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La începutul campaniei
agricole de primăvară
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• Note — Economia Birmanie! 
pe un făgaș nou ; între spionaj 
și „ajutor” (pag. 3-a).

Sintern la începutul campaniei agricole de pri
măvară. Zilele care urmează sînt hotărîtoare 
pentru recolta acestui an. Executarea semăna
tului și a celorlalte lucrări în ritm susținut, la 
un înalt nivel agrotehnic, este o condiție de 
bază pentru realizarea sarcinilor trasate de 

partid privind sporirea producției agricole.

« aid-(iAi('h(d(i

Pentru a vedea cum au pregătit gospodăriile 
colective campania agricolă de primăvară, re
dacția ziarului nostru, cu sprijinul Consiliului 
Superior al Agriculturii, a întreprins un raid-

anchetă prin cîteva gospodării colective din re
giunile Oltenia, Dobrogea. București, Cluj, Ba
nat, Crișana și Iași. La raid au participat spe
cialiști de la ICCA și stațiunile experimentale, 
corespondenți regionali ai ziarului nostru și 
fotoreporteri. Iată ce s-a constatat cu acest 
prilej.

O temeinică organizare 
a muncii în fiecare

gospodărie
Experiența gospodăriilor colective 

fruntașe arată că executarea la timp 
și la un înalt nivel a lucrărilor a- 
gricole depinde într-o măsură hotă
rîtoare de buna organizare a 
mecanizatorilor 
lectiviști.

Din discuțiile 
președinți de 
ingineri, brigadieri, 
nizatori și colectiviști, din 
cele văzute la fața locului 
participanții la raid au 
constatat că în cele mai 
multe gospodării munca 
este bine organizată în 
campania agricolă de pri
măvară. Iată cum stau lu
crurile la G.A.C. din satul 
Lupșanu, regiunea Bucu
rești, care a fost vizitată 
de tov. prof. Gh. Văluță, 
de la I.C.C.A. și un redac
tor al ziarului nostru.

Această gospodărie are 
de însămînțat 60 de hec
tare lucernă, 30 hectare 
borceag, 25 ha mazăre, 50 ha 
sfeclă de zahăr, 110 ha 
floarea-soarelui, 343 ha po
rumb etc. Pentru ca semă
natul să se poată executa 
bine și la timp, iar lucră
rile de întreținere a 
năturilor de toamnă 
poată desfășura în 
condiții, colectiviștii 
pregătit din vreme : 
procurat întreaga cantitate 
de sămînță și i-au încercat 
puterea de germinație ; au 
reparat atelajele proprii ; 
au încheiat contractele de 
lucrări cu S.M.T.-ul etc.

Consiliul de conducere 
nizația de partid au dat 
atenție bunei organizări 
cii. Imediat 
rea planului < 
gospodăriei s-a 
carea sarcinilor 
echipe, stabilindu-se 
prafețe va cultiva cu diferite plante 
fiecare brigadă, producțiile ce tre
buie obținute, ce lucrări vor executa 
colectiviștii și ce lucrări vor executa 
mecanizatorii.

După ce 
S.M.T.-ului au fost

și brigăzilor

purtate cu 
gospodării, 

meca-

semă- 
să se 
bune 
s-au 

și-au

muncii 
de co

Acum în gospodărie există un plan 
amănunțit pe toată durata campa
niei, în care sînt prevăzute forțele 
cu care se lucrează, viteza zilnică de 
lucru, termenul de execuție a lucră
rilor. Totul este astfel organizat ca 
semănatul culturilor din epoca I-a să 
fie terminat în 7 zile bune de lucru 
în cîmp.

O bună experiență în organizarea 
campaniei s-a dovedit că au nume
roase gospodării colective din ra
ioanele Negru Vodă și Medgidia, re

repartizat ca mînuitori de agregat 
colectiviști instruiți, care au făcut 
această muncă și în anii trecuți. Bine 
pregătite pentru însămînțări sînt 
brigăzile de tractoare repartizate 
gospodăriilor colective din Diosig, 
regiunea Crișana, Dragalina, re
giunea Iași, și altele.

Nu la fel de bine s-a organizat 
treaba în alte unități. La S.M.T. Ză
lau, regiunea Cluj, de pildă, numai 
o parte din mașini au fost trimise 
în gospodării. La G.A.C. Aghireș,

k
La G.A.C. Valul lui Traian, raionul Medgidia, au fost însămînțate pînă acum cîteva zile 

76 hectare cu borceag și 36 hectare cu mazăre. în iotografie : înainte de a începe lucrul 
pe o nouă tarla.

Și
o

a
după definitiva- 
de producție al 

trecut la defal- 
pe brigăzi și 

precis ce su-

orga- 
mare 
mun-

tractoarele și mașinile 
gospo-aduse în

constatat că peImeăiat
unele semănături a început să băl
tească apa. colectiviști din Miersig, 
raionul Oradea, au săpat șanțuri 
centru scuraerea ei.

dărie li s-a făcut încă o revizie. Bri
gada de tractoare lucrează de 6 ani 
în gospodărie, iar șeful ei. tov. Du
mitru Drăgan. este și membru în 
consiliul de conducere al G.A.C. Con
siliul de conducere a stabilit împre
ună cu mecanizatorii suprafețele care 
sînt de grăpat, discuit și semănat, 
cum vor fi ajutați mecanizatorii, de 
către brigăzile de cîmp. Fiecărei 
brigăzi de cîmp i s-au repartizat 
două tractoare, cu aceiași tractoriști 
care au deservit-o și în anii trecuți.

La semănăt fiecare mecanizator 
va fi ajutat de doi mînuitori de ma
șini aleși din rîndul celor mai har
nici și pricepuți colectiviști, care au 
îndeplinit această muncă și în anii 
trecuți, știu ce au de făcut.

giunea Dobrogea. Aici, consiliile de 
conducere, împreună cu inginerii, 
brigadierii de cîmp și șefii brigăzi
lor de tractoare au alcătuit planuri 
concrete de lucru pe toată durata 
campaniei, cu sarcini precise pe zile 
și oameni. Prevederile acestor pla
nuri sînt bine cunoscute de colec
tiviștii și mecanizatorii care lucrează 
la însămînțări. încă din prima zi 
bună de lucru colectiviștii au ieșit 
în cîmp cu toate forțele. Pînă la 15 
martie în aceste două raioane au 
fost însămînțate peste 9 000 hectare 
și s-au grăpat ogoarele de toamnă 
pe 50 000 de hectare.

Cu prilejul raidului întreprins s-a 
constatat că munca e bine organizată 
și la G.A.C. Dragalina, regiunea Iași, 
Lenauheim, regiunea Banat, Crasna. 
regiunea Cluj, și în multe altele.

La unele gospodării colective însă, 
pregătirea și desfășurarea lucrărilor 
agricole sînt lăsate în voia soartei. 
G.A.C. Aghireș, regiunea Cluj, a 
•fost vizitată de tov. Atanasie Cior- 
lăuș de la Stațiunea experimentală 
Turda și de corespondentul nostru 
regional. Ei au constatat că aici po
rumbul de sămînță se mai află încă 
în pătule, la un loc cu porumbul 
pentru consum, colectiviștii care vor 
lucra pe semănători n-au fost încă 
instruiți. Tn gospodărie nu s-a în
tocmit pînă acum un plan de desfă
șurare a campaniei agricole de pri
măvară.

■ La G.A.C. Strîmba, regiunea Iași, 
nu se Știe care tractoriști vor lucra 
în gospodărie. Aici, nu numai că nu 
s-a întocmit planul de campanie pen
tru forțele mecanice dar nu s-a sta
bilit nici ceea ce se va lucra cu ate
lajele proprii. Consiliul de condu
cere a stabilit că anumiți colectiviști 
vor lucra pe semănători, dar nici nu 
i-a anunțat, deși ar fi trebuit să fie 
instruiți din vreme.

Din păcate asemenea lipsuri există 
si la gospodăria colectivă din c~ 
muna Crucea, regiunea Dobrogea, 

alte locuri

Cum s-au pregătit

din 5 tractoare au sosit doar două ; 
la G.A.C. Crasna, din 20 numai 3 
etc. Aceasta creează tot felul de nea
junsuri : nu se pot verifica mașinile 
și îndeosebi semănătorile înainte de 
începerea lucrului în cîmp ; nu se 
poate întocmi, împreună cu mecani
zatorii, un plan concret de acțiune. 
De ce această situație ? în mare 
parte, deoarece la S.M.T. Zălau, încă 
nu s-au asigurat toți mecanizatorii 
necesari parcului de tractoare exis
tent. Pentru rezolvarea acestei pro
bleme se cere un sprijin mai serios 
și operativ din partea consiliilor a- 
gricole raional și regional.

Raidul întreprins a scos la iveală

și altfel de aspecte. Iată cîteva. La 
G.A.C. Ștefănești, din regiunea 
București, brigada de tractoare are 
tot utilajul pregătit. întrebat însă 
dacă mecanizatorii cunosc ce lucrări 
vor executa, șeful brigăzii, David 
Gheorghe, a răspuns că din toamnă 
și pînă acum o săptămînă n-a mai 
dat prin gospodărie. De aceea, nu 
știe încă unde vor fi semănate di
ferite culturi, care sînt mînuitorii 
de semănători etc. După cum se 
vede conducerea S.M.T. Horia so

cotește că singura sa 
obligație este să trimită 
tractoarele și mașinile în 
gospodăriile colective. Dar 
de organizarea muncii me
canizatorilor cine să se o- 
cupe în locul conducerii 
S.M.T. ?

Brigada de tractoare de 
la G.A.C. Popeni, regiunea 
Iași, este descompletată, iar 
cele 4 semănători de po
rumb nu sînt încă repara
te. Pentru a putea să pună 
la punct 3 dintre ele, trac
toriștii s-au apucat să o 
descompleteze pe a 4-a. A- 
ceasta nu se poate numi 
treabă gospodărească.

La G.A.C. Gostavățu, re
giunea Oltenia, mecanizato
rii din brigada repartizată 
de S.M.T. Caracal s-au pre
gătit temeinic pentru înce
perea campaniei. Toate 
tractoarele și mașinile . a- 
gricole, pe care le vör folosi 
au fost reparate și revizuite. 
Recepția acestor mașini s-a 
făcut în prezența ingineru
lui agronom al gospodăriei, 
încă de la cursurile învă- 
țămîntului agrozootehnic, 
inginerul agronom al gos
podăriei a ales 14 dintre cei 
mai buni cursanți și'i-a re
partizat să lucreze în echi- 

semănat. Toate ar fi bune 
tov. Constantin Păștină, 

șeful brigăzii de tractoare — dacă 
nu ne-ar lipsi discurile necesare la 
semănătorile de porumb. Nu se gă
sesc aceste discuri ? La S.M.T. Ca
racal nu. In schimb ele au sosit de 
multă vreme în regiune și sînt depo
zitate în S.M.T. Cîrcea. Nu s-au dis
tribuit însă, deoarece nu se cunosc 
încă precis calibrele semințelor ce 
se vor folosi în fiecare gospodărie.

pele de ;
— arată

(Continuare în pag. Il-a)

mecanizatorii ?

co-
. și

Reușita acestei campanii agricole 
depinde, în foarte mare măsură, de 
munca mecanizatorilor. In cele mai 
multe locuri mașinile se află de a- 
cum in gospodării, sînt în stare de 
funcționare, gata să înceapă* din plin 
lucrul la cîmp.

La gospodăria colectivă din Com- 
loșu Mare, regiunea Banat, (vizitată 
de tov. ing. Stoian Partenie, de la 
Stațiunea experimentală Lovrin, și 
de corespondentul nostru regional), 
tractoarele și mașinile brigăzii re
partizate de S.M.T. se află în gospo
dărie, bine puse la punct. Consiliul 
de conducere. împreună cu inginerul 
gospodăriei și șeful brigăzii de trac
toare, au stabilit precis ce suprafețe 
sînt de grăpat, discuit și semănat ; 
ce lucrări va face S.M.T.-ul și ce lu
crări colectiviștii. Lucrînd de mai 
mulți ani pe tarlalele gospodăriei, 
tractoriștii cunosc bine terenul. Ce
lor care vor lucra la semănat li s-au

Aspect din noul peisaj al Constanței

■ Marți, 19 martie 1963, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, și Chivu Stoica, secretar al 
C.C. al P.M.R., membri ai Biroului 
Politic al C.C. ai P.M.R., au primit

ia Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Polone la București, Janusz 
Zambrowicz, cu prilejul plecării sale 
definitive din R.P. Romînă.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Metode avansate pe șantiere
Pe șantierele construcțiilor de lo

cuințe din orașul și regiunea Ga
lați, constructorii aplică metode și 
soluții tehnice moderne, care duc la 
grăbirea ritmului lucrărilor, la îm
bunătățirea calității construcțiilor 
și a confortului. La întreprinderea 
de construcții din Galați, de pildă, 
introducerea tehnicii noi își are 
punctul de plecare încă din faza de 
proiectare.

Proiectanții au prevăzut metode 
constructive cu un randament e- 
conomic superior, cum ar fi exe- 
cutarea~ * structurii de rezistență 
din pereți interiori portanți, turnați 
din beton armat monolit, care asi
gură o bună comportare la acțiu
nile seismice și permit accelerarea 
ritmului lucrărilor cu circa 40 la 
sută. Acest sistem a permis adop
tarea metodei de turnare a betoa- 
nelor în cofraje din placaje bache- 
litizate, folosirea panourilor mari de

fațadă, precum și a altor soluții ce 
privesc finisajul exterior și interior. 
In locul stîlpilor de lemn ce se folo
seau la susținerea panourilor de ta
van în timpul lucrărilor, se folosesc 
acum stîlpi metalici telescopici sau 
glisanți, care permit refolosirea co- 
frajelor de 40 de ori, față de 25 de 
ori, cît era prevăzut inițial. Astfel, 
consumul de material lemnos a pu
tut fi redus la mai puțin de jumătate 
pe fiecare apartament.

Ca urmare a 
tehnologii noi, la construcția lo
cuințelor din noul 
toresc Țiglina s-a 
22 de zile să se poată termina struc
tura de rezistență la un bloc cu o 
suprafață locuibilă de 1 800 mp Tot 
aici se folosesc izolații fonice din 
fibrobeton și alte materiale izolante, 
se extinde folosirea 
plastice în instalațiile 
electrice, a vinacetului 
Iile exterioare etc.

aplicării unei

cartier -munci- 
ajuns ca în

materialelor 
sanitare și 

la zugrăve- 
(Agerpres)

Buletin de informare tehnică în fabrică
SIBIU (coresp. „Scînteii“). — Cabi

netul tehnic de la fabrica „Flamura 
Roșie" din Sibiu a întocmit, împreună 
cu comisia inginerilor și tehnicienilor 
din întreprindere, primul buletin de in
formare tehnico-științifică pe 
1963. In cursul anului trecui au
editate și difuzate în fabrică 6 buletine 
asemănătoare. Acestea sînt adresate tu
turor secțiilor și serviciilor fabricii și 
aduc la cunoștinja muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor noutăți tehnice 
sfrîns legate de activitatea lor.

Buletinele informează, de asemenea, 
cititorii bibliotecii tehnice despre noile 
lucrări care le stau la dispoziție, popu
larizează inovațiile și inovatorii,

Pe urmele unui plan de măsuri
analizat o

introducerea

In urmă cu mai bine de o lună a 
avut loc o plenară a Comitetului de 
partid de la Uzinele mecanice din 
Turnu Severin care a 
problemă importantă pentru bunul 
mers al producției :
tehnicii noi în procesul de produc
ție. S-au arătat atunci, în discuții, 
multe căi prin care tehnica nouă 
poate fi promovată larg și cu efi
ciență la diferite locuri impor
tante de muncă din întreprin- 
dere ; a fost adoptat, cu acest ‘ 
prilej, și un bogat plan de 
măsuri.

