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și vara acestui an noi modele, de imprimeuri. In fotografie : Ve-
(Foto : Agerpres)

întreprinderea textilă „Dacia" din Capitală produce pentru primăvara
dere generală din secția de apretură. Echipa condusă de Marin Popa lucrînd un imprimeu nou la mașina de apretat.
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Se introduc metode 
de lucru avansate

în ultimii ani în -industria siderurgică s-a 
răspîndit metoda denumită „laminarea la to
leranțe negative". Acest procedeu înaintat a 
fost însușit de numeroase colective de între
prinderi, între care, bineînțeles, se află și la
minatorii din uzina noastră. Extinderea aces
tei metode tehnologice reflectă preocuparea 
stăruitoare a muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de a economisi metalul și de a îm
bunătăți continuu calitatea laminatelor livra
te industriei constructoare de mașini.

Pînă acum cîțiva ani, în uzina noastră se 
laminau profile la dimensiunile maxime ale 
toleranțelor prescrise în standarde. în felul 
acesta se înregistra un consum mai mare de 
oțel, iar profilele laminate produceau unele 
greutăți beneficiarilor noștri, 
ne-am propus să reducem 
greutatea profilelor, lami- 
nîndu-le la toleranțe re- 
strînse.

începutul nu a fost ușor. 
Noul procedeu de lami
nare cerea noi eforturi 
atît din partea laminato- 
rilor, cit și din partea ca
drelor tehnice din sectoarele de concepție. Uti
lajul necesita unele îmbunătățiri. S-a pornit 
pe firul fluxului tehnologic. La laminorul de 
profile s-a observat că. din cauza unei reglări 
incorecte a cilindrilor, laminatele se înca
drau în limitele prevăzute de STAS, dar nu 
aveau dimensiunile minime pe care le doream 
noi. La fel s-au petrecut lucrurile și la la
minorul de platine, cu toate că aici aproape 
întregul proces de laminare este dirijat de 
la pupitrele de comandă.

Au fost organizate cursuri de ridicare a ca
lificării pentru laminoriști, fochiști, lăcătuși 
și electricienii din secțiile respective. Tot pen
tru ei s-au ținut cicluri de conferințe cu teme 
ca : „Influența compoziției chimice asupra ca
lității oțelului", „Laminarea la toleranțe ne
gative, izvor de însemnate economii“ și al- 

• tele. Totodată, au fost luate și măsuri tehnico- 
organizatorice : încălzirea omogenă a lingou- 
rilor și semifabricatelor, folosirea ritmurilor 

‘constante de laminare, îmbunătățirea ungerii 
și a calității lagărelor, îmbunătățirea pregă
tirii cilindrilor și perfecționarea calibrajelor. 
în scopul ușurării muncii și accelerării ritmu
lui de laminare, la laminorul de profile au 
fost, necesare două mici mecanizări : una la 
cuptorul de încălzit țagle pentru evacuarea 
acçstora mai repede și mai ușor, iar alta la 
trenurile de laminare pentru ușurarea opera
țiilor de montaj.

Unul dintre factorii de care depinde în 
mare măsură restrîngerea toleranțelor este 
reglarea cît mai corectă a cilindrilor de lami
nare, respectîndu-se cu strictețe regulile teh
nice de funcționare a acestora în cajă. în a- 
ceastă privință, pînă în 1961 lucrurile nu stă
teau tocmai bine la laminorul de platine. Pen
tru a regla la finisor poziția reciprocă a cilin
drilor cu un milimetru, era nevoie de o mun
că fizică grea. încă din acel an a fost experi-

mentată cu succes reglarea mecanică a cilin
drului inferior, iar în luna martie 1962 a fost 
realizat și sistemul de reglare a cilindrului 
superior. Aplicarea reglajului electromecanic 
a adus îmbunătățiri însemnate : au crescut 
precizia și uniformitatea de reglare a cilin
drilor, timpul de reglare s-a redus la cîteva 
secunde, îneît acum această operație se exe
cută de către o singură perso-ană de la pu
pitrul de comandă. Anul acesta se va moder
niza reglajul și la ultima cajă, cea polizoare.

O dată cu îmbogățirea cunoștințelor profe
sionale ale laminatorilor și modernizarea uti
lajelor s-au creat condiții pentru extinderea 
pe scară mai largă a laminării la toleranțe 
negative, pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentului 

produce 
cantități 
lectivele 
drumate 
organizația de partid, s-au 
străduit ca, extinzînd lami
narea la toleranțe negative, 
să-și îndeplinească în ace
lași timp și sarcina de 

sporire productivității muncii.
Anul trecut, laminatorii din cadrul secției 

laminorul de platine au realizat la toleranțe 
negative 90 la sută din întreaga producție. 
De asemenea, cei de la laminorul de profile 
au laminat la toleranțe negative aproape ju
mătate din producția întregului an 1962. Peste 
3 600 tone de oțel au fost economisite din ini
țiativa și străduințele laminatorilor din cele 
două secții.

Pe baza experienței obținute în anii prece
dent, laminatorii uzinei noastre sînt hotărîți 
să obțină anul acesta realizări și mai mari : 
la laminorul de platine se va economisi cu 
200 tone mai mult metal decît în anul trecut ; 
pe aceeași cale se vor realiza economii în
semnate și la laminorul de profile.

Laminarea la toleranțe negative tinde să 
devină un sistem permanent și unic de lami
nare la cald. Numai în primele două luni ale 
acestui an s-au economisit, prin laminare la 
toleranțe negative, peste 436 tone de metal. 
Dar noi ne dăm seama că, folosind și mai 
bine agregatele, putem economisi mai mult 
metal. De aceea în uzină se desfășoară o 
largă acțiune de ridicare a pregătirii profe
sionale a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor. Aceasta este una din condițiile im
portante care ne vor permite să folosim în 
așa fel agregatele îneît să putem lamina cît 
mai multe tone de platine și profile la tole-. 
ranțe negative, realizînd însemnate economii 
de metal și sortimente de bună calitate.

colectivului de a 
în plus însemnate 
de laminate. Co
de laminațgri. în- 

îndeaproape de

La Combinatul siderur
gic Hunedoara s-au apli
cat, anul acesta, 41 de 
măsuri tehnice și meto
de avansate, menite să 
ducă la îmbunătățirea 
continuă a procesului teh
nologic și la ușurarea 
condițiilor de muncă ale 
siderurgiștilor.

De cîteva săptămini s-a 
introdus călirea cu curenți 
de înaltă frecvență a ci
lindrilor utilizați la lami
narea unor profile speciale 
de oțel. Aceet proce
deu. care a dus la dubla
rea duratei de funcționa
re a cilindrilor, a începui 
să fie folosit și pentru mă
rirea durabilității roților

de rulare a macaralelor. 
La trei dintre furnalele 

■ vechi s-a introdus automa
tizarea reglării aerului in
suflat în furnal. Pe aceas
tă cale se asigură un re
gim termic constant în 
procesul de topire a fon
tei, fapt care influențează 
creșterea indicelui de uti
lizare a agregatelor.

Dintre acțiunile între
prinse la fabrica de aglo
merare a minereului, pen
tru îmbunătățirea calității 
aglomeratului, face parte 
și instalația de încălzire 
a minereului în toba de 
amestec, realizată recent.

(Agerpres)

GHEORGHE DUMITRACHE — 
inginer ; VASILE SUCIU — ingi
ner ; ION HURTUPAN — contro
lor tehnic de calitate, IOSIF NE- 
ROZESCU — maistru laminator, 
din postul de corespondenți vo
luntari ai „Scînteii" de la Uzinele 

Otelul Roșu“

Un nou cineclub

in

Construcții de locuințe la Cluj

Spectacole ale Teatrului 
de amatori din Baia Mare

CU PLANUL TRIMESTRIAL ÎNDEPLINIT
PITEȘTI (red. ziarului ,,Secera și Ciocanul"), 

nerii din bazinul carbonifer Schitu Golești, regiunea 
Argeș, au reușit la 21 martie să îndeplinească pla
nul trimestrial la extracția de cărbune. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut minerii din exploatările 
Poenari, Godeni și Berevoești. De remarcat că cea 
mai mare parte din cantitatea de cărbune extras 
peste plan a fost obținută pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Volumul producției extrase din abatajele cu susți
nere metalică și cu stîlpi hidraulici este de aproape 
4 ori mai mare față de realizările obținute în primul 
trimestru al anului 1962.

Zilele acestea a fost deschis 
Capitală un nou cineclub, organizat 
pe lingă clubul Finanțe-Bănci. Noul 
cineclub este frecventat de aproape 
50 de iubitori ai filmului. La inau
gurare a fost ținută conferința : 
„Pudovkin — locul lui în cinema
tografia sovietică ți mondială", 
după care au fost prezentate fil
mele : „Mama" și „Urmașul lui 
Gingis-Han". în curind vor începe 
și lecțiile tehnice, în cadrul cărora 
membrii cineclubului vor căpăta 
cunoștințe despre filmare, develo
pare etc.

Cu piesa „Fata cu pistrui“ de A. 
Uspenski colectivul Teatrului de a- 
matori din Baia Mare și-a inaugu
rat stagiunea permanentă. Din co
lectivul noului teatru fac parte ac
tori proveniți din țfîndul oamenilor 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile orașului,

în răstimpul de cînd a luat fiin
ță și pînă acum, colectivul teatru
lui a prezentat spectacole atît în 
localitate, cît și în deplasare, pen
tru minerii din Săsar, locuitorii o- 
rașului Baia și muncitorii uzinelor 
..1 Mai“ din Ferneziu. (Agerpres)

linie 
tehnologică
IAȘI (coresp. 

„Scînteii”). — De 
curind, la Fabrica 
de antibiotice din 
Iași s-a dat în fo
losință o nouă li
nie tehnologică 
pentru spălarea și 
sterilizarea auto
mată a flacoane
lor. La operația de 
condiționare a fla
coanelor producti
vitatea muncii a 
crescut cu peste 
40 la sută.
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Fabrica de ci
ment Gura 
din raionul 
nu-Severin. 
fotografie : 
torul rotativ 
fabricii.

CLUJ (coresp. „Scîn- 
feii"). — Pe șantierul 
din cartierul Grigorescu 
din Cluj a început con
strucția unui bloc 
90 de apartamente și a 
altuia de 60. Peste 
teva zile va începe 
turnarea fundafiei pri
mului bloc-turn din cele 
7 ce se construi

de

ci-

aci în acest an, după 
metoda cofrajelor gli
sante. Turnarea pereți
lor va începe în primele 
zile ale lunii aprilie, 
creîndu-se astfel condi
ții ca glisarea să se facă 
în flux la toate blocu
rile fum. La blocul 1 
D, cu 72 de aparfamen- 

se execută finisa-

jele, iar la alte blocuri 
lucrările inferioare.

în întrecerea de pe 
șantier se evidențiază 
brigada de dulgheri
condusă de Kolek Al
fred și aceea a lui 
Gheorghe Olfeanu de 
la stafia cenfrală de 
preparare a befoanelor 
și mortarelor.

de co
și teii- 
uzinei, 
prima 
înaltă

are etc. 
un nou 
cotit cu 
pentru
sei electrice.

Tot în zilele acestea, ca

Piese de calitate superioară

Noul complex de deservire al cooperativei meșteșugărești din Sa- 
lonta, regiunea Crișana.

BRĂILA (coresp. „Scîn
teii“). — La uzinele con
structoare de utilaj „Pro
gresul'' din Brăila se pro
duc, pe baza unei tehnolo
gii îmbunătățite, o serie 
de piese de înaltă tehnici
tate. Pe lingă celelalte re
pere executate pînă acum 
— cilindri de laminor, 
bandaje de redactori, de 

— aici se lucrează 
rever : arborele 
fibraj continuu 

locomotivele Die-

urmare a unei munci per
severente depuse 
lectivul de forjori 
nologul șef al 
s-a forjat pentru 
dată o butelie de 
presiune. In acest an s-au 
forjat Și alte piese com
plicate, cum sînt : axa 
port-elice și axa de la 
cîrma vasului, necesare 
șantierelor navale din țară. 
La realizarea calitativă 
a acestor lucrări, forjorii 
au primit un sprijin pre
țios din partea tehnicieni
lor și inginerilor din uzină.

Mecanizatorii și colectiviștii 
folosesc fiecare zi bună de lu
cru pentru efectuarea lucrări
lor agricole de primăvară. în
grijirea semănăturilor și ogoa
relor de' toamnă, arăturile și 
însămînțările din prima epocă 
au fost executate pe suprafețe 
mai mari în regiunile Dobrogea 
și. Banat. Gospodăriile colective 
din Dobrogea, bunăoară, au 
executat lucrări de grăpare a 
ogoarelor de toamnă pe jumă
tate din suprafețele ce ur- 
.mează să fie însămînțate, și

FO
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O nouă serie de pui scoși în incubatoarele de la G.A.S. Alba — București. In fotogra
fie : Operatoarele Ruxandra Oros șl Aurelia Lațu controlînd starea puilor de o zl.
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au însămînțat cu plante fura
jere, sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui 35 000 ha.

La indicația inginerilor a- 
gronomi, în aceste regiuni 
s-au executat pe mari supra
fețe lucrări de îngrijire a se
mănăturilor de toamnă.

★
în planul de producție pe a- 

cest an, la gospodăria colectivă 
din comuna Godinești, raionul 
Adjud, se dă o atenție deose
bită dezvoltării sectorului po-

primavara 
mi-viticol. Pînă în prezent, au 
fost stropiți contra dăunători
lor 9 200 pomi și s-au făcut 
alte diferite lucrări la un nu
măr de peste 700 pomi fruc
tiferi.

