiunile împotriva 
patrioților din irak!

Mitingul muncitorilor de la Uzinele „23 August"

în halele secției de construcții 
mecanice a Uzinelor „23 August“ 
din Capitală a avut loc sîmbătă 
după-amiază un miting de protest 
împotriva represiunilor sîngeroase 
la care sînt supuse elementele pa
triotice și democratice din Irak. La 
miting au luat parte aproape 3 000 
de muncitori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari din această uzină.

Luînd cuvîntul, Gheorghe Stupa- 
ru, președintele Comitetului sindical 
al Uzinelor „23 August“, a spus prin
tre altele : „în aceste zile colectivul 
uzinei noastre și-a îndreptat cu în
grijorare atenția spre poporul ira
kian. Aflăm cu adîncă indignare că 
cei mai buni fii ai poporului irakian, 
oameni progresiști, partizani ai păcii, 
comuniști, activiști de seamă ai or
ganizațiilor obștești sînt arestați și 
asasinați.

„Sute de muncitori din secția 
turnătorie m-au delegat să exprim 
aici protestul lor hotărît față de cri
mele comise Pe pămîntul îndoliat al 
Irakului — a spus în cuvîntul său 
oțelarul Vasile Tudorache. Am fost 
cu toții zguduiți la vestea asasinării 
tovarășilor Husein Radaui, secretar 
general al C.C. al P. C. din Irak, 
Mohamed Husein Abu Al-Is șl Ha
san Uveina, membri al Comitetului 
Central al P.C. din Irak, a altor pa- 
trioțl, luptători pentru pace șl de
mocrație ca Tewfik Munir, membru 
al Consiliului Mondial al Păcii, și a 
arestării lui Aziz Serif, secretar ge
neral al Consiliului național al par
tizanilor păcii din Irak, laureat al 
Premiului internațional Lenin pen
tru întărirea păcii între popoare.

Condamnînd acțiunile samavolni
ce săvîrșite în Irak, maistrul Marin 
Gușe de la secția motoare a spus : 
„Acestui val de teroare îi răspunde

un val de mînie care a cuprins 
opinia publică din toate țările. De 
pretutindeni se ridică glasul oame
nilor cinstiți care înfierează repre
siunile antidemocratice. Pe drent cu- 
vînt fiecare om progresist își pune 
întrebarea : Cui folosesc aceste ac
țiuni ? Cui folosește această încăl
care a principiilor umanității și de
mocrației ? Ea folosește dușmanilor 
poporului irakian, dușmanilor păcii 
și democrației”.

în numele femeilor de la Uzinele 
„23 August”, Tudora Stanciu, lăcă
tuș la secția vagoane, a exprimat 
profunda indignare și protestul față 
de acțiunile săvîrșite în Irak împo
triva comuniștilor, democraților șl 
altor patrioți. „Cerem încetarea ime
diată a represiunilor și persecuțiilor 
îndreptate împotriva forțelor demo
cratice și progresiste din Irak” — a 
spus vorbitoarea.

Inginerul Cornel Rizescu a spus în 
cuvîntul său : „Mă îngrijorează soar
ta tinerilor Irakieni care sînt supuși 
astăzi celor mai sălbatice represiuni. 
Nici un fel de teroare, nici un fel 
de schingiuiri și persecuții nu pot 
îngenunchea gloriosul popor al Ira
kului, călit în lupta sa dîrză șl în
delungată împotriva imperialismu
lui”.

în încheiere, partlcipanțll la mi
ting au adoptat o moțiune prin care 
condamnă cu tărie represiunea 
sîngeroasă împotriva elementelor 
democratice și patriotice din Irak.

*
Mitinguri de protest au mal avut 

loc în sala clubului „Siderurglstul“ 
din Hunedoara și la Combinatul 
Chimic Borzești.

(Agerpres)

Posibilități mari de sporire a producției 
pe pășuni și finețe

Vești din tarile socialiste
Biblioteca Filialei din Siberia

a Academiei de Științe a U. R. S. S.
La Novosibirsk se con

struiește o clădire cu trei 
etaje și mai multe subso
luri, în care va funcționa 
Biblioteca ■publică de stat 
a Filialei din Siberia a 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S. Ea va dispune de 
un fond de cărți de circa 
5 milioane de volume.

Biblioteca va avea 14 
săli de lectură, printre 
care o sală de matema
tici, una de geologie și 
geofizică, o sală de știin
țe sociale și alte săli pe 
ramuri de știință.

Cititorilor li se vor a- 
sigura condiții optime de 
lucru. Biblioteca va fi u- 
tilată cu instalații de aer 
condiționat și pentru 
menținerea unei tempera
turi constante. Deservirea 
se va face cu ajutorul a- 
paratelor automate. După

ce va găsi în catalog nu
mărul cărții căutate, citi
torul îl va indica biblio
tecarului de serviciu. Co
manda transmisă de aces
ta prin fototelegraf va a- 
junge imediat în depozit, 
unde un alt bibliotecar va 
găsi cu ajutorul unui ci
fru locul unde se află car
tea respectivă. Printr-o 
apăsare pe buton el va 
pune în mișcare stelaje- 
le și va trimite destinata
rului cartea căutată cu 
liftul electric. Acest sis
tem va reduce simțitor 
timpul necesar execută
rii comenzilor.

Biblioteca va deservi 
nu numai pe oamenii de 
știință, inginerii și stu
denții din Novosibirsk, 
dar și pe cei din întreaga 
Sibérie șl Orientul înde
părtat.

ales, faptului că tere
nuri, altădată văi uscate, 
au fost irigate și cultivate 
cu orez. Rezultate bune 
au fost obținute de că
tre cooperativa agrico
lă din Lihenri și în dome
niul cultivării legumelor.

plantelor tehnice și olea
ginoaselor, creșterii vite
lor.

De la un an la altul se 
schimbă viața țăranilor 
din Lihenri. în ultimii 
ani. 220 de familii și-au 
construit case noi, con
fortabile.

Lucrări de irigație
In bazinul rîului Ma 

din provincia Than Hoa, 
R.D. Vietnam, au fost ter
minate lucrările de iriga
ție. In trei regiuni, nivelul 
apei a fast ridicat cu 12 
m pentru irigarea cultu
rilor de orez pe o supra
față de 19 300 de ha. In 
prezent, pe pămînturi a- 
ride și acolo unde mai

înainte se obținea numai 
o singură recoltă pe an, 
pot fi strînse două re
colte.

Pentru îmbunătățirea 
transportului și comuni
cațiilor a fost creat de 
asemenea un sistem de 
canale cu o lungime de 
125 km.

îmbrăcăminte de protecție 
rezistentă la acizi

La o secție a întreprin
derii chimice de fibre ar
tificiale din Chodakow 
(R. P. Polonă), timp de 
opt luni s-au experimen
tat zeci de feluri de îm
brăcăminte de protecție 
rezistentă la acizi, con
fecționate din lînă na
turală, țesătură, din fibre 
sintetice de import, ca și 
din fibre special prepara
te de poliacrilonitrat, așa- 
numita anilana.

Experiențele au arătat 
că îmbrăcămintea de pro
tecție confecționată din 
lînă a fost distrusă după 
o lună în proporție de 33

la sută, iar după două 
luni nu mai putea fi fo
losită. Cea confecționată 
din fibre sintetice (așa- 
numita „Pe-Ce") de ase
menea a fost atacată de 
acizi, în timp ce îm
brăcămintea confecțio
nată din anilana, după 
o folosire de 8 luni, a 
rezistat perfect acțiunii a- 
tizilor.