Am vizitat cîteva din secții
le uzinei căutînd să aflăm cîteva 
aspecte din activitatea colectivului 
de a spori productivitatea muncii, 
de a îndeplini unele din măsurile 
hotărîte la plenara amintită mai sus.

...Cargoul se află pe cală. Elicea 
i-a fost turnată cu o oarecare în- 
tîrziere 
într-un atelier din sectorul III. 
trebuie ajustată și echilibrată. Lu
crarea este complexă, 
coniorm unor calcule 
Propunerea de a se încredința 
chipei conduse 
truțescu a 
fără nici o obiecțiune. Și echipa lui 
Pătruțescu n-a dezmințit încrederea. 
Mai sînt puține lucrări de finisaj și 
elicea terminată cu mult înainte de 
termen va părăsi atelierul.

...Gheorghe Pîlșu este de meserie 
instalator tubular. El conduce o e- 
chipă. Tovarășul său de muncă, Ion 
Popescu, are aceeași meserie. Pînă 
în zilele trecute ei munceau la în
doirea unor țevi după un sistem 
vechi. Umpleau țeava cu nisip, o 
astupau la capete cu dopuri, o în
roșeau la forjă și apoi îi executau 
curbura dorită. Muncă destul 
grea, productivitate scăzută

— Trei oameni facem acum 
înainte zece — ne spune bucuros 
Pîlșu. La mașina pe care-o avem au 
fost adaptate dispozitive de diferite 
mărimi. Productivitatea muncii a 
crescut cu aproape 80 la sută. Cău
tăm acum soluții pentru a obține nu 
numai o productivitate înaltă, ci și 
o calitate superioară.

...Secția' construcții navale din 
sectorul II. Aici l-am întîlnlț pe co

respondents voluntar al ziarului 
nostru, maistrul Silică Trușculescu. 
I-am cerut explicații în legătura cu 
aplicarea metodei de sudare auto
mată pe grinzi electromagnetice. 
L-a chemat îndată pe șeful de bri
gadă de la sudura automată Con
stantin Oproiu.

— Să vă spună el, pentru că eu 
am mai ridicat de atîtea ori pînă

la Galați și se află acum 
Ea

se execută 
minuțioase, 

e- 
de Constantin Pă- 

fost acceptată pe loc.

acum, dar fără rezultai, problema 
folosirii instalației pentru sudarea 
automată pe grinzi electro-magne- 
tice.

Am aflat atunci că noua metodă 
de sudură prezintă numeroase avan
taje : prin aplicarea ei s-ar obține o 
calitate superioară a sudurii table
lor subțiri, s-ar reduce la jumătate 
timpul de execuție al lucrărilor, sec
țiile sudate pe grinzi nu se defor
mează ca în cazul sudurii manuale. 
Sînt însă numeroase lucrări care se 
fac prin sudură 
puțind fi executate 
tro-magnetice.

— Sincer să fiu,
mai sudat de mult — ne spune su
dorul Oproiu. S-au făcut pînă acum 
numeroase intervenții la serviciul 
tehnic și la inginerul-șef cu produc
ția din uzină, ca și la inginerul-șef 
al sectorului pentTu a mări puterea 
de magnetizare a grinzilor electro
magnetice. Adaptarea unui agregat 
electric cu o putere mai mare decît 
cel existent n-ar fi fost cine 
treabă grea.

...La cîțiva pași mai încolo 
o altă mașină... înțepenită,
mașină de îndoit marginile tablelor 
la construcțiile navale. Istoria a- 
cestei mașini, „natura moartă* pe 
care o oferă nu fac cinste conduce
rii tehnice a uzinelor.

Mașina a fost folosită pe vremea 
cind asamblarea tablelor se efectua 
prin nituite. De aproape patru ani

s-a trecut la construcții sudate. Ma
șina a rămas nouă și de tot atîta 
vreme nefolosită. Iși mai amintesc 
de ea doar contabilii cină îi calcu
lează amortismentul.

— Operația de îndoire a tablelor 
o executăm cu un randament relativ 
scăzut — spun muncitorii care lu
crează aici. Calculul eficienței eco
nomice a adaptării mașinii pentru 

această operație arată o creș
tere a productivității muncii cu 
cel puțin 50 la sută. Mașina 
este în stare bună, poate fi 
utilizată — după 
specialiștilor din uzină — și 

pentru îndoirea cornierelor și a al
tor profile. De c© a trebuit ea să 
stea nefolosită patru ani ?

După cum se vede, acestei între
bări, puse și cu prilejul plenarei co
mitetului de partid care a analizat 
problema introducerii tehnicii noi în 
producție, conducerea tehnică a uzi
nelor nu i-a dat răspuns pînă acum.

CONST. MQRARU
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ACTUALITATEA
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

BÎRLAD (coresp. „Scînteii“). La 
fabrica de rulmenți din Bîrlad a 
avut loc un schimb de experiență 
între fruntașii în producție și re
prezentanți ai comitetelor sindi
cale din 18 întreprinderi din lo
calitate. Consiliul local sindical a 
organizat acest schimb de expe
riență la fabrica de rulmenți, de
oarece aici întrecerea socialistă se 
desfășoară la un nivel mai înalt, 
cuprinde marea majoritate a 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor, nu numai din secțiile 
productive, ci și din cele auxi
liare. Participanții la acest schimb 
de experiență au discutat despre 
metodele și căile cele mai cores
punzătoare pentru a îmbunătăți 
organizarea întrecerii socialiste și 
a spori eficacitatea ei în lupta 
pentru îndeplinirea planului de 
producție.

PENTRU CELE MAI BUNE
EMISIUNI LOCALE

Zilele acestea s-a încheiat con
cursul „Pentru cele mai bune 
emisiuni locale", la care au parti
cipat toate centrele de radioficare 
din regiunea Dobrogea. Rezultate 
bune la concurs au obținut stații
le de radioficare din comuna Os
trov, raionul Adamclisi, Cons
tanța, Năvodari, Basarabi, raionul 
Medgidia, Babadag, raionul Is
tria, și altele care au fost pre
miate. Cu prilejul concursului au 
fost organizate schimburi de ex
periență între diferite colective. 
(de la Jianu Chiriac, coresp. vo
luntar).

CONSFĂTUIRE
CU MECANIZATORII

BRAȘOV (red. ziarului „Drum 
Nou“). — Ieri, orașul Brașov a 
găzduit consfătuirea regională a 
mecanizatorilor din gospodăriile 
de stat, organizată de consiliul 
regional al sindicatelor, 
laborare cu comitetul regional 
U.T.M. și sfatul popular regional.

Cei 700 de tractoriști, ingineri 
și tehnicieni, precum și cadre de 
conducere din gospodăriile de stat 
au avut un rodnic schimb de ex
periență pe teme privind contri
buția mecanizatorilor la crește
rea producției agricole prin efec
tuarea la timp și în condiții cali
tative superioare a lucrărilor a- 
gricole de primăvară.
PREGĂTIRI PENTRU ÎMPĂDURIRI

în co-

Silvicultorii din regiunea Crișana, 
sprijiniți de sute de tineri d.in satele 
regiunii, au început zilele acestea 
împăduririle. în această primăvară 
se fac împăduriri pe o suprafață de 
peste 2 500 hectare — cu 1 000 ha 
mai mult decît în anul trecut. între
gul material săditor — peste 16 mi
lioane de puieți — este asigurat 
din pepinierele proprii ale ocoale
lor silvice. Se plantează, îndeosebi) 
specii care cresc repede și sînt de 
mare valoare economică, ca duglas, 
plop negru hibrid, salcîm.

CONCERTE ÏN CENTRELE
MUNCITOREȘTI

La fabrica de locomotive Diesel — 
electrice din cadrul uzinelor „Electro- 
putere"-Craiova s-a deschis un curs de 
ridicare a calificării muncitorilor. S-a 
înscris un număr de 100 lăcătuși și 
electricieni. Durata cursului este de trei 
luni, 
zate 
(De

Lecfiile sînf predate și seminari- 
de cadre de specialitate din uzină, 
la Gheorghe Hleucă, muncitor).

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 
Orchestra de muzică populară 
„Plaiurile Bistriței" a Filarmoni
cii de stat din Bacău desfășoară o 
vie activitate. Numai de la înce
putul lunii februarie, orchestra a' 
dat în cadrul regiunii Bacău un 
număr de 26 concerte de muzică 
populară. Marea majoritate a a- 
cestora au fost prezentate în cen
trele industriale noi : Bicaz, Roz- 
nov, Săvinești, Stejarul, Onești și 
în centrele petroliere Moinești și 
Zemeș, precum și la Comănești.

La o bună parte din aceste con
certe și-au dat concursul soliști 
de muzică populară ca Angela 
Moldovan, artistă emerită, Vasile 
Cănănău, Ion Perju și alții.

Numărul celor care au audiat 
aceste concerte se ridică la 9 000.______________

Mama
Pentru ziua aceea, tî

nărul medic de circum
scripție Tiberiu Grün
feld, avea în program 
vizitarea bolnavilor din 
satul Deal. Dar, după 
cîteva consultații mun
ca i-a fost întreruptă. 
De la dispensarul me
dical din Cîlnic i s-a 
telefonat să vină de ur
gență. Aici fusese adusă 
în stare gravă colecti
vista Ecaterina Gross 
care- după ce a dat naș
tere unei fetițe continua 
să aibă dureri. Ajuns la 
dispensar, medicul a 
consultat bolnava și a 
constatat că va mai 
naște încă un copil. Dar 
al doilea copil prezenta 
simptome de asfixie. O 
intervenție rapidă a me-

si fiicele
dicului si copilul a -fost 
salvat. Era insă în peri
col mama. Pierduse mult 
sînge, iar tensiunea scă
zuse îngrijorător. Tre
buia făcut totul pentru

trăiesc

Citim în presa locală

a o salva. A fost anun
țat de urgență spitalul 
unificat din Sebeș pen
tru a trimite flacoane 
cu sînge în vederea unei 
transfuzii. Dar tensiu
nea femeii era în con
tinuă scădere. Nu se 
mai putea aștepta sosi
rea autosalvării de la 
Sebeș. Fără să mai stea 
pe gînduri tînărul me
dic a luat pe loc singu
ra hotărîre care putea

salva viața pacientei. I-a 
făcut o transfuzie cu 
propriul lui sînge, care 
se încadra în aceeași 
grupă sangvină cu a bol
navei.

între timp a sosit și 
salvarea. Bolnavei i-att 
fost administrate noi 
cantități de sînge. în ju
rul orei 23, după aproa
pe 4 ore de muncă în
cordată, mama și-a re
venit.

...Acum colectivista E- 
caterina Gross și cele 
două fetițe gemene ale 
ei se simt bine. Inter
venția operativă și ge
neroasă a medicului a 
fost salvatoare.

(„Drumul socialismu- 
lui”-Hunedoara).

La sectorul I de construcții navale al Uzinelor mecanice Tr. Severin
Tofo : M. Andreescul
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Instruirea secretarilor organizațiilor

de bază

a populației

Pentru îmbunătățirea activității

G.A. S. din raion

BUCUREȘTI. Comitetul orășenesc de partid 
București acordă o deosebită atenție îmbunătă
țirii muncii de partid în întreprinderi.în vederea 
asigurării îndeplinirii sarcinilor de plan la toți 
indicatorii. In majoritatea întreprinderilor indus
triei ușoare și alimentare din Capitală au fost 
trimise colective, formate din activiști de partid 
și specialiști din cadrul ministerelor respective, 
care vor ajuta organizațiile de partid să se 
ocupe cu mai multă competență de problemele 
producției, eă generalizeze experiența înain-

tului raional de partid Ineu 
cent activitatea < _ 
gospodăriile agricole de stat

Tolanda Criza șl Elisabeta Pali sînt două fruntașe de la 
această întreprindere. Ele dau numai lucru de bună cali
tate șl-și depășesc zilnic planul de producție cu 25 la sută. 
Iată-le în fotografie controlind asamblarea elementelor de 
refracție destinate tuburilor pentru iluminatul fluorescent.

(Foto : R. Costin)

produefiei vegetale și animale. în urma dezbateri
lor a fost adoptată o hotărîre care prevede măsuri 
concrete în sprijinul îndeplinirii sarcinilor ce revin 
gospodăriilor de stat din raion privind dezvoltarea 
creșterii animalelor și îndeosebi, mărirea număru
lui de vaci cu lapte, porci, păsări, pentru asigura
rea bazei furajere pe anul în curs, extinderea me
canizării lucrărilor agricole, întrejinerea semănătu
rilor de toamnă și buna organizare a însămînjări- 
lor de primăvară.

A

In discujie : buna deservire

La 
ședință au participat secretari ai organizațiilor de 
partid, directori, ingineri și contabili șefi din aceste 
unilăji. Din analiză a reieșit că în majoritatea gos
podăriilor de stat, organizațiile de partid se 
ocupă cu pricepere de problemele economice, fo
losesc sistematic dreptul de control asupra activi
tății consiliilor gospodăriilor, desfășoară o sus
ținută muncă politică pentru mobilizarea muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor în vederea sporirii

ORADEA (coœsp. „Scînteii“). — Biroul comiie- 
I a analizat re- 

organizajiilor de partid din 
din raion.

GALAȚI, (coresp. „Scînteii“). — Zilele aces
tea la toate comitetele orășenești și raionale 
de partid din regiunea Galați a avut loc in
struirea lunară a secretarilor organizații
lor de bază. Ei au fost instruiți pe dife
rite teme legate de viața internă de partid, 
precum și — în mod diferențiat — pe 
probleme specifice domeniului în care ac
tivează. Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Galați a axat instruirea pe problemele 
îmbunătățirii muncii politice a'e masă în între
prinderi. La Focșani s-a pus un accent deosebit 
pe exercitarea dreptului de control 
al organizațiilor de partid asupra 
conducerilor administrative ale în
treprinderilor. Instruirea secretarilor 
organizațiilor de bază din raioanele 
Tecuci, Bujor. Făurei și Brăila a fost 
orientată în mod deosebit spre sar
cinile ce revin organizațiilor de bază în campa
nia agricolă de primăvară.

In sprijinul îndeplinirii planului

tată, să intervină operativ la înlăturarea defi
ciențelor.

Asemenea colective au fost trimise și Intr-un 
șir de întreprinderi metalurgice și constructoare 
de mașini, printre care Uzinele „23 August“, 
„Grivița Roșie", Uzina de pompe și utilaj agri
col, la întreprinderile „Electromagnetica". „E- 
lectroaparataj". Aceste colective au ca scop 
6ă sprijine organizațiile de partid în vederea 
îmbunătățirii muncii politice și organizatorice, 
să ajute conducerile întreprinderilor în luarea 
de măBuri eficiente pentru mai buna valorifi
care a rezervelor interne de creștere a produc
tivității muncii și reducere a prețului de cost, 
în introducerea de procedee tehnologice 
avansate.

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Recent, 
roul Comitetului regional de partid Ba

cău a analizat activitatea desfă- 
______ șurată de comitetul executiv al 
-............ - Uniunii regionale a cooperativelor

~____________ ________ ________ meșteșugărești pentru asigurarea
țNU*&i unei deserviri multilaterale și de 

bună calitate a populației. Din dis
cuții a reieșit că în ultima vreme au fost obți
nute rezultate pozitive în ce privește deservi
rea populației, extinderea rețelei de deservire 
și creșterea volumului prestărilor de ser
vicii.

în cadrul ședinței s-a arătat, totodată, că nu 
peste tot există o judicioasă amplasare a cen
trelor ; mai sînt, de asemenea, unități care 
execută lucrări de calitate necorespunzătoare.

Biroul comitetului regional de partid a adop
tat un plan de măsuri, a cărui aplicare este 
menită să asigure ridicarea nivelului activită
ții de deservire a cooperativelor meșteșugă
rești din regiune.