Colectiviștii din brigada po- 
mi-viticolă, au confecționat 
peste 7 800 de tutori și 5 000 
araci pentru via altoită care 
este dată pe rod. In munca 
depusă, s-au evidențiat colec
tiviștii : C-tin Botezatu, C-tin 
Perju, Vasile Pintilescu și 
alții. (De la Gh. Hurmuzachi, 
colectivist).

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii naționale a Marocului, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
transmis regelui Hassan II urări de sănătate și fericire personală, pre
cum și de prosperitate și pace pentru poporul marocan.

în telegrama de răspuns, regele Marocului a exprimat președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne vii mulțumiri pentru 
mesajul de felicitări trimis cu prilejul sărbătorii naționale și i-a trans
mis sincere urări de fericire personală și pentru prosperitatea Romîniei. 

(Agerpres)

a azălat &&neuUÂil vinului
Una din sălile Institutului de cercetări 

hortiviticole a fost amenajată în mod 
deosebit pentru a găzdui un original 
concurs — cel al vinului. La un capăt — 
masa prezidiului de unde la fiecare cinci 
minute se anunță : urmează proba numă
rul... din recolta anului... în mijlocul sălii 
— șapte mesuțe la care au luat loc exa
minatorii, adică degustătorii, experții a 
căror sarcină a fost 
celor 347 probe de 
concurs. Sarcina lor 
deoarece trebuie să 
de probe. E ușor deci de înțeles de ce 
degustătorii nu înghit nici un strop de 
vin.

La celălalt capăt al sălii sînt propriu- 
zis cei examinați, deși lor nu li se pune 
nici o întrebare. Ei și-au spus cuvîntul 
prin produsele pe care le-au prezentat. 
Vedem aci pe tov. Aurel Blidaru, ingi
ner șef la G.A.S. Odobești, Olimpia Ene, 
inginer oenolog la G.A.S. Panciu, Mujda- 
ba Fichret, cercetător la Stațiunea expe
rimentală Dobrogea, și alții. Emoția și 
nerăbdarea lor era explicabilă. Con
cursul avea să aprecieze cum au mun
cit ei și colectivele din care fac parte 
pentru a da produse de bună calitate.

...Concursul e-a desfășurat după nor
mele elaborate de Oficiul internațional 
al vinului. Dintr-o cameră alăturată se 
prezentau degustătorilor probele de vin 
fără să se știe proveniența lor. în felul 
acesta n-a putut exista nici o părtinire. Au 
trecut, rînd pe rînd, spre examinare vi
nurile albe și apoi cele roșii cjrrente de 
masă pînă la o tărie de 12 grade, apoi cele 
demised albe și roșii, iar lo urmă vinu-

de a da calificative 
vin, prezentate la 

nu e tocmai simplă, 
examineze pe zi 90

rile dulci și aromate. S-au completat ast
fel sute de fișe cu mii de date privind 
limpezimea, culoarea, aroma fiecărei 
probe etc. După centralizare, au urmat și 
rezultatele. Diplomele, însoțite de meda
liile respective : aur, argint și bronz, au 
venit să răsplătească cele mai bune pro
duse. Merită amintite cîteva din pro
bele cărora li s-au atribuit medalii de 
aur : vin alb de Odobești, Grasă de Cot
nari, din gospodăriile d© stat cu același 
nume, Furmintul de la G.A.S. Tohani, 
Muscat Ottonel de la G.A.S. Nazarcea,

Din carnetul reporterului

un

je
de 
Cu

Traminer roz, Riesling și Dănășană de la 
Stațiunea experimentală Blaj, ca și vinu
rile prezentate de către gospodăriile co
lectiv© din Ciumbrud, Soroștin și altele, 
care participă pentru prima dată la 
asemenea concurs.

Dar nu acordarea medaliilor a fost 
Iul urmărit de concurs — al doilea 
acest fel organizat în țara noastră,
acest prilej a fost examinat și verificat 
felul în care s-au reflectat în producție 
măsurile de raionare CT viticulturii și de 
amplasare a soiurilor de viță de vie ast
fel ca să poată fi valorificate cel mai 
bine și mai economic condițiile existente 
în țara noastră pentru dezvoltarea viti
culturii.

Prim© concluzie a concursului este a- 
ceea că orientarea spre producerea unor 
vinuri seci, de larg consum, este o măsu
ră foarte bună. Nu este deloc economic 
ca în orice caz și oriunde să se culeagă

strugurii1 tîrziu da dragul obținerii unor 
vinuri tari sau dulci, întrucît în ielul a- 
cesta producția scade mult. Pentru con
sum se cer cel mai mult vinurile curente 
de masă cu o tărie pînă la 12 grade. 
Iată de ce și la concurs, din numărul to
tal al probelor prezentate, 45 la sută au 
fost vinuri seci, spre deosebire de pri
mul concurs al vinului cînd procentul 
acestora a atins doar 34 la sută. Aces
tea provin din podgoriile mari ale tării. 
Astfel, au fost mult apreciat© vinurile 
albe seci din podgoriil© Odobești, Pan
ciu, Iași ; cele roșii obținute la Dealu 
Mare, Nicoreștl, Sîmburești, Drăgășani, 
Miniș etc. Bineînțeles, rămîn pe mai de
parte mult apreciate vinurile demiseci, 
dulci și aromate din renumitele podgorii 
Cotnari, Murfatlair, Pietroasele, Tîrnave, 
Alba Iulia, Lechința.

O altă constatare : produsele meda
liate nu reprezintă o cantitate mică, spe
cial pregătită pentru concurs, ci formea
ză partizi mari de zeci și chiar sute de 
vagoane. Vinul „Alb de Odobești“ pre
zentat de gospodăria de stat din această 
localitate, vin care a obținut diploma și 
medalia de aur, a fost produs într-o can
titate de 620 vagoane. Cantități mari 
există și din alte sortimente. Este rodul 
aplicării unor scheme tehnologice noi, 
elaborate de institutele de cercetări și 
care au dus la obținerea uno-r tipuri și

I. HERȚEG

(Continuare în pag. II-a)

De peste hotare
DEMONSTRAȚIE A ȘOMERILOR LA 

LONDRA. Ipri a avut loc în capi
tala Angliei o puternică demonstra
ție a reprezentanților șomerilor so
siți din toate colțurile țării. Cei 7 000 
de demonstranți — bărbați, femei și 
tineri — au manifestat purtînd pan
carte pe care se putea citi : „Dați-ne 
de lucru, nu promisiuni“, „Nu vrem 
să revenim la anii de foame din 
1930". în fata clădirii parlamen
tului britanic manifestant!! au fost 
atacați de poliție. în cursul cioc
nirilor ce au avut 
roase persoane au
(Corespondența în pag. IV-a)

loc, nume- 
fost rănite.

INTR-UN COMUNICAT al Partidu
lui african al independenței din 
Guineea portugheză și insulele Ca
pului Verde, dat publicității la Co
nakry, se spune că în urma atacu
rilor prin surprindere ale patrioților 
din Guineea portugheză, detașamen
tele de pedepsire ale lui Salazar au 
suferit pierderi însemnate în oameni 
și armament.

BIDAULT LA LISABONA. După cum 
transmite agenția France Presse, la 
26 martie a sosit la Lisabona, ve
nind din R. F. Germană, Georges 
Bidault, una din căpeteniile O.A.S.. 
iștilor francezi. Agențiile de presă 
occidentale relatează că la trecerea 
frontierelor Georges Bidault nu a în- 
tîmpinat din partea autorităților po
lițienești sau vamale nici un fel de 
greutăți.
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în acest an de învățămînt au 
funcționat pentru prima oară în ra
ionul nostru seminarii de economie 
agrară, menite să contribuie la 
înarmarea temeinică a cadrelor din 
agricultură cu cunoașterea politicii 
și sarcinilor trasate de partid pentru 
dezvoltarea agriculturii socialiste, la 
ridicarea nivelului lor de pregătire 
economică. Seminariile, frecventate 
de 178 de cursanți, au fost organi
zate diferențiat pe specialități: pen
tru inginerii și tehnicienii agronomi 
din gospodăriile agricole colective, 
pentru inginerii din gospodăriile a- 
gricole de stat și S.M.T.-uri, pentru 
medicii și tehnicienii veterinari, 
pentru președinții de gospodării a- 
gricole colective, pentru președinții 
de sfaturi populare.

Biroul comitetului raional a orien
tat tematica acestor seminarii spre 
problemele principale ale dezvoltării 
agriculturii noastre socialiste : întă
rirea economico-organizatorică a gos
podăriilor colective, îmbunătățirea 
organizării muncii și a producției, 
perfecționarea retribuției după mun
că, folosirea rațională a pămîntului, 
zonarea culturilor agricole în raport 
cu condițiile pedoclimatice etc.

Totodată. în stabilirea tematicii 
s-a ținut seama de specificul raio
nului nostru, unde există condiții 
prielnice pentru cultura griului și 
porumbului, pentru dezvoltarea vi
ticulturii, a legumiculturii, pentru 
dezvoltarea și îmbunătățirea calității 
șeptelului. Astfel, pentru agronomii 
din gospodăriile colective au fost 
prevăzute, .între altele, lecții despre 
eficacitatea economică a aplicării re
gulilor agrotehnicii avansate pe te
renurile din Lunca Prutului, impor
tanța și căile punerii în valoare a 
suprafețelor de coastă erodate și 
slab productive din raionul Huși- 
etc.

Conducerea seminaiiilor a fost în
credințată unor lectori cu experien-

ță, bine pregătiți politic și profesio
nal. In același timp s-a stabilit ca 
de fiecare seminar să se ocupe per
manent cîte un membru al biroului 
comitetului raional de partid.

Ca bibliografie s-au indicat, pe 
lîngă lecțiile cuprinse în culegerea 
„Probleme de economie agrară", lu
crări ale clasicilor marxism-leninis- 
mului, documente de partid, cuvîn- 
tări și articole ale tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej, recomandările 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
materiale din 
periența unor 
fruntașe.

Preocuparea 
îndrumarea acestor seminarii a fost 
să asigurăm dezbaterea problemelor 
în strînsă legătură cu sarcinile con
crete puse de partid pentru dezvol
tarea agriculturii socialiste și spori
rea producției agricole, în așa fel în
eît fiecare cursant să poată trage 
concluzii practice pentru activitatea 
sa în gospodăria colectivă, gospodă
ria de stat, S.M.T.

în seminarul cu președinții gospo
dăriilor colective, pe tema „Dezvol
tarea intensivă și multilaterală a 
producției agricole“, de pildă, după 
ce s-a explicat ce se înțelege prin a- 
ceasta și care este importanța eco
nomică a problemei, s-a discu
tat pe larg despre fertilizarea so
lului, ca o problemă care se pune 
în prezent în raionul nostru, unde 
există mari suprafețe cu fertilitate 
slabă. Au fost citate numeroase e- 
xemple din raion care arătau cum 
administrarea sistematică a îngrășă
mintelor a dus la însemnate sporuri 
de recoltă. Tovarășul Ene Tătăruș, 
președintele gospodăriei colective 
din Berezeni, a chemat la întrecere 
pe toți președinții gospodăriilor co
lective pentru desfășurarea unei 
largi acțiuni de fertilizare a solului. 
Numai în luna februarie, bunăoară, 
colectiviștii din Berezeni au trans-

presă care redau ex- 
gospodării colective

noastră principală în

portât la cîmp peste 2 600 tone gu
noi, cei din Vetrișoara 2 500 tone, cei 
din Vutcani 1 600 tone, cei din Șchio- 
peni 1 400 tone. In întreg raionul 
s-au transportat pe cîmp peste 
40 000 tone gunoi.

în seminarii, mulți participanți nu 
se mărginesc la expunerea celor în
vățate, ci se referă și la experiența 
lor. De pildă, cu prilejul dezba
terii temei „Căile sporirii producției 
și productivității muncii în sectorul 
zootehnic“, în seminarul cu pre
ședinții gospodăriilor colective, tov. 
Nicolae Capmare, președintele gos
podăriei agricole colective din Bo
țești, tov. Neagu Postu, președintele 
gospodăriei colective din Lunca Ba
nului au arătat concret metodele fo
losite în aceste gospodării în organi
zarea furajării animalelor, dezvolta
rea și îmbunătățirea calității șepte
lului.

Pentru a consolida cunoștințele 
cursanților cu exemple din viață și 
a le da posibilitate să cunoască și 
mai bine experiența gospodăriilor 
colective și de stat fruntașe, unele 
seminarii au fost urmate de vizite 
la aceste gospodării.

Problemele pentru seminariile re
capitulative de sfîrșit de an au fost 
în așa fel stabilite, îneît să-i ajute 
pe cursanți în consolidarea cunoștin
țelor de economie agrară, în cunoaș
terea temeinică a principalelor sar
cini puse de partid în domeniul a- 
griculturii. în pregătirea seminarii- 
lor, membri ai comitetului raional, 
cadre de la consiliul agricol raional 
fac expuneri și dau consultații.

Biroul comitetului raional de par
tid va acorda și pe viitor o atenție 
deosebită seminariilor de economie 
agrară, ca mijloc important de ri
dicare a nivelului muncii cadrelor 
din agricultură.