îmbrăcămintea de pro
tecție confecționată din 
anilana este de patru 
ori mai ieftină decît cea 
din lînă și de cel puțin 
zece ori mai rezistentă la 
acțiunea acizilor.

La cooperativa agricolă din Lihenri

Semnarea noii convenții 
de colaborare in domeniul 
radiodifuziunii și televiziunii 

dintre R. P. Ronrnă și R. P. Polonă

Sîmbătă la amiază a avut loc 
semnarea noii convenții de colabo
rare în domeniul radiodifuziunii și 
televiziunii între Comitetul de ra
diodifuziune și televiziune din R. P. 
Romînă și Comitetul de radiodifu
ziune și televiziune din R. P. Polonă.

Convenția a fost semnată din 
partea romînă de Ion Pas — pre
ședintele Comitetului de radiodifu
ziune și televiziune din R. P. Romî
nă, și din partea poloneză de Wlodi- 
mierz Sokorski — președintele Co
mitetului de radiodifuziune și tele
viziune al R. P. Polone.

Au fost de față reprezentanți ai 
Radioteleviziunii romîne, ai Minis
terului Afacerilor Externe, precum 
și Janusz Zambrowicz — ambasado
rul R. P. Polone în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

Pe scurt
© Concertul simfonic prezentat sîm

bătă seara la Ateneul R.P.R. de Filarmo
nica de stat „George Enescu”, dirijat de 
Mircea Cristescu, a avut ca solist pe 
violoncelistul argentinean Adolfo Odno- 
posoff. Artistul a interpretat concertul 
pentru violoncel și orchestră de Schu
mann. In program au mai figurat Simfo
nia pentru dublă orchestră în mi bemol 
major de J. Chr. Bach, în primă audiție, 
Suita pentru cor de copii, suflători și 
percuție de L. Glodeanu, în primă audiție, 
„Passacaglia” și Patru interludii marine 
din opera „Peter Grimes” de Benjamin 
Britten.

9 Sîmbătă seara, Filarmonica de stat 
„Banatul” a prezentat în sala „Maxim 
Gorki” din Timișoara un concert simfo
nic sub conducerea dirijorului finlandez 
Paavo Berglund. Orchestra a interpretat 
uvertura „Leonora — nr. 3” de Beetho
ven, Concertul pentru vioară si orchestră 
de Mendelsohn Bartoldy, solistă Corne
lia Bronzetti și „Simfonia a IV-a” de 
Brahms.

0 In Editura politică a apărut 1 Pro
bleme internationale nr. 1 (30) — 1963, 
96 pag,, 2 lei,

(Urmare din pag. I-a)

cele de la Cristian deoarece nu 
s-a respectat rotația de pășunat a 
parcelelor, s-a încărcat pășunea cu 
un număr prea mare de animale. 
In perioada de pășunat la Cris
tian s-au obținut aproape 1 300 1 
lapte Pe cap de vacă furajată, cu 
260 1 mai mult față de cît s-a reali
zat la Vurpăr.

In vederea asigurării cu semințele 
necesare pentru supraînsămînțări 
pe pășunile existente s-au organizat 
în cadrul raionului 130 ha loturi se- 
mincere cu ierburi perene. încă din 
toamna anului trecut consiliul agri
col raional a luat măsuri ca fiecare 
gospodărie colectivă să însămînțeze 
loturi de ierburi între 5 și 10 ha de 
pe care să se obțină semințe necesare 
în scopul regenerării întregii supra
fețe de finețe și pășuni în 4—5 ani.

Fînețele naturale din cadrul raio
nului ocupă 36 000 ha din care peste 
12 000 ha se găsesc în zona alpină și 
subalpină. Pentru îmbunătățirea a- 
cestora în 1962 șl în special în iarna 
acestui an s-au dus acțiuni de în-

grășare la G.A.C. Șura Mică, Săcă- 
date, Vurpăr, Bradu și altele. S-a 
reușit ca pînă în prezent să se de
frișeze 175 ha, să se curețe de arbori 
izolați peste 1 600 ha pășune, iar din 
finețe peste 1 500 ha. Anul acesta au 
fost realizate cu 100 la sută mai 
multe lucrări de curățire de spini, 
tufe etc. față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Deși s-au obținut o serie de reali
zări în problema îmbunătățirii pă
șunilor, totuși n-au fost folosite toa
te posibilitățile existente. în unele 
gospodării colective nu s-a organi
zat pășunatul rațional și nu s-au fo
losit în suficientă măsură posibilită
țile de îngrășare a pășunilor.

Consiliul agricol raional va urmări 
cu perseverență realizarea sarcinilor 
prevăzute în planul de. măsuri, an- 
trenînd în acțiunile de îmbunătățire 
a pășunilor mase cît mai largi, 
folosind sprijinul organizațiilor 
U.T.M. și al sfaturilor populare, mai 
ales în perioada aceasta, cînd se 
poate lucra cu succes la defrișarea, 
curățirea tufișurilor și la alte ac
țiuni menite să ducă la sporirea 
producției de iarbă.

Printre cooperativele a- 
gricole fruntașe din 
R.P.D. Coreeană se nu
mără și cea din satul 
Lihenri, din raionul 
Sînho (suburbie a Phe
nianului). Anul trecut, de

pildă, recolta de cereale 
pe unitate de suprafață a 
crescut în această coope
rativă cu 13 la sută, deși 
condițiile climaterice nu 
au fost favorabile. A- 
ceasta se datorește, mai

Noul tip de macara-portal de 5 ton© construită în 
H. P. Ungară. Această macara are o rază de acți
une de 22 de metri.

TELEGRAME EXTERNE

„Mondialele" de hochei 
4

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 
Meciul decisiv, pentru desemnarea 
locului I în grupa B a campiona
tului mondial de hochei pe gheața 
s-a disputat sîmbătă dimineață pe 
stadionul olimpic din Stockholm 
între echipele Norvegiei și R. P. 
Romîne. Selecționata norvegiană, 
— care cîștigase, și la campionatul 
din 1961, grupa B — a practicat un 
joc valoros, obținînd victoria cu 
5—1 (2—1, 0—0, 3—0). Primele 
două reprize au fost echilibrate, 
hocheiștii romîni menținînd ritmul 
partenerilor lor. De abia în repriza 
a treia, echipa Norvegiei a reușit 
să se distanțeze. Scorul a fost des
chis de norvegieni în minutul doi 
prin Petersen. Tn minutul 4, Gun- 
derssen ridică scorul la 2—0, iar in 
minutul 18 Varga înscrie pentru 
echipa romînă. In repriza secundă, 
scorul a fost alb. Elsenef (de două 
ori) și Olsen marchează trei puncte 
în ultima repriză.

In urma acestui rezultat, pe pri
mul loc în grupa B s-a clasat echi
pa Norvegiei (cu 10 puncte), urmată 
de Elveția și R. P. Romînă (cu cite 
9 puncte fiecare). Hocheiștii elve
țieni ocupă locul 2, datorită unui 
golaveraj mai bun.

Echipa R. P. Romîne, participan
tă pentru prima oară la grupa B a 
campionatului mondial, a cîștigat4 
meciuri (8—1 cu Anglia, 4—3 cu 
R. P. Polonă, 5—0 cu Franța, 7—4 
cu Iugoslavia) și a terminat la ega
litate (4—4) cu Elveția.

Clasîndu-se pe locul trei, hoche
iștii romîni au căpătat dreptul de a 
lua parte la turneul din cadrul 
viitoarelor Jocuri Olimpice de iar
nă de la Innsbruck.