Nu poate fi la fel și la noi?"
Mai mulți tineri muncitori de la 

Fabrica de postav Buhuși ne-au scris 
că atît conducerea fabricii cît și 
întreprinderea de gospodărie orășe
nească nu se preocupă de asigurarea 
unor condiții bune de locuit în că
minul lor. Lipsește, de asemenea, 
activitatea culturală.

„Cu puțin timp în urmă — se 
spune printre altele în scrisoare — 
doi dintre tinerii noștri au vizitat 
căminul fabricii „Steaua Roșie" din 
Bacău. Confortul și curățenia exem. 
piară din cămin le-au făcut o bună 
impresie. Conducerea întreprinderii, 
organizația U.T.M. și comitetul sin
dicatului se interesează îndeaproape 
de viața tinerilor, de condițiile în 
care locuiesc. Se organizează diferite 
manifestări cultural-educative“.

Scrisoarea se încheie cu această 
îndreptățită întrebare : „Nu poate 
fi la fel și la noi ?“.

Am vizitat căminul tineretului de 
la „Steaua Roșie“. Dormitoarele au 
aspectul unor saloane. Cearșafurile 
și fețele de pernă sînt albe ca zăpa
da. Parchetul e dat cu ceară și lus
truit. In intervalul dintre paturi sînt 
covorașe. Dormitoarele sînt bine 
încălzite. Păturile suplimentare, re
partizate pentru zilele foarte frigu
roase, nici n-au fost folosite, tn tot 
timpul zilei precum și noaptea este 
apă caldă. Gospodarii căminului 
n-au uitat nici unele lucruri socotite 
mărunte. Pentru curățirea și lus
truirea încălțămintei, s-a instalat 
într-un colț un suport special. S-a 
căutat să se dezvolte la tineri spiri
tul gospodăresc, atenția și grija pen
tru buna păstrare a căminului.

„Sîntem mulțumiți de toate" 
tte-a spus tînărul Ion Lucaci.

Tinerii iau parte la tot felul 
manifestări cultural-educative, atră
gătoare și bogate în conținut. Se 
fac expuneri pe cele mai felurite 
probleme politice, de cultură genera-

ri! e

U IWlITUL
( Urmare din pag. I-a)

central S.M.T., Oficiul 
Aprovizionare Tehnico- 

(O.C.A.T.M.) și consiliile 
ia toate măsurile pentru

Lipsa discurilor necesare pentru 
semănătorile de porumb a fost sem
nalată și în alte locuri. Este necesar 
ca trustul ’
Central de 
Materială 
agricole să 
ca discurile existente în regiuni să 
ajungă cît mai repede în unități, iar 
cele care n-au fost încă livrate de 
industrie să fie expediate în cel mai 
scurt timp. Aceasta trebuie să se 
facă cu multă vreme înainte de în
ceperea însămîntării porumbului 
astfel ca mașinile de semănat să 
poată fi bine reglate, în funcție de 
calibrele semințelor existente.

Semințele să fieaduse
grabnic în gospodării!
în cadrul pregătirilor pentru cam

pania agricolă de primăvară asigu
rarea și condiționarea semințelor are 
o mare importantă.

Buni gospodari s-au dovedit din 
acest punct de vedere colectiviștii 
din Gostavățu, regiunea Oltenia, 
Diosig și Biharia, regiunea Crișana, 
Crasna și Crișeni, regiunea Cluj, etc. 

Gostavățu. bunăoară.La
-

•St;

colectiviș-

« . : ta

Pe ogoarele gospodăriei colective din Șag, raionul Timișoara, 
însămințările se desfășoară din plin, în fotografie : Președintele gospo
dăriei, Vasile Cică, și brigadierul de cîmp, Roman Uliță, controlind caii, 
lalea lucrărilor executate de mecanizatori.

fost 
„Ce

lă, de educație. Nu de mult, a 
organizată o discuție pe tema : 
este fericirea“ ? Cu alt prilej, direc
torul muzeului regional le-a vorbit 
despre evoluția . vieții pe pămînt. 
S-au ținut prelegeri despre compor
tarea in societate și în cămin, se 
organizează seri distractive și foarte 
popularele concursuri „Cine știe, 
cîștigă !" Cu ocazia unei serate, s-a 
discutat și despre dansuri, cu de
monstrații practice de dansuri corec
te, decente, elegante. Tinerii își pe
trec astfel multe seri într-un mod a- 
greabil, interesant și instructiv. Toți

La redacție a sosit 
o scrisoare

se simt ca într-o mare familie. Că
minul are și o gazetă de perete, care 
publică articole interesante. Sînt tot 
mai rare abaterile de la normele u- 
nei bune conviețuiri. Tovarășa An
gela Hurdubei, administratoarea că
minului, spune cu satisfacție și mîn- 
drie :

— Am băieți și fete bune.

Cu totul alta este situația la că
minul fabricii Buhuși. De cum intri, 
se vede că aici lipsește mina gospo
darului. Domnește neorînduiala. în
treprinderea de gospodărie orășe
nească, în grija căreia sé află cămi
nul (director Traian Vasiliu), nu se 
preocupă cîtuși de puțin pentru a 
crea tinerilor condiții bune de odih
nă. Personalul I.G.O. nu se poartă 
bine cu tinerii locatari. Cînd aceștia 
au cerut unele îmbunătățiri, ingine
rul șef Chițigoi le-a răspuns: „Dacă 
nu vă place, n-aveți decît să ple
cați". Oare așa se răspunde unor ce
reri îndreptățite?

Cîteva cuvinte și despre căminul 

tii au realizat cu mult înainte de 
vreme prevederile planului de ac
țiune întocmit de consiliul de con
ducere și organizația de partid. în 
acest plan fusese prevăzut ca în
treaga cantitate de sămînță necesa
ră pentru 100 ha plante furajere, 170 
ha sfeclă de zahăr, 90 ha floarea- 
soarelui, 600 ha porumb etc să fie 
pregătită pînă la data de 15 martie. 
Acest lucru a fost făcut însă cu mult 
mai devreme. A fost încercată de 
mult și puterêa de germinație a se
mințelor (atît la laborator cît și în 
gospodărie). După gerurile de la 
sfîrșitul lunii februarie, inginerul 
gospodăriei a încercat din nou pu
terea de germinație a porumbului. 
„Mai bine două verificări decît să
mînță proastă în pămînt”, a spus el 
tovarășilor ing. Constantin Olaru de 
la stațiunea experimentală Caracal, 
Marin Ciupitu de la Consiliul agri
col regional și corespondentului nos
tru care au participat la raidul în
treprins în regiunea Oltenia.

Sînt însă gospodării în care nu 
s-au asigurat toate semințele ne
cesare sau nu se cunoaște dacă 
semințele existente vor putea fi 
folosite, căci 
punsul de la 
s-a organizat 

nu s-a primit răs- 
laborat.oare și nici 
încercarea puterii

fetelor. Este o clădire nouă, cu 2 
etaje, în care locuiesc vreo 200 de 
tinere muncitoare, tot de la fabrica 
de postav. Deși există mari posibi
lități, și aici se face simțită lipsa de 
confort. Un exemplu : cînd I.G.O. a 
preluat căminul de la fabrică, mun
citoarele aveau apă caldă de 3 ori 
pe săptămînă ; astăzi au o singură 
dată și atunci doar cîte 3—4 ore.

Ei la un cămin și la celălalt, ti
nerii nu-și amintesc să se fi organi
zat vreo activitate cultural-educa- 
tivă. Pare de necrezut acest lucru, 
în definitiv, ne-am obișnuit să so
cotim pe drept cuvînt, grija perma
nentă pentru dezvoltarea multilate
rală, armonioasă, a tineretului, drept 
una din preocupările importante ale 
fiecărui colectiv de muncă. în a- 
ceastă privință însă, organizația de 
tineret și comitetul sindicatului de 
la Fabrica de postav Buhuși fac o 
tristă excepție. Ele nu și-au îndepli
nit îndatoririle care le reveneau. 
Este clar că a lipsit și controlul or
ganizației de partid. Surprinde fap
tul că comuniștii, oameni exigenți, 
care știu foarte bine cu cîtă atenție 
înconjoară partidul tineretul, s-au 
putut împăca 
rioase.

Este nevoie 
pund de buna 
nelor, de desfășurarea normală a u- 
nei activită.ți cultural-educative, să 
se adune, să analizeze această situa
ție de neîngăduit și să ia măsuri de 
îndreptare. La întrebarea autorilor 
scrisorii, citată la începutul artico
lului : „Nu poate fi la fel și la noi" ? 
— există un singur răspuns : „Fără 
îndoială că da“. însă conducerea și 
organizația de partid a Fabricii de 
postav Buhuși și conducerea I.G.O. 
să-și pună la inimă aceste probleme.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii”

cu aceste lipsuri se

ca toți cei care răs- 
funcționare a cămi-

germinație în gospodărie. La 
G.A.C. Crucea, regiunea Dobrogea, 
de pildă, lipsește cea mai mare 
parte din sămînța de borceag, cul
tură ce trebuie semănată în primele 
zile cînd se poate ieși la cîmp ; co
lectiviștii din Ștefănești, regiunea 
București, n-au trimis încă sămința 
de porumb la statia de calibrat ; la 
G.A.C. Scărișoara, regiunea Oltenia, 
probele de semințe au fost trimise 
la laborator abia pe ziua de 7 martie 
și pînă acum nu s-a primit nici un 
răspuns. în raionul Zălau, regiunea 
Cluj, probele trimise la laborator 
de unele gospodării s-au dovedit de 
calitate necorespunzătoare. De aceea 
este necesar ca organele locale agri
cole să organizeze un schimb de se
mințe între gospodării.

în bună parte, lipsurile constatate 
în aprovizionarea cu semințe se da- 
toresc sprijinului insuficient primit 
de colectiviști din partea organelor 
raionale și regionale. Pînă la data 
la care s-a întreprins raidul, G.A.S. 
Miersig, raionul Oradea, nu a 
putut să, ridice sămînța de mazăre 
prevăzută de la baza raională de re
cepție pe motiv că nu există „in
strucțiuni în această privință”. In 
regiunea Banat, deficientele în asi
gurarea semințelor sînt cauzate de 
întîrzierea cu care laboratorul regio
nal trimite răspunsurile la probele 
primite din gospodării. Consiliul a- 
gricol regional trebuie să controleze 
mai îndeaproape modul cum e orga
nizată munca la acest laborator, și 
să-i acorde sprijinul necesar.

Nici o clipă bună de lucru
irosită !

Pentru executarea la timp a însă- 
mînțărilor și a celorlalte lucrări, co
lectiviștii din Tomnatec, regiunea 
Banat, folosesc în afară de mașinile 
S.M.T.-ului atelajele proprii. De 
altfel, s-a și început lucrul cu ate
lajele pe terenurile unde tractoarele 
nu pot fi încă folosite. Și colecti
viștii din orașul Hîrșova, regiunea 
Dobrogea, au dobîndit o bună expe
riență în această privință. Inginera 
gospodăriei, tovarășa Ana Mitrache, 
merge zilnic la cîmp împreună cu 
brigadierii. Cum observă că într-un 
loc terenul s-a zvîntat. e bun de lu
cru, se pornește la treabă. In schimb, 
la gospodăria colectivă din Crucea, 
comună foarte apropiată de Hîrșova, 
cu condiții asemănătoare de sol, lu

Consfătuire privind amenajarea 
terenurilor in pantă

La Valea Călugărească a avut loc 
marți o consfătuire organizată de 
Consiliul agricol regional Ploiești 
privind amenajarea terenurilor în 
pantă, supuse eroziunii, în vederea 
plantării lor cu viță de vie. Au par
ticipat ingineri și tehnicieni de la 
consiliile agricole și oficiul de pro
iectare și organizare a teritoriului, 
cercetători de la stațiunea experi
mentală Valea Călugărească, ingi
neri agronomi și președinți din gos
podării agricole colective.

La consfătuire s-a relevat că 
ultimii ani, în regiunea Ploiești, 
fost puse în valoare circa 2 800 
terenuri supuse eroziunii care 
fost plantate cu vii.

Participanții au stabilit o serie 
măsuri privind îmbunătățirea acti
vității de amenajare a terenurilor în 
pantă și popularizarea experienței 
bune de pînă acum.

în 
au 
ha 
au

de

Noi aparate 
instrumente medicale 

primele luni ale acestui an
și

In
unitățile sanitare din țară au fost 
dotate în continuare cu un mare nu
măr de aparate și instrumente me
dicale moderne realizate de industria 
noastră.

Printre acestea se numără insta
lații dentare complete și microscoa- 
pe de laborator executate de Indus
tria Optică Romînă, aparate pentru 
măsurat tensiunea arterială,-, oxige- 
nometre, folosite la purificarea ae
rului în sălile de operații, fotolii 
speciale pentru cabinete dentare și 
O.R.L., reflectoare pentru cabinete 
medicale. Totodată, s-a mai fabricat 
și o serie de noi instrumente clin 
material plastic, necesare în trata
mente și în laboratoarele de radio- 
microfotografie, de către Industria 
tehnică medicală și Uzinele de me
canică fină.

crările în cîmp nu începuseră încă. 
„Nu sînt condiții — susținea pre
ședintele gospodăriei, tov. Alexandru 
Mușat. Trebuie să mai așteptăm, 
căci pămîntul e înghețat în adînci- 
me". Mergînd pe cîmp însă, îm
preună cu tov. ing. Horia Simota de 
la stațiunea experimentală Dobro
gea, participant la raid, președintele 
s-a convins că pe suprafețe întinse 
terenul era zvîntat și se putea trece 
la pregătirea lui.

Sprijin concret unităților
agricole

Rezultatelê bune obținute de cele 
mai multe gospodării în pregătirea 
campaniei agricole de primăvară au 
la bază și munca politică și organi
zatorică desfășurată de comitetele 
raionale de partid și consiliile agri
cole, ajutorul acordat organizațiilor 
de partid, consiliilor de conducere și 
specialiștilor pentru rezolvarea pro
blemelor legate de aprovizionarea 
cu semințe, organizarea muncii co
lectiviștilor și mecanizatorilor etc.

Comitetul raional de partid Bîrlad 
a convocat o plenară a activului său, 
la care au participat și președinții si 
inginerii agronomi din gospodăriile 
colective, directori de S.M.T. și 
G.A.S. în cadrul plenarei s-au dis
cutat amănunțit măsurile ce trebuie 
luate pentru începerea la timp a în- 
sămînțărilor și desfășurarea lor în 
cele mai bune condiții. Planul des
fășurării campaniei agricole este 
concret, arătînd volumul de lucrări 
ce trebuie făcut zilnic, forțele care 
trebuie antrenate pentru aceasta. Ți- 
nîndu-se seama că unele suprafețe 
de teren n-au fost arate din toamnă

★

în zilele în care s-a desfășurat rai
dul, din cauza ploii, doar in puține 
locuri se putea lucra în cîmp. Timpul 
se îmbunătățește însă și cu fiecare 
zi ce trece, pe suprafețe tot mai în
tinse se poate trece cu toate for
țele la pregătirea terenului și la 
semănat. Ținînd seama de volumul 
mare de lucrări ce trebuie exe
cutate într-un timp scurt, e nece
sar ca în fiecare gospodărie munca 
să se organizeze temeinic, toate pre
gătirile să fie terminate grabnic.

Pe baza cunoașterii situației con
crete din fiecare unitate, organele 
regionale și raionale de partid, con
siliile agricole trebuie să acorde tot 
sprijinul consiliilor de conducere, 
organizațiilor de partid și specialiș
tilor din gospodăriile colective, pen
tru organizarea temeinică a campa
niei agricole, pînă la ultimul amă
nunt, in vederea desfășurării ei in 
cele mai bune condiții.