ION SAVIN, 
prim-secretar al Comitetului 

raional de partid Huși

Ajutor prețios în activitatea noastră
împreună cu încă aproape 30 de 

ingineri și tehnicieni agronomi din 
raionul Odorhei. am urmat anul a- 
cesta seminarul de economie agrară, 
organizat pe lingă cabinetul de 
partid. Studiul individual și dezba
terile în seminar ne-au dat posibi
litatea să ne îmbogățim cunoștințele 
de economie agrară, să muncim cu 
mai bune rezultate în gospodăriile 
colective.

într-unul din seminarii, de exem
plu, s-a discutat despre dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a produc
ției în gospodăriile agricole colec
tive. Un loc important în această 
discuție l-a ocupat problema folo
sirii cît mai depline a condițiilor pe
doclimatice și a posibilităților fiecă
rei gospodării pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale.

învățămintele desprinse cu acest 
prilej mi-au fost de mult folos în 
rezolvarea unor probleme practice 
legate de dezvoltarea producției în

gospodăria colectivă din Cristuru-Se
cuiesc, în care lucrez.

Această gospodărie întrunește 
toate condițiile pentru sporirea con
tinuă a recoltelor și crearea mai 
multor ramuri de producție. în ce 
constau aceste condiții ? în primul 
rînd, așezarea terenurilor permite 
ridicarea gradului de mecanizare a 
diferitelor lucrări ; totodată, există 
largi posibilități pentru mărirea 
suprafețelor irigate, pentru crearea 
unei puternice baze furajere și spo
rirea efectivului de animale.

Discutînd aceste probleme în ca
drul organizației de bază și cu con
siliul de conducere al gospodăriei 
colective cu prilejul întocmirii pla
nului 
ajuns 
plan 
gume
mărirea cu 17 ha a suprafețelor Cul
tivate cu pomi fructiferi, ■ cultivarea 
plantelor industriale și medicinale pe 
o suprafață de aproape:200 ha, mări-

de producție pe acest an, am 
la concluzia să prevedem în 

lărgirea grădinii - de; ^-lej- 
în teren irigat , cu încă . 5 ha, .
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Peste 20 000 de tineri din orașele 
și satele regiunii Ploiești participă 
în aceste zile la acțiunile patriotice 
inițiate de organizațiile U.T.M. în 
comunele Brebu, Secăria, Provița, 
Teșila, Lopătari, Pietroșița, Gura 
Teghii și altele, ei au curățat de mă
răcini și mușuroaie mai mult de 
2 300 ha pășune. în raioanele Mizil, 
Tîrgoviște, Teleajen și 
fost săpate circa 16 500 
tru plantarea pomilor 
terenurile deluroase și
s-au plantat mii de puieți de foioase 
și rășinoase, în cadrul campaniei de

împăduriri de primăvară. Mai mult 
de 6 000 de tineri din Ploiești și din 
alte orașe industriale din regiune au 
lucrat la amenajarea zonelor verzi 
ale localităților lor. Venind în spriji
nul siderurgiștilor, tinerii din regiu
ne au colectat și expediat oțelăriilor 
o cantitate importantă de fier vechi.

(Agerpres)

rea suprafeței cultivate cu porumb, 
întrucît extinderea acestor culturi 
presupune executarea unui volum 
sporit de lucrări, adunarea generală 
a colectiviștilor a hotărît contracta
rea unui volum mai mare de lucrări 
cu S.M.T., în special la întreținerea 
plantelor prășitoare.

Cele învățate Ia seminariile de 
economie agrară m-au ajutat să re
zolv mai bine și unele probleme le
gate de dezvoltarea sectorului zoo
tehnic al gospodăriei, de e'aborarea 
planului de perspectivă, ținînd sea
ma atît de interesele gospodăriei co
lective cît și de interesele economiei 
naționale.

Pe baza experienței din anul aces
ta, fac unele propuneri pentru îm
bunătățirea activității seminariilor 

., de - economie agrară;
. Consider : necesar ca între semina- 
rii- să se: organizeze consultații indi- 
viduale și colective și chiar unele 
expuneri. : pe cele mai importante 
teme din programul de studiu. In tot 
timpul anului, și mai ales acum în 
preajma închiderii anului de învăță
mînt, ar fi foarte binevenite expuneri 
făcute de secretari ai comitetului 
nostru raional și cadre de conducere 
din agricultură. Aceasta ne-ar da 
posibilitatea să fim mai bine infor
mați asupra problemelor și sarcini
lor actuale, să legăm mai strîns de 
practică cele studiate.

BARÖ ATTILA 
Inginer agronom la GA.C.

din Cristuru-Secuiesc, 
raionul Odorhei

Cîmpina au 
de gropi pen- 
fructiferi pe 
degradate șt

n

■Vg
Fabrica de medicamente „Fiola“ 

din Capitală. Tînăra muncitoare 
Cristina Timoftescu iucrînd la ma
șina de umplut-închls fiole din sec
ția I-a de înfiolare, obține o înaltă 
productivitate a muncii.
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Studenjii din anul I al facultăților de 
agricultură se află, în aceste zile, la nrac- 
tică în unitățile agricole socialiste. Sub 
îndrumarea cadrelor didactice și a spe
cialiștilor din gospodării agricole de stat 
și colective, viitorii ingineri agronomi își 
însușesc o serie de cunoștințe prac
tice. Ei participă la diferitele faze 
ale procesului de producție, fiind repar
tizați să lucreze pe lingă muncitorii 
și colectiviștii fruntași, cu mai multă 
experiență.

Am făcut o vizită la gospodăria agri
colă de stat Tărtășești, raionul Răcari, 
unde fac practică 52 de studenfi de la 
Institutul agronomic „N. Bălcescu" din 
Capitală și am fotografiat cîteva momen
te din activitatea lor.

Ziua de muncă a studenților începe dis- 
de-dimineață. O parte dintre ei lucrează 
în sectorul zootehnic al gospodăriei. în
soțite de îngrijitoarea fruntașă Ioana Io-

studentele Silvia Crăciunică și 
Bucșan se deprind cu îngrijirea 

(fotografia nr. 1).

nescu, 
Felicia 
și hrănirea vițeilor.
Un alt grup de studenfi participă la pre
gătirea pentru lucru a mașinilor agri
cole. Ei urmăresc explicațiile date de 
unul din specialiștii gospodăriei, privi
toare la reglarea semănătorii pentru se
mănatul borceagului de primăvară (foto
grafia nr. 2).

Cadrele de conducere ale gospodăriei 
îi ajută pe studenfi să cunoască expe
riența și specificul producției agricole 
din această unitate. Intr-un moment de 
răgaz, Ia club, studenții s-au întîlnit cu 
inginerul principal al gospodăriei, Gheor
ghe Măifă. Acesta le prezintă tineriloi 
harta solurilor locale, vorbindu-le des
pre metodele de lucru care s-au dovedit 
eficace, (fotografia nr. 3).

(Fotoreportaj de Florica Dinulescu 
și Gh. Vințllă)

Ce a arătat concursul 
vinului

(Urmare din pag. I-a)

Cartea tehnica și meseriile noi
mecanicului de locomo
tive Diesel electrice, a 
mecanizatorilor de pe 
șantiere (excavatoriști), 
a muncitorilor din uzi
nele de îngrășăminte 
pentru agricultură, ‘ pro
fesia celor care folosesc 
cofrajele glisante, a ins
talatorilor care utilizea
ză materiale pe bază de 
mase plastice și așa mai 
departe. E drept, -s-au 
făcut pași și în această 
direcție. însă în .multe 
scrisori sosite Ia redac- > 
(ie oameni ai muncii de 
profesii diferite ridică 
problema publicării mai 

'.multor lucrări tehnice 
.'pentru meseriile noi. In 
: actualul proces de ridi- 
care a calificării oame
nilor muncii este nevoie 
de lucrări tehnice bine 
închegate, cu teorii și 
calcule, cu indicații și 
metode tehnice și de or
ganizare — cu tot ce 
presupune o lucrare teh
nică de specialitate.

ȘT. Z.

însemnătatea cârtii 
tehnice pentru producție 
este bine cunoscută. în 
feluritele forme organi
zate de învățămînt pro
fesional — școli și 
cursuri de scurtă duiată 
— ca si in preocuparea 
personală, a fiecăruia, de 
a-și ridica mereu ca'ifi- 
carea și măiestria în 
muncă, cartea tehnică a 
adus si va aduce întot
deauna o contribuție u- 
nanim recunoscută.

Lucrările apărute In. 
ultima vreme arată că 
Editura tehnică se stră
duiește să răspundă, mai 
prompt și mai bine:, ce
rințelor producțiăi'tși ale' 
oamenilor mimcîî îh* " Ie 
pătură cu carteaTêhhicS'."' 
într-un timp relativ scurt 
s-au tipărit și se află în 
standurile din librării 
lucrări tehnice utile. 
Menfionăm dintre aces
tea „Cartea muncitoru
lui de la tratamente ter
mice", „Pentru construe 
lorii de mașini" si altele.

Dar, zăbovind o vre
me în fata standului de

cărfi, constați totuși o 
preocupare oarecum uni 
laterală în activitatea e 
ditorială consacrată pro 
blemelor producției, în 
clinarea spre acele me 
serii mai vechi, clasice 
Nimic de spus, este bine 
si util să se insiste asu 
pra meseriei strurgaru

gorii ale țării să se producă mai 
ales vinuri seci de consum curent 
și vinuri seci de calitate. în fiecare 
an se plantează mari suprafețe cu 
viță de vie. Concluziile concursu
lui constituie un îndreptar în ale
gerea sortimentului pentru o pod
gorie sau alta. De curînd, a 
început altoitul viței de vie. La 
producerea materialului săditor 
.viticol trebuie să se urmărească 
înmulțirea acelor soiuri care s-au 
dovedit cele mai valoroase pentru 
podgoria respectivă. Aceasta, de
sigur, în ce privește cultura viței 
de vie pentru vin. în dezvoltarea 
viticulturii în ansamblu, obiectivul 
principal este îndeplinirea sarcini-

sortimente in partizi mari, constante 
din punct de vedere al calității. 
Bineînțeles, aceasta a fost însoțită 
de înzestrarea unităților respective 
cu utilaje moderne. în ultimii ani 
s-au construit combinatele de vi- 
nificație de la Tohani, Valea Că
lugărească și numeroase depozite 
pentru păstrarea, condiționarea și 
îmbutelierea vinului, dotate cu i 
lajul cel mai modern.

O ultimă concluzie so referă 
specializarea podgoriilor spre 
produce un număr mai mic de 
puri de vin însă specifice pentru 
podgoria respectivă. în loc de zeci 
de tipuri de vin cite se obțineau lor trasate de partid și guvern pri- 
pînă acum, în podgoria Odobești 
se vor produce în mod deosebit 
vinuri albe, în total 7 tipuri : „Alb 
de consum curent“, „Galbena", 
„Alb de calitate", „Odobești-Dealul 
Șarba“, „Odobești-Vîrteșcoi“, „O- 
dobești-Faraoane", „Odobești-Mus- 
cadelle“. De asemenea, în podgo
ria Panciu se vor produce 6 tipuri 
de vinuri albe și roșii, la Drăgă- 
șani — 10 tipuri etc. S-au făcut 
propuneri ca în principalele pod-

uti-

la 
a 

ti-

vind creșterea continuă a ponde
rii strugurilor de masă pentru con
sum în stare proaspătă, din cele 
mai alese soiuri.

Odată cu decernarea medaliilor 
și diplomelor, cel 
concurs al vinului 
Nu s-au încheiat 
pentru dezvoltarea
la un viitor concurs vor trebui să 
marcheze realizări și mai însem
nate.

de-al doilea 
a fost încheiat, 
însă eforturile 

viticulturii, care

Pentru construcțiile de locuințe 
tîmplărie de bună calitate

După cum se știe, aspectul și con
fortul locuințelor, protejarea inte
rioarelor împotriva intemperiilor 
din afară sînt strîns legate și de 
tîmplăria care se folosește. Proble
ma tîmplăriei la noile blocuri îm
bracă diferite aspecte. O tîmplărie 
bună trebuie astfel concepută și rea
lizată îneît să răspundă necesități
lor plastice exterioare, dar în ace
lași timp să asigure etanșeitatea îm
potriva infiltrării curenților de aer 
și a apei din ploi în interior, să 
satisfacă exigențele folosirii rațio
nale a spațiului locuibil, posibilita
tea unei judicioase mobilări a încă
perilor, o bună luminozitate și ae
risire, curățirea cu ușurință a gea
murilor. Tot atît de important este 
ca tîmplăria să fie executată la un 
înalt nivel calitativ pentru ca după 
darea în folosință a noilor aparta
mente, ușile și ferestrele să func
ționeze în cît mai bune condiții, 
în cele ce urmează ne vom referi 
la cîteva probleme legate de 
tea tîmplăriei destinată 
blocuri.

Pentru a veni în sprijinul
ților de proiectare, al fabricilor și 
atelierelor producătoare, precum și 
al organizațiilor de construcții s-au 
studiat și stabilit, prin standarde, 
condițiile tehnice ce trebuie respec
tate la proiectarea, confecționarea și 
montarea tîmplăriei. Astfel, s-au în
tocmit standarde privitoare la cali
tatea materialului lemnos ce va fi 
folosit, la modul lui de păstrare, la 
detaliile constructive, calitatea exe
cuției etc.