Tenis de masă 5 minute CU Stipek

Unul dintre cei mai aplaudafi jucă
tori, care au evoluai în cadrul celei 
de-a Xlll-a edifii a Campionatelor in
ternationale de tenis de masă ale 
R. P. Romîne a fost cehoslovacul 
Miko. Publicul bucureștean a recu
noscut adeseori în jocul acestuia sti
lul unei alte „palete" valoroase ceho
slovace, care participase cu ani în 
urmă ia turneele internationale : La- 
dislau Stipek, component de bază al 
formației R. S. Cehoslovace. într-ade- 
văr, actualul campion al R. S. Ceho
slovace este Miko, elevul lui Stipek, 
aflat și el la București în aceste zile, 
l-am solicitai un scurt interviu.

— Consider că turneul de la Bucu
rești a fost cît se poate de binevenit, 
ma! ales penti-u reprezentanții tinerei 
generații de jucători — ne-a spus 
Stipek.,— Am remarcat că majorita
tea țărilor participante, cu excepția 
R.P.F. Iugoslavia și |ării gazdă, au 
deplasat garniturile secunde. Tofi cei 
prezenfi au putut să-și îmbogățească 
experiența de concurs, deoarece me
ciurile au fost de bună calitate șl au 
opus adversari cu stiluri foarte dife
rite.

— Cum aprecia)! jocul sportivilor 
coreeni ?

— Este mal apropiat de cel al ja
ponezilor. La băieți, cred că el vor 
putea produce anumite surprize la 
„mondialele" de la Praga.

— Ce ne pufe|i spune despre cam
pionatele ce vor începe în aprilie, la 
Praga ?

— Vor fi, desigur, cele mai dispu
tate de pînă acum. Europenii s-au 
acomodat cu stilurile jucătorilor asia
tici, cu noile palete pe care le folo
sesc foarte multi dintre ei, astfel că 
lupta sportivă apare foarte echili
brată.

— Care sînt, după părerea dvs., 
favorifii ?

— La băiefi, întrevăd o finală între 
reprezentanții Japoniei și ai Chinei. 
Noi ne-am propus să cîștigăm seria, 
în care participăm și să ne calificăm 
în finală. Andreadis, Miko, Stanek, 
Chemelik și Stepanek din echipa 
R. S. Cehoslovace vor încerca reali
zarea acestui obiectiv.

La fete, cred că Romînla sau Japo
nia au primele șanse.

Bineînțeles, orice surpriză este po
sibilă. Ediția din acest an a campio
natelor este cea mai „aglomerată" : 
51 de națiuni participante, dintre care 
24 în calificări. Vă închipuit! cîfe 
probleme de organizare ridică o ast
fel de competiție. De aceea la Praga 
se fac intense pregătiri ca fotul să 
decurgă în cele mai bune condifli...

EM. V.

Prima surpriza în campionatul de rugbi

Stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul I în 
jurul orei 17,15 repriza a doua
a întîlnirii de fotbal Steagul
Roșu Brașov — Rapid Bucu
rești, care se dispută azi la
Brașov.

Primul meci ei noului campionat re
publican de rugbi a avut loc ieri 
după-amiază pe stadionul Gloria al 
asociației cu același nume din Capi
tală. S-au înfîlnlt echipele bucu- 
reștene Dlnamo și Gloria. Meciul a 
luat sfîrșlt cu un rezultat de egalitate 
(6—6).

în prima, ca șl în cea de a doua 
repriză jocul a foat echilibrat, Dlnamo 
a înscris prin Nlca (3—0), Iar Gloria 
a egalat prin Chlrvase, După pauză, 
tot dlnamovlștll tnacrlu primii (scorul

devine 6—3), dar nu mult după aceea 
este din nou egalitate, în urma tran
sformării unei lovituri de pedeapsă,

Rezultatul acesta a fost cu atîf mal 
pu{ln scontat, cu cît duminica trecută, 
în cadrul „Cupei 6 Martie“, Dlnamo 
cîștigase net (19—8) tn fafa aceluiași 
adversar. Sa pare însă că în urma a- 
celel victorii dlnamovlștll au privit cu 
ușurință jocul de Ieri. Rugbiștli Glo
riei au avut de această dată mal mul
tă amblfie șl, adopttnd o tactică co
respunzătoare, au reușit să obfină un 
rezultat onorabil,

In cîteva rîndurî
Competiția Internațională de haltere 

„Marele Premiu al orașului Moscova” a 
continuat cu desfășurarea întrecerilor la 
cat. pană. Sportivul sovietic Evgheni 
Katura a obținut victoria, realizînd 
357,5 kg (110 plus 110 plus 137,5 kg). O 
comportare meritorie a avut tînărul hal
terofil romîn Fitzi Balaș, care s-a clasat 
pe locul doi cu 355 kg (107,5 plus 107,5 
plus 140 kg). El a învins o serie de 
halterofili de valoare mondială, ca Min 
Cian (R. P. Chineză) — 350 kg, Imre 
Foeldi (R.P.U.) — 347,5 kg, Fudjiwara 
(Japonia) — 332,5 kg și Marian Jan
kowski (R. P. Polonă) 320 kg. De re
marcat că renumitul halterofil american 
Isak Berger (S.U.A.) nu s-a clasat în 
primii 7.

■it
Selecționata de fotbal — tineret a 

tării noastre va susține mal multe !n- 
tllniri în cursul acestui an. Tinerii fot
baliști romîni vor juca la 5 mai la 
Cluj cu Suedia, 12 mai la Berlin cu 
R. D. Germană, la 2 iunie la București 
cu R. P. Polonă și la 6 octombria la 
Galati cu Turcia.

★
în sferturile de finală ale probei de 

dublu din cadrul turneului International 
de tenis de ctmp da la Alexandria 
(R.A.U.) perechea Tiriac (R. P. Romî
nă) — Mills (Anglia) a dispus cu 6-1 i 
7-5 de Stuck, Beklebe (R.F.G.). Austra
lienii Fraser și Jaques au învins cu 
2-6 I 6-3 I 6-3 pe Couder, Arilla (Spa
nia).

în meci retur pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor europeni” 
la baschet masculin, echipa Ț.S.K.A. 
Moșcova a învins cu scorul de 80-47 
(40-25) pe Wisla Kracovia. Victorioși șl 
tn primul meci (75-72) baschetbaliștii de 
la Ț.S.K.A. s-au calificat pentru semi
finalele competiției, urmfnd să intil- 
nească pe Dlnamo Tbilisi.

★
A început turneul international de 

spadă de Ia Varșovia, la care participă 
7 echipe reprezentative. Iată primele 
rezultate : R. P. Ungară — R. F. Ger
mană 14-21 Italia - R. P. Polonă II 
10-6, R. P. Ungară - U.R.S.S. 10-6 i 
R. P. Polonă — Italia 8-8.

★
Festivalul schiului de la Holmenkol- 

len a continuat cu deslășurarea slalo
mului special. La bărbați a cîștigat Mar
tin Burger (Austria), iar la femei Astrid 
Sanvik (Norvegia).

Opoziție (ață de crearea 
Federației Malayețe

LONDRA 16 (Agerpres). — La 15 
martie a părăsit Londra S. C. Lee, 
liderul partidului laburist din Sin
gapore, care a discutat cu diferite 
personalități engleze problemele le
gate de crearea Federației Mala
yeze. înaintea plecării, S. C. Lee a 
dat publicității o declarație în care 
invită pe membrii parlamentului en
glez să viziteze cele cinci teritorii, 
care urmează să fie înglobate în a- 
ceastă federație (Malaya, Singapore, 
Brunei, Sarawak și Borneo de nord) 
pentru „a vedea cu proprii lor ochi 
opoziția popoarelor față de crearea 
Federației Malayeze". Liderul poli
tic din Singapore a chemat guver
nul englez să renunțe la planul 
creării Federației Malayeze, avertl- 
zînd că „în caz contrar vor rezulta 
serioase repercusiuni internaționa
le”. După cum a declarat Lee, „Fe
derația Malayeză poate fi impusă 
numai cu ajutorul baionetelor”.