Produsele din mase plastice au o tot mai largă utilizare 
în industrie și în confecționarea bunurilor de larg consum, 
bucurindu-se de o apreciere unanimă. „Marca fabricii” 
multor întreprinderi care produc obiecte din mase plastice 
este bine cunoscută șl căutată de consumatori. Printre 
acestea se numără și cea a Întreprinderii industriale de 
stat pentru mase plastice din Oradea.

ÎN EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT

„A 30-a aniversare 
a eroicelor lupêe 

din februarie 1933"
Cuvîntarea rostită de tovarășul 

Chivu Stoica la adunarea solem
nă cu prilejul aniversării eroice
lor lupte ale muncitorilor cefe
riști și petroliști.

(15 -februarie 1963).

„BAZELE ETICII MARXISTE“

Volumul lui A. F. Șișkin, tradus din 
limba rusă, cuprinde o expunere 
sistematică a teoriei moralei comu
niste. In lucrare se acordă o aten
ție specială codului moral al omu
lui societății comuniste. Totodată, 
autorul face considerații asupra 
dezvoltării doctrinelor morale și 
combate teoriile etice burgheze con
temporane.

Scrisă accesibil, lucrarea se adre
sează unui cerc larg de cititori și 
constituie un ajutor însemnat pen
tru cei care studiază problemele 
eticii.

„MÎNDRA SPANIE"
Participantă activă la lupta 

porului spaniol 
regim franchist, 
Mora, autoarea 
limba franceză, 
momente importante 
lupte exprimîndu-și 
victoria cauzei poporului spaniol.

po- 
împotriva odiosului 
Constancia de la 

cărții, traduse din 
evocă o serie de 

ale acestei 
încrederea în

lu-

din cauza timpului neprielnic, în 
plan ' se prevede concentrarea efor
tului, din primele zile bune de 
lucru spre executarea acestor 
crări și a însămînțării culturilor din 
prima epocă. Planul prevede, de 
asemenea, ca gospodăriile colective 
să folosească din plin și atelajele 
proprii. între gospodării vecine s-a 
organizat întrajutorarea cu diferite 
mijloace de lucru spre a se putea 
executa la timp muncile agricole.

Asemenea acțiuni au fost între
prinse și în alte raioane de orga
nele locale de pârtia' și consiliile a- 
gricole. Dar, așa cum s-a văzut în 
unele locuri în pregătirea și desfă
șurarea campaniei agricole se mani
festă o serie de deficiențe care arată 
că organele locale respective nu au a- 
cordat atenția cuvenită acestor pro
bleme. în loc să-i sprijine pe unii 
președinți de G.A.C., care i s-au a- 
dresat în legătură cu asigurarea se
mințelor, tov. Ilie Mitrache, preșe
dintele Consiliului agricol raional 
Hîrșova, i-a sfătuit să se descurce „la 
fața locului“. Dar faptul că în unele 
gospodării nu s-au asigurat 
semințele necesare arată că 
ședinții respectivi nu s-au putut 
descurca.

în unele raioane nu se cunoaște 
cum stau gospodăriile cu pregătirea 
campaniei agricole. Din această cau
ză nici nu se pot lua măsurile cuve
nite pentru înlăturarea lipsurilor 
existente. La Consiliul agricol raio
nal Lehliu, de exemplu, tehnicianul 
Petre Tudor nu știe ce cantități de 
semințe există în gospodării, ce se
mințe mai trebuie procurate și de 
către care unități, deși 
cadrul consiliului, de 
b Iernă.

încă 
pre-

răspunde, în 
această pro-

trebuie acor-
In

•k
O deosebită atenție 

dată muncii mecanizatorilor, 
timpul cel mai scurt, tractoarele și 
celelalte mașini agricole trebuie să 
ajungă in gospodării, mecanizatorii 
să cunoască precis unde și ce lucrări 
au de executat.

Sînt create toate condițiile ca a- 
nul acesta să se folosească semințe 
din soiuri și hibrizi care dau pro
ducții mari. Dar acestea trebuie să 
ajungă la timp în gospodării, să fie 
bine verificate și condiționate înain
te de semănat.

Pregătindu-se temeinic tot ceea ce 
este necesar, pentru buna desfășura
re a campaniei, organizîndu-se bine 
munca în fiecare gospodărie colecti
vă, lucrările agricole vor putea fi 
executate la timp și la un înalt nivel 
agrotehnic, aceasta fiind condiția 
hotărîtoare pentru obținerea de re
colte bogate în acest an.

îî-Partidul conducătorul nostru iubit*4

înțelesul i 
cititori — 

conducătorul

unor cercuri

CONDUCĂTORUL NOSTRU 
! 'UÏ55T ;

broșură — 
organizat și 
șir de mari 
muncitorești,

După broșura „Republica Popu
lară Romînă“, Editura politică pu
blică o nouă broșură, menită să 
prezinte probleme de mare însem
nătate, pe 
largi de 
„Partidul 
nostru iubit". Prima par- ? 
te a lucrării, semnată 
de Ion Mărgineanu, este 
consacrată luptei P.C.R. 
în condițiile atît de vi
trege ale ilegalității. 
Cînd peste țară plutea 
negura asupririi, cînd 
mizeria în care trăiau 
oamenii muncii se adîn- 
cea tot mai mult — se 
arată tn 
partidul a 
condus un 
acțiuni 
mari bătălii de clasă, 
îndreptate împotriva exploatării și 
asupririi, pentru eliberarea socială 
și națională a oamenilor muncii, 
pentru pace și socialism.

După ce descrie rolul partidului 
în organizarea și conducerea insu
recției armate, începute la 23 Au
gust 1944, lucrarea prezintă partidul 
ca forță conducătoare în R. P. Ro- 
rnînă, ca organizator și însuflețitor

Culegerea de scrieri social-politice 
ale lui George Bariț (1812—1833) a 
fost editată cu ocazia împlinirii a 
150 de ani de la nașterea acestui 
luptător înaintat pentru drepturile 
poporului, fruntaș de seamă al re
voluției de la 1848, strălucit om de 
cultură, întemeietor al presei romî- 
nești din Transilvania.

Volumul cuprinde un studiu intro-

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Opera ți Balet al 

P. Romîrçe: Maeștrii cintăreți — (orele ... . ... .... npej.Qjg. |j,nțpnia-
Teatru!

(Sala 
Tea- 
('od.

R.
19). Teatrul de stat do operetă: Ko 
rie — (orele 19,30) Teatrul Național 
„I. L. Caragiaîe" (Sala Comedia). Cercul 
de cretă caucazian — (orele 18.30). (Sala 
Studio): Mașina de scris — (orele 10.20). 
Teatrul „C. 1. Nottara" (Sala Măgheru): 
Frații Karamazov — (orele 19.30). ~ '
Studio): Băieții veseli — (orele 20) 
trul „Lucia Șturdza Bulanä.-a" 
Schitu Măgureanu hr. 1): Cezar și Cleo 
patra — (orele 19.30). (Sala Studio): Moar
tea unui comis voiajor - (orele 19.30). 
Teatrpl pentru tineret și copil (Sala C. 
Miile): De Pretore Vincenzo — (oreie 20). 
(Sala Libertalea): Misterul cizmei — (o- 
rele 16). Teatrul muncitoresc C.F.R.-Gin- 
lcști: Hoții și vardișții — (orele 19.30). 
Teatrul Evreiesc de stat: Opera de trei 
parale — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase” (Sala Savoy): Ca la 
revistă — (orele 20) (Sala Victoriei): O- 
colul pămîntului in 30 de melodii — (o- 
rele 20). Ansamblul de cîntece și dansuri 
ai C.C.S.; Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Orfeu)- Micul 
Muc — (orele 16). (Sala Academiei): Că
luțul cocoșat — (orele 16). Circul de stat: 
Spectacol prezentat de circul „Slavia" 
din Fraga — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : O călătorie spre 
centrul pămîntului — cinemascop (am 
bele serii): Patria (9.30; 12,15, 15: 18; 21) 
București (9: 12; 15; 18: 21). G. Coșbuc
(10: 14,- 17; 20). Ștefan cel Mare (ceria 
Ta — 10; 12; 15: 17; 19; 21), 1 Mai (se
ria a Ii-a - 9,45; 11,45; 14: 16,15; 16.30:
.20,45). Vacanță la. mare — cinemascop : 
Republica (9,15; 19,45; 12.15: 13,45: 15.45:
17,30; 19,30; 21,15), Gh. Doja (9; 10,45; 12,30: 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30), Alex. Sabla (9, 
10,45; 12,30; 14,15: 16; 17,45; 19,30; 21.15). 
Riul șl moartea: rulează la cinematogra
ful Magheru (10; 12: 15; 17; 19; 21). Po
vestea unei nopți stranii: rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (16,30; 18,30: 
20,30), Grivița (15,30; 18; 20,30). Bunica 
Sabella: rulează la cinematografele I. C. 
Frimu (5,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15) 
8 Martie (11; 14; 16,15; 13,30; 20,45), Gri
vița (10; 12), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 19,45; 
21), 30 Decembrie (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Dosarul furat: Elena Pavel (10; 12; 14: 
16; 18,30; 20,45), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Festival Chaplin: Tineretului (9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,30; 21), înfrățirea între po
poare (10,30; 15.30; 17,45; 20,15), 23 Au
gust (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21.15). Lu
ceafărul (15,30; 18; 20,30). Balada husari
lor: Victoria (10; 12.15; 14,30; 16.45; 19; 
21,15). Camelia: Central (9.45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Alex. Popov (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Kașmir — cinema
scop : Lumina (rulează în continuare de 
la orele 9,45 pînă la orele 15, după-a- 

al tuturor victoriilor obținute de po
porul nostru în măreața operă de 
construire a socialismului. în bro
șură este zugrăvit tabloul vieții noi 
de pe meleagurile patriei și se sub

liniază că toate aceste 
realizări sînt iodul poli, 
ticii partidului, care se 
călăuzește neabătut în 
întreaga sa activitate de 
învățătura marxist-le- 
ninistă.

Broșura îi prezintă pe 
comuniști în fruntea lup
tei pentru înflorirea pa
triei, înfățișează diep- 
turile și îndatoririle 
membrilor .de . partid, 
subliniază marea răs
pundere ce revine co
muniștilor pentru înaltul 
titlu de membru de 
partid.

în capitolul „Care este forma de 
organizare a P.M.R.' sînt prezentate 
principiile organizatorice și forma 
de organizare a partidului și se a- 
rată organele lui conducătoare.

Scrisă într-un stil viu, accesibil 
maselor largi de cititori, broșura a- 
jută oamenii muncii să cunoască 
mai bine lupta partidului nostru te
lurile politicii sale.

GH. C.

ductiv despre viața și activitatea lui 
George Bariț semnat de Victor Clie- 
reșteșiu, Camil Mureșan și George 
Em. Marica, și o bogată antologie a 
scrierilor sale social-politice. Cartea 
aduce o contribuție de seamă la cu
noașterea multilaterală a vieții v, 
activității lui George Bant, la înțe
legerea unor momente importante 
din istoria patriei noastre.

miază 16.45: 
cial pentru 
10). Cîînele 
brie (11.30.
13.15 20.30)
Program ele filme documentare ........ ...
în continuare de Ia orele 10 pînă ia orele 
21 la cinematograful Timpuri ■ Noi Ma
rile speranțe : rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (11. 15 45.- 13.15: 20.45). 
Numai o glumă: Cultural (15. 17; 19; 21). 
Fecioara ; rulează la cinematografele 
C-tin David (16. 18.15: 20.30) Munca (15 
17; 19: 21). Omul amflble: rulează la ci
nematograful V. P.oaltă (10,- 12; 14.30. 16.10. 
10.30. 20,30). Marile familii: Unirea (15. 
18; 20). Șapte dădace; Flacăra (16. 18.15. 
20,30), Moșiloi (15. 17. 19, 21) Drumul 
Serii (16; 13; 20) Misterul celor doi domni 
„N”: rulează la cinematograful T. via- 
dimirescu (15: 17; 19. 20,45). Divorț. Italian: 
Popular (14 15: 16.30. 18 45; 21). Tinerii: 
16 Februarie (15; 17. 19; șt). Din Argen
tina în Mexic: M Eminescu (15; 17; 19: 
21). Inelele gloriei, rulează la cinema
tograful Ilie Plntilte (16. 18; 20) Alo !... 
Ați greșit numărul, volga (10; 12; 15 > 
17; 19; 21). Revista dș In miezul nopții
— cinemascop: Libeității (9.15; 11,30;
13.45: 16; 18 30; 70.45) Partea ta d» vină: 
rulează la cinematografii) G B ,'ovla 
(15.30: 18; 20.15). Cinci oameni la drum: 
rulează la cinematograful Oiga Boricic 
(15,30; 13: 20,30) Lupcnl 29 — cinemascop 
(ambele serii); B Delavrancea (16; 18.45).

TELEVIZIUNE: Orele 17.00 - Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins- Telejurnalul săptămînii Din 
experiența Uzinei de pompe și mașini 
agricole în Introducerea tehnicii noi O 
vizită la Școala tehnică de arhitectură 
și construcții Oameni obisnuiți Neuita
tul Makarenko. Muzică distractivă. 19.00
— Emisiunea pentru sate. Tn încheiere: 
Sfaturi pentru telespectatori Buletin de 
știri.

18.45; 20 30) Program spe- 
copii . 13 septembrie (orele 
sălbatic Dingo: 13 Sentem- 
16,30. 18,30. 20.30). Artă (16; 
Aurel Viajcu (15: 17: 19: 21) 

rulează

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probahil pentru zilele de 21 22 

și 23 martie. Tn țară : Duză o ineîlzTe tre
cătoare. vremea se răcește ușor, înce- 
pînd din nord-estul tării. Cer temporar 
noros. Local vor cădea precipitații. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura sta
ționară la început apoi în scădere u- 
șoară. Minimele voi fi cuprinse intre 2 
grade și minus 8 grade local mai cobo- 
rîte în nordul țării, iar maximele între 
zero și 10 grade. In București: După o 
încălzire trecătoare, vremea se răcește. 
Cer schimbător, vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura staționară la început, 
apoi în scădere ușoară.
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Lucrările sesiunii adunării generale 

a Academiei R- P. Romine
Marți au continuat lucrările se

siunii adunării generale a Academiei 
R. P. Romîne.

La discuțiile asupra raportului de 
activitate al Academiei și a proiec
tului planului de cercetări științifice 
pe anul 1963 au luat cuvîntul acade
micienii: Șt. S. Nicolau. Horia 
Hulubei, C. D. Nenițescu, Elie Ca- 
rafoli, Gh. Ionescu-Șișești, Alexan

dru Codarcea, Gr. Moisil, I. S. 
Gheorghiu, C. I. Gulian, Vasile 
Mîrza, Emil Condurachi; Remus 
Răduleț, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, acad. 
Grigore Benetato și Traian Gheor
ghiu, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

INFORMAȚII
La Ateneul R. P. Romine a avut loc 

marți seara un concert festiv cu prilejul 
împlinirii a 75 de ani de la inaugurarea 
sălii Ateneului. Scriitorul Ion Marin Sa- 
doveanu a evocat împrejurările in care a 
fost clădit Ateneul, prin contribuția be
nevolă a poporului, la inițiativa omului de 
cultură C. Exarcu. Vorbitorul a arătat că 
guvernul burghezo-moșieresc din acea 
vreme, indiferent fată de ridicarea cultu
rală a maselor, nu a acordat nici un 
sprijin construcției acestei clădiri.

(Agerpres)

Primele zile de primăvară 
în Clșmigiu.

(Foto : Gh. Vințilă)

De la I. T. B.

Din cauza lucrărilor de pavaj ce se 
execută pe strada Căderea Bastiliei, în- 
cepînd din ziua de 20 martie a-c. autobu
zele traseului 31 vor circula deviat în 
ambele sensuri de la Piața Dorobanți pe 
calea Dorobanți, strada Valerian Kuibî- 
șev, iar apoi din bulevardul Magheru își 
vor urma traseul obișnuit.