Urmărind îmbunătățirea oalității 
tîmplăriei pentru locuințe, în unită
țile producătoare din cadrul direc-

calita- 
noilor

unită-

țiilor regionale ale Ministerului Eco
nomiei Forestiere, ca și în cele ale 
industriei locale, s-au luat o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
Rezultatul este că șantierele primesc 
tîmplărie de mai bună calitate, fi
nisată mai îngrijit. Multe dintre 
noile blocuri construite anul trecut au 
■tîmplărie care, în afară de faptul că 
ea corespunde necesităților plastice 
exterioare, este de bună calitate, 
spre mulțumirea și satisfacția loca
tarilor. Aceasta dovedește că există 
condiții ca în unitățile producă
toare de tîmplărie pentru locuințe 
să se realizeze produse la un înalt 
nivel calitativ.

Din păcate însă grija pentru a li
vra șantierelor numai tîmplărie de 
bună calitate nu se observă la toate 
fabricile și atelierele producătoare. 
O serie de întreprinderi mai livrea
ză uneori tîmplărie necorespunză
toare, care după darea în folosință 
a construcțiilor în care a fost mon
tată, provoacă nemulțumiri locatari
lor. Controalele recent efectuate de 
organele inspecției de stat în con
strucții din cadrul C.S.C.A.S. au scos 
la iveală unele deficiențe în calita
tea tîmplăriei care, fără prea mari 
eforturi, puteau fi înlăturate. Des
tul de frecvent, ferestrele cuplate, ca 
și cele cu deschidere interioară nu 
asigură o bună închidere. De a- 
semenea, unele ferestre au căpătat 
deformări după darea lor în 
sință.

De cele mai multe ori 
ciențele semnalate n-au fost
turate de constructori. în această si
tuație, unii locatari au fost nevoiți 
să. încerce înlăturarea deficiențelor

folo-

defi-
înlă-

pe comtul lor, îmbunătățind închi
derea ferestrelor prin adăugire de 
șipculițe, prin ajustarea cu rindeaua 
a ceroeveflelor deformate. Așa au 
procedat unii locatari de la blocurile 
din ansamblul Maior Coravu din 
București cu tîmplăria executată 
necorespunzător de către atelierele 
Direcției generale de construcții- 
montaj din București.

Care sînt, după părerea noastră, 
cauzele principale ale deficiențelor 
tîmplăriei ?

în primul rînd, conducerile ate
lierelor producătoare ca cele din 
Năvodari, Tulcea, Giurgiu, Tg. Ocna, 
Roman nu dau toată atenția 
respectării și executării întocmai a 
detaliilor constructive prevăzute 
de standardele în vigoare, folosesc 
detalii vechi scoase din uz și une
ori chiar detalii proprii necorespun
zătoare, confecționînd tîmplărie cu 
defecte. Or, asemenea lucruri 
pot fi ușor rezolvate prin întărirea 
controlului de calitate, prin urmări
rea fiecărei faze de lucru.

Pe șantiere se mai întîlnesc și alte 
aspecte. Bunăoară, unele întreprin
deri nu respectă profilele prevăzute 
în standardele în vigoare la căptu
șelile și tocurile de uși, creînd pro
file diferite în cadrul aceluiași ate
lier. La unele blocuri din cartierul 
9 Mai din Bacău, ca și la blocurile 
din ansamblul Serg. Nițu Vasile din 
București, s-au confecționat și mon
tat, în cadrul aceluiași apartament, 
cîte trei tipuri diferite de profile.

Dacă o parte din deficiențele 
tîmplăriei aparțin, așa după cum am 
arătat, direct fabricilor și atelierelor 
producătoare, și proiectanțli își au

partea lor de vină. în unele cazuri, 
conducîndu-se numai după anumite 
aspecte estetice exterioare, fără a 
analiza și ține seama și de funcțiu
nile interioare importante la care 
trebuie să răspundă tîmplăria, aceștia 
au adoptat uneori soluții neco
respunzătoare. Astfel, deformarea 
cercevelelor, constatată la o serie de 
ferestre ale blocurilor din an
samblul Grivița — 1 Mai din Bucu
rești, proiectate de Institutul Pro- 
iect-București, oa și a celor pro
iectate de D.S.A.P.C.-Constanța la 
ansamblul Gara nouă, este și o con
secință a prevederii în mod curent 
a unor cercevele mai mari decît cele 
admise de standarde. Alteori au fost 
proiectate și puse în lucru tipuri 
noi de ferestre neprevăzute în stan
darde și neaprobate.

Deficiențele arătate mai sus se 
datoresc și modului necorespun
zător în care sînt organizate con
trolul tehnic de calitate, ca și 
comisiile tehnice interne din insti
tutele de proiectări. în multe ca
zuri organul însărcinat cu controlul 
tehnic de calitate nu sesizează defi
ciențele existente în execuția tîm
plăriei. La unele ateliere din cadrul 
întreprinderilor de industrie locală 
serviciile CTC nu urmăresc în 
atelierele respective respectarea 
standardelor în vigoare, calitatea 
materialelor și a execuției, mulțu- 
mindu-se deseori numai cu punerea 
ștampilei CTC sau cu eliberarea cer
tificatelor de calitate.

Există condiții ca toate atelie
rele producătoare de tîmplărie să 
îmbunătățească calitatea producției. 
Este necesar ca proiectarea, confec
ționarea și montarea tîmplăriei să 
se facă cu atenție și exigență spo
rită. Aprovizionarea șantierelor cu 
tîmplărie de cea mai bună calitate 
contribuie la asigurarea confortului 
locuințelor ce se construiesc pentru 
oamenii muncii.

Arh. E. CIORAPCIU 
Arh. C. LUPESCU 

din C.S.C.A.S.

însemnări

iui, frezorului, construc
torului de pe schele e'c., 
adueîndu-se cu fiecare 
carte nouă lucruri e- 
sențiăle, experiența și 

"metode înaintate. Insă
' odată ' cil ' acestea tre-
“'Eüië ludfă în atenție si 

mulțimea de meserii noi, 
apărute ca urmare a dez
voltării indusiriei noas
tre în general, a creării 
unor ramuri noi indus
triale, în special. Avem 
în vedere aici, bună
oară, profesia operato
rului chimist din fabri
cile de mase plastice, 
fire și fibre sintetice,

Croître « Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

ai R. P. Romîne : Tosca — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie — 
(orele 19,30). Teatrul National „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : Vizita bătrînel 
doamne — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Ancheta — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Ciocîrlia — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) : Patru sub un 
acoperiș — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Cezar șl Cleopatra — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : Menajeria de sticlă — (orele
19.30) . Teatrul Muncitoresc C.F.R.- Giu- 
leștl : Băiat bun, dar... cu lipsuri — (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru tineret și co
pil (Sala C. Miile) : De Pretore Vincenzo
— (orele 20). (Sala Libertatea) : Micuța 
Dorrlt — (orele 16). Teatrul evreiesc de 
stat : Opera de trei parale — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului In 30 de 
melodii — (orele 20). Ansamblul de cln- 
tece și dansuri al C.C.S. : Seară de con
cert — (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala 
Orfeu) : Un băiețel, o paiață și o mai
muță șl Rochița cu figuri — (orele 16). 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor
— (orele 16). Circul de stat : Spectacol 
prezentat de circul „Slavia" din Praga
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Noapte necruță
toare — cinemascop : Patria (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), 1 Mal (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Rebelul ; rulează la cinematografele 
Republica (9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), 
I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21,15), Grivița (10; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
21). Rîul șl moartea : rulează la cinema
tografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Flo- 
reasca (11,30; 16; 18,15; 20,30). Bunica Sa
bella ; rulează la cinematografele V. A- 
lecsandrl (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
13 Septembrie (12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Arta 
(11; 16; 18; 20), Libertății (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Lupeni 29 — cinemascop 
(ambele serii) : 16 Februarie (16; 19). Va
canță la mare — cinemascop : București 
(9; 10,45; 12,15; 13,45; 15,15; 17; 19; 20,45), 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21),. 23 August 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Așa se fac 
cancelarii : Tineretului (10,30; 12,30, 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10,30; 12,30; 
14,30,- 16,30; 18,30; 20,30). O călătorie spre 
centrul pămlntulul — cinemascop : Vic
toria (seria I-a — 10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 
18,45; 20,30), Ștefan cel Mare (seria II-a
— 10; 12; 15; 17; 19; 21). Șapte dădace: 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Popular (16; 18,15; 20,30). Festivalul 
Chaplin : Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,45 pînă la orele 14, după- 
amlază orele 16,15; 18,30; 20,45), Ilie Pin- 
tilie (10; 15,30; 18; 20,30), Volga (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,30), Olga Banele (10,30; 
14,30; 16,45; 19; 21). Program special pen
tru copil : 13 Septembrie (orele 10 șl o- 
rele 11,15). Program de filme documen
tare rulează în continuare de Ia orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tipr- 
puri Noi. Balada husarilor : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18; 20). 
Dosarul furat : rulează la cinematograful 
înfrățirea între popoare (15,30; 18; 20,15).

Partea ta de vină : Cultural (16; 18; 20). 
Patru inimi : rulează la cinematograful 
Alex. Popov în continuare de la orele 
9,30 pînă la orele 21. Cîinele sălbatic 
Dingo ; 8 Martie (16,30; 18,30; 20,30). în
vierea — ambele serii : rulează la cine
matograful C-tin David (16; 19,30). Tinerii 
— cinemascop : V. Roaită (10; 12; 14- 16; 
18,15; 20,30). Fata cu care am fost prie
ten : Unirea (16; 18; 20). Camelia : Fla
căra (16; 18,15; 20,30), M. Eminescu (11,30; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Cinci oameni la 
drum : rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (15; 17; 19; 20,45). Oameni șl 
fiare — ambele serii : Munca (15,30; 19,30). 
Divorț italian : Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Povestea unei nopți stranii : Luceafărul 
(16; 18,15; 20,30). Povestea anilor înflăcă
rați — cinemascop : G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Meșter la toate : rulează 
la cinematograful G. Bacovla (17; 19; 21). 
Călătoriile lui Gulliver : G. Bacovla (9; 
11; 15). Tizoc — cinemascop : Drumul Se
rii (15; 17; 19; 21). Baronul de Mdnchau- 
sen : 30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). De
parte de patrie : rulează la cinematogra
ful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Marile 
speranțe : rulează la cinematograful B. 
Delavrancea (11; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins : Telejurnalul săptămînil. 
Măsuri tehnico-organizatorice pentru în
deplinirea planurilor de producție. In vi
zită cu aparatul de filmat la Uzinele „1 
Mai" Ploiești. Inovații și inovatori. Fil
mul documentar „Theodor Aman“. Ti
neri soliști de muzică ușoară. Orele 19,00 
— Transmisia din sala sporturilor „Flo- 
reasca" ; meciul de handbal feminin din
tre echipele Rapid București și Fredriks- 
berg Copenhaga, în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni". In încheiere : sfaturi 
pentru telespectatori și Buletin de știri.

um va f» 
d vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut fru
moasă și a continuat să se încălzească 
mai accentuat în sudu] țării. Cerul a 
fost variabil, vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din sectorul sudic. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între plus 1 grad la Gheor- 
ghieni și plus 15 grade la Berzeasca. 
In București : Vremea a fost frumoasă 
și a continuat 6ă se încălzească. Cerul 
a fost variabil, vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din sud-vest. Temperatura 
maximă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 șl 30 martie : Vreme relativ căldu
roasă, cu cerul variabil, temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, vînt potrivit din 
sectorul sudic. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între zero și plus 10 grade, iar maximele 
între 6 și 16 grade. La București : Vreme 
călduroasă. Cer variabil. Temporar ploi, 
Vînt slab,. temperatura staționară.
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Realizarea de lucrări de bună calitate constituie un obiectiv important în întrecerea brigăzilor de 
la schela petrolieră Ciurești, regiunea Argeș. în fotografie : Brigada condusă de maistrul Gh. Vîrjoghe 
face probele de punere în funcțiune a unei sonde. (Foto : Agerpres)

O- N- u- ■ Lucrările Comitetului special 
în problema Rhodesiei de sud

NEW YORK 26 (Agerpres). — Co
mitetul special O.N.U. pentru supra
vegherea aplicării Declarației Adu
nării Generale cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoare
lor coloniale și-a reluat lucrările. în 
ședința din 25 martie a continuat 
examinarea problemei situației din 
Rhodesia de sud.

Luînd cuvîntul în ședința comite
tului, Nkomo, lider al mișcării de e- 
liberare națională din Rhodesia de 
sud, a vorbit despre monstruoasele 
acțiuni arbitrare ale rasiștilor albi 
care acționează în colaborare cu au
toritățile coloniale engleze. Nesoco- 
tindu-se rezoluția Adunării Genera
le — a spus Nkomo — populației bă
știnașe din Rhodesia de sud i s-a 
impus o constituție de tip colonia
list. în urma unor alegeri ilegale a 
venit la putere un guvern al „ra
siștilor înveterați“ în frunte cu 
Field. în Rhodesia de sud sînt înă
bușite orice acțiuni ale africanilor 
care luptă pentru autodeterminare. 
Potrivit legilor din Rhodesia de sud, 
a subliniat Nkomo, pînă și această

cuvîntare a mea reprezintă „o cri
mă" pasibilă de pedeapsă cu 20 de 
ani închisoare.

Nkomo a cerut să se ia măsuri ho- 
tărîte pentru a traduce în viață re
zoluția Adunării Generale cu privire 
la Rhodesia de sud. 
a declarat el, acolo 
„o situație similară 
geria".

