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Pentru o producție sporită de legume

Producerea 
nor cantități spo
rite de legume — 
și îndeosebi de le
gume timpurii — 
are o mare în
semnătate pen
tru aproviziona
rea populației. Prin 
nutritiv, acestea asigură aproape 
toate substanțele de care are nevoie 
organismul omului.

Preocupîndu-se de buna aprovizio
nare a populației cu legume, parti
dul și guvernul au acordat o mare 
atenție creării în jurul orașelor și 
centrelor muncitorești a unor zone 
legumicole puternice spre a se asi
gura astfel o producție mare și. cît 
mai bine repartizată în timpul anu
lui. Recent, Consiliul de Miniștri a 
aprobat noi măsuri privind organi
zarea și dezvoltarea producției de 
legume, măsuri care stimulează gos
podăriile colective să obțină canti
tăți mai mari de legume și îndeo
sebi de legume timpurii. Astfel, 
gospodăriile colective care încheie 
contracte beneficiază de credite pe 
termen lung pentru construirea de 
răsadnițe, amenajarea terenurilor în 
vederea irigării, procurarea de uti
laje pentru irigat, de diferite mașini, 
înființarea de căpșunării și amena
jarea de ciupercării etc. în vederea 
acoperirii cheltuielilor de producție, 
gospodăriile colective vor beneficia 
și de împrumuturi pe termen scurt, 
asigurîndu-li-se, totodată, la pre
țuri reduse, material lemnos, ciment, 
materiale plastice, geamuri și sîr- 
mă. încheierea contractelor pe ter
men lung este menită să asigure o 
aprovizionare ritmică a populației și 
a fabricilor de conserve și să ducă 
la o specializare a gospodăriilor co
lective, obținîndu-se continua îmbu
nătățire a calității producției, crește
rea randamentului la hectar și redu
cerea prețului de cost al legumelor.

Pe baza contractelor încheiate cu 
gospodăriile colective, organizațiile 
comerciale vor. prelua întreaga pro
ducție de legume, cartofi timpurii, 
pepeni, ciuperci, căpșuni, realizată 
pe suprafețele contractate.

Sîntem într-o perioadă cînd se 
hotărăște în mare măsură producția 
de legume din acest an. Ce s-a fă
cut și ce trebuie să se întreprindă 
pentru a se asigura o producție spo
rită de legume ?

Așa cum. s-a subliniat în do
cumente dé partid și de stat, 
este necesar ca în jurul orașe
lor și centrelor muncitorești să se 
creeze zone legumicole puternice 
pentru a se asigura o aproviziona
re cît mai abundentă a populației 
și a se evita transportul costisitor de 
la mari distanțe. în acest scop, colec
tive de specialiști din cadrul consilii
lor agricole regionale și de la Insti
tutul de cercetări hortiviticole au 
studiat posibilitățile de extindere a 
culturii legumelor în jurul principa
lelor orașe: București, Cluj. Timișoa
ra, Craiova, Iași, Galați și Constanța. 
Studii asemănătoare s-au întocmit 
și pe plan local pentru alte orașe 
sau centre muncitorești. Pe lîngă 
regiunile București, Banat etc., unde 
există o bună tradiție în cultiva
rea legumelor, au fost obținute 
o serie de rezultate bune și în alte 
regiuni, unde această preocupare 
este mai recentă. Așa stau lucrurile 
în regiunea Suceava. Aci consiliul 
agricol regional desfășoară o largă 
acțiune privind dezvoltarea culturii 
legumelor. în acest scop, pe lîngă 
măsurile tehnice întreprinse, se 
popularizează experiența gospodării- 
lor colective (cum este cea din Boto
șani) care au obținut rezultate în
semnate în cultivarea legumelor 
timpurii. Asemenea acțiuni s-au în
treprins și în regiunile Ploiești și 
Dobrogea.