Condamnăm cu tărie 
samavolniciile comise în Irak!

Mitingul de protest al studenților străini care învață în țara noastră
Marți după-amiază a avut loc, în 

aula Facultății de științe juridice din 
Capitală, un miting de protest al 
studenților străini care învață în 
țara noastră, împotriva represiuni
lor sîngeroase la care sînt supuse 
elementele democratice din Irak.

La propunerea studentului irakian 
Rașid Jabir, care a deschis mitingul, 
asistenta a păstrat un moment de 
reculegere în memoria victimelor 
acțiunilor samavolnice săvîrșite în 
Irak.

Primul a luat cuvîntul studentul 
irakian Beni al Huri, care a spus 
între altele : Opinia publică progre
sistă este profund revoltată de cri
mele care au loc în Irak. Unde este 
democrația, cînd numărul mortilor a 
depășit 10 000 de oameni ? Unde este 
libertatea, cînd mii de oameni iubi
tori de libertate sînt în închisori și 
lagăre de concentrare ? Și unde este 
lupta pentru pace și lupta antiimpe- 
rialistă, cînd printre miile de morți 
se află atît de multi înflăcărați 
partizani ai păcii, cunoscuți în lu
mea întreagă ?

Studentul romîn Virgil Petrișor a 
spus : Nimeni nu va putea în
temnița ideile înaintate și nici 
stăvili, cu ajutorul tunurilor și 
tancurilor, lupta hotărîtă a maselor 
populare.

In cuvîntul său, studentul Ernst 
Schoenenburg din R. D. Germană a 
arătat : Aceste fapte rușinoase nu 
ajută cu nimic poporul irakian, ci. 
bucură numai pe imperialiști și pe 
alți dușmani ai Irakului.

Poporul irakian nu este singur — 
a spus studentul cubanez Argudin 
Florencio, dușmanii săi sînt și ai 
noștri, este și a noastră cauza sa.

Studentul sirian Assem Khedraki a 
subliniat, printre altele: Fiecare om 
cinstit își îndreaptă privirile spre 
Irak, unde se comit crime din cele 
mai groaznice. Aceste nelegiuiri sînt 
o încălcare a principiilor drepturilor 
omului.

Și în Siria, în condițiile stării ex
cepționale de după lovitura de stat, 
elemente patriotice, cărora le este 
scumpă cauza libertății și democra
ției, sînt arestate.

Am primit cu o adîncă mîhnire și 
indignare știrile despre executarea 
patrioților irakieni care au luptat cu 
abnegație împotriva imperialismului 
și pentru eliberarea patriei lor, a a- 
rătat studentul japonez Ațuși Naono. 
Nici un om cinstit nu poate rămîne 
indiferent față de crimele sîngeroa
se care se comit astăzi în patria 
prietenilor noștri, colegii irakieni.

Ho Tî Trie, student din R. D. Viet
nam, a spus : Sîntem ferm convinși 
că nici un fel de represiuni nu vor 
putea îngenunchea eroicul popor ira
kian, care luptă pentru pace și de
mocrație.

De la această tribună, a spus prin
tre altele aspirantul Amalendu Bi- 
kash Guha din India, protestăm îm
potriva crimelor comise și cerem să 
li se pună capăt imediat.

Luînd cuvîntul, Luis Simon Cesîn, 
student din Venezuela, a spus : Con- 
știenți de cauza justă pentru care 
luptă poporul irakian și pentru care 
luptă și azi poporul nostru, ridicăm 
energic glasul de protest și condam
năm acțiunea criminală la care este 
supus azi acest popor curajos.

Epoca noastră, a spus studentul 
sudanez Osman Sorkati, este incom
patibilă cu regimurile retrograde, cu 
crimele împotriva popoarelor.

Mitinguri în întreprinderi și instituții
în mai multe orașe din țară, oa

meni ai muncii din marile între
prinderi industriale, instituții de 
cultură, studenți, întruniți în mitin
guri, au protestat față de teroarea 
dezlănțuită în Irak împotriva forțe
lor patriotice și democratice.

★
Vestea asasinării a numeroși pa- 

trioți, luptători activi pentru pace și 
democrație, a zguduit întreaga lume, 
trezind mînia și protestul tuturor 
oamenilor cinstiți, a arătat în cuvîn
tul său strungarul Ștefan Radules
cu, la mitingul de la UZINA „ELEC- 
TROPUTERE" DIN CRAIOVA. în 
numele colectivului uzinei, el a ex
primat protestul hotărît față de cri
mele săvîrșite.

în cuvinte pline de mînie, parti- 
cipanții la mitingul de la UZINELE 
TEXTILE „30 DECEMBRIE“ DIN 
ARAD au înfierat acțiunile crimi
nale din Irak. „Te cutremuri de 
mînie cînd afli că tot mai mulți 
oameni cinstiți devin victimele te
rorii sîngeroase desfășurate împo

triva acelor forțe care au luptat și 
luptă pentru adevărata independen
ță a Irakului, a spus în cuvîntul său 
ing. Elena Pugna, de la secția fini
saj. Cerem încetarea imediată a a- 
cestor fărădelegi și ne exprimăm 
deplina solidaritate cu poporul ira
kian iubitor de libertate.

Exprimînd profunda indignare 
față de acțiunile săvîrșite în Irak 
împotriva comuniștilor, democrați
lor și a altor patrioți, prof. univ. 
Dumitru Berlescu, prorector al U- 
NIVERSITĂȚII „AL. I. CUZA” DIN 
IAȘI, unul din numeroșii vorbitori 
la mitingul cadrelor didactice și stu
denților din localitate, a spus, prin
tre altele : „Sîntem din toată inima 
alături de luptătorii pentru libertate 
din Irak“.

★
Participant la mitinguri au adop

tat moțiuni în care condamnă cu tă
rie fărădelegile săvîrșite în Irak, ce- 
rînd să li se pună capăt neîntîrziat.

(Agerpres)

Corespondentă din Praga

S66„Cursa Păcii“-
A spune despre competijia interna

țională c'clistă „Cursa Păcii" că se 
bucură de un prestigiu unanim recu
noscui, înseamnă a folosi o expresie 
comună. La ea participă doar, în fiecare 
an, cei mai buni cicliști amatori din în
treaga Europă. Numeroși dintre cei ce 
s-au aflat adeseori pe primele locuri 
în această cursă au obfinut titluri de 
campioni mondiali sau olimpici. Este de 
ajuns să-i numim pe Eckstein și Schur 
— reprezenlanji ai R. D. Germane, sau 
pe Kapitonov — cunoscutul ciclist 
sovietic. Pentru alergătorii din țările 
vest-europene. buna clasificare în 
„Cursa Păcii“ con
stituie o excelentă 
carte de vizită.

De aceea, și anul 
acesta redacțiile 
ziarelor „Rude Prâ- 
vo“, „Neues Deut
schland" și „Try- 
buna Ludu" în co
laborare cu fede
rațiile de ciclism 
din R. S. Ceho
slovacă, R. P. Po
lonă și R. D. Ger
mană, pregătesc 
competijia cu multă 
afenfie. Față de 
trecut, se vor in
troduce unele mo
dificări, cea 
importantă 
schimbarea datei startului. Toate edi
țiile de pînă acum au începui la 2 
mai. Participanții erau însoțiți, în pri
mele etape, de timp rece, nefavorabil. 
In afară de aceasta, iarna grea din ul- 
•imele luni a împiedica1 majoritatea 
echipelor să-și realizeze planul de pre
gătire pentru această competiție, cea 
mai mare competiție de amatori din 
lume. în consecință, organizatorii au 
hotărît să amîne startul pentru ziua do 
9 mai. Prima etapă — pornind din 
Praga, în jurul capitalei R. S. Ceho
slovace — va avea un caracter festiv. 
9 mai este ziua cînd poporul ceho
slovac sărbătorește aniversarea eliberă
rii sale de către armata sovietică.

Startul în cea de-a XVI-a édifié a 
„Cursei Păcii“ se va da de pe stadio
nul Strachov din Praga — stadionul 
Spartachiadei. Capacitatea „Skachovu- 
lui" este de peste 200 000 de specta
tori. După ce concurenții vor porni în 
întrecere, pe imensul stadion vor avea 
loc concursuri de motociclism, foarte 
interesante și mult îndrăgite de ceho
slovaci. Mai întîi va avea loc un con
curs international pe teren accidentat, 
la care motocicliștii vor trebui să efec
tueze salturi peste bariere de lemn, să 
învingă straturi adînci de nisip etc. în 
afară de aceasta, se prevede un con
curs de viteză pe teren neaccidentat. 
După acest program, cicliștii — care 
între timp străbat peste 100 km — se 
vor întoarce pe stadion, la capătul 
prime' etape. A doua zi, caravana ci- 
ctistă va porni mai deoarte...

ediția a XVI-a
Stadionul 

„23 August“ 
azi, ora 16

Selecționata olimpică a Ungare— 
Rapid București

mai 
fiind

15 etape — 2 559 km
Etapa l-a Circuit în lurul orașului 

Praga (117 km) ; etapa a ll-a Praga- 
Brno (220 km) : etapa a lll-a Brno- 
Bratislava, (contratimp pe echipe, 138 
km) ; etapa a (V-a Bratislava-Banskà 
Bystrica (201 km) ; etapa a V-a Zvo- 
len-Kosice (221 km) ; 
Presov-Rzeszöw (185 
VH-a Circuli în jurul 
km| ; etapa a VUI-a 
(220 km) ; etapa a IX-a Toriin-Poznan 
(144 km) ; etapa a X-a Poznan-Zieiena 
Gôra (121 km) ; etapa a Xl-a Zielena 
Gôra-Gôrlitz (172 km) ; etapa a XH-a 
Bautzen-Drésden (contratimp indivi
dual, 57 km| ; etapa a XIII-« Dresden- 
Erfurt (239 km) ; etapa a XlV-a 
furt-Magdeburg (207 km) ; etapa 
XV-a Magdeburg-Berlin (182 km).

Sfîrșitul lunii februarie a fost terme
nul pentru primirea confirmărilor de 
participare. Numărul echipelor invitate 
se ridică la 20. Pînă în prezent, startul 
de la Praga este confirmat de 15 repre
zentative. Numerele de start nu vor fi 
date, anul acesta, în ordinea alfabetică, 
c; în ordinea sosirii confirmărilor. Și-au 
anunța! participarea următoarele echi
pe: Anglia (cu 6 cicliști, numere de 
start 1—6), Austria (7—12), Belgia (13— 
18), R. S. Cehoslovacă (19—24), Roniî- 
nia (25—30), Ungaria (31—36), Iugo
slavia (37—42), R. D. Germană (43—48), 
Norvegia (49—54), Polonia 

Finlanda 
U.R.S.S.
Danemarca 
Franța (79—84), Ma
roc (85—90). Ca și 
în anul trecut, și-a 
anunțat participarea 
un concurent din 
Liban : Terek About 
Zabah.

Organizatorii vor 
saluta, probabil, la 
start, și reprezenta
tiva Australiei, care 
participă în primă
vara aceasta la cî- 
feva concursuri in 
Anglia. Ea și-a ma
nifestat interesul 
pentru „Cursa Pă
cii", astfel îneît zi
lele »recufe I s-a tri

mis invitație. Desigur, că vor fi pre- 
zenfi și cicliștii din Bulgaria, Italia, O- 
landa, Elveția, care pînă acum n-au 
trimis confirmările.

„Cursa Păcii“ Praga—Varșovia—Ber
lin se va desfășura în 15 etape, pe 
distanța totală de 2 559 km, traseul din 
acesf an fiind cel mai lung din istoria 
marii întreceri sportive. După etapele a 
V-a (la Kosice) și a X-a (la Zielena 
GOra), 
parcurs, vor avea loc și cîteva trans- 
bordări, cu trenuri sau autobuze spe
ciale : între Banskâ Bystrica — Zvolen, 
Kosice — Presov, Rzeszow — Varșovia, 
Görlitz—Bautzen.

„Cursa Păcii“ se bucură de aprecie
rea participanților, nu numai pentru 
înaltul nivel tehnic ce-l are, ci și pen
tru atmosfera prietenească în care se 
desfășoară pa întregul traseu. Și anul 
acesta orașele-capăl de etapă vor 
concura pentru cea ma! frumoasă 
pavoazare, pentru primirea călduroasă 
a concurenților, care vor locui în cele 
mai bune hoteluri ; copiii din școlile 
cehoslovace au șl început un concurs 
pentru casa, strada și șoseaua cea mai 
frumos pavoazată.

Ș' această a XVI-a trecere în revistă 
a celor mai buni cicliști amatori va 
propaga desigur năzuința nobilă spre 
conviețuire casnică și orlnfenie între 
popoare.

ZDENEK PAULU 
secretarul comitetului de organizare 
a „Cursei Păcii” — ediția a XVI-a

etapa a Vl-a 
km) ; etapa a 
Varșoviei (135 
Varșovia-Toriin

Er-
a

T E l E G R AM E EXTER N E
Marea grevă a minerilor francezi continuă 

Noi manifestări de solidaritate cu greviștii 
în Franfa și străinătate

PARIS 19 (Agerpres). — Marea 
grevă a minerilor francezi începută 
la 1 martie continuă. „Minerii pri
mesc noi dovezi de sprijin din partea 
maselor populare” — scrie agenția 
Associated Press.

La chemarea organizațiilor sindi
cale — Confederația Generală a 
Muncii, Confederația franceză a oa
menilor muncij creștini și „Force 
Ouvrière” — 50 000 de muncitori și 
funcționari .din departamentul Loire 
au declarat la 18 martie grevă în 
semn de solidaritate cu minerii și în 
sprijinul revendicărilor privind îm
bunătățirea situației lor materiale.

La Saint-Etienne, vechi centru in
dustrial, a avut loc un miting la care 
au participat 30 000 de persoane, 
precum și o demonstrație a oameni
lor muncii în sprijinul minerilor.

Solidari cu lupta justă a mineri
lor greviști s-au declarat și funcțio
narii consiliului municipal al ora
șului Paris, care au oferit fondului 
de ajutorare a greviștilor și fami
liilor lor suma de 25 000 de franci. 
De asemenea, locuitorii orașului 
Nancy au donat pentru greviști 
70 000 de franci. Sume însemnate de 
bani au fost colectate și în depar
tamentele Hérault și Loire. Pe a- 
dresa Federației minerilor, afiliată la 
Confederația Generală a Muncii, 
s-au primit în ziua de 18 martie 
600 000 de franci.

în după-amiaza zilei de 19 martie, 
3 000 de mineri din Provence (pro- 
vinoie de sud a Franței) au început 
un „Marș spre Marsilia”.

în fruntea coloanei care s-a în
tins pe un kilometru, formată din 
autobuze, autoturisme și camioane,

se aflau conducătorii sindicatelor 
minerilor, primarii, consilierii mu
nicipali, reprezentanți ai organiza
țiilor politice și obștești locale.

Agenția France Presse relatează 
că luni seara diverse sindicate ale 
oamenilor muncii au hotărît să de
clare noi greve în cursul următoare
lor zile. Astfel, personalul de la sol 
al companiei „Air-France“ a hotărît 
să întrerupă lucrul pentru patru ore 
la 19 martie. „Joi, arată agenția, va 
fi fără îndoială ziua celor mai im
portante mișcări revendicative din 
ultima vreme. Muncitorii metalur- 
giști și feroviari — în total peste 
600 000 de oameni — vor între
rupe din nou lucrul pe întreg 
cuprinsul Franței“. Totodată, mun
citorii de la centrul de exploatare a 
gazelor naturale din Lacq, care sînt 
în prezent parțial în grevă, au 
hotărît să întrerupă complet lucrul 
în cazul în care nu li se vor satis
face revendicările în următoarele 48 
de ore. La Lacq se captează jumă
tate din întreaga cantitate de gaze 
naturale consumată în Franța.