Luînd cuvîntul, 
S.U.A. a încercat să justifice atitu
dinea Marii Britanii și să prezinte 
într-o lumină favorabilă politica gu
vernului rasist Field. Potrivit spu
selor sale, constituția adoptată în a- 
nul 1961 ar fi chiar „o concesie“ fă
cută africanilor. El a declarat că 
„Marea Britanie nu poate acorda in
dependență Rhodesiei de sud, pînă 
ce în această țară nu se va crea o 
situație favorabilă".

Delegatul Uruguayuluj a cerut 
Marii Britanii să îndeplinească rezo
luția Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire la acordarea independenței 
Rhodesiei de sud.

In caz contrar, 
s-ar putea crea 
cu cea din Al-

reprezentantul

Delegația Rhodesiei de nord a hotărît 
să boicoteze tratativele de la Londra

(Ț)& LVII vi EH & TOATA ȚARA
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎN

TRE MECANIZATORI. Gospodăria 
agricolă de stat din Drăgănești-Olt 
a găzduit duminică peste 100 de me
canizatori care au participat la un 
schimb de experiență privind folo
sirea mașinii de semănat porumb.

Discuțiile purtate și demonstrații
le practice efectuate de participanți 
au arătat că mecanizatorii din 
G.A.S. știu cum să folosească aceste 
mașini pentru a asigura adîncimea 
și densitatea optimă pe loturile pe 
care le vor însămînța cu porumb. 
(De la Gheorghe Zăbavă, corespon
dent voluntar).

ductivitatea pădurilor, se vor planta 
specii repede crescătoare de larice, 
pin, molid și brad. încă din trimes
trul IV al anului trecut, terenul a 
fost repartizat brigăzilor, cărora 
li s-au indicat suprafețele ce se vor 
împăduri, formele de împădurire, de 
unde se vor lua puieții necesari etc, 

în momentul de față se fac ulti
mele pregătiri : se repară cabanele, 
drumurile de acces, uneltele. (De la 
Ștefan I. Hantăr, inginer)

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Greciei

Vești iin țările socialiste
Combinatul de ciment și var

Zilele trecute, la Vac, 
localitate situată la 35 
km la nord de Buda
pesta, a fost dată în 
exploatare prima par
te a celui mai mare

combinat de ciment și 
var din Ungaria,

Combinatul de ci
ment și var din Vac 
va intra în funcțiune 
cu întreaga sa capa
citate cu un an înain

te de termen. După 
darea în exploatare a 
celei de a doua și a 
treia părți el va pro
duce aproximativ un 
milion tone de ciment 
pe an.

Clubul cititorilor
Clubul cititorilor, or

ganizat de Editura de 
stat pentru literatură 
beletristică, muzică și 
artă din Praga, numă
ră aproximativ 300 000 
de membri. Clubul și-a 
început activitatea cu 
zece ani în urmă. Pe 
atunci, el număra doar 
27 de membri. Nu
mărul volumelor edi
tate de club pentru ci
titorii săi era în 1953

de 11, în tiraj de 
324 000 de exemplare, 
în anul 1962, clubul a 
editat 20 volume, în 
tiraj de 1 685 000 e- 
xemplare. în total, de 
la înființarea sa pînă 
în prezent, clubul a e- 
ditat 173 de cărți, în 
tiraj de aproximativ 
10 milioane exemplare. 
35,5 la sută din mem
brii clubului sînt 
muncitori, tehnicieni.

țărani, iar restul ac
tiviști culturali ai 
bibliotecilor locale, 
populare și de uzină, 
pensionari și gospodi
ne. Fiecare membru al 
clubului are obligația 
să cumpere anual pa
tru volume, iar al 
cincilea îl primește 
gratuit. Clubul citito
rilor cuprinde și 248 de 
membri străini, din 
54 de țări ale lumii.

Pelicula folosită la răsadnițe
în R.P.D. Coreeană 

pelicula din policloru- 
ră de vinii- este folo
sită tot mai mult la 
protejarea răsadurilor

de orez. în primăvara 
acestui an, combinatul 
de la Phenian, fabrici
le și întreprinderile din 
orașele Hamhin, Sinîi- 
ciju și Heciju vor

furniza cooperativelor 
agricole peste 3 mili
oane mp de peliculă 
din, policlorură de vi
nii.

1

DIN. ACTIVITATEA FEMEILOR. 
Comitetul orășenesc al femeilor 
Focșani acordă o atenție deosebită 
activității cultural-educative in rîn- 
dul muncitoarelor, intelectualelor și 
gospodinelor. La cele 10 lectorate 
organizate in oraș, participă 620 de 
femei O altă formă de activitate o 
constituie cercurile de citit in ca
drul cărora se inițiază discuții pe 
teme culturale, științifice și educa
tive.

Comitetul orășenesc "ăl ' femeilor a 
organizat și simpozioane, conferințe, 
concursuri „Cine știe, cîștigă“- urma
te de programe artistice. Aceste pro
grame au fost susținute de femeile 
de la întreprinderea „Fructexport“, 
cooperativa 
sanitar și 
oraș.

Pentru
Anul acesta, Muzeul de istorie natu
rală „Grigore Antipa“ din Capitală 
a luat o nouă inițiativă pentru popu
larizarea științelor naturii. începînd 
de la 27 ianuarie, în 
nică se organizează 
tori conferințe însoțite 
de filme. Duminica 
fi ținută o conferință 
crotirea naturii în parcuri și rezer
vații naturale din R. P. Romînă“. Ci
clul va continua cu subiectele : „A- 
nimale gigante din mări și oceane", 
„Viața în Marea Neagră“, „Plante 
carnivore“, „Omul și rasele umane* 
ș; a.

au 
noi 
sini

MODELE NOI DE ABAJURURI. 
Colectivele fabricilor de sticlă 
început producția a 26 modele 
de abajururi. Modelele realizate 
în formă de lalele, clopote etc.
Foarte reușite sînt modelele realiza
te din sticlă suprapusă, cu decor au
rit, cele marmorate și altele.

O parte din noile modele au și fost 
livrate comerțului.

Prestarea“, sindicatul 
Casa- de cultură din

VIZITATORII MUZEULUI.

fiecare dumi- 
pentru vizita- 

de proiecții 
viitoare va 
despre „O-

LUCRĂRI DE ÎMPĂDURIRI. în 
raza ocolului silvic Agăș se va îm
păduri în acest an. o suprafață de 
360 ha teren. Pentru a se ridica pro-

O NOVĂ PROMOȚIE DE MAIȘ
TRI. Zilele acestea a absolvit cursu
rile de zi ale școlii de maiștri din 
Hunedoara o nouă promoție de 66 de 
furnaliști, oțelari, laminatori și coc
suri de la combinatul siderurgic. Alți 
aproape 200 de maiștri, siderurgiști 
și constructori, care au urmat cursu
rile serale și fără frecvență ale aces
tei școli, sînt de cîteva zile în exa
mene.

TERENURI REDATE AGRICULTU
RII. In raionul Huși este pre
văzut ca în 1963 să crească supra
fața arabilă prin defrișări, desfiin
țarea de drumuri inutile, desecări 
etc. cu peste 1 000 de hectare, să se 
extindă podgoriile cu încă alte 254 
ha și livezile cu 600 de hectare.

Prin munca harnică a colectiviști
lor, aceste prevederi se înfăptuiesc. 
In gospodăria agricolă colectivă 
Vutcani, de pildă, s-au redat a- 
griculturii de la 1 ianuarie și pînă 
acum o suprafață de 48 hectare, la 
gospodăria agricolă colectivă Tătă- 
răni 33 de ha, la Răducăneni 29 ha 
prin defrișarea mărăcinișurilor, a 
pilcurilor de salcîmi, prin desființa
rea drumurilor de prisos etc.

De asemenea, s-au 
proape 200 ha pentru 
cu viță de vie, iar pe 
executat gropi pentru 
pomi fructiferi.

desfundat a- 
a fi plantate 

156 ha s-au 
plantarea de

Ambasadorul Greciei în R. P. Ro- 
mînă, Alexandre Cimon Argyropoulo, 
a oferit marți o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a Greciei.

Au participat loan Constant Mano- 
liu, ministrul justiției, Mircea Mali- 
ța, adjunct aț ministrului afacerilor 
externe. Dionisie Ionescu, șeful Ce
remonialului de stat, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, oameni 
de cultură și artă.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

LONDRA 26 (Agerpres). —
Delegația Rhodesiei de nord a 

hotărît să boicoteze tratativele de la 
Londra cu privire la viitorul Fede
rației Rhodesiei și Nyassalandului, 
„întrucît guvernul britanic nu a dat 
asigurări Rhodesiei de nord că va 
putea să se retragă din federație, în 
conformitate cu aspirația populației 
africane din acest teritoriu".

Această știre a fost anunțată de 
către purtătorul de cuvînt al delega
ției Rhodçsiei de nord în urma unei 
lungi întrevederi din după-amiaza 
zilei de 25 martie între delegație și 
R. A. Butler, ministrul englez însăr
cinat cu problemele Federației Rho
desiei și Nyassalandului.

într-o declarație, semnată de li
derii africani Kenneth Kaunda și' 
H. Nkumbula, se arată că delegația 
Rhodesiei de nord va continua să ră- 
mînă la Londra în așteptarea unei 
schimbări a poziției guvernului en
glez. „Sîntem gata să continuăm tra
tativele cu R. A. Butler, se spune în 
declarație, cu condiția să fie recu
noscut dreptul Rhodesiei de nord de 
a ieși imediat din federație“. Ei au 
cerut, de asemenea elaborarea unei 
noi constituții care să prevadă prin
cipiul autodeterminării și organiza
rea unor alegeri, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an.

Dezvoltarea orașului Plock
Anul viitor orașul 

Plock din R. P. Polo
nă aniversează un mi
leniu de existență.

în legătură cu acest 
aveniment se desfă
șoară și largi acțiuni 
patriotice și obștești :

s-au amenajat un parc 
sportiv pentru elevi, 
un teatru în aer li
ber, terenuri sportive, 
spații verzi și se con
struiește o stație-re- 
leu pentru televiziu
ne. Se desfășoară larg

construcția de locuin
țe. Pînă în vara anu
lui viitor vor fi pre
date locatarilor blocuri 
cu un total de peste 
4 000 camere de lo
cuit, complexe comer
ciale, școli, un spital.

(Agerpres)

® Teatrul Național „Vasile Alecsandri” 
din Iași a prezentat aseară în premieră 
piesa „Capul altora” de Marcel Aymé. 
Regia spectacolului aparține Iui George 
Teodorescu, iar scenografia este semnată 
de Doris Jurgea. Din distribuție fac parte 
Marcel Finchelescu, Valea Marinescu, 
Mihai Grosariu, Carmen Barbu, Dorin 
Varga, Traian Ghițescu și alții.

® Teatrul de păpuși din Tg. Mureș a 
prezentat recent premiera spectacolului 
„Alfabet împărat” de Iosep și Hana 
Lamkovi în regia lui Antal Pavel; deco
rurile sînt semnate de Haller Iosif și 
Ambrus Emeric. Spectacolul, interpretat 
de actorii Nagy Ecaterina, Adorjan Ale
xandru, Tfirök Elemér și alții, s-a bucurat 
de succes.

In turneu, în Italia

Luni dimineața a părăsit Capitala, 
cu avionul, colectivul de balet al 
Teatrului de Operă și Balet al R.P. 
Romîne, care va întreprinde un tur
neu în Italia. Artiștii romîni vor pre
zenta o serie de spectacole cu bale
tul „Lacul lebedelor“ de Ceaikovski.

DE LA I. T. B

Din motive tehnice, începînd din 
ziua de 27 martie a. c. troleibuzele 
traseului 81 nu vor mai circula pînă 
în cartierul Militari, ci vor întoarce 
la Palatul Pionierilor.

belgia împotriva 
proiectului de îege 

antimuncitoresc
„Viața lui Siqueiros 
este în primejdie"

întrecerile de schi continuă
La sfîrșitul acestei săptămîni, la 

Poiana Brașov se vor desfășura 
finalele campionatelor republicane 
de juniori la probele alpine. între
cerile se vor disputa vineri, sîm- 
bătă și duminică pe pîrtiile din 
Kanțer și Sulinar.

Duminică urma să se dispute la 
Sinaia proba de slalom uriaș din 
cadrul etapei a doua a „Cupei 
R.P.R." Din cauza ceței proba nu 
a avut loc, fiind reprogramată 
pentru 7 aprilie în cadrul unui 
concurs organizat de Casa ofițeri
lor din Brașov pe valea lui Carp 
(Bucegi).

Azi și mîine, la Floreasca

MECIURI INTERNAȚIONALE DE HANDBAL
Astă-seară, cu Începere de la orele 19, sala sporturilor de 

la Floreasca va găzdui meciul-retur dintre echipele feminine 
de handbal Rapid București și Fredriksberg Copenhaga, din 
cadrul semifinalelor „Cupei campionilor europeni”. După cum 
se știe, în primul joc, disputat la Copenhaga, echipa daneză a 
repurtat victoria cu scorul de 11-7 (6-3).

Joi de la aceeași oră, în sala Floreasca, Dinamo București 
va disputa meciul revanșă cu Skovbakken Aarhus. Primul 
joc, desfășurat la Aarhus, a fost cîștigat de dinamoviști cu 
scorul de 14-12 (6-9). Cîștigătoarea acestei întîlniri va juca în 
finală la 6 aprilie, la Paris, cu echipa Dukla Praga, care a eli
minat pe Göppingen (R.F.G.).