Dar lipsuri în crearea zonelor 
legumicole continuă să persiste 
tocmai acolo unde și în anii tre- 
cuți nu s-a acordat suficientă a- 
tenție acestei probleme. în regiunea 
Hunedoara, deși s-a întocmit un 
studiu bun, nu s-a urmărit aplica
rea concluziilor lui în practică. Aci, 
din lipsă de coordonare a acestei 
acțiuni, a întîrziat aprovizionarea 
cu cherestea și alte materiale și, 
astfel, planul de amenajări la ră
sadnițe 
departe, 
regional 
rîmițării 
lor destinate 
Deși studiul 
necesarul de 
care dispun

Ing. NICOLAE ȘTEFAN 
vicepreședinte 

al Consiliului Superior 
al Agriculturii

conținutul lor

nu a fost realizat nici pe 
La Cluj, consiliul agricol 

a mers pe făgașul fă- 
și împrăștierii suprafețe- 

culturii legumelQr.
întocmit a analizat și 
brațe de muncă de 
gospodăriile colective

situate în jurul o- 
rașului Cluj, cul
turile de legume 
au fost împinse 
spre gospodării în
depărtate de oraș. 
Succesul în obți

nerea de legume 
timpurii este determinat de asigura
rea răsadnițelor necesare și de folo
sirea lor chibzuită. Gospodăriile co
lective, folosind avantajele mari a- 
cordate prin recenta Hotărîre a Con
siliului de Miniștri, au extins supra
fețele cu răsadnițe, multe din ele 
depășind sarcinile prevăzute în pla
nurile de producție. în regiunile Do
brogea, București, Argeș, Oltenia, 
Banat și altele, unde consiliile agri
cole locale s-au preocupat cu răs
pundere de această problemă, s-a 
realizat planul la însămînțări în ră
sadnițe. Dacă peste tot ar fi existat 
preocupare pentru folosirea chib
zuită a materialelor, cu siguranță că 
nu s-ar mai întîlni asemenea situații 
ca în regiunile Hunedoara, Cluj și 
Mureș-Autonomă Maghiară unde nu 
s-a realizat decît 50—70 la sută din 
suprafețele planificate spre a fi în- 
sămînțate.

Pentru obținerea de legume tim
purii în cantități cît mai mari este 
necesar ca în timpul cel mai scurt să 
se termine amenajarea de noi răsad
nițe și totodată să se intensifice re- 
picatul răsadurilor în ghivece și pe 
strat nutritiv. La răsadnițele desti
nate repicatului trebuie să se asigu
re bălegar cald și să se utilizeze 
cît mai judicios căldura solară prin 
menținerea în stare de curățenie a 
geamurilor și prin acoperirea răsad-

milioane lei.

(Foto : Gh. Vintilă)

înainte

între- 
gene- 

medica-

In 1962 brigada de 
ajustori condusă de 
loan Borșa, de la U- 
zlnele „23 August” 
din Capitală, a deți
nut, timp de 8 luni, 
steagul de „brigadă 
fruntașă”. Și în acest 
an brigada Iui loan 
Borșa se află printre 
colectivele de muncă 
fruntașe. Tn fotogra
fie : trei muncitori 
din brigadă: Ion Mu- 
șat, Marin Profir și 
loan Borșa.

puntul teitne&iviaL 
——- uidețduiit

Sectorul încălțăminte, pielărie 
și cauciuc al industriei ușoare 
și-a îndeplinit prevederile pla
nului la producția globală și 
marfă pe primul trimestru al 
anului. Potrivit calculelor, pînă 

la sfîrșitul lunii martie vor fi fabricate peste plan 
70 000 perechi încălțăminte, 5 000 kg talpă de bo
vine, 6 000 m p piei pentru fețe de pantofi, un mare 
număr de articole de blănărie, marochinărie în va
loare totală de 22

întreprinderile 
din sectorul 
încălțăminte, 

pielărie 
și cauciuc

Colectivul noii oțelării electri
ce de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara a elaborat joi ulti
mele tone de oțel prevăzute în 
sarcinile de plan pentru primul 
trimestru. Totodată, oțelării de 
aici au redus rebuturile cu peste

10 la sută față de normele admise și au asimilat 
două mărci noi de oțel. Și colectivul laminorului de 
profile de 650 mm de la acest combinat a anunțat 
îndeplinirea planului trimestrial cu 5 zile 
de termen.