Mesajul președintelui 
R. A. Yemen adresat 
președintelui R. A. U.

SANAA 16 (Agerpres). — Agenția 
France Presse transmite că preșe
dintele Republicii Arabe Yemen, 
Abdallah As-Sallal, a adresat la 16 
martie un mesaj președintelui 
Nasser în care îi cere „ca Yemenul 
să fie inclus în proiectata uniune 
între Cairo, Damasc și Bagdad”. 
As-Sallal declară în mesajul său că 
„Yemenul aderă la rezoluțiile me
nite să promoveze uniunea completă 
a arabilor”.

Mesajul președintelui Braziliei 
către Congresul Național

BRASILIA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Braziliei, Joao Goulart, a 
adresat Congresului Național un 
mesaj în care arată că „Brazilia 
nu-și va schimba politica sa externă 
de relații pașnice cu toate țările".

In mesajul său, președintele Bra
ziliei arată că țara sa trebuie să-și 
„intensifice comerțul cu țările lagă
rului socialist și cu țările din Asia 
și Africa". Referindu-se la politica 
externă, președintele Goulart arată 
că în ceea ce privește relațiile cu 
Cuba revoluționară, Brazilia „va ră- 
mîne credincioasă năzuințelor de

pace ale poporului' și devotată „a- 
părării păcii și respingerii metode
lor violente în soluționarea proble
melor internaționale". In mesajul 
său, președintele arată că în curînd 
vor fi supuse spre aprobare congre
sului brazilian un număr de proiec
te de legi privind reformele agrară, 
urbană, administrativă, a impozite
lor și a băncilor.

Potrivit agenției Associated Press, 
proiectul de lege cu privire la re
forma agrară a fost pregătit și ur
mează să fie prezentat congresului 
săptămîna viitoare.

Acțiuni ale patrioților venezuelezi
CARACAS 16 (Agerpres). — Agen

ția U.P.I. transmite că, la 14 martie, un 
detașament al armatei de eliberare 
națională din Venezuela a alacal un 
post de politie dm orașul Cumarebo, 
situat la 150 mile de marele oraș Ma
racaibo. Ziarul venezuelean „La Este
ra'' a anunfat că în cursul lunii februa
rie unitățile armatei de eliberare na
țională din Venezuela au desfășurat 
peste 50 de acțiuni de luptă, în cursul

cărora au fost capturate arme, echipa
ment militar și alimente.

în fata creșterii popularității șl spri
jinului acordat patrioților venezuelezi, 
autoritățile intensifică măsurile cu 
caracter represiv. La Caracas s-a 
anunfat că guvernul a Interzis aparijia 
ziarutul progresist „Critica". Asociația 
ziariștilor venezuelezi, sindicatul tipo
grafilor și alte organizații au condam
nat, în unanimitate, această aefiune.

B IE P R IE I IE T II N B IE NII

Programul noului regim 
irakian

BAGDAD 16 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a transmis la 16 
martie declarația președintelui gu
vernului irakian, colonelul Ahmed 
Hassan El-Bakr, în care este definit 
programul noului regim irakian. în 
declarație se spune că actualul gu
vern al Irakului își pune drept țel 
„pregătirea condițiilor obiective în 
vederea realizării unității dintre 
R.A.U., Siria, Algeria, Irak și Yemen 
în domeniile politicii externe, apă
rării. economiei și culturii“.

Programul guvernului în dome
niul politicii Interne este redactat 
în termeni foarte generali. Progra
mul cuprinde asemenea prevederi 
ca „acordarea unor largi libertăți 
tuturor păturilor populației” și „a- 
cordarea tuturor forțelor populare 
posibilitatea de a participa la viața 
politică a țării”, deși asemenea de
clarații contrastează vădit cu situa
ția reală creată în țară, după lovi
tura de stat.

Pe plan extern programul guver
nului prevede promovarea unei po
litici de neangajare și neadmitere 
pe teritoriul Irakului a unor baze 
militare străine,

„RĂZBOI”... RACHIULUI

... Nu e titlul vreunui film pro
dus la Hollywood, ci pură reali
tate : la acest „război“ partici
pă agenti federali, politia sta
tului Tennessee (S. U. A.) șl 
chiar trupe, înarmate cu tehnică 
militară modernă. In ultimele 
săptămîni ciocnirile armate au 
devenit mai dese ; pe șosele au 
fost ridicate baricade. Acest 
război se duce împotriva... pro
ducătorilor clandestini de rachiu, 
care s-au aciuit pe povirnișurile

Organizația Mondială a Sănătății a 
publicat un protest împotriva practi
cării tatuajului. în fotografie : O vic
timă a tatuajului „artistic".

împădurite ale munților. Ei sînt 
urmăriți de autorități pentru că nu 
plătesc impozite și lipsesc viste- 
ria statului de încasări impor
tante.

HOȚUL NUCILOR DE COCOS

Pe litoralul insulelor Timor, 
Celebes și Noua Guinee, precum 
și pe țărmurile Indiei și Malayei 
trăiește un rac lung de 30— 
40 cm, care a uitat aproape cu 
desăvirșire de viața sa acvatică, 
în timpul zilei, el stă ascuns prin 
găuri pe litoral, iar seara iese pe 
mal și pornește la vînătoare.

Acest rac se hrănește cu lichi
dul. aflat în nucile de cocos căzu
te. Cînd găsește o nucă, el îi 
smulge cu răbdare fibrele de pe 
coajă pînă descoperă cele trei 
orificii embrionare. Apoi deschi
de căpăcelul și golește conținutul 
nucii. Dacă recolta de nuci este 
săracă, racul se cațără pînă în 
vîrful cocotierului, rupe nuci 
coapte, apoi coboară și le consu
mă. Acest rac, denumit de băști
nași tamos, este un vinat foarte 
gustos Coada lui conține aproape 
doi litri de grăsime.

VICTIMELE 
ACCIDENTULUI—PEȘTII

La Torino (Italia) 330 de litri 
de acizi s-au scurs printr-un 
accident, în apa rîului Dora. Aci
zii au distrus întreaga cantitate 
de pește din rîu. Populația a fost 
avertizată să nu consume peștele 
totșic. După părerea specialiștilor, 
în următorii doi ani în acest rîu 
nu vor mai putea trăi pești.
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LONDRA 16 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția U.P.I., la 15 
martie la Londra au luat sfîrșit lu
crările conferinței la care au parti
cipat reprezentanți ai Mani Britanii, 
Belgiei, Danemarcei, Franței, R. F. 
Germane, Greciei, Italiei, Olandei, 
Norvegiei și Suediei, conferință or
ganizată cu scopul de a studia mă
surile în vederea „contracarării a- 
mestecului unor guverne în trans
porturile comerciale maritime“. Con
ferința a fost prezidată de ministrul 
englez al transporturilor, Ernest Mar. 
ples. Participanții la conferință, mi
niștri, diplomați și reprezentanți ai 
Camerelor de comerț, și-au expri
mat „profunda îngrijorare“ față de 
hotărîrea guvernului S.U.A. prin care 
Statele Unite și-au asumat dreptul 
de a controla volumul tuturor trans

porturilor comerciale navale în O- 
ceanul Atlantic, inclusiv al transpor
turilor navelor sub pavilion ttrăin, 
avînd la bord mărfuri ale unor țări 
străine.