*

BRUXELLES 26 (Agerpres).— în
tr-o declarație a Biroului Politic al 
P.C. din Belgia, publicată la 25 
martie în ziarul „Drapeau Rouge“ se 
spune că sub presiunea patronilor, 
guvernul Belgiei, a hotărît ca între 
.2 și 4 aprilie să supună discuției de- 
putaților în parlament așa-numitul 
„proiect de lege cu privire la men
ținerea ordinei“.

Subliniind pericolul acestui proiect 
de lege antidemocratic, care limitea
ză dreptul oamenilor muncii la gre
vă, Biroul Politic al P.C. din Belgia 
cheamă pe toți oamenii muncii, or
ganizațiile sindicale și democratice 
din țară să acționeze în front unit 
împotriva ofensivei întreprinse de 
monopoluri contra drepturilor și li
bertăților democratice.

PARIS 26 (Agerpres). — „Viața 
marelui pictor mexican Siqueiros, 
care se află de trei ani în închi
soare, este în primejdie, se spune în 
declarația Asociației internaționale 
a juriștilor democrați. Siqueiros a 
fost condamnat de autoritățile me
xicane pentru convingerile sale de
mocrate, pentru ideologia sa, pen
tru însuși spiritul creației sale. Si
queiros, care are 66 de ani, suportă 
greu regimul aspru de închisoare Ia 
care este supus. Această detențiu
ne îndelungată pune viața sa în pri
mejdie".

„Trebuie eliberat de urgență a- 
cest pictor de seamă, pentru a se 
putea consacra din nou artei și pen
tru a-și putea continua activitatea 
creatoare care face cinste întregii 
omeniri“ — se subliniază în înche
ierea declarației.

Procesul de la Koblenz

Depozițiile lui Wialon demascate 
prin documente

KOBLENZ 26 (Agerpres). — La 
Koblenz continuă procesul intentat 
fostului Obersturmführer SS Heuser 
și celorlalți călăi gestapoviști care 
în timpul războiului au săvîrșit cri
me monstruoase pe teritoriul Bielo- 
rusiei.

Conform hotărîrii tribunalului, la 
25 martie a fost audiat ca martor 
Karl-Friedrich Wialon, secretar de 
stat la Ministerul vest-german pen
tru Cooperare Economică. în timpul 
războiului Wialon a deținut o func
ție de răspundere în administrația

Un cartier nou de caso de locuit la Ulan Bator (R. P. Mongolă).

Proteste împotriva experienței 
nucleare franceze în Sahara

*
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Se reia campionatul 
de hochei

Sîmbătă se reia pe patinoarul 
artificial „23 August” campionatul 
republican de hochei pe gheață. în 
program figurează următoarele 
trei întîlniri : Steaua — Steagul 
Roșu Brașov (ora 10) ; Voința 
Miercurea Ciuc — Avîntul Gheor- 
ghieni (orele 16) și Știința Bucu
rești — Știința Cluj (orele 18).

'k
Duminică au loc meciurile : 

Steaua — Avîntul Gheorghieni 
(orele 8) ; Știința Cluj — Steagul 
Roșu Brașov (orele 16) și Voința 
Miercurea Ciuc — Știința Bucu
rești (orele 18).

înaintea returului, în clasamen,t 
conduce Voința Miercurea Ciuc (10 
puncte), urmată de Steaua (8 
puncte), Știința București (6 punc
te).. Steagul Roșu Brașov (3 puncte), 
Știința Cluj (2 puncte) și Avîntul 
Gheorghieni (1 punct).

Statuie noastre de radio vor transmite astăzi, pe programul 
I, cu Începere de la orele 19,35, ultima paTte a meciului femi
nin de handbal.

Joi, pe programul II, începînd de la orele 19,50, se va trans
mite finala meciului masculin de handbal.

Șutează Coman I (fază din primul meci Dinamo — Skovbak
ken, disputat săptămîna trecută în Danemarca).

Era câteva
HALTERE. Intr-un meci internațional 

de haltere desfășurat la Varșovia, echi
pa R. P. Polone a învins cu scorul de 
5-2 echipa Japoniei. Japonezii nu au 
prezentat sportivi la categoriile pană și 
grea. în afara meciului, japonezul Ichi- 
noseki a stabilit un nou record mondial 
de juniori la cat. cocoș, stilul „smuls” 
cu 107,500 kg.

•k
NATAȚIE. Cu prilejul unui concurs 

de natație desfășurat la Lima, înotăto
rul Feodoro Caprilas (Venezuela) a sta
bilit un nou record al Americii de sun 
în proba de 400 m liber, cu timpul de 
4'33”5/10. Vechiul record era de 
4’39”3/10 și aparținea argentineanului 
Luis Nicolao.

★
SCRIMĂ. Concursul internațional de 

spadă de la Graz a fost cîștigat de 
sportivul maghiar Dalnoki, care a tota
lizat 8 victorii. Pe locurile următoare 
s-au clasat Hornkohl (U.R.S.S.) și Lu- 
xardo (Italia), ambii cu cite 5 victorii. 
Proba de floretă a revenit austriacului 
Ulrich.

La acest concurs au participat 75 de 
sportivi din 9 țări.

*•
ATLETISM. în campionatele de atle

tism ale Australiei, care au luat sfîrșit 
la Brisbane, a fost înregistrată o sur
priză. In proba de 220 yarzi titlul a 
fost cucerit de Joyce Bennet cu timpul 
de 23”5/10, care a învins-o pe record
mana mondială Betty Cuthbert. Un mare 
succes a obținut atleta Pam Kilborn, 
care în cadrul acestor campionate și-a 
adjudecat 4 titluri. Ea a terminat învin
gătoare și în proba de 80 m garduri cu 
timpul de 10”7/10.

k
BOX. Selecționata de box a R. P. Po

lone a plecat în Japonia pentru a sus
ține două întîlniri la Tokio în compania 
echipei olimpice japoneze. Formația po
loneză cuprinde printre alții pe Z. O- 
lech (muscă), Bending (cocoș), Adamski 
(pană), Kulej (ușoară), Kucmiercz (mij
locie mică) și Pietrzykowski (mijlocie). 
Cele două întîlniri dintre echipele R. P. 
Polone și Japoniei vor avea loc la 8 ca
tegorii de greutate, deoarece gazdele nu 
dispun de pugiliști la „semigrea” și 
„grea”.

hitleristă pe teritoriul vremelnic o- 
cupat al Uniunii Sovietice. Documen
tele autentice remise recent de către 
reprezentanți sovietici Tribunalului 
din Koblenz dovedesc fără putință 
de tăgadă că Wialon avea legături 
strînse cu înfăptuirea „măsurilor“ 
în domeniul exterminării în masă a 
cetățenilor sovietici pașnici. Wialon 
a afirmat că nu era informat despre 
exterminarea în masă a cetățenilor 
sovietici. Or, documentele autentice 
demască pe de-a-ntregul încercarea 
lui Wialon de a șterge urmele cri
melor sale și de a poza în nevinovat.

Unul dintre apărători a recunoscut 
că documentele referitoare la exter
minarea în masă a oamenilor sovie
tici erau trimise Comisariatului Rei- 
chului la Riga și erau de competența 
lui Wialon. Cum putea oare Wialon 
să nu fi fost informat despre asasi
natele în masă, din moment ce de
partamentul condus de el ținea o e- 
vidență minuțioasă a tuturor obiec
telor rămase după exterminarea oa
menilor ? Acest lucru reiese limpede 
din documentele existente.

în aceeași zi, la proces a continuat 
citirea documentelor prezentate tri
bunalului de reprezentanții sovietici, 
care demască nu numai pe cei care 
se află pe banca acuzaților, ci și pe 
mulți dintre aceia care se mai plim
bă în libertate.

DELHI 26 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în Camera Populară a 
Parlamentului indian J. Nehru, pri
mul ministru al Indiei, și-a exprimat 
regretul profund în legătură cu 
efectuarea de către Franța a expe
riențelor nucleare în Sahara.

Experiențele nucleare franceze, a 
declarat el, au provocat o puternică 
neliniște în rîndurile popoarelor 
Africii. Nehru a arătat că țările

Miting la Ankara împotriva 
eliberării temporare 
a lui Celal Bayar

ISTANBUL 26 (Agerpres). — La 24 
martie a avut loc la Ankara un mare 
miting studențesc împotriva eliberă
rii temporare, „din motive de sănă
tate“, a lui Celal Bayar, fostul pre
ședinte al Turciei, condamnat la 
moarte la 15 septembrie 1961. în ul
tima clipă pedeapsa i-a fost comu
tată în muncă silnică pe viață. Mi
tingul a fost urmat de demonstrații 
care s-au desfășurat sub lozinca 
„Trădătorul să fie spînzurat 1“.

O demonstrație similară a avut 
loc la 25 martie la Istanbul. Au par
ticipat peste 4 000 de studenți. După 
cum anunță presa turcă, numeroa
sele întrevederi și convorbiri pe care 
le-a avut Bayar cu adepții săi tre
zesc îndoieli asupra faptului că a- 
cesta ar fi intr-adevăr bolnav.

Africii, pentru care s-a creat o pri
mejdie în legătură cu experiențele 
nucleare din Sahara, nutresc senti
mente ostile față de Franța.

*

MOGADISCIO 26 (Agerpres). — 
Somalia condamnă experiența cu 
arma nucleară efectuată de Franța 
în Sahara. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Somaliei, a declarat că Republica 
Somalia a fost totdeauna împotriva 
unor asemenea experiențe. El a spus 
că Somalia sprijină cererea guver
nului Algeriei privind revizuirea a- 
cordurilor de la Evian pentru a îm
piedica pe viitor experiențele nucle
are pe pămîntul algerian.

De ce primește Bauer scrisori anonime
Ziarul vest-german 

„DIE WELT“ a publi
cat extrase dintr-un 
interviu acordat de 
Fritz Bauer, procuro
rul general al landu
lui Hessen, ziarului 
danez „Berlingske Ti- 
dende". în interviu, 
Bauer vorbește despre 
pătrunderea elemente
lor naziste și a spiri
tului nazist în toate ve
rigile vieții publice 
din Germania occiden
tală.

„Faptul că anumiți 
germani nu i-ar în
toarce imediat spatele, 
dacă am admite prin 
absurd că Hitler s-ar 
întoarce în Germania, 
ar fi suficient pentru 
ca ideile sale să gă
sească în Germania 
(occidentală) anului 
1963 un teren propice" 
a declarat Bauer.

Urmărirea criminali
lor naziști, inițiată de 
Bauer și de alți 11 
procurori din Hessen, 
este îngreunată în fel 
și chip. „Un sertar plin 
de scrisori anonime 
pot dovedi aceasta" — 
a declarat Bauer tri-

Răsfolnd 
presa străină

misului ziarului danez. 
Cercuri influente nu 
vor să fie demascați 
și alți naziști, care se 
află sub oblăduirea 
lor".

Ziarul danez rela
tează că Bauer este u- 
nul din „oamenii cei 
mai urîți" de către a- 
ceste cercuri din Ger
mania occidentală, de
oarece el este conside
rat „dușman al naziș
tilor". In perioada na

zismului Bauer a fost 
internat, un timp, în- 
tr-un lagăr de concen
trare, iar apoi a trăit 
în emigrație. In 1961 el 
a inițiat ancheta în ca
zul Globke.

Interviul lui Bauer 
a provocat enervare în 
cercurile reacționa
re vest-germane. Zia
rul vest-berlinez „Der 
Tag" a calificat decla
rațiile lui drept... „lip
site de tact" și adresîn- 
du-se guvernului din 
Hessen, i-a pus în 
mod provocator între
barea „dacă un anti
fascist poate rămîne 
acuzatorul principal 
al unui land“.(?l).

Declarațiile procuro
rului general al landu
lui Hessen au stîrnit o 
vie reacție la Bonn 
unde se vorbește chiar 
de un „scandal Bauer" 
— a scris ziarul „l’U- 
nită".

scrisoarea Ligii studenților 
germani socialiști adresată 

iui n. Wilson
BONN 26 (Agerpres). — Liga studen

ților germani socialiști salută declara
țiile lui Harold Wilson, liderul partidu
lui laburist din Anglia, în favoarea re
cunoașterii Republicii Democrate Ger
mane și a frontierei de pe Oder-Neisse. 
Infr-o scrisoare adresată lui H, V/ilson 
de această organizație se spune că ea 
se declară de acord cu liderul parti
dului laburist asupra necesității de a 
se discuta în mod public aceste pro
bleme. După părerea Ligii studenților 
germani socialiști, politica războiului 
rece nu va duce nici la reunificarea 
Germaniei, nici la destinderea încordă
rii în Europa centrală. Ea nu poate de- 
cît să transforme Europa centrală în- 
tr-un focar de conflicte care implică un 
pericol de război.

Studiu despre starea 
precară a sănătății 

ecuadorienilor
QUITO 26 (Agerpres). — Revista 

ecuadoriană „Manana” a dat publi
cității studiul unui medic în legătu
ră cu starea sănătății ecuadorienilor. 
In acest studiu sînt citate numeroa
se fapte care dovedesc că poporul 
ecuadorian continuă să fie expus 
unor plăgi ca malaria, tifosul, teta- 
nosul. tuberculoza, bolile venerice și 
alte boli.

Această situație, se subliniază în 
studiu, se datorește faptului că in
stituțiile medicale din Ecuador se 
află sub controlul unor organizații 
aparținînd monopolurilor america
ne, precum și datorită faptului că 
fondurile pentru aceste instituții 
sînt aproape inexistente.
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Puternică demonstrație 
a șomerilor în Anglia

alte 
săp-

pro-

la o mare de- 
intervenție pe 
sub lozinca 

muncă“. Con

Străzile din vestul Londrei au 
redat marți ecoul lozincilor și al 
pașilor celor 7 000 de de
monstranți care le-au străbătut, 
protestînd împotriva șomajului 
crescînd.