Hunedoara : 
noua oțelărie 

electrică 
și laminorul 
de proiile 

de 650 m m

de

In ziua de 28 martie, 
prinderile din Direcția 
rală a industriei de 
mente, aparținînd Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
producției globale pe trimestrul

Direcția
generală

a industriei 
medicamente

au realizat planul
I al anului. In această perioadă, colectivele fabri
cilor de medicamente au realizat o serie de pro
duse noi : Gerovital H 3 — drajeuri. folosit în ge
riatrie, și Andrenostazin — hemostatic. Pentru sec
torul zooveterinar au fost produse printre altele 
Vitamina K 3 —

Trustul minier 
Muntenia

soluție și Sulfococcidin.
Colectivul trustului minier 

Muntenia și-a realizat sarcinile 
de plan pe primul trimestru al

anului cu 7 zile mai devreme. In primele două luni, 
randamentul pe post a crescut cu 4,2 la sută, iar 
productivitatea muncii cu 3,5 la sută față de plan. 
S-au realizat totodată economii suplimentare în va
loare de 475 000 lei.

nițelor în timpul nopții spre a se 
păstra căldura acumulată în timpul 
zilei. în vederea obținerii unui ră
sad de calitate va trebui să se apli
ce îngrășări suplimentare, avîndu-se 
grijă ca, după administrare, să se 
spele frunzele cu apă curată și apoi 
să se aerisească puternic.

în condițiile acestei primăveri în- 
tîrziate, unul din mijloacele menite 
să asigure dobîndirea de legume cit 
mai timpurii este și folosirea răsad
nițelor eliberate după plantarea ră
sadurilor în cîmp. Aci se pot planta 
roșii, ardei și alte legume, obținîn- 
du-se producții bune cu două săp- 
tămîni mai devreme decît s-ar ob
ține în cîmp. Gospodăriile colective 
din Felnac, Dorobanți, Satu Mare, 
gospodăriile de stat Arad-Nou, Tu
dor- Vladimirescu, din regiunea Ba
nat, și altele, care au folosit intens 
răsadnițele eliberate de răsaduri, au 
realizat anul trecut peste 5 kg roșii 
timpurii la m p și venituri de circa 
175 000 lei pe hectar. Aceste exemple 
sînt demne de urmat în toate uni
tățile care cultivă legume.

în această primăvară 
sesc cantități mari de 
polietilenă la protejarea

La gospodăria 
colectivă „Fili- 
mon Sîrbu” din 
comuna Gorneni, 
raionul Drăgă- 
neștl Vlașca, ră
sadurile s-au dez
voltat bine, lată-1 
pe colectiviștii 
Ștefan Oprea și 
Ion Șerbu plivind 
în răsadnițe.

Librării în noile cartiere

se folo- 
folii de 

răsaduri-

(Continuare în pag. Il-a)

Se extinde mecanizarea lucrărilor 
în exploatările forestiere

și din 
ale țării au 

cu a-

acesta 
peste 
mulți

prielnic, colecti- 
Beșenova Nouă, 
au însămînțat

în cadrul complexelor comerciale 
care se deschid la parterele noilor 
blocuri se află și noi librării. Recent, în 
blocul J de pe calea Grivijei s-a des
chis „Librăria noastră“ nr. 51, care cu
prinde raioane cu cărți, papefărie, ju
cării. De-a lungul noii Grivife au mai 
fost deschise încă 3 librării dintre care 
cea de lîngă Institutul politehnic in
clude, pe lîngă raioanele obișnuite, 
secții muzicale și de reproduceri de 
artă. Noi librării au mai apărut și în 
cartierele Giulești, Bd. Muncii, Floreas- 
ca etc, iar allele vor fi deschise în 
acest an.