*
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — în 

semn de solidaritate cu minerii gre
viști din Franța, sindicatul marina
rilor și docherilor din Polonia a ho
tărît ca în porturile Poloniei să nu 
se efectueze încărcarea cărbunelui 
destinat pentru Franța.

★
BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — 

Conducerea „Mișcării pentru uni
tate și coordonare sindicală” a adre
sat Confederației Generale a Muncii 
din Franța un mesaj prin care ex
primă solidaritatea frățească a oa
menilor muncii argentinieni cu lupta 
eroică a minerilor francezi.

O iE IP R IE T IU T II D IE I!

Cu prilejul comemorării

LONDRA 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul comemorării a 80 de ani de 
la moartea lui Karl Marx, ministrul 
R. P. Romîne la Londra, Al. Lăză- 
reanu, însoțit de membri ai legației, 
a depus o coroană de flori la mor- 
mîntul lui Karl Marx din cimitirul 
Highgate.

Cresc rîndurile P. C. 
Francez

PARIS (Agerpres). In cursul acțiu
nii pentru preschimbarea carnetelor 
de partid, care are loc în fiecare an, 
în rîndurile Partidului Comunist 
Francez au intrat, potrivit datelor 
incomplete, aproximativ 24.000 noi 
membri, anunță ziarul „L’Humanité“. 
Au fost create 596 de noi celule de 
partid dintre care 214 celule la în
treprinderi industriale și 168 celule 
la sate.

Miting la Atena in apărarea k 
drepturilor democratice

ATENA. La 18 martie a avut loc 
la Atena un miting al intelectualilor 
greci în apărarea drepturilor demo
cratice ale poporului. Participanții 
la mitingul convocat de organizațiile 
scriitorilor, oamenilor de artă, oa
menilor de știință, inginerilor și teh
nicienilor, juriștilor, studenților, au 
protestat împotriva revizuirii consti
tuției plănuite de guvern și au de
clarat că sînt ferm hotărîți să obțină 
reinstaurarea libertăților democrati
ce în țară.

(55—60),
(61—66),
(67-72),
(73-78),

cicliștii gu zl de odihnă. Pe

'Astăzi, pe stadionul „23 August", 
cu începere de la ora 16, se dispută 
meciul internațional de fotbal dintre 
selecționata olimpică a R. P. Ungare 
și formația Rapid București. Evolu
ția speranțelor fotbalului maghiar 
suscită un viu interes printre amato
rii de sport din Capitală. Echipa 
care va reprezenta R. P. Ungară la 
turneul olimpic cuprinde pe cei mai 
talentați jucători tineri din cluburile 
de prima categorie. De altfel interul 
stingă al echipei, Komora, a fost 
solicitat să joace cu prima reprezen
tativă a R. P. Ungare în meciul cu 
Tara Galilor.

Deși recent alcătuită, selecționata 
olimpică și-a înscris în palmares cî
teva victorii de prestigiu, printre 
care 3—0 cu prima reprezentativă a 
R. P. Ungare, 6—1 cu Farul Con
stanța, 3—0 cu selecționata U.E.F.A. 
și recent 4—0 cu E.V.T.K. Budapesta,

Iată formațiile probabile :
R.P.U. : Gelei, Novâk, Marosi, Sze- 

pesi, palotai, Ihâsz, Molnăr, Nogrădi, 
Szini, Tuchinger, Dunai.

Rapid : Niculescu, Greavu, Motroc, 
Macri, Ștefănescu, Dan Coe, Năstu- 
rescu, Balint, Ionescu, Georgescu, 
Kraus.

CENTRU DE PROGNOZE 

GEOCHIMICE

La Moscova a fost înființat un 
trust unic în lume : trustul de prog
noze geochimice. Dezvoltarea impe
tuoasă a științei și tehnicii sovietice 
a permis geologilor să pună la punct 
metode precise de descoperire a ză
cămintelor minerale.

Pînă în prezent metodele geofizice 
se reduceau doar, în mare, la ana
liza probelor obținute de echipele 
plecate pe teren. în prezent se pune 
la punct noul sistem de cercetare a 
bogățiilor subsolului cu ajutorul 
prelucrării matematice a datelor 
despre diferitele zăcăminte. De pil
dă-, se adună toate materialele privi
toare la beriliu. Datele cifrate sînt 
programate mașinilor electronice de 
calcul, care aleg variantele optime 
pentru cercetările viitoare.

în activitatea sa, trustul aplică și 
metodele geo-botanice. (Se știe, de 
pildă, că în solurile cu un conținut 
bogat de zinc cresc viorelele, iar 
macul negru preferă solurile bogate 
în minereu de cupru).

VULCANI ÎN ERUPȚIE

La 18 martie, ca urmare a unei noi 
erupții a vulcanului Agung din 
insula Bali, regiuni întinse din Java 
de est au fost acoperite cu nori groși 
de cenușă. După cum transmite a- 
genția Associated Press, aeroportul

Surabaya, situat în Java de est, a 
trebuit să fie închis la 19 martie pe 
o perioadă neo'eterminată. Vulcanul 
Agung, care se află la o înălțime de 
3 141 metri, a început să erupă luna 
trecută după o perioadă îndelungată 
de inactivitate.

în dimineața zilei de 19 martie 
vulcanul Nagano din Japonia cen
trală a început să erupă aruneînd 
lavă și cenușă la o înălțime de 
aproximativ 1100 metri.

SPECIALIȘTI ÎN PROBLEMĂ...

La Londra a avut loc nu de mult 
o conferință a experților englezi în 
problemele transporturilor. In timpul 
lucrărilor conferinței 56 din cei 122 
de participanți au fost amendați 
pentru... încălcarea regulilor de cir
culație pe străzi.

OBLIGAT SĂ-ȘI PĂRĂSEASCĂ 

ORAȘUL NATAL

Datorită șicanelor puse la cale de 
elemente naziste, medicul vest-german 
Elmar Hederich din Würzburg inten
ționează să-și părăsească orașul natal 
— relatează ziarul vest-german „Die 
Welt". Persecuțiile împotriva lui au 
început acum cîfiva ani, cînd în timpul 
unu! proces civil, inifiat de Hederich, 
a tost demascat trecutul nazist al unor 
persoane cunoscute în acest oraș.

Ce se petrece 
in temnițele salazariste

LONDRA 19 (Agerpres). — în ul
timul număr al „Buletinului portu
ghez și colonial”, organ de presă al 
emigranților portughezi, care se edi
tează la Londra, a fost publicat un 
artiool despre situația deținuților 
politici, care se află de mult timp 
în închisorile salazariste.

în închisorile din Portugalia, ee 
spune în articol, zac în condiții deo
sebit de grele sute de deținuți po
litici. Activisitul sindical Manuel 
Rodrigues da Silva se află în închi
soare de 23 de ani, el este foarte 
grav bolnav. Un alt lider sindical, 
Jose Vitotiano, se află în închisoa
re de 12 ani.

Viața acestor oameni, a căror sin
gură crimă este aceea că au luptat 
pentru drepturile democratice ale 
poporului lor, se află în primejdie, 
Buletinul menționează multe alte 
nume ale deținuților care se află în 
închisori. Printre ele se află numele 
a multor femei. în articol se scrie 
despre tratamentul brutal la care 
sînt supuși deținuții de către auto
ritățile închisorilor.

Autorii articolului îndeamnă „să 
se desfășoare pe larg o campanie 
pentru amnistierea deținuților poli
tici portughezi”.

în cîteva rîndixpi
Marti dimineața a plecat tn Danemar

ca echipa masculină de handbal Dinamo 
București, care va întîlni joi în orașul 
Aarhus formația Skovbakken într-un 
meci contlnd pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni”. Au făcut deplasa
rea (cu excepția lui Ivănescu, accidentat) 
toti jucătorii echipei, în frunte cu Redl, 
Moser, Bădutescu, Hnat, Covaci, Ristoiu.

Returul acestei întîlniri va avea loc la 
28 martie la București. învingătoarea va 
juca în finală la Paris cu echipa Dukla- 
Praga, care a eliminat pe F.A. Göppin
gen.

*
în cadrul sferturilor de finală ale „Cu

pei campionilor europeni” la baschet fe
minin s-au întîlnit la Praga echipele Slo
van Orbis și Benfica-Lisabona. Au Învins

Regulamentul este clar
„în incinta terenurilor de sport 

n-au acces decît sportivii anga
jați în întrecere, antrenorii lor și 
arbitrii”. Prevederea este aplica
bilă, firește, și competițiilor de 
rugbi. Iată însă că la meciul Glo
ria—Dinamo, disputat zilele tre
cute pe stadionul Gloria, organi
zatorii au neglijat acest lucru. 
Numeroși spectatori au intrat pe 
poarta larg deschisă a terenului 
și s-au postat în imediata apro
piere a tușei. De mai multe ori 
acești spectatori — în majoritate 
suporteri ai echipei gazdă — au 
adresat injurii unor jucători și 
arbitri, au împiedicat buna des
fășurare a meciului.

Dacă administrațiile stadioa
nelor au uitat sau nu vor să țină 
seamă de un lucru elementar în 
ce privește asigurarea ordinii pe 
terenurile de sport, este de dato
ria federației de specialitate să 
intervină.

baschetbalistele cehoslovace cu scorul de 
87—32 (43—18).

*
Reprezeùtativa de fotbal a R.P. Ungare 

a sosit la Cardiff în vederea meciului pe 
care-1 va susține astăzi în nocturnă cu 
echipa Tării Galilor. Intilnirea se dis
pută în cadrul Cupei Europei intertări. 
Primul meci desfășurat în toamnă la Bu
dapesta a revenit fotbaliștilor maghiari 
cu 3—1. Antrenorul Barot.i intențio
nează să facă o singură modificare în 
echipa amintată și anume . introducerea 
portarului Szentmihaly în locul lui Ilku.

Pînă acum s-au calificat în optimile de 
finală selecționatele Danemarcei, Spaniei, 
Portugaliei, Suediei, Irlandei de Nord, 
Franței, R.P. Albania și Irlandei, Echipa 
U.R.S.S., cîștigătoarea ediției precedente, 
joacă direct în turul doi.

*
Echipele de fotbal Dinamo Moscova și 

Levski Sofia s-au întîlnit intr-un meci a- 
mical în capitala R. P. Bulgaria. Fotba
liștii sovietici au clștigat cu scorul de 
1—0 (0—0).

★

Desfășurate la Brno, campionatele de 
tenis de masă ale R.S. Cehoslovace au 
fost ultimul criteriu de selecție Înaintea 
„mondialelor” de la Praga.

Iată lista campionilor ia cele cinci pro
be individuale : simplu-bărbați : Andrea
dis ; simplu-femei : Schwarzova i dublu 
bărbați : Andreadis—Miko i dublu femei: 
Luzova—Bosa i dublu mixt : Bosa—Miko.

-k
Campionatul de ciclocros al R.S. Ceho

slovace, desfășurat la Bratislava pe un 
traseu de 24 km, a fost clștigat de aler
gătorul Antosz (Ișkra Kralove). învingă
torul a parcurs distanta in lh 10’ 7”.

ir
Cunoscuta campioană sovietică Alevti

na Kolcina a clștigat proba de 10 kilo
metri fond la Festivalul schiului care se 
desfășoară de o săptămină la Oslo. Kol
cina a parcurs distanta ta 39’25”3/10. Ea 
a fost urmată de Mirja Lehlonen (Finlan
da) — 40'32’’3/10 Proba de 15 kilometri 
fond, pentru combinata nordică, a reve
nit lui Georg Thoma (R.F.G.) in 
52’33”9/10.

(Agerpres)

N O
Economiia Birmaniei

pe un aș îI0U
Caracterizînd știrea cu 

privire la naționalizarea 
de către guvernul bir
man, la 1 ianuarie 1963, a 
societății petroliere mix
te anglo-birmane „Bur
ma Oii Company", socie
tate căreia îi revenea 90 
la sută din extracția 
și prelucrarea petrolului 
birman, ziarul birman 
„Avangarde" exclama : 
„A fost cucerit ultimul 
reazem al capitalului en
glez“.

La 15 februarie, în fața 
a 150 de reprezentanți ai 
cercurilor industriale și 
comerciale din țară, Ne 
Win, șeful guvernului și 
președintele Consiliului 
revoluționar al Birma
niei, a declarat, printre 
altele, că „sectorul parti, 
cular este incompatibil 
cu scopurile noastre..." 
Consiliul revoluționar al 
Birmaniei a trecut apoi 
la naționalizarea unei se
rii întregi de întreprin
deri, precum și a comer
țului exterior. De aseme
nea, a fost reglementată 
desfacerea orezului în 
țară. Vinzarea acestuia la 
prețuri mai mari decît 
cele fixate de stat a fost 
interzisă.

Printr-un alt decret 
a fost adoptată măsura 
de naționalizare a bănci
lor. Toate cele 24 bănci 
din țară — 10 birmane și 
14 străine — au fost puse 
sub supravegherea or
ganelor de stat Naționa
lizarea băncilor, subli
niază Buletinul de infor
mații al Consiliului revo
luționar al Birmaniei. are 
o mare importantă pen
tru crearea, bazei econo

mice a Birmaniei. Ulte
rior, guvernul Birmaniei 
a hotărît naționalizarea 
industriei forestiere in 
care sectorul particular 
deținea circa 40 la sută. 
Particularii aveau ga
tere, mici fabrici, precum 
și depozite de cherestea. 
Acum toate acestea devin 
proprietate de stat.

In prezent statul bir
man deține controlul asu
pra transportului fero
viar, fluvial și aerian, a 
telecomunicațiilor, a gos
podăriei forestiere, a a- 
proape tuturor centrale
lor electrice și a unei serii 
de întreprinderi indus
triale. Guvernul a intro
dus monopolul în comer
țul exterior și a stabilit 
controlul asupra finanțe
lor.

Hot.ărîrile cu privire la 
naționalizare, precum și 
alte măsuri social-econo- 
mice luate în ultima vre
me în. Birmanie sînt în
dreptate spre lichidarea 
pozițiilor capitalului stră
in din economie și a ră
mășițelor relațiilor feu
dale la sate, spre îngrădi
rea capitalului privat, 
spre dezvoltarea econo
miei naționale.

După cum era de aș
teptat, măsurile de națio
nalizare luate de guvernul 
birman au provocat o 
reacție ostilă în Occident. 
Nici nu e de mirare dacă 
se ține seama de profitu
rile fabuloase realizate de 
firmele străine în Birma- 
nia. Beneficiile băncilor 
străine, de pildă, atingeau 
45 la. sută din capitalul 
Investit I Potrivit unor co-

T
mentarii din presa inter
națională, anumite puteri 
occidentale au de gînd să. 
exercite presiuni asupra 
Birmaniei pentru a o îm
piedica în înfăptuirea 
transformărilor economi, 
ce progresiste.

In ce privește poporul 
birman, acesta a primit 
cu satisfacție hotărîrile

cu privire la naționaliza
re. In țară au loc mitin
guri și adunări, în cadrul 
cărora oamenii muncii își 
exprimă aprobarea față 
de măsurile adoptate.

Sînt fapte semnificative 
în ce privește schimbă
rile in conștiința maselor 
populare din țările re
cent eliberate.

între spionaj și „aju t o r“
In Organele siguranței 

din Pakistan a fost des
coperită o organizație a- 
mericană de spionaj, ca
re se ocupa cu strîngerea 
unor date secrete pentru 
Statele Unite.