La mijlocul acestei luni s-a a- 
nunțat oficial că numărul șome
rilor în Anglia și Irlanda de nord 
era de aproape 750 000 — cea 
mai ridicată cifră pentru luna 
martie din anii de după război. 
In afară de aceasta, multe 
mii de muncitori lucrează o 
tămînă de lucru incompletă.

Ieri, în ziua marșului de 
test, bărbați, fe
mei și tineri s-au 
îndreptat, spre 
Londra în trenu
ri, avioane, au
tobuze și mașini 
pentru a participa 
monstrație și la o 
lîngă parlament 
„pentru dreptul la
structorii de vapoare de pe ma
lurile rîurilor Clyde, Tyne, Wear 
și Mersey, mineri de la minele de 
cărbune din Scoția, Lancashire, 
Yorkshire, Wales și Durham, mun
citori din industria de avioane 
din Irlanda de nord, Londra și 
Midlands au defilat pe străzile 
capitalei. Cu greu s-ar găsi un 
oraș din Marea Britanie care să 
nu fi fost reprezentat ta această 
manifestare masivă a șomerilor 
englezi.

înainte de începerea marșului, 
în fața demonstranților a luat cu- 
vîntul Fred Hayday, președin
tele Uniunii Sindicatelor (T.U.C.), 
care numără 9 000 000 de membri.

După miting, circulația a fost 
oprită cu totul în timp ce de
monstranții străbăteau străzile în 
drumul lor spre Camera Comune
lor. Flancată de numeroși poli
țiști, lunga coloană avansa pe o 
ploaie torențială purtînd pan-

„France Presse“

carte pe care se putea citi : 
„Dați-ne de lucru, nu promisiuni“ ; 
„Nu vrem să revenim la anii de 
foame din 1930" ; „Conservatori, 
demisionați acum“.

La loc de cinste printre stea
gurile sindicatelor era unul care 
fusese purtat cu 27 de ani în urmă 
cînd participanții la marșul foa
mei din orașul Jarrow au mers 
275 mile pînă la Londra. Acest 
steag era purtat de primarul din 
Jarrow, Pat Scullion, care a luat 
parte și la marșul din 1936

Spre seară, 
din Londta au

mii de muncitori 
venit direct de la 

lucru pentru a se 
alătura mani
festației din fața 
Camerei Comu
nelor. împreună 
cu cei veniți din 

orașele de provincie, ei au in
sistat pe lîngă membrii parla
mentului — atît laburiști cît și 
conservatori — să exercite pre
siuni asupra guvernului pentru ca 
acesta să-și schimbe politica 
economică cu consecințe atît de 
nefaste. Demonstranții au cerut 
ca guvernul să oprească închide
rea de mine și desființarea de 
linii ferate, industria să fie îndru
mată spre regiunile cu șomaj ri
dicat, cheltuielile militare să fie 
reduse și fondurile să fie folosite 
pentru dezvoltarea economiei, co
merțul extern să fie dezvoltat iar 
toate restricțiile în acest dome
niu să fie abrogate.

Cînd demonstranții au încercat 
să pătrundă în clădirea parla
mentului, ei au fost 
forțe ale poliției. în 
cînd transmit aceste 
anunță că în cursul 
ce au avut loc între șomeri și po
lițiști, numeroase persoane au 
fosț rănite.

FRANK GULLETT

atacați de 
momentul 

rîndurj se 
ciocnirilor

despre ciocnirile 
din fata Camerei Comunelor

Iată cum descrie corespondentul 
din Londra al agenției „France 
Presse“ puternica demonstrație a șo
merilor englezi :

„Manifestația este unică prin am
ploarea ei în istoria Angliei după 
marea criză din anul 1933. Este încă 
prea devreme pentru a putea fi sta
bilit măcar un bilanț provizoriu. Se 
știe numai că în cursul celor șase 
ciocniri extrem de violente între 500 
de polițiști și manifestanți, numeroși 
răniți au trebuit să primească aju
toare, în timp ce un număr încă 
nedeterminat de șomeri au fost duși 
la posturile de poliție.

în Piața parlamentului evenimen
tele au luat o întorsătură rapidă.

întrucît poliția a închis cele două 
porți de acces în Camera Comunelor, 
cei 7 000 de șomeri au încercat în 
trei rînduri să forțeze intrarea por
ții St. Stephen. Poliția a atacat cu 
violență, ceea ce a provocat mînia 
manifestanților. Căștile polițiștilor 
au început să zboare în aer. Doi 
agenți de poliție care au încercat să 
dea jos pe manifestanți de pe statuf
ie din fața parlamentului au fost 
bătuți. în sfîrșit după șase atacuri, 
poliția a reușit să respingă pe mani
festanți. Dar aceștia nu s-au consi
derat învinși și s-au așezat în mij
locul. străzii, scandînd : „Vrem de 
lucru". Poliția a fost incapabilă să

degajeze intrarea în clădirea parla
mentului întrucît îi era imposibil să 
îmbarce în dube 7 000 de manifes- 
tanți care, dacă nu au ocupat parla
mentul, au fost timp de cîteva ore 
stăpîni pe stradă".

Greva minerilor francezi 
în cea de-a 26-a zi

In toate minele de cărbuni greva este totală ® Ședinfe
prelungite ale guvernului francez © Acfiuni de solidaritate

PARIS 26. Corespondentul Ager
pres transmite : Greva minerilor 
francezi, care a intrat marți în cea 
de-a 26-a zi, se desfășoară, după 
cum subliniază presa franceză, în 
cea mai perfectă disciplină. în toate 
minele de cărbuni greva este totală.

Potrivit unor date publicate de 
presa franceză, ca urmare a greve
lor, în ultimele trei săptămîni au 
fost pierdute 100 milioane de ore de 
muncă, ceea ce reprezintă, sub ra
port valoric, un miliard de franci 
noi, iar economia franceză a fost 
lipsită de 5 milioane tone de căr
bune.

Prelungirea grevei și urmările ei 
provoacă îngrijorare în cercurile 
conducătoare franceze. La palatul 
Elysée au avut loc luni ședințe pre
lungite ale guvernului francez, pre
cum și o întîlnire între președintele 
de Gaulle și primul ministru Pom
pidou, în cursul cărora a fost exami
nată situația creată de greva mine
rilor și mișcarea de solidaritate care 
a luat o deosebită amploare în 
Franța.

în cursul serii de luni, ministrul 
informațiilor. Peyrefitte, a luat cu- 
vîntul la posturile de radio și tele
viziune, încercînd să explice poziția 
guvernului în legătură cu greva mi
nerilor. îmbinînd promisiunile 
amenințările, 
să-i convingă 
greva.

în legătură 
tăților 
lucrul, 
martie 
nu cer 
tățile le vor 
sîntem convinși că întregul popor, 
cu muncitorii în frunte, se va opune 
represiunii polițienești”.

Ziarele franceze relatează că re
prezentanți ai celor două milioane 
de muncitori din întreprinderile na
ționalizate au examinat luni pro-

çu 
Peyrefitte a căutat 
pe mineri să înceteze

cu încercările autori- 
sili pe mineri să reia 
„L’Humanité” din 26 

„Minerii

de a-i
ziarul 
scrie următoarele : 
decît dreptate. Dacă autori- 

răspunde prin forță,

blema declarării unei greve gene
rale în sprijinul minerilor greviști 
și al revendicărilor celorlalte cate
gorii de muncitori din acest sector. 
Feroviarii au hotărît să declare din 
nou grevă în cursul zilei de miercuri. 
Muncitorii de la întreprinderile de 
gaz și electricitate se pregătesc, de 
asemenea, pentru noi acțiuni.

în întreaga Franță continuă strîn- 
gerea de fonduri pentru ajutorarea 
minerilor greviști. Acțiunii de aju
torare a greviștilor i s-au alăturat 
o serie de organizații și instituții. 
Consiliul general al departamentu
lui Loire a hotărît să aloce suma de 
50 000 de franci pentru sprijinirea 
greviștilor. Metalurgiștii din Lorena 
au trimis minerilor greviști o tele
gramă de salut în care se arată că 
toți metalurgiștii din această regi
une au hotărît să depună pentru 
fondul de ajutorare a greviștilor 
salariul lor pe o zi. „Lupta mineri
lor este lupta noastră, se spune în 
telegramă. Minerii trebuie să în
vingă”.

La Paris a fost dat publicității un 
manifest semnat de 53 de organiza
ții ale tineretului, grupînd tineri de 
diferite convingeri politice. în care 
aceștia își reafirmă solidaritatea lor 
cu lupta grevistă a minerilor.

Acțiuni de solidaritate cu minerii 
greviști din Franța au loc și în alte 
țări. Sindicatul național al mineri
lor din Anglia a hotărît să aloce 
suma de 10 000 lire sterline pentru 
fondul de ajutorare a minerilor gre
viști din Franța.

PARIS 26 (Agerpies). — Cores
pondentul din Paris al agenției Reu
ter relatează că la 26 martie în 

•orașul Carline din bazinul carboni
fer al Lorenei s-au produs ciocniri 
între poliție și pichete ale minerilor 
greviști, în rîndurile cărora se aflau 
și femei. Mai mulți greviști au fost 
răniți.

Mitingul cu care s-a terminai la Marsilia marșul minerilor greviști din Provence

B
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Uneltiri împotriva Congresului 
solidaritate cu Cubalatino-american de

RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția Uni
ted Press International, guverna
torul statului brazilian Guanabara, 
Carlos Lacerda, a declarat că 
terzice întrunirea Congresului 
tino-american de solidaritate 
Cuba la Rio de Janeiro și că va
dona arestarea organizatorilor con
gresului.

După cum se știe, Carlos Lacer
da, guvernatorul statului Guana-

in- 
la- 
cu 

or-

bara (cu capitala la Rio de Janeiro) 
a fost unul din inițiatorii crizei gu
vernamentale din Brazilia în anul 
1961, care s-a soldat cu demisia fos
tului președinte, Quadros.

Cu acest prilej, agențiile de presă 
reamintesc declarația recentă făcută 
de președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, care a afirmat că guvernul fe
deral nu se va amesteca în proble
mele legate de Congresul de soli
daritate cu Cuba.

Mișcarea grevistă din Japonia
TOKIO 26 (Agerpres). — în dimi

neața de 26 martie, peste 200 000 de 
muncitori de la căile ferate parti
culare, șoferi de autobuze și șoferi 
de taxiuri din Japonia au declarat 
o grevă generală de 24 de ore în 
sprijinul cererilor de mărire a sala
riilor. Greva a afectat transportul a 
peste 5 milioane de pasageri.

Tot la 26 martie, în Japonia au in- 
irat într-o grevă de 24 de ore mun-

citorii din industria chimică, din in
dustria hîrtiei, precum și metalur- 
giștii.

Potrivit agenției Kiodo Țușin, re
prezentanții muncitorilor feroviari și 
ai patronilor s-au întîlnit anul a- 
cesta de 13 ori într-o încercare de 
a se ajunge la un acord, dar trata
tivele nu au dat rezultate. Acțiunile 
revendicative ale muncitorilor japo
nezi vor continua pînă la 31 martie.

Partizanii sud-vietnamezi au pricinuit 
noi pierderi trupelor diemiste

SAIGON 26 (Ager
pres). — Agențiile occi
dentale de presă anunță 
că un atac masiv lansat 
la 25 martie de peste 
2 000 de soldați diemișfi 
împotriva partizanilor sud- 
vietnamezi la Ap-Bak s-a 
soldat cu o nouă înfrîn- 
gere a trupelor sud-viet- 
nameze. Potrivit agenției 
Associated Press, în 
cursul bătăliei, trupele 
diemiste au avut 18 morți 
și 14 răniți. Agenția

U.P.I. transmite că în 
timp ce unitățile diemiste 
luptau la Ap-Bak, parti
zanii sud-viefnamezi au 
atacat mai multe posturi 
dm aceeași regiune, pri
cinuind trupelor sud-viet- 
nameze pierderi în oa
meni și materiale. Agen
ția, citînd surse guverna
mentale din Saigon, re
latează că în urma unui 
singur atac al partizani
lor,. diemiștii au avut 5

morți, 4 răniți și 24 dis
păruți. Partizanii au cap
turat numeroase arme au
tomate și o stație de ra
dio.
al 
prins 
împotriva unui post gu
vernamental din apro
pierea satului Vinh Quoi, 
10 soldați diemișfi au fost 
uciși și 11 răniți. în cursul 
luptelor a fost, de aseme
nea, rănit un „consilier" 
nord-american.

atac 
între

mările

Filme documentare romînești
prezentate în Austria

Acțiuni ale partizanilor 
in Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 26 (A- 
gerpres). — într-un comunicat ofi
cial al armatei guatemaleze se re
cunoaște că la 25 martie au avut 
Ioc noi ciocniri între unități ale for
țelor armate guvernamentale și uni
tăți de partizani 
giunea orașului 
Puerto-Barrios și 
în împrejurimile 
localității Bana- 
nera. Comunica
tul arată că par
tizanii 
liniile 
nicațil 
fice și 
cu 
Puerto - Barrios.