!ntr-un comunicat dat publicității 
după terminarea conferinței, pariici- 
panții au cerut abolirea aceste: ho
tărîri a S.U.A., subliniind „necesi
tatea intensificării campaniei împo
triva tendinței crescînde a unor gu
verne ca, în pofida intereselor natio
nale, să se amestece in operațiile li
bere ale transporturilor navale in
ternaționale. Cele zece guverne, ta
rată comunicatul, au hotărît să-și in
tensifice eforturile pentru promova
rea transportului naval liber între 
țări, ceea ce reprezintă un factor im
portant pentru dezvoltarea comerțu
lui Internațional'".

Vom continua lupta 
pînă la independența 

deplină !
Declarația lui Joshua Nkomo

DAR-ES-SALAM 16 (Agerpres). 
— Uniunea poporului african 
„Zimbabwe" respinge fără rezervă 
ideea menținerii guvernului colonia
list în Rhodesia de sud și nimic nu 
o poate împiedica să ducă lupta pen
tru independența națională pînă la 
victoria deplină", a declarat Joshua 
Nkomo, liderul partidului mai sus- 
amintit, în cadrul unei conferințe 
de presă organizată la Dar-Es-Sa- 
lam.

Poporul din Rhodesia de sud, a 
declarat Nkomo, se găsește în fața 
unei situații deosebit de grave. El 
nu recunoaște actualul guvern al 
colonialiștilor condus de Winston 
Field. Partidul Uniunea poporului 
african
dar el continuă să existe și să ac
ționeze.

I

„Zimbabwe" a fost interzis,

Proteste împotriva proiectatei 
experiențe franceze în Sahara

Mișcare de solidaritate 
cu greviștii francezi

0 lovitură dată pozițiilor guvernului 
in parlamentul congolez

Declarația
Consiliului Mondial al Păcii
LONDRA 16 (Agerpres). — în nu

mele Consiliului Mondial al Păcii, 
prof. John Bernal, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, a făcut o declara
ție în care se spune :

!,Consiliul Mondial al Păcii pro
testează împotriva experienței nu
cleare pe care guvernul francez in
tenționează să o efectueze pe teri
toriul algerian. Această experiență 
nu* numaj că va îngreuna posibilita
tea unui acord cu privire la inter
zicerea experiențelor, acord pe care 
îl doresc toți oamenii, ci va constitui 
și o sfidare a voinței clar exprimate 
a popoarelor Africii”.

Comunicatul guvernului 
algerian

care o poate crea experi- 
armei nucleare în Sahara“

Naționale Constituante și 
U._ guvernul algerian a 

atașamentul său ferm 
politica dezarmării ge- 

politica de neutralitate și

BERNA. Vasile Dumitrescu, am
basadorul R. P. Romîne la Berna, a 
oferit la reședința sa o gală de filme 
documentare romînești. 
pat șefi ai unor oficii 
și funcționari superiori 
mentului politic federal

Participarea minerilor la cea de-a 
16-a zi a grevei este de sută la sută, 
sub lozinca : „Grevă pe timp neli
mitat“ — relatează agenția France 
Presse. Muncitorii din minele de fier 
au hotărît de asemenea să continue 
mișcarea grevistă. Muncitorii din 
bazinul Lacq au redus cu peste trei 
pătrimi producția de gaze naturale.

Pierre Masse, președintele comi
tetului constituit de guvern pentru 
a studia problema salariilor în to
talitatea sectorului naționalizat, a 
primit pe delegații feroviarilor care 
au declarat o grevă de 24 de ore și 
o delegație a minerilor greviști.

Pentru săptămîna viitoare a fost 
stabilit de pe acum un calendar al 
grevelor. Acestea vor afecta destul 
de serios serviciile publice. Pentru 
luni — întrerupere de 2 ore a cu
rentului electric, iar pentru marți o 
altă întrerupere de 4 ore. Funcțio
narii de la serviciile de poștă și te
legraf anunță o serie de greve par
țiale. Muncitorii de la metroul și 
serviciile de 
menință de 
lucrul.

autobuze din Paris a- 
asemenea să înceteze

ani în această ramură a economiei 
naționale.

Au partici- 
diplomatice 
ai departa- 
al Elveției.

■W

Referindu-se la greva feroviarilor, 
corespondentul din Paris al agenției 
Reuter apreciază că ea a fost cea 
mai mare acțiune revendicativă pe 
care a cunoscut-o Franța în ultimii

•k
La 15 martie, Secretariatul Fede

rației Sindicale Mondiale a dat pu
blicității la Praga o declarație în 
care adresează din nou minerilor 
francezi salutul frățesc al celor 120 
milioane de oameni ai muncii, 
membri ai centralelor sindicale na
ționale afiliate la F.SM.

★
într-un mesaj al C.C. al P.C. Ita

lian adresat C.C. al P.C. Francez în 
legătură cu mișcarea grevistă din 
Franța se spune :

„Această bătălie constituie o pu
ternică contribuție în lupta pentru 
democrație în Franța și în Europa 
capitalistă. Ea este o 
mare a importanței hotărîtoare a 
unității clasei muncitoare și a tu
turor forțelor democratice pentru 
victoria în lupta împotriva atotpu
terniciei și lăcomiei monopolurilor. 
Partidul Comunist Italian își mani
festă solidaritatea frățească cu Par
tidul Comunist Francez care, în a- 
ceastă bătălie, ca și în alte bătălii 
ale poporului francez, se află în 
primele rînduri ale luptei".

LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres). — 
La 15 martie s-a întrunit numărul ne
cesar de deputați în Camera repre
zentanților din parlamentul congolez 
pentru a se putea proceda la ale
gerea organelor conducătoare ale 
Camerei.

în ședința din 15 martie, repre
zentanții partidelor de opoziție au 
obținut o însemnată victorie. In 
funcția de președinte al Camerei re
prezentanților a fost ales Joseph Mi- 
dibura, care a întrunit 64 de voturi.

în timp ce candidatul blocului pro- 
guvernamental, Ndobo, a obținut 
numai 42 de voturi.

Vicepreședinții Camerei au fost 
aleși, de asemenea, din rîndul parti
delor de opoziție, Mișcarea Naționa
lă Congoleză și partidul Abako.

în cercurile politice și ziaristice, 
această victorie a partidelor de opo
ziție congoleze este considerată o 
grea lovitură dată pozițiilor guver
nului.

Mobutu recrutează ofițeri străini
(Agerpres). — 
International

nouă confir-

LEOPOLDVILLE 16 
Agenția United Press 
relatează că Mobutu a hotărît să re
cruteze ofițeri din Italia, Belgia, Ca
nada și alte țări occidentale în ve
derea „reorganizării și instruirii" ar
matei congoleze. Tratativele în legă
tură cu recrutarea acestor ofițeri se 
desfășoară la New York.

Planul cu privire la „reorganiza
rea" armatei congoleze a fost elabo
rat cu participarea subsecretarului 
de stat al S.U.A., Harlan Cleveland, 
în cursul recentei sale vizite în 
Congo.

într-o cuvîntare rostită la 14 mar
tie, Mobutu a arătat că S.U.A. vor 
acorda „asistență tehnică“ în „reor
ganizarea și instruirea" armatei con
goleze. El a precizat că Italia se va 
ocupa de instruirea forțelor aeriene, 
Canada de crearea unei școli tehnice 
pentru instruirea transmisioniștilor.