Știrea, publicată de zia
rul pakistanez „Dawn“, a 
provocat senzație, mai a- 
les că opinia publică din 
Pakistan nu și-a revenit 
complet după recentul 
scandal provocat de de
clarația lui Macconagy, 
ambasadorul S.U.A. în 
Pakistan. Acesta, nesoco
tind suveranitatea și in
tegritatea statului pakis
tanez. a arătat că S.U.A. 
doresc să acorde „ajutor" 
Pakistanului de Est, pes
te capul guvernului cen
tral. (După cum se știe 
Pakistanul de Est nu are 
graniță comună cu Pa
kistanul de Vest și este 
despărțit de el prin teri
toriul Indiei, fiind astfel 
o parte izolată a țării). 
Declarația diplomatului 
american a stîrnit o pro
fundă nemulțumire în 
rîndurile opiniei publice 
pakistaneze. După cum 
opinia publică a fost șo
cată și de un alt fapt re
latat de ziarul „Dawn“. 
anume că, potrivit decla
rației unui diplomat a- 
merican făcute unui zia
rist pakistanez, amba
sadorul american în Pa
kistan „o hotărît să în-

depărteze din Ministerul 
informațiilor al Pakista
nului doi conducători 
sus-puși“ din cauză că a- 
ceștia ar fi susținut o li
nie antiamericană în 
presa pakistaneză.

De data aceasta nu mai 
este vorba de un diplo
mat lipsit de abilitate, ci 
de Agenția Centrală de 
Investigații (C.I.A.), care 
a fost prinsă în flagrant 
delict. După cum s-a a- 
flat, C.I.A., nu numai că 
culegea secrete de stat, 
dar oamenii sat se și a- 
mestecau în viața politică 
a Pakistanului. înlocuind, 
din posturile de stat pe 
funcționarii pe care-i 
considera „indezirabili“

In unele ziare pakista
neze se arată că ameste
cul C.I.A. în treburile in
terne ale statului este în
lesnit de faptul că, în 
baza așa-zisului „ajutor". 
în Pakistan mișună „tu
riști" și ,.experți" ameri
cani dubioși. Ziarul 
„Sunday Post“, care a- 
pare la Karaci. își arată 
pe față indignarea stîrni- 
tă de activitatea diferi
telor misiuni ale S.U.A. 
în Pakistan, care „se o- 
cupă cu recrutarea de 
agenți". El cere guver
nului pakistanez să 
pună capăt acestei acti
vități.

D. BRATU
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rominestiNoile tratative interatlantice 
sub semnul vechilor divergente

Prezențe
peste hotare

După turneul făcut în Europa oc
cidentală de L Merchant, trimisul 
specia] al președintelui Kennedy, 
pentru a expune planul american 
privitor la crearea „forțelor nucleare 
multilaterale“, noi tratative interat- 
lantice pe tema înarmării atomice 
încep azi în capitala Franței, în 
cadrul sesiunii Consiliului perma
nent al N.A.T.O. După cum sublinia
ză în general presa pariziană, a- 
celași tablou al neînțelegerilor din
tre parteneri, pe care l-au înregis
trat vizitele lui Merchant, se prezintă 
nu mai puțin atenuat în fața actua
lei conferințe.

De pe acum, atmosfera sesiunii

asista nici la ședința Consiliului 
N.A.T.O., unde va fi prezent numai 
reprezentantul permanent al Fran
ței.

La Paris, este așteptat să soseas
că Adlai Stevenson, reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U., care urmează — 
după cum afirmă observatorii poli
tici — să întreprindă, împreună cu 
Home, o acțiune destinată să „mlă
dieze“ atitudinea franceză. Pe de 
altă parte, se califică drept „pru
dentă“ poziția Bonn-ului, de unde se 
anunță că ministrul său de externe, 
Schröder, nu va mai veni la Paris, 
după cum se anunțase anterior, fiind

Dirijorul Mircea Basarab la Baku

sste dastul de ................... .
conturată datorită
unor acțiuni diplo- Coresp
matice semnifica- din
tive. Referindu-se
la pozițiile alia- —------------------
ților din N.A.T.O., biroul parizian al 
agenției U.P.I. relevă faptul că gu
vernul francez „a respins cu răcea
lă acțiunea britanică pentru spriji
nirea planului președintelui Kennedy 
în vederea creării unei forte nu
cleare navale a N.A.T.O.“. Adăugind 
totodată că lordul Home, ministrul 
de externe britanic, care a sosit la 
Paris „urmează să sprijine propune
rea americană", agenția apreciază 
că această „vizită a lui Home la Pa
ris a alimentat dezacordul politic 
dintre președintele de Gaulle și cei 
ce, în cercurile oficiale franceze, 
sînt numiți „anglo-saxoni“.

După cum scriu ziarele, se aș
teaptă ca Belgia și Olanda, prin mi
niștrii lor de externe Spaak și Luns 
care vor participa la sesiune, să 
sprijine de asemenea planul ameri
can. Hotărîrea ministrului de externe 
francez, Couve de Murville, 
lipsi de la un dineu oferit de 
în cinstea participanților la 
liul N.A.T.O., este interpretată
exprimînd de asemenea temperatura 
scăzută actuală a relațiilor franco- 
engleze și franco-americane. In a- 
celași sens este interpretată hotărî
rea lui Couve de Murville de a nu

de a 
Home, 
Consi- 
aci ca

După convorbirile militare 
anglo-vest-germane

LONDRA 19 (Agerpres). — în 
urma convorbirilor care s-au desfă
șurat la Londra la 18 martie între 
miniștrii de război ai Angliei și 
R.F.G. s-a dat publicității un comu
nicat comun în care se arată că cele 
două țări sprijină planul creării „for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.“. Agenția Associated Press 
subliniază că este pentru prima dată 
cînd R.F.G. aprobă fără rezerve a- 
cest plan, deși scopul său, relevă a- 
genția, este de a da guvernului de 
la Bonn posibilitatea unei participări 
mai mari dar nu pe măsura dorin
țelor sale, la strategia nucleară a 
blocului nord-atlantic. Comunicatul 
precizează că urmează să aibă loc 
noi „discuții amănunțite“ cu privire 
la crearea acestei „forțe“ a cărei rea
lizare va cere un timp mai îndelun
gat.

înlocuit cu subse
cretarul de stat 
Carstens. Deși se 
află aci pentru di
verse „sondaje“ 
diplomatice, minis-

BAKU 19 (Agerpres). Dirijorul 
romîn Mircea Basarab a dirijat la 
Baku două concerte cuprinzînd 
noi lucrări ale compozitorilor ro- 
mîni. Auditorii au manifestat un 
interes deosebit față de lucrarea 
„Rapsodia“ de Mircea Basarab, 
executată de Orchestra simfonică 
din Azerba idjan sub ' conducerea 
compozitorului. Potrivit aprecie
rilor făcute de specialiști, Mircea 
Basarab a demonstrat frumoase 
calități dirijorale.

Expoziție de artă populară 

romînească în Finlanda

trul de război vest-german, von Has- 
ssl, a anunțat că nici el nu va 
sista la sesiunea Consiliului.

Divergențe se manifestă însă 
numai între anglo-americani 
Franța, care-și susține planul 
creare a propriei sale „forțe 
șoc“. După cum se arată în presă, 
nici între Anglia și S.U.A. nu 
există unitate de vederi. Semnifica
tiva este, în această privință, rela
tarea agenției engleze Reuter, po
trivit căreia „informațiile din sursă 
americană care afirmau că Anglia și 
S.U.A. ar fi realizat un acord cu pri
vire la planurile pentru crearea for
ței nucleare a N.A.T.O., au fost ca
lificate de surse diplomatice londo
neze ca fiind premature".

După 
țiile nu 
suși al 
toți sînt 
dalitatea' 
mări ; în esență, divergențele reflec- 
tînd disputa pentru preponderență 
în cadrul N.A.T.O. ziarele presupun 
că probleme în discuție vor rămîne 
pe ordinea de zi și a următoarei 
sesiuni din mai de la Ottawa, la 
nivelul consiliului ministerial al 
N.A.T.O.

a-

nu 
și 

de 
de

cum remarcă ziarele, diseu
se referă la „principiul“ în- 
înarmării atomice, cu care 
de acord, ci numai la „mo- 

realizării acestei înar-

T. VORNICU

Norvegia nu Ta participa 
la crearea forțelor nucleare 

A. T. 0.N.
OSLO 19 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe al Norvegiei, 
Lange, a declarat la Oșlo, înainte 
de plecarea sa în S.U.A., că Norve
gia nu va participa la „forțele nu
cleare multilaterale” ale N.A.T.O.

Lange a calificat ca fiind „născo
ciri” știrile despre eventuala folo
sire a fiordurilor norvegiene drept 
baze pentru navele de suprafață ale 
N.A.T.O. înzestrate cu arma ato
mică.

în legătură cu aceasta ei s-a re
ferit la declarația guvernului nor
vegian făcută cu prilejul aderării 
Norvegiei la N.A.T.O. potrivit căreia 
acesta nu va permite crearea de 
baze militare străine pe teritoriul 
său.

HELSINKI 19 (Agerpres). — A- 
sociația de prietenie Finlanda-Ro- 
mînia a organizat în orașul Vaasa 
o expoziție de artă populară ro- 
mînească. Expoziția a fost deschi
să de primarul orașului Vaasa, 
Lauri Jarventaka.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți de seamă ai municipali
tății și autorităților locale. A fost 
de față I. Crișan, însărcinatul cu 
afaceri a. i. al R.P. Romîne la 
Helsinki.

RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres).- 
Diferite organizații și presa din Bra
zilia protestează împotriva interven
ției Statelor Unite în afacerile inter
ne ale acestei țări. Uniunea Națio
nală a studenților, Federația ziariș
tilor și Federația elevilor din școli
le medii din Brazilia au dat publi
cității declarații în care condamnă 
raportul Departamentului de Stat al 
S.U.A. cu privire la situația politică 
din Brazilia ca fiind o intervenție 
în afacerile interne ale țării. Ele 
cer ca guvernul brazilian să ia mă
suri împotriva acestor acțiuni.

Intr-un articol publicat de ziarul 
„Luta Democratica“, Tenorio Caval
canti, membru al parlamentului, 
subliniază că raportul Departamen
tului de Stat „constituie un adevărat 
atac la adresa Braziliei“.

Un alt ziar — „Jornal do Brasil“, 
subliniază într-un editorial că ra
portul Departamentului de Stat 
creează dificultăți în relațiile dintre 
Brazilia și S.U.A. încercînd să in
cludă în tratativele dintre cele două 
țări chestiuni care nu au nimic co
mun cu problemele financiare și e- 
conomice de interes comun.

★
După cum transmite agenția 

Prensa Latina, președintele Brazi
liei, Joao Goulart, a interzis la 18

martie importurile de „Coca-Cola” 
și a retras drepturile acordate so
cietății nord-americane „Coca-Co
la” de a desface această băutură în 
Brazilia. Hotărîrea a fost motivată 
prin obligația guvernului brazilian 
de a efectua economii de devize cu 
care să fie cumpărate alte produse 
necesare dezvoltării economiei na
ționale a țării.

,0 zi neagră Ia Bonn“
Guvernul Adenauer evită 

printr-o manevră
BONN 19 (Agerpres). — Cu aju

torul unei manevre de ultim mo
ment, fracțiunea parlamentară 
U.C.D.-U.C.S. a izbutit să evite în
frîngerea guvernului vest-german la 
ședința specială din 18 martie a 
Bundestagului Pe ordinea de zi a 
ședinței se afla o singură problemă: 
hotărîrea guvernamentală cu privire 
la introducerea embargoului asupra 
livrării țevilor de oțel din Germania 
occidentală către Uniunea Sovietică. 
Aflîndu-se în minoritate, deoarece 
fracțiunile parlamentare ale social- 
democraților și liber-democraților 
s-au pronunțat împotriva acestei ac
țiuni ilegale a guvernului, fracțiunea 
U.C.D.-U.C.S. a părăsit sala de șe
dințe a. Bundestagului, neparticipînd

înfrîngerea in Bundestag 
de ultim moment

Conferința de la San José

Demonstrație împotriva prezenței pe teritoriul 
Italiei a rachetelor atomice

SAN JOSE 19 (Agerpres).— După 
cum s-a mai anunțat, la 18 martie 
a început la San José (Costa Rica) 
conferința președinților țărilor din 
America Centrală. La conferință 
participă președinții statelor Pana
ma, Costa Rica, Salvador, Guatemala, 
Honduras și Nicaragua.

La San José a sosit, de asemenea, 
pentru a participa la conferință pre
ședintele S.U.A., J. Kennedy.

Luînd. cuvîntul luni seara în ca
drul ședinței de deschidere a con
ferinței, J. Kennedy, după ce a elo
giat sistemul inter-american, a fost 
nevoit să recunoască existența mi
zeriei, foametei, ignoranței și bolilor 
în țările Americii Latine. Potrivit 
președintelui Kennedy, ieșirea din 
această situație o constituie aplica
rea cunoscutului program al S.U.A. 
pentru America Latină : „Alianța 
pentru progres“. El a atras însă a- 
tenția participanților la conferință 
că „în ciuda unor conflicte interne“

în legătură cu aplicarea acestui pro
gram este nevoie de „noi eforturi'*. 
Kennedy a rezervat o parte din dis
cursul său unei pledoarii pentru 
„izolarea Cubei de țările din Ame
rica Latină“.

Deși dictatorul Somoza (Nicara
gua) a vorbit în termeni elogioși 
despre „generozitatea“ „alianței pen
tru progres“, subliniază agenția 
France Presse, președintele Hodura- 
sului, Morales, „a expus tabloul 
sumbru al stării de mizerie și îna
poiere... în țările istmului american“.

Morales a declarat în continuare 
că „atîta timp cît exporturile de 
materii prime nu vor permite po
porului din Honduras să culeagă 
roadele muncii sale, aceasta va duce 
mai curînd la o supraexploatare“ 
decît la dezvoltarea țării. El a sub
liniat „tratamentul injust“ ale cărui 
„victime în materie de schimburi 
comerciale“ sînt țările din America 
Centrală.

Ia vot. In felul acesta, lipsind numă
rul necesar de deputați, Bundesta- 
gul nu a putut trece la vot. Iar cum 
termenul pînă la care Bundestagul 
putea să se pronunțe asupra hotă- 
rîrii guvernului a expirat la 18 mar
tie, măsura ilegală a cabinetului de 
la Bonn a intrat în vigoare începînd 
cu data de 19 martie.

La ședința Bundestagului, depu
tatul social-democrat Deist a arătat 
că „dispoziția guvernamentală re
prezintă o încălcare a tratatului so- 
vieto-vest-german și de aceea este 
ilegală". Ziarele vest-germane sub
liniază că ședința Bundestagului a 
provocat mari emoții guvernului 
de la Bonn. Astfel, ziarul „Westfä
lische Rundschau’ subliniază că 
„Bonnul a trecut la 18 martie prin- 
tr-o zi neagră“.

Ziarele vest-germane amintesc, de 
asemenea, că ambasadorul american 
la Bonn a încercat, într-o convorbi
re cu Mende, președintele Partidu
lui llber-democrat, să-1 determine 
să sprijine guvernul. Ziarul „Gene
ral Anzeiger" apropiat de cercurile 
guvernamentale, scrie că acest a- 
mestec este „Cît se poate de neobiș
nuit".

ROMA 19 (Agerpres), — La 18 
martie a avut loc la Frascati, în 
apropiere de Roma, o demonstrație 
de protest împotriva rachetelor ato
mice în cadrul căreia mii de oameni 
au exprimat voința poporului italian 
pentru pace. La această „întrunire 
în apărarea păcii“ au luat parte de
legații sosite de la Roma și împre
jurimile ei.

După demonstrație a avut loc un 
miting. Deschizînd mitingul, ingine
rul di Nunzio a făcut cunoscut că 
apelul reprezentanților intelectua
lității din împrejurimile Romei, in
titulat „Italia — fără rachete într-o 
Europă democratică și antifascistă“, 
a. și fost semnat de cîteva mii de ce
tățeni.