La Ploiești /\u început lucrările 
Je organizare a unui mare șantier

In zona de nord a orașului Ploiești au început lu
crările de organizare a șantierului pentru un mare 
cvartal de locuințe. Pe șantier a început instalarea re
țelelor de apă, de combustibil și energie electrică. în 
vederea aprovizionării cu materiale se amenajează 
în apropierea șantierului un poligon pentru executa
rea elementelor prelabricate din beton armat, iar o 
parte din balastul necesar a fost găsit chiar în in
cinta șantierului cu ocazia săpăturilor efectuate. Apro
vizionarea cu beton și mortar se face printr-o stație de 
mare capacitate. Se prevede ca pînă la sfîrșitul pla
nului de șase ani să fie construite în această parte a 
orașului 83 de blocuri cuprinzînd 5 658 de apartamente 
și numeroase spații comerciale. Pentru grăbirea ritmu
lui lucrărilor vor fi folosite macarale-turn și maca- 
rale-capră, precum și alte utilaje de mare producti
vitate care sînt în curs de montare. (Agerpres)

Anul acesta întreprin
derile forestiere din re
giunile Oltenia, Hune
doara, Suceava 
alte pârfi
fost înzestrate 
proape 100 de instalații 
pentru încărcarea buș
tenilor în vagoanele de 
cale ferată. Ca urmare 
a dotării cu instalații 
de acest gen, în exploa-

țările forestiere din Su
ceava, de pildă, s-au 
încărcat anul 
mecanizat cu 
50 000 mc mai
bușteni fată de perioa
da corespunzătoare a 
anului trecut. De ase
menea, numeroase ex
ploatări au fost înzes
trate cu tractoare pre
văzute cu trolii pentru

scosul lemnului din pă
dure.

In acest an muncito
rii forestieri vor primi 
și alte utilaje de mare 
productivitate care vor 
permite ca gradul de 
mecanizare la principa
lele lucrări să depă
șească procentul de 50 
la sută.

(Agerpres)

Pe ogoare
Folosind timpul 

viștii din comuna 
raionul Timișoara,
pînă acum, cu ajutorul mecanizato
rilor, 20 ha ovăz, 20 ha mazăre-păs- 
tăi, 30 ha mazăre furajeră, ■ 67 ha" 
borceag. Zilele acestea s-a însămîn
țat o parte din terenul destinat cul
turii sfeclei de zahăr. In gospodărie 
se fac acum pregătiri intense pen
tru însămînțarea porumbului. (De la 
Mihai Dragoi, coresp. voluntar).

fostei gropi 
s-au ridicat

în jurul
Floreasca 
blocuri moderne, impună
toare. Pe locul gropii se 
va crea un parc. In a- 
ceastă primăvară se ame-

najează aleile, peluzele, se 
fac pregătiri pentru plan
tarea pomilor și arbuștilor 
ornamentali astfel ca, la 
începutul lunii mai, par
cul să fie gata.MODERNIZĂRI DE DRUMURI

Pentru a in
forma pe cititori 
despre lucrările 
de drumuri ce 
se vor executa 
în acest an, un 
redactor al ziarului nostru s-a adresat direc
ției de specialitate din Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor. lată ce ne-a rela
tat, în legătură cu aceasta, tov. ing. ION 
IEPUREANU, director în minister :

Mecanizarea transporturilor rutiere nu se poate 
concepe fără acfiunea paralelă de modernizare 
a drumurilor. De aceea, Directivele Congresului 
al lll-lea al partidului prevăd modernizarea pînă 
în 1965, a cel puțin 75 la sută din drumurile na
tionale. La sfîrșitul anului 1962, 53 la sută din 
drumurile nationale erau modernizate. S-au creat 
astfel noi legături, pe drumuri moderne, între 
Capitală și centre importante ale tării, printre 
care lași, Suceava, Vatra Dornei, Tg. Mureș, Baia 
Mare, Satu-Mare, Constanta, Craiova etc.