Belgia de organizarea și conducere»- 
școlilor militare, Norvegia de instr’ 
rea și organizarea forțelor na- 
iar Izraelul de instruirea forței le 
parașutiști.

Pe de altă parte, Agenția Reuter 
relatează că trupele O.N.U. au con
fiscat la 14 martie 10 vagoane de cale 
ferată încărcate cu echipament mi
litar destinat mercenarilor katan- 
ghezi, care s-au regrupat în regiu
nea Dilolo din apropiere de granița 
cu Angola.

în vagoane se aflau arme de dife
rite tipuri, precum și piese de avioa
ne. La 15 martie urma să fie reluat 
transportul pe ruta Elisabethville — 
Dilolo, după repararea podului de pe 
fluviul Lufira. Ca urmare a descope
ririi vagoanelor cu echipament mi
litar pentru mercenari, reluarea cir
culației pe această cale ferată a fost 
amînată.

->

O. A. S. iștî, ocrotiți in R. F. G.
Interviul Iul Argoud acordat revistei ,,Quick“

Miting al meseriașilor 
la Atena

gravă pe 
men tarea
— se spune în comunicatul dat pu
blicității la Alger. „în diverse rîn
duri, și în special în fața Adu
nării
la O. N. 
exprimat 
față de 
nerale și
a manifestat împotrivire față de ex
periențele nucleare". Guvernul alge
rian, se spune în continuare în co
municat, „nu poate accepta deci ca 
teritoriul Algeriei independente și 
suverane să fie folosit pentru efec
tuarea unor experiențe cu arme nu
cleare". Comunicatul arată că guver
nul algerian a hotărît să cheme la 
Alger pe ambasadorul său la Paris 
pentru consultări.

Dictatorul Coreei de Sud își prelungește guvernarea
Dictatorul Coreei de Sud, genera

lul Pak Cijan Hi, care promisese că 
peste patru luni va transfera pu
terea autorităților civile, a hotărît 
sa ia măsuri pentru a mai păstra 
puterea încă patru ani, a anunțat 
Agenția France Presse.

„Țara încă nu s-a maturizat sufi
cient pentru a avea o putere civilă" 
— a motivat sîmbătă dictatorul. 
Pak a explicat că a luat această ho

ALGER 16 (Agerpres). — „Guver
nul algerian a analizat situația

2 000 de deținuți politici
în Peru

BRASILIA. La o conferință de pre
să președintele ligii țăranilor din Bra
zilia Francisco Juliao, a declarat că 
„în înch sorile d'n Peru zac în condiții 
inumane aDroape 2 000 de definufi po
litici'', Juliao, care a fost recent în Peru, 
a arătat că printre definufii politici se 
află generalul Cezar Panto, fostul can
didat la alegerile prezidențiale din 
partea Fronturi de Eliberare Națio
nală.

vizitei este de a sonda opinia ad
ministrației Kennedy privind succe
sorul lui Adenauer la postul de can
celar al R. F. Germane.

„Asasinii au fost achitați”

dintelui de Gaulle este o urmare a 
divergențelor dintre Olanda și 
Franța în problema primirii Angliei 
în Piața comună ca și în problema 
asocierii a 19 țări africane la Piața 
comună.

TOKIO. La alegerile pentru de
semnarea primarului orașului Kita- 
kiusiu — cu o populație de un mi
lion de oameni — a ieșit victorios 
socialistul Hosei Yoshida. El a fost 
sprijinit de socialiști, comuniști, de 
organizațiile sindicale, ale femeilor 
și tineretului.

PARIS. Secretariatul Consiliului na
țional al păcii din Franța a adresat o 
telegramă președintelui de Gaulle în 
care protestează împotriva intenției 
guvernulu» francez de a efectua o 
nouă explozie nucleară în Sahara. „In
teresele Franței reclamă ca guvernul 
să manifeste inițiativă în direcția reali
zării unui acord internațional privind 
încetarea tuturor experiențelor nuclea
re și să ’■enunțe la experiența proiec
tată" se subliniază în telegramă.

Demonstrații
în capitala Guatemalei

CIUDAD DE GUATEMALA, 
capitala Guatemalei au avut 
mari demonstrații ale studenților 
care au protestat împotriva „confe
rinței anticubane a președinților ță
rilor Americii centrale cu participa
rea președintelui S.U.A., J. Ken
nedy“, care se va deschide săptă- 
mîna viitoare în Costa Rica. Poiiția 
a intervenit cu brutalitate împotriva 
demonstranților și a arestat 20 de 
studenți.

BONN. Von Brentano, președin
tele fracțiunii parlamentare U.C.D.- 
U.C.S. în Bundestagul vest-german, 
va face duminică o vizită la Was
hington, unde va avea convorbiri cu 
președintele Kennedy, cu Dean 
Rusk, secretarul de Stat al S.U.A., și 
cu alte oficialități americane. Potri
vit agenției Associated Press, scopul

In 
loc

ROMA. „Asasinii au fost achitați”, 
sub acest titlu ziarele „Unită” și 
„Avanti” relatează despre hotărîrea 
Curții de casație din Neapole care 
a eliberat „din lipsă de dovezi” pe 
trei membri ai Mafiei, acuzați de 
asasinarea activistului sindical din 
Sicilia, Salvatore Carnevale. Numele 
lui Salvatore Carnevale, scriu zia
rele, va fi trecut alături de numele 
altor 55 de activiști sindicali asasi
nați de Mafia pentru faptul 
că ei au luptat pentru îmbunătăți
rea vieții țăranilor sicilieni. De fie
care dată, cînd oamenii Mafiei să- 
vîrșesc asemenea ; asasinate, se gă
sește un tribunal gata să achite pe 
criminalii din această 
teroristă secretă, aflată 
marilor moșieri italieni.

CONACRY. Potrivit
unui reprezentant al mișcării pentru 
eliberarea Guineei portugheze și a 
insulelor Capul Verde în cadrul 
unei conferințe de presă organizată 
la Conakry, patrioții guinezi au ata
cat recent o coloană militară portu
gheză, luînd prizonieri 
dați.

DJAKARTA. „Cerem 
ca trupele americane și 
înceteze imediat folosirea substan
țelor toxice împotriva populației din 
Vietnamul de sud care luptă pentru 
libertatea sa. Cerem, de asemenea, 
ca aceste acțiuni barbare să nu se 
mai repete niciodată”, se arată într-o 
telegramă adresată de Comitetul in
donezian de luptă pentru pace, gu
vernului sud-vietnamez. O telegra
mă similară de protest a fost adre
sată și comisiei de supraveghere și 
control pentru Vietnam.

HAGA. Președintele de Gaulle, 
însoțit de soția sa, a făcut sîmbătă 
o vizită oficială de două ore în 
Olanda, ca răspuns la vizita reginei 
Iuliana în Franța. La Haga s-a a- 
nunțat că nu se va da publicității 
nici un comunicat oficial despre a- 
ceastă vizită. Agențiile de presă oc
cidentale consideră că durata ne
obișnuit de scurtă a vizitei preșe-

NEW YORK. Președintele Comi
siei Camerei Reprezentanților a 
S.U.A. pentru cercetarea activității 
antiamericane, F. Walter, a decla
rat la 14 martie că în viitorul apro
piat la Washington va începe anche
tarea cetățenilor americani care au 
vizitat Cuba. Ei sînt acuzați că 
după înapoierea lor din Cuba „au 
devenit agenți propagandiști ai lui 
Castro”

tărîre din cauza „evenimentelor din 
ultimele zile". în primul rind, el a 
amintit de complotul militar care 
urmărea asasinarea sa, a membrilor 
juntei militare, a guvernului și a 
mai multor personalități politice. 
După cum se știe, au fost arestați 6 
generali și numeroși ofițeri, iar gu
vernul a fost silit să demisioneze 
întrucît „doi dintre membrii cabine
tului au fost compromiși în complot".