Potrivit decre
tului prin care 
a fost introdusă 
starea excepțio
nală în tară, ar
mata a preluat 
întreaga putere. 
Președintele 
digoras și-a 
sumat funcția 
comandant 
prem al armatei.

guatemalezi în re-

au distrus 
de comu- 

telegia- 
. telefonice 
localitatea

La 25 martie la noul laminor „1020“ 
al uzinei de laminat țevi din Celeabinsk 
au fost obținute primele țevi cu dia
metru mare pentru conducte de gaze. 
După cum arată „Pravda", odată cu 
construirea laminorului „1020", a fost 
terminală de fapt și construirea secției 
de sudare electrică a țevilor, care 
funcționează de cîțiva ani. Această 
secție a pus la punct producția de

1020 mm, 
succes in

dLaiiiiuo rn! dp țevi dp 1020 wun
de Lœ

țevi de 529, 720, 820 șl 
cu care aprovizionează cu
dusfria gazelor. Atît sub raportul su
prafeței, cît și al capacității de pro
ducție, această secție esfe fără egal în 
Europa și în Statele Unite ale Americii. 

Laminorișfii din Celeabinsk și-au luat 
angajamentul să dea în acest an, peste 
prevederile planului, 33 000 de tor, 
de țevi cu diametru mare.

<?'

k

Vedere generală a laminorului de țevi cu diametru de 1020 mm de la Celeabinsk

culturalăManifestare
organizată de Liga de prietenie 

greco-romînă
ATENA 26 (Agerpres).— In orașul 

Arta din nord-vestul Greciei, a avut 
loc o manifestare culturală, organi
zată de Liga de prietenie greco-ro
mînă, cu prilejul Zilei naționale a 
Greciei — 25 martie.

Au participat consilieri munici
pali ai orașului, membri ai Consi
liului și Ligii de prietenie greco-ro- 
niîne, sosiți din Atena cu acest pri
lej, atașatul cultural al Ambasadei 
R.P. Romine.

Concedieri în Olanda
HAGA. Direcția societății olan

deze de transporturi aeriene 
„K.L.M.” a hotărît, „în legătură cu 
marile greutăți financiare” prin 
care trece, să concedieze 2 800 de 
funcționari, printre care 200 de pi- 
loți.

Presiunile americano—vest-germaoe 
și poziția oSicialitățiior britanice

LONDRA 26 (Agerpres). — „De
partamentul de Stat și-a intensifi
cat presiunile exercitate asupra gu
vernului britanic pentru a-1 determi
na să renunțe la livrarea unor can
tități de țevi de oțel Uniunii Sovie
tice“, transmite agenția United 
Press International. Secretarul de 
stat adjunct al S.U.A., George Ball, 
a convocat luni seara pe amba
sadorul englez la Washington și 
i-a cerut ca guvernul englez să in
terzică firmelor britanice să livreze 
aceste mărfuri.

Potrivit agenției France Presse, 
ambasadorul britanic a reafirmat 
însă poziția guvernului său de 
respecta contractul încheiat 
U.R.S.S.

U.P.I. reamintește că guvernul
la Bonn a cedat presiunilor Wa-

a
cu

de

shingtonului, anulînd, în ciuda pro
testelor industriașilor vest-germani, 
și a unor largi cercuri ale opiniei 
publice vest-germane hotărîrea unor 
firme industriale de a livra Uniunii 
Sovietice țevi cu diametru maTe. 
Agenția France Presse relevă că ac
ceptarea acestor comenzi de către 
firme engleze și poziția guvernului 
enqlez în această problemă creează 
o situație dificilă pentru quvernul 
de la Bonn. Tocmai de aceea qu
vernul vest-german s-a alăturat pre
siunilor exercitate de S.U.A. asupra 
Angliei în această problemă. între 
ambasadorul R.F.G. la Wash.nqton, 
von Knappstein, și secretarul de stat 
adjunct al S.U.A., George Ball a 
avut loc la 25 martie o întrevedere 
în cursul căreia a fost examinată 
poziția guvernului englez și efecte
le ei.

Date privind încetinirea ritmului producției 
siderurgice a țărilor Pieței comune

PARIS 26 (Agerpres). — „Anul 
1963 va fi un nou an de stagnare 
pentru producția siderurgică a „celor 
șase“, scrie cotidianul francez „Le 
Monde“, referindu-se la ultimul ra
port al Comunității europene a căr
bunelui și oțelului (C.E.C.A.) dat pu
blicității la Luxemburg.

încetinirea ritmului producției si
derurgice, precizează cotidianul pa
rizian, a început încă în cursul anu
lui trecut, cînd exporturile de căr
bune și oțel au înregistrat o scădere 
bruscă. Ca urmare a acestui fapt, 
producția nu a reușit să depășească 
nivelul anilor 1961 sau 1960. în ciuda 
tuturor previziunilor optimiste afi
șate de înalta autoritate a C.E.C.A. 
Pe lingă aceasta, subliniază „Le 
Monde", „anul trecut capacitatea de 
producție a uzinelor siderurgice nu a 
fost utilizată decît în proporție de 
83,3 la sută, în comparație cu 90 la 
sută în 1961 și 93,5 la sută în 1960".

Toți acești factori au făcut ca par
tea din producția mondială de oțel 
care revine țărilor Pieței comune să 
scadă la nivelul atins în 1956, adică 
19,8 la sută De asemenea, exportu
rile de oțel au scăzut cu 10 la sută.

*
PARIS. Agenția France Presse a- 

nunță că industriașii francezi sînt

Un raport al C. E. C. A.
serios îngrijorați de faptul că în R.F. 
Germană urmează să fie majorate 
tarifele vamale de compensare față 
de importul unor mărfuri străine. 
Bundestagul a și aprobat proiectul 
de lege cu privire la majorarea de 
la 6 la 8 la sută a tarifelor la im
port ale produselor industriei textile 
și metalurgice.

Patronii întreprinderilor metalur-

gice franceze, scrie comentatorul 
A.F.P., consideră că această măsură 
nu este cu nimic justificată. După 
cum declară specialiștii. în timp ce 
produsele franceze sînt supuse în Ger
mania occidentală la o taxă de im
port de 6 la sută, oțelul german 
este supus în Franța unei taxe de 
import de numai 4 la sută.

Reuniunea miniștrilor de finanțe• • 
ai „celor sase"«

BONN 26 (Agerpres). — Agenția 
France Presse transmite că prima 
zi a lucrărilor reuniunii miniștrilor 
de finanțe ai țărilor Pieței comune 
care a început la 25 martie la Ba
den-Baden (prima reuniune a mi
niștrilor de finanțe de la eșecul tra
tativelor de la Bruxelles) a scos în 
evidență o serie de divergențe în
tre participant. Astfel, agenția rele
vă „rezervele“ exprimate de repre
zentantul vest-german și de alți re
prezentanți în problema „unității 
monetare“ pe care Piața comună ar 
dori s-o realizeze pînă în 1966.

In ce privește 
nizare a politicii 
stituie obiectul esențial al întîlnirii 
de la Baden-Baden, și în această di' 
recție s-au ivit divergențe. Agenția 
Associated Press arăta că aceasta 
este o problemă deosebit de impor
tantă și neputința guvernelor ță
rilor membre ale Pieței comune de 
a se pune de acord în privința armo
nizării politicii fiscale ar putea da 
o lovitură Pieței comune tot atît de 
puternică ca și eșecul, tratativelor 
de la Bruxelles în legătură cu in
trarea Marii Britanii în acest orga
nism economic.

așa-numita „armo- 
fiscale“, care con-

SEUL. Aspect de la una din recentele demonstrații împotriva Intenției 
Juntei militare de a-șl prelungi puterea pentru o perioadă de Încă 
patru ani. Polițiști sud-coreeni operează arestări în rîndurile demon
stranților.

VIENA. La cinematograful „Burg
kino“ din Viena au fost prezentate 
filmele documentare romînești „Ma
maia“, „Transilvania“ și „Printre 
pelicani“. Cu acest prilej, artistul 
M. Boehm de la „Volkstheater“ a 
conferențiat despre turismul în 
R.P.R. In sala Conservatorului din 
Viena, o formație artistică a prezen
tat un program de cîntece popu
lare romînești.

RIO DE JANEIRO. La 2 și 3 
aprilie va avea loc aici cel de-al 
treilea congres latino-american de 
luptă pentru eliberarea deținuților 
politici din Paraguay. La lucrările 
congresului vor participa repre
zentanți din partea a diferite or
ganizații populare, sindicale și cul
turale din țările Americii Latine. 
Congresul este convocat la iniția
tiva „Mișcării de solidaritate cu 
poporul din Paraguay”, care are 
filiale în Brazilia și Uruguay.

BUDAPESTA. La 26 martie, la 
Budapesta S-au încheiat lucrările 
sesiunii Adunării de Stat a Repu
blicii Populare Ungare. în ședința 
de închidere, deputății au aprobat 
în unanimitate bugetul R. P. Un
gare pe anul 1963.

PARIS. Ca rezultat al luptei 
dîrze și îndelungate cei 750 000 de 
metalurgiști din regiunea pariziană 
au obținut cîștig de cauză in pro-

blema concediului plătit. Aceas
tă victorie a metalurgiștilor a fost 
consemnată într-un contract oficial 
care a fost semnat la 25 martie la 
Ministerul Muncii. In felul acesta, 
mai. mult de jumătate din meta
lurgiștii francezi au silit pe pa
troni să le satisfacă revendicările 
cu privire la prelungirea 
concediilor.

președintele Mexicului, Lopez Ma
teos. Pe aeroportul din Paris, el a 
fost întîmpinat de ^președintele de 
Gaulle și de primul ministru Pom
pidou.

duratei

a~WASHINGTON. După 
nunță U.P.I., la conferința 
să din 25 martie, Lincoln White, 
purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A., a de
clarat că primul submarin atomic

cum 
de pre-

american înzestrat cu rachete „Po
laris” va sosi în Marea Mediterană 
în jurul datei de 1 aprilie.

CAIRO. Aici au avut loc la 25 
martie tratative între președintele 
R.A.U., Nasser, și delegația oficia
lă algeriană, în frunte cu ministrul 
apărării naționale al Algeriei, 
H. Bumedienne.

Președintele Mexicului
a sosit Ia Paris

dePARIS. într-o vizită oficială 
patru zile a sosit aci, la 26 martie,

BERLINUL OCCIDENTAL. Zia
rul „Die Welt” informează că au
toritățile de la Bonn intenționează 
ca cel mai tîrziu în luna iulie a 
acestui an să reînceapă procesul 
împotriva organizației „Uniunea 
persoanelor persecutate de naziști” 
din Germania occidentală.

SINGAPORE. Ziarele din Singa
pore anunță că în regiunile Kedah,

Sembilan și Johore din Malaya se 
semnalează una din cele mai grave 
secete din ultimii ani care a afec
tat 3 500 plantații de cauciuc.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genfia TASS, la 25 martie la Mos
cova a avui loc ședința lărgită a Pre- 
zidiulu; Comitetului sovietic 
apărarea păcii. în declarația 
cu aces* prilej se arată că 
sovietic’ sprijină chemarea
lui Consiliului Mondial al Păcii 
privire la organizarea unei campanii 
de primăvară pentru dezarmare și 
pace.

pentru 
adoptată 
oamenii 

Prezidiu- 
cu

ROMA. Cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări de la începutul ma
rilor greve antifasciste din 1943, au 
avut loc în mai multe orașe ale 
Italiei manifestații și acțiuni come
morative la care au participat re
prezentanți ai păturilor celor mai 
largi ale populației. La Milano s-a 
desfășurat, astfel, o mare manifes
tație organizată din inițiativa celor 
trei mari centrale sindicale italiene 
și în cadrul căreia mai mulți vor
bitori reprezentînd principalele 
sindicate ale muncitorilor din in
dustria regiunii, au subliniat im
portanța istorică a mișcărilor din

martie 1943, care pot fi considerate 
începutul marii lupte de eliberare 
a poporului italian de sub domina
ție fascistă.

JOHANNESBURG. Pentru prima 
oară în istoria protectoratului en
glez Swaziland, aflat pe teritoriul 
Africii de sud, — transmite agen
ția Associated Press, — 2 200 de 
muncitori africani de pe plantațiile 
de trestie de zahăr aparțjnînd albi
lor au declarat grevă. La 26 mar
tie greva a intrat în cea de-a noua 
zi. Potrivit agenției, plantatorii albi 
au cerut sprijinul poliției. Greviștii

protestează împotriva salariilor de 
mizerie și condițiilor grele 
lucru.

de

Bar- 
Co-a declarat în Camera 

armamentul britanic livrat 
Republicii Sud-Africane 
pentru menfinerea discri-

LONDRA. Deputata laburistă 
bara Castle 
munelo1’ că 
guvernului 
este folosi*
minării rasiale în această țară. Refe
rindu-se la știri apărute în presă, ea a 
declarat că între guvernele Angliei și 
R.S.A. au loc în prezent tratative pri
vind folosirea de către Anglia a ba
zelor militare din Republica Sud-Afri- 
cană. în schimb. Anglia va livra re
gimului sud-african bombardiere de 
producție britanică.

Cutremur de pămînt
în Iran

TEHERAN. In vestul Iranului, 
în apropierea orașului Kerman- 
shah, s-a produs un cutremur de 
pămînt de scurtă durată, dar vio
lent, în urma căruia 19 persoane au 
fost rănite și 1 000 de persoane au 
rămas fără adăpost. Cutremurul a 
afectat 30 de sate din regiune.

LA VALLETTA. Liderul laburist 
maltez. Dom Mintoff, a critica* mane
vrele prin care firmele britanice caută 
să-și treacă una alteia administrarea 
docurilor din La Valletta, încercînd 
să realizeze profituri cît mal mari.
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