Planul pe 1963 prevede realizarea unor noi ar
tere de mare însemnătate. în acest an se va asi
gura legarea Capitalei cu centrul regiunii Banat 
prin terminarea lucrărilor de asfaltare a drumului 
București — Craiova — Timișoara — Moravifa, 
creîndu-se astfel o nouă magistrală a țării. O 
a doua legătură, cu lașul, va fi realizată prin 
construcția ar’erei Bîrlad — Vaslui, prelungită 
spre sud cu drumul Tecuci — Galați, formînd o 
magistrală a Moldovei.

Un alt obiectiv important al planului pe 1963 
îl reprezintă legarea Capitalei cu Tg. Mureș prin 
Brașov — Sighișoara și Tg. Mureș — lernuf —■ 
Luduș care, continuarea Turda — Cluj,

scurtează distanța 
dintre București și 
Cluj fafă de ve
chea arteră prin 
Făgăraș — Sibiu. 
Tot anul acesta se 

vor termina lucrările de modernizare a porfiunii 
dintre Caransebeș și Hațeg.

Pentru a se înlesni legăturile rutiere interna
ționale, în acest an se va termina și asfaltarea 
drumulu-' Suceava — Șiret — frontieră. Planul pe 
anul 1963 mai prevede începerea lucrărilor de 
modernizare a drumurilor Bacău — Onești și Rm. 
Vîlcea — Drăgășani, artere economice impor
tante.

Planificarea anuală a lucrărilor de drumuri a 
urmări) asigurarea unei continuități în moderni
zarea traseelor lungi și legarea centrelor mari in
dustriale sau a unor obiective nou construite 
prin artere corespunzătoare. în acest sens, cen
trele mari ale industriei grele, ca Reșița, Hune
doara, Petroșeni, Oțelul Roșu, Călan, au fost le
gate sau sînt pe cale de a fi legate prin drumuri 
moderne. La hidrocentrala „V. I. Lenin“ de la 
Bicaz se poate ajunge astăzi pe un drum asfaltat, 
fiind aproape de sfîrșit construcția unui drum nou 
pe marginea lacului de acumulare, care va pune 
în valoare o regiune turistică deosebit de fru
moasă. Se acordă o mare atenție întreținerii din 
ce în ce mai bune a drumurilor, executării la 
timp a reparafiilor, amenajării de zone verzi 
de-a lungul lor.

Modernizarea drumurilor și conslrucjia lucrări
lor de artă aferente au o mare importanță în 
dezvoltarea transporturilor, a economiei țării.

• Noi magistrale • Punerea în valoare a re
giunilor turistice • Zone verzi de-a lungul 

marilor artere

Agenții și oficii poștale
La uzina de acid sulfuric și su- 

perfosfați și la uzina de reparații 
mecanice din Năvodari au fost în
ființate recent două noi agenții poș
tale. Pînă la sfîrșitul anului ur
mează să fie deschise în satele re
giunii și pe litoral încă 22 de a- 
genții. La Costinești se înființează 
un nou oficiu poștal, iar la Mamaia 
încă două agenții poștale. în pre
zent, rețeaua unităților P.T.T.R. din 
regiunea Dobrogea numără 186 
oficii, agenții și ghișee poștale — 
80 mai multe decît în anul 1959.

de 
cu

Policlinică dată în folosință
RÎȘNOV 

La Rîșnov 
policlinică 
chirurgie,
stomatologie, pediatrie și ftiziologie.