Imediat ce s-au cunoscut hotărî- 
rile luate de Pak Cijan Hi, ele 
au fost atacate cu violență de șefii 
mai multor partide politice. Trei 
dintre aceștia, dintre care doi candi
dați la postul de președinte, și-au 
exprimat părerea că „în ultimele 
săptămîni guvernul a întreținut în 
mod artificial atmosfera de teroare 
organizînd în mod intenționat mani
festări ale militarilor și descope
rind un pretins complot".

★

SEUL 16 (Agerpres). — La 
martie, Kim Hyun Chul a fost în
sărcinat cu formarea noului guvern 
sud-coreean.

Agenția France Presse relatează 
că la 16 martie Consiliul Suprem a 
decretat starea excepțională în Co
reea de sud.

BONN 16 (Agerpres). — Una din 
căpeteniile O.A.S., Argoud, cu pu
țin înainte de răpirea lui la Mün
chen, a acordat un interviu unui 
corespondent al revistei „Quick”, 
care apare în acest oraș. Răspun- 
zînd la întrebarea dacă în Germa
nia occidentală există oameni care 
simpatizează O.A.S. și colaborează 
cu O.A.S., Argoud a declarat : 
„Dacă lucrurile n-ar sta astfel, 
nu m-aș afla astăzi aici... Pot să 
vă spun că avem prieteni buni în 
R. F. Germană atît în cercuri civile 
cit și militare. Unii ofițeri germani 
manifestă o înțelegere deosebită față

de problemele noastre. Iar între în
țelegere și ajutor este doar un sin
gur pas’. Argoud s-a eschivat de a 
da un răspuns la întrebarea care 
persoane din Bundeswehr mențin 
contacte cu el. „Nu pot spune aceas
ta. Și fără aceasta am spus prea 
mult“ — a declarat el.

★
Căpetenia O.A.S.-iștilor, Bidault, 

a făcut o declarație unui corespon
dent al agenției U.P.I. în care își 
exprimă dorința de a rămîne în 
Germania occidentală, arătînd tot
odată că nu va renunța la activitate 
politică împotriva președintelui de 
Gaulle.

Consiătuirea comandanților
armatelor N.A.T.O.

din regiunea Mediteranel

organizație 
în șerviciul

declarației

150 de sol-

cu hotărîre 
diemiste să

LA VALETTA, în capitala Maltei 
au început lucrările consfătuirii co
mandanților armatelor N.A.T.O. din 
regiunea Mediteranei, consacrată 
examinării problemelor referitoare 
la coordonarea activității acestui 
pact militar în Europa de sud-est. La 
consfătuire participă și generalul 
Lyman Lemnitzer, comandant su
prem al forțelor armate N.A.T.O. din 
Europa, și amiralul Deric Holland- 
Martin, comandantul suprem al for
țelor N.A.T.O. din Mediterana.

ATENA 16. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

La Atena a avut loc un miting în 
cadrul căruia reprezentanții mese
riașilor și oamenilor muncii din sec
torul micii producții de mărfuri au 
subliniat că existența a 120 000 de 
meseriași este amenințată de con
curența capitalului străin, iar 380 000 
de muncitori vor fi obligați să emi
greze sau să devină șomeri. Ei au 
arătat că dacă autoritățile nu vor 
satisface revendicările meseriașilor, 
aceștia vor desfășura acțiuni de 
protest în întreaga țară. Participan- 
ții la miting s-au pronunțat împo
triva revizuirii constituției și au 
cerut abolirea legilor cu caracter 
antimuncitoresc. în moțiunea adop
tată se cere luarea de măsuri pen
tru eliminarea capitalului străin din 
economia greacă, acordarea de cre
dite, împrumuturi pe termen lung 
și crearea unei instituții bancare 
pentru investiții în sectorul micii 
producții de mărfuri.

Incidente în orașul 
mexican Morelia

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Agenția France Presse 
anunță că la 15 martie în orașul 
mexican Morelia s-au produs inci
dente grave, în cursul cărora a fost 
omorît un student, iar alți cinci stu
denți au fost răniți.

Incidentele s-au produs în urma 
unui ordin al autorităților locale prin 
care rectorul universității din Mo
relia, Eli de Gortari, a fost demis, 
urmînd ca universitatea să fie con
dusă de un comitet desemnat de 
către guvern.

Rectorul universității care a fost 
demis este totodată conducătorul 
mișcării progresiste a studenților 
universității din Morelia.

REVISTA PRESEI OCCIDENTALE

O misiune diplomatică ingrată
Presa occidentală comentează încheierea misiunii 

lui L. Merchant, trimisul special al Casei Albe. 
După cum se știe, acesta a purtat tratative în legă
tură cu crearea așa-numitei „forțe nucleare multi
laterale și multinaționale" a N.A.T.O. Este vorba de 
planul american potrivit căruia guvernul S.U.A. 
ar urma să livreze rachete „Polaris" pen
tru submarine care să aparțină principalilor săi 
aliați din N.A.T.O. Acest plan, modificat ulte
rior de S.U.A. prin extinderea lui asupra vaselor de 
suprafață, este prezentat ca o concesie americană

față de încercările insistente pe care le fac princi
palii aliați atlantici de a smulge Statelor Unite 
monopolul nuclear în alianța occidentală. Aliații 
sînt nemulțumiți de ceea ce li se oferă prin acest 
plan. Parisul l-a respins formal, iar Bonnul și Lon
dra au formulat numeroase condiții. Misiunea lui 
Merchant nu a contribuit, după cit se pare, la 
aplanarea divergențelor.

Redăm extrase din presa americană și a țărilor 
vizitate de Merchant.

Aspect de la 
o demonstrație 
organizată de 
partizane ale 
păcii pe străzi
le Londrei. „Fe
meile vor pa
ce", „Cerem in
terzicerea ex
periențelor cu 
arma nucleară" 
— scrie pe pan
cartele purtate 
de participan
tele la demon
strație.

ta peste 98,000,000 km. 
de Pămînt

MOSCOVA 16 (Agerpres).— La 16 
martie a fost stabilită din nou le
gătura prin radio cu stația interpla
netară „Marte-1". De la bordul sta
ției au fost recepționate informații 
telemetrice. Distanța între Pămînt 
și stația interplanetară a fost în 
timpul legăturii prin radio de 
98 863 000 de km. în felul acesta 
distanța de la care s-a stabilit legă
tura prin radio cu „Marte-1“ a de
pășit cu 12 milioane de kilometri 
distanța maximă de la care s-a sta
bilit legătura prin radio cu aparatul 
cosmic „Mariner-2", despre care a 
informed presa americană. La 17 
martie, vra 9 (ora Moscovei), „Mar
te-1" va avea următoarele coordo
nate astronomice : ascensiune dreap
tă — 7 ore și 34 minute, declinația : 
26 grade 53'. Viteza de îndepărtare a 
stației față de Pămînt este în pre
zent de 16,25 km pe secundă.

PRESS INTERNATIONAL a pri
mit sprijin din partea Germaniei 
occidentale care, după cum s-a a- 
flat, a căzut de asemenea în princi
piu de acord să suporte aproxima
tiv o treime din cheltuieli de-a lun
gul unei 
ani.

Statele 
o treime 
tuielilor vor fi împărțite între 
laite țări aliate participante“.