La miting au luat parte scriitorul

Carlo Levi, senatorul Ambrogio Do
mni, scriitorul Alberto Carocci, Paolo 
Bufalini, membru al conducerii 
Partidului Comunist Italian, Mando- 
lezi, secretar al secției din orașul 
Frascati a Partidului socialist ita
lian etc.

Luînd cuvîntul la miting, senatorul 
Ambrogio Donini a arătat că Italia 
trebuie să dea dovadă de inițiativă 
în vederea instaurării păcii în Eu
ropa și în întreaga lume. Țara 
noastră, a spus el, trebuie să renunțe 
la crearea bazelor pentru noi rachete 
atomice, mai perfecționate și mai 
periculoase decît cele care, după cum 
se pretinde, urmează să fie demon
tate, dar care continuă să rămînă pe 
teritoriul nostru.

Congres latino-american
RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres). 

— La Rio de Janeiro va avea loc 
între 28—30 martie Congresul ' con
tinental de solidaritate cu Cuba.

Pregătiri intense în vederea aces
tui Congres au fost făcute în majo
ritatea țărilor latino-americane.

Generalul Lazaro Cardenas, fost 
'președinte al Mexicului, a declarat 
că viitorul congres va constitui

cfe solidaritate eu Cuba
tribună pentru proclamarea spriji
nului neclintit pe care popoarele 
Americii Latine sînt hotărîte să-1 
acorde Cubei revoluționare.

Congresul de la Rio de Janeiro va 
constitui fără îndoială o replică; a 
popoarelor Americii Latine la con
ferința de la San José a șefilor gu
vernelor țărilor Americii Centrale.

LONDRA: Dezbatere în problema dezarmării 
generale și totale

LONDRA 19 .
mativ 200 de persoane au participat 
la discuția care a avut loc la 18 martie 
la Londra în problemele dezarmării 
generale și totale. Aceasta este prima 
dinfr-o serie de discuții organizate de 
conducătorii „Mișcării pentru dezarma
rea nucleară".

Participanții au vorbit în special 
despre planul american de creare a 
„forțelor nucleare multilaterale" ale 
N.A.T.O.

Hatheringlon, redactor la ziarul en
glez „Guardian", și-a exprimat teme-

(Agerpres). — Aproxi-

Franța a efectuat in Sahara o explozie
nucleară subterană

Vii proteste
ALGER 19 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția France Presse, 
guvernul algerian a declarat oficial 
că la 18 martie Franța a efectuat în 
Sahara o explozie nucleară subtera
nă. într-un comunicat dat publicită
ții de Ministerul Informațiilor al Al
geriei se arată că guvernul francez 
a informat oficial guvernul algerian 
asupra exploziei. „în legătură cu a- 
ceasta, continuă comunicatul, guver
nul algerian protestează cu hotărîre 
împotriva acestui act care reprezin
tă un atentat direct la independența 
și suveranitatea Algeriei. Analizînd 
situația serioasă care s-a creat ca 
urmare a acestui fapt, guvernul al
gerian a adoptat hotărîri speciale 
care vor fi prezentate spre exami
nare Adunării Naționale Constituan
te a Algeriei".

Parlamentul algerian a fost con
vocat pentru 20 martie într-o ședin
ță extraordinară pentru a examina 
măsurile ce urmează să fie adoptate 
în legătură cu explozia nucleară e- 
fectuată de Franța în Sahara.

RABAT 19 (Agerpres). — Guver
nul marocan a dat publicității un 
comunicat în care se arată că regele 
a dat instrucțiuni ministrului aface
rilor externe să-1 convoace pe am
basadorul Franței la Rabat pentru 
a-i aduce la cunoștință protestul 
Marocului împotriva acestei acțiuni. 
Comunicatul subliniază că experien-

în țările Africii și în alte țări
ța nucleară franceză este „contrară 
principiilor susținute de Maroc care 
s-a pronunțat întotdeauna împotriva 
experiențelor atomice în general și 
îndeosebi împotriva folosirii pămîn- 
tului Africii și al unor regiuni din 
teritoriul Maghrebului arab în acest 
scop“.

Partidul Mișcarea populară maro
cană a dat publicității un comunicat 
în care, după ce exprimă indignarea 
ce a cuprins poporul marocan față 
de noua experiență nucleară din Sa
hara, afirmă hotărîrea de a sprijini 
poporul algerian în lupta lui împo
triva continuării experiențelor.

ACCRA 19 (Agerpres). — Agenția 
U.P.I. anunță că o mare demonstra
ție de protest a avut loc în fața am
basadei Franței de la Accra (Ghana). 
Demonstranții purtau pancarte pe 
care erau scrise lozinci împotriva 
experienței nucleare din Sahara. O 
delegație a remis ambasadei o scri
soare de protest.

DAMASC 19 (Agerpres). — La 18 
martie, purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al Si
riei a informat pe reprezentanții 
presei că guvernul sirian a protestat 
oficial împotriva continuării expe
riențelor nucleare în Sahara. Pur
tătorul de cuvînt a precizat că Re
publica Arabă Siria consideră ex
periențele nucleare efectuate de 
Franța în deșertul Sahara drept un

rea că politica S.U.A. în această pro
blemă creează condiții favorabile pen
tru ca, prin alianța ei cu Franța, Ger
mania occidentală să obțină arma nu
cleară.

Guvernele Franței și Germaniei oc-- 
cidenfale, a declarat cunoscutul ziarist 
francez, Claude Bourdet, redactor la 
săptămînalu' „France Observateur", 
caută să aibe arma nucleară proprie, 
iar forța nucleară a N.A.T.O. va fi o 
completare la aceasta.

Luînd cuvîntul în încheierea discu
țiilor Steward Hall, redactor la revista 
„World and Peace", a atras atenția a- 
sistențai asupra divergențelor care e- 
xisfă în lumea occidentală în problema 
creării forțelor nucleare. Forțele nu
cleare franco-germane, a declarat el, 
sînt o primejdie serioasă penfru pace 
și aceasta devine tot mai evidentă.

Participanții la discuții au chemat 
opinia publică din țările europene să 
intensifice lupta pentru dezarmare.

Ca răspuns la refuzul autorităților do a lo satisface revendicările, 
muncitorii companiei electrice „Battle" din Montevideo (Uruguay) au 
ocupat întreprinderea.

MADRID 19 (Agerpres). — „Tratati
vele militare de la Madrid dintre Spa
nia și Statele Unite au intrat în impas, 
scrie corespondentul din Madrid al zia
rului francez „Combat“. Washington-ul 
a declarat că guvernul spaniol trebuie 
să plătească cu dolari livrările de ar
mament american de care are nevoie 
pentru modernizarea forțelor sale ar
mate. Dar Spania se împotrivește“.

Potrivit corespondentului, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al Spa
niei, Munos Grandes, a dat de înțeles 
misiunii militare a S.U.A. la Madrid că 
Spania nu se va supune cererii ameri
cane și că este gata să renunțe la 
alfanța cu S.U.A. dacă ele vor continua 
să insiste asupra cererii lor.

atentat la suveranitatea Republicii 
Algeria și o sfidare la adresa popoa
relor dornice de pace.

GENEVA 19 (Agerpres). Generalul 
L. M. Burns, șeful delegației Cana
dei la tratativele celor 18 state pen
tru dezarmare, a declarat : „Dacă 
știrile privind experiența nucleară 
franceză sînt adevărate, ele nu vor 
ajuta tratativele noastre pentru in
terzicerea experiențelor nucleare. 
Guvernul canadian, a adăugat 
Burns, continuă să se opună tuturor 
experiențelor nucleare". Șeful dele
gației Indiei, Arthur Lall, a declarat 
că „dacă știrea este confirmată, ea 
este dintre cele mai deplorabile. A- 
ceasta va oferi un exemplu prost,și 
va constitui un element negativ 
pentru progresele pe care le-am ob
ținut pînă acum“.

In Maroc se cere evacuarea 
bazelor americane

RABAT 19 (Agerpres). — în aju
nul vizitei oficiale a regelui Hassan 
al II-lea în S.U.A., presa marocană 
a publicat o serie de articole privi
toare la viitorul bazelor americane 
din Maroc.

Partidul de opoziție „Istiqlal” a 
înmînat reprezentantului personal al 
regelui și ministrului afacerilor ex
terne al Marocului, Balafrej, e notă 
memorială în legătură cu bazele mi
litare americane în care își exprimă 
speranța că guvernul marocan va 
face o declarație oficială în proble
ma evacuării tuturor bazelor mili
tare americane de pe teritoriul Ma
rocului.

ACCRA 19 (Agerpres). — în 
decursul celor șase ani care s-au 
scurs de la proclamarea indepen
denței, Republica Ghana a obți
nut mari succese în domeniul în
vățământului. După cum a de
clarat ministrul educației al 
Ghanei, Dowona-Hammond, nu
mărul școlilor medii a crescut în 
țară. începînd din anul 1957, de 
la 18 la 74, iar numărul elevilor 
— de la 3 000 la 23 000.

înainte de proclamarea inde
pendenței, 80 la sută din locui
torii Ghanei erau cu totul neștiu
tori de carte. In prezent, în 
Ghana se desfășoară campania 
pentru lichidarea analfabetismu
lui și s-a introdus învățămîntul 
elementar obligatoriu și gratuit. In 
toată țara se construiesc școli noi. 
In regiunea Brong-Ahafo, citată 
ca exemplu de ministrul Dowo
na-Hammond, pînă la proclama
rea independenței existau numai 
32 de școli elementare. în pre
zent, numărul lor se ridică la 546.

Șase eșecuri din opt 
lansări

CAPE CANAVERAL 19 (Ager
pres). — La 19 martie la Cape Cana
veral a fost lansat un model perfec
ționat al rachetei „Polaris” cunoscut 
sub denumirea de „A-3”. Potrivit a- 
genției U.P.I., racheta a deviat de la 
traiectorie imediat după lansare și a 
trebuit să fie distrusă. Aceeași agen
ție transmite că acesta este al doilea 
eșec înregistrat la Cape Canaveral 
în ultimele 15 ore. In noaptea de 18 
spre 19 martie o rachetă „Minute
man” a fost de asemenea distrusă 
imediat după lansare.

După cum scrie agenția U.P.I. la 
19 martie s-a înregistrat al șaselea 
eșec al rachetei „A-3” din cele opt 
lansări care au avut loc pînă în pre
zent.

LONDRA. Comunistul Sam Taylor, 
cunoscut lider al minerilor din York
shire, a fost reales cu majoritate de 
voturi în componența Comitetului Exe
cutiv al sindicatului național al mineri
lor. _

LUSAKA. In capitala Rhodesiel 
de nord poliția a folosit bombe cu 
gaze lacrimogene împotriva africa
nilor participant! la un miting și a 
arestat cîteva persoane. La acest 
miting a luat cuvîntul Kenneth 
Kaunda, președintele Partidului unic 
al independenței naționale.

CARACAS. Manuel Mujica, unul 
din conducătorii tineri ai fracțiunii de 
opoziție a partidului Acțiunea demo
crată din Venezuela, a fost ucis de

agenti ai politiei în orașul San Felipe 
de Yaracuy, în timp ce difuza ma
nifeste.

Greva docherilor australieni

CANBERRA. Docherii din 44 de 
porturi din Australia au declarat la 
19 martie o grevă cerînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă La grevă participă 
21 000 docheri australieni.

QUITO. In Ecuador circulația fe
roviară din numeroase regiuni ale 
țării este paralizată, ca urmare a 
grevei celor 5 000 de muncitori de la 
căile ferate care cer mărirea sala
riilor. Poliția a arestat nouă munci
tori feroviari greviști.

MOSCOVA. La 19 martie, la in
vitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a sosit la Moscova o dele
gație parlamentară a Republicii So
malia, condusă de Jama Abdullahi 
Galeb, președintele Adunării Națio
nale a Somaliei.

simposion al Uniunii astronomice 
internaționale (U.A.I.) și al Uniu
nii radio-științifice internaționale 
(U.R.S.I.). La lucrările simposionu- 
lui participă oameni de știință din 
Anglia, Franța, Cehoslovacia, Cana
da, U.R.S.S., 
țări.

S-U.A., Mexic și alte

TRIPOLI.
s-a anunțat
Idris I, a acceptat demisia primului 
ministru Mohammed Ben Osman 
Al-Said din cauza bolii acestuia și 
a însărcinat pe dr. Muhiddin Fikini 
să formeze noul guvern.

La 19 martie la Tripoli 
oficial că regele Libiei,

ISTANBUL. La Istanbul s-a anunțat 
că Celal Bayar, fostul președinte al Tur
ciei, condamnat la închisoare pe viață, 
a fost pus în bbertafe pe termen de 
șase luni penfru a urma un tratament 
medical. Această hotărîre a fost adop
tată în urma raportului 
medicale care a examinat 
făfii lu: Bayar, Ministerul 
al Turc'ei a anunța* că în 
care fostul președinte se 
libertate provizorie, el 
alege domiciliul unde va 
viință.

Impasul tratativelor de la Madrid

a sosit la Cairo
baza maritimă militară Rota, la
cu rachete „Polaris“. De a-

Atlantic 
navale
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CANBERRA. La Canberra și-a în
ceput lucrările cel de-al XX-lea

unei comisii 
starea sănă- 
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Poziția guvernului franchis} are o ex
plicație foarte simplă : el știa prea bine 
că S.U.A. sînt foarte Interesate să-și 
mențină 
din sudul Spaniei pentru submarinele 
înzestrate 
ceea Spania speră că va reuși să ob
țină preț mal bun și că va obține li
vrări de armament în condiții avan
tajoase pentru ea.

La fîndul lor, cercurile americane din 
Madrid lasă să se înțeleagă că Mini
sterul de Război al S.U.A. va studia 
posibilitățile folosirii în Marea Medi- 
terană a unor alte baze pentru sub
marine, de pildă, în Malta sau în por
turile italiene Neapole sau Messina.

gggțllgi

BELGRAD. La Belgrad a avut loc 
cea de-a patra plenară a Comitetu
lui federativ al Uniunii Socialiste a 
poporului muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.). Participanții la plenară 
au discutat problemele actuale ale 
agriculturii Iugoslaviei și sarcinile 
U.S.P.M.I. Raportul Ia plenară a fost 
prezentat de Krsto Popivoda, secre
tar al Comitetului federativ al 
U.S.P.M.I. Plenara a adoptat un do
cument cu privire la sarcinile Uniu
nii Socialiste în vederea rezolvării 
problemelor actuale ale satului.

Primul ministru al Siriei

PARIS. în oceanul 
luat sfîrșit manevrele 
N.A.T.O. care au durat patru săp- 
tămîni După cum anunță agenția 
France Presse la manevre au par
ticipat 30 nave de război engleze, 
franceze, olandeze și norvegiene, 
precum și avioane ale R.F.G., Por
tugaliei și altor țări din N.A.T.O.

CAIRO. La 19 martie a sosit 
Cairo Salah Ed-Din Bitar, prim-mi- 
nistru al Siriei, pentru a duce tra
tative cu președintele Nasser. Pri
mul ministru al Siriei este însoțit 
de AU Salah Saadi, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Iraku
lui, de generalul Louai El Atassi, 
comandantul suprem al armatei si
riene, și de Michel Aflak, secretar 
general al partidului Baas.

LONDRA. Comitetul miniștrilor 
din Benelux (Uniunea Belgiei. Olan
dei și Luxemburgului) a hotărit la 
18 martie să creeze comitetul mixt 
Benelux — Anglia după tipul comi
tetelor mixte anglo-italian și anglo- 
vest-german. care se ocupă de pro
blemele colaborării economice. A- 
ceasta arată că, după eșecul tratati
velor de la Bruxelles cu privire la 
aderarea Angliei la Piața comună, 
contactele dintre Anglia și unele țări 
din Piața comună se intensifică.