(coresp. „Scînteii“). — 
s-a dat în folosință o 
cu secții de boli interne, 

radiologie,ginecologie,

CONGRESUL LATINO-AMERICAN 
DE SOLIDARITATE CU CUBA. După 
cum au anunțat ieri seaia agențiile 
de presă, ședința de deschidere a 
Congresului urma să aibă loc în o- 
rașul brazilian Niteroi, la 28 martie 
ora 21 (ora locală), adică 29 martie 
ora 2 (ora Bucureștiului). La congres 
participă numeroși reprezentanți din 
țările Americii Latine și din S.U.A. 
(Amănunte în pagina 4-a).

PROTESTUL ȚĂRANILOR FRAN
CEZI FAȚĂ DE STAȚIONAREA TRU
PELOR N.Ä.T.O. Pe baza unei hotă- 
rîri a guvernului francez, centrul de 
instrucție militară de lîngă localita
tea La Courtine (departamentul 
Creuse) a fost pus la dispoziția tru
pelor N.A.T.O. Comandamentul a- 
cestor unități a cerut extinderea 
centrului pe seama terenurilor a- 
parținînd gospodăriilor țărănești din 
apropiere. Cererea militariștilor 
atlantici a stîrnit indignarea țărani
lor francezi care au protestat 
pe lîngă prefectul departamentului 
Creuse împotriva staționării trupelor 
vest-germane în această regiune.

NEW YORKUL FĂRĂ ZIARE. Greva 
tipografilor din New York a intrat în 
cea de-a 111-a zi, după ce unul din 
sindicatele lucrătorilor tipografi a 
respins contractul colectiv pe care 
liderii sindicali îl acceptaseră an
terior.

MITING DE MASĂ LA TOKIO. In 
seara de 27 martie, în parcul Hibia 
din Tokio a avut loc un mare mi
ting. In rezoluția adoptată de partici- 
panții la miting sînt înscrise cere
rile : „Să nu se admită staționarea 
submarinelor atomice americane în 
Japonia 1“, „Jos bazele americane 1“, 
„Să înceteze tratativele japono — 
sud-coreene 1".

Tovarășului DOB1 ISTVÂN,
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA

In numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și al 
meu personal, vă transmit felicitări cordiale cu ocazia tealegerii dv. ca 
președinte al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare.

Vă urez din toată inima multă sănătate și noi succese în activitatea 
dv. spre binele poporului ungar, în interesul cauzei socialismului și păcii 
în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

■

1 ■ i

Fabrica de rulmenți din Brașov. La controlul de calitate se verifică inelele de rulmenți
(Foto : M. Andreescu)

Tovarășului KÂDÂR JÂNOS, 
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc Ungar
BUDAPESTA

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și
al meu personal vă transmit călduroase felicitări cu prilejul realegerii 
dv. în funcția de președinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar.

Vă doresc din toată inima, stimate tovarășe Kâdâr. multă sănătate 
și succes în activitatea dv. de mare răspundere consacrată construcției 
socialismului în Republica Populară Ungară prietenă

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare rodnică 
dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară se vor 
dezvolta continuu în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășei VASS ISTVÂNNÉ, 
Președintele Adunării de Stat 
a Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Adunării de Stat a Repu

blicii Populare Ungare, vă rog să primiți în numele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Romîne și al meu personal cele mai calde 
felicitări.

Vă doresc din toată inima succes deplin în activitatea dv. pusă în 
slujba construcției socialiste în Republica Populară Ungară.

ȘTEFAN VOITEC, 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Roniîiie
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LA ANSAMBLUL
DE LOCUINȚE 
„DINAMO-DOROBANȚI"

NE VORBESC CONSTRUCTORII

0 experiență mlmasă
Spre sfîrșitul anului trecut și la începutul acestui' an presa con

semna un succes de seamă al constructorilor bucureșteni — darea 
in folosință, cu mult înainte de termen, a două mari blocuri de lo
cuințe în ansamblul „Dinamo-Dorobanți“.