„Răceala engleză"

perioade inițiale de zece

Unite vor suporta probabil 
din total, iar restul chel- 

cele-

7

Ziarul „New 
York Herald 
Tribune" a pu
blicat recent a- 
ceastă fotogra
fie a uneia din 
familiile sud- 
vietnameze iz
gonite de auto
ritățile diemiste 
din satul natal, 
unde a fost 
instalată o bază 
militară.

Probleme, probleme...
Ziarul „IL GIORNO", referindu-se 

la scopurile călătoriei lui Merchant, 
a scris că „Statele Unite trebuie să 
învingă o serie de dificultăți și să 
țină seama de unii factori dispa- 
rați“, printre care în articol sînt no
tați următorii :

1. „Opoziția lui de Gaulle care, 
închizînd poarta Europei (este vor
ba de Piața comună — n.r.) în fața 
Angliei, respinge o forță multilaterală 
și persistă în proiectul „forței de 
șoc' proprii ;

2. neîncrederea Congresului a- 
merican, care se teme ca secrete
le nucleare să nu fie transmise al
tor puteri în afară de Anglia (pen
tru Anglia există în acest domeniu 
o excepție);

3. părerea dreptei americane, care 
protestează energic împotriva ori
cărei slăbiri a conducerii militare 
exclusive a Statelor Unite în 
N.A.T.O.

Aceste exigențe se neutralizează 
între ele și, împreună, provoacă noi 
probleme. Cea mai arzătoare — și 
de natură pur politică — este pro
blema de a împăca importanta răs-

pundere a Statelor Unite (de fapt 
este vorba de dorința S.U.A. de a-și 
menține 
minantă 
control 
rale".

Ziarul
MEINE“ explică astfel motivele pen
tru care S.U.A. au considerat nece
sar să propună planul „forței multi
laterale* :

„Pentru americani, a fl în fa
voarea sau împotriva puterii ato
mice multilaterale, constituie acum 
în același timp și o luare de poziție 
a celorlalți parteneri atlantici pen
tru Kennedy, sau pentru de Gaulle. 
Firește că Washingtonul este îngri
jorat și la gîndul că s-ar putea 
ca în 1969 alianța atlantică, care 
expiră atunci, să nu fie reînnoită de 
unii din parteneri. De aceea, Wa
shingtonul consideră de pe acum 
necesar să ofere ceva acestei a- 
lianțe..." ,

Calculele Bonnului

atu-ul atomic și poziția do- 
în N.A.T.O. — n.r.) cu un 

colectiv al forței multilate-

„FRANKFURTER ALLGE-

Ziarul „FRANKFURTER ALLGEMEI
NE" a scris nu de mult, sub semnă
tura lui Adelbert Weinstein, că la

început la Bonn au existat rezerve 
cu privire la planul american. „Ger
manii de la Bonn, a scris autorul ci
tat, sînt mai puțin entuziasmați de 
ldeea unei puteri atomice maritime; 
ei doresc prezența fizică a unei forțe 
atomice multilaterale pe teritoriul 
lor“. Adenauer însuși a confirmat 
acest punct de vedere, declarînd, 
după cum relatează A.F.P., că „în
ființarea unei forțe multilaterale înar
mate cu rachete nu ar reprezenta o 
soluție definitivă. Am rămas parti
zan al rachetelor terestre“. Cercu
rile oficiale de la Bonn au conside
rat oferta americană insuficientă și 
încearcă să exercite presiuni pentru 
a obține concesii și mai mari pe li
nia realizării scopurilor proprii ale 
militariștilor vest-germani — accesul 
direct la arma atomică și dreptul de 
folosință independentă a el.

După încheierea vizitei lui Mer
chant la Bonn s-a anunțat totuși că 
R.F.G. aprobă proiectul american, 
apreciind că: el poate însemna un 
pas în direoția realizării țelurilor 
sale. „Planul american cu privire la 
crearea unei flote de suprafață mul
tinațională — arăta agenția UNITED

Corespondentul agenției FRANCE 
PRESSE la Londra transmitea la sosi
rea lui Merchant: „Se arată din sursă 
autorizată că punctele de vedere ale 
Angliei șl S.U.A. asupra creării unei 
forțe nucleare a N.A.T.O. sînt în 
prezent divergente și, în ciuda reti
cențelor oficiale, există motive să 
se creadă că aceste divergențe sînt 
importante. într-adevăr, este vorba 
de un conflict major între ideea 
britanică de a se proceda imediat 
la crearea unei forțe „multinațio
nale" a N.A.T.O. compusă din con
tribuții naționale, deja existente, a 
circa zece țări membre ale alianței, 
și proiectul american care prevede 
constituirea mai întîi a unei „forțe 
multilaterale" compusă din vase de 
suprafață, înarmate cu rachete „Po
laris“ și avînd echipaje mixte."

Agenția ASSOCIATED PRESS ex
plica substratul divergentelor mai 
sus semnalate, prin aceea că „con
cepția americană asupra forței nu
cleare atlantice tinde să dilueze re
lațiile speciale ale Angliei cu 
S.U.A.“.

Totuși, la sfîrșltul întrevederilor lui 
Merchant la Londra, comunicatul 
dat publicității a consemnat „un 
acord de principiu“. Potrivit agen
ției FRANCE PRESSE, „guvernul en
glez va sprijini ideea americană de 
creare a unei forțe navale multila
terale ou echipaje mixte, iar S.U.A. 
vor sprijini crearea viitoarei forțe 
nucleare atlantice pe baza elemen-

telor de acum existente". Această 
formulare a îndemnat pe observa
tori să aprecieze că este vorba de 
o încercare de a se reduce divergen
țele manifestate în timpul tratative
lor. în acest sens, agenția americană 
U.P.I. scria înainte de încheierea 
tratativelor că „răceala engleză față 
de proiectul american nu a constituit 
o surpriză' și sublinia că „nu sînt 
de așteptat hotărîri imediate. Hotă- 
rîrea finală urmează să fie luată în 
urma discuțiilor ce vor avea loc în 
cadrul N.A.T.O.“.

*
Făcînd un bilanț al voiajului Iul 

Merchant, agenția americană U.P.I. 
a scris : „Trimisul președintelui 
S.U.A. și-a încheiat misiunea obțl- 
nînd în aparență sprijinul în prin
cipiu al majorității aliaților atlantici 
pentru planul președintelui S.U.A. 
Oficialități ale S.U.A. manifestă însă 
în comentariile lor rezerve asupra 
rezultatelor călătoriei lui Merchant 
în patru capitale vest-europene, a- 
firmînd că mai trebuie reglementate 
multe amănunte care ar necesita 
multe luni de negocieri... De fapt. 
Merchant a găsit oarecare sprijin în 
Italia și Germania occidentală, o a- 
probare nu prea entuziastă în An
glia și Belgia... Președintele de 
Gaulle își menține atitudinea sa de 
ostilitate față de întregul plan".

★
Cele de mai sus 

(iile neunitare din 
în legătură cu o 
bleme legate de 
mică. Toate aceste discuții se în
scriu pe linia cursei înarmări
lor șl, prin aceasta, sînt contrare in
tereselor popoarelor din țările res
pective, copleșite de povara 
cheltuielilor militare, precum și con
trare intereselor generale ale păcii.

Interesele popoarelor cer să se 
persevereze nu în direcția intensifi
cării cursei înarmărilor, ci a înfăp
tuirii dezarmării generale și totale — 
calea sigură spre consolidarea 
păcii.

oglindesc pozi- 
cadiul N.A.T.O. 
serie de pro- 

înarmarea ato-
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