In construcția lor s-a dobîndit o experiență valoroasă, care

merită să fie larg răspîndită. Răspunzînd dorinței exprimate, de 
mai multe colective de șantiere, 
ției, dăm cuvîntul proiectantului și 
treprinderea de construcții-montaj 
realizarea blocurilor respective.

prin scrisori adresate redac- 
unor constructori de la In- 

nr. 1, care au contribuit la

Proiectarea - judicios 
întocmită

Arhitect A. CĂCIULĂ, șeful 
colectivului de proiectauți.

„Analizînd în amănunt factorii 
care au contribuit la realizarea 
ansamblului „Dinamo-Dorobanți”, 
se pot trage o serie de concluzii 
instructive pentru 
noastră din acest an.

Timpul rezervat 
blocurilor la care ne 
fost relativ strîns. în 
durilor aprobate, trebuiau făcute 
studii și găsite soluții economice 
de arhitectură, structură și insta
lații, asigurînd buna funcționare, 
confortul și plastica blocurilor. 
S-a adoptat tipul de secțiune de 
locuințe în sistem structural mixt 
de diafragme transversale și lon
gitudinale, cu grinzi și plăci sub
țiri de beton armat, care a per
mis realizarea unor economii im
portante. De asemenea, s-a făcut 
un studiu amănunțit asupra ma
gazinelor din bloc, în strînsă le
gătură cu secțiunea etajelor, pen
tru păstrarea pereților antiseis
mici și la parter. Prin această so
luție s-a realizat o economie de 
circa 3 kg oțel beton pe mp și, 
în final, 450 lei pe apartament. 
S-a urmărit o amplasare judi
cioasă a instalațiilor ; toate băile, 
bucătăriile, căderile de gunoaie, 
coloanele de încălzire au fost cu
plate. Totodată, detaliile au fost 
în mod judicios analizate în ve
derea obținerii unor soluții teh
nice și estetice optime, care să 
permită folosirea unor materiale 
și sisteme noi de execuție.

Mai trebuie menționat faptul 
că, pe parcurs, s-au restudiat o 
serie de detalii, înlocuind unele 
soluții indicate inițial în proiecte 
cu altele mai ușor de executat, 
mai eficace : s-a renunțat astfel 
la materiale în valoare de circa 
700 000 lei înlocuindu-le cu alte
le mai ieftine și 
de mai bună cali
tate.

Eforturile făcute 
prin proiectare au 
fost just înțelese 
de constructori, a- 
dică de cei care 
aveau să concre
tizeze, să realizeze 
în fapt planurile 
de pe foaia de 
calc. Cu ajutorul 
lor, al constructo
rilor, proiectanții 
au adus în conti
nuare unele îm
bunătățiri în con
strucția celor două 
mari blocuri des
pre care vorbim”.

activitatea

proiectării 
referim a 
limita fon-

Colaborare pe toată 
durata construcției

Ing. C. NEMȚEANU, ing. M. 
STANCIU :

„Colaborarea cu proiectanții s-a 
asigurat, între altele, prin ședințe 
de lucru pe șantier la care par
ticipa și beneficiarul. în cadrul 
acestor ședințe se rezolvau pro
bleme ivite, se analizau propu
nerile constructorilor privind mo
dificarea unor soluții din proiect 
prin altele mai economice. Astfel, 
s-au adoptat din mers peste 30 
de soluții noi.

Și cu beneficiarul am avut o 
legătură permanentă ; atît diri- 
ginții cît și coordonatorii lor au 
fost mereu prezenți participînd la 
viața șantierului. Prin grija be
neficiarului s-au asigurat din 
vreme documentația și utilajele 
necesare, s-a comandat și urgen
tat livrarea mobilierului pentru 
magazine, montorii de ascensoa
re au fost de asemenea 
timp.

Este cunoscut că una 
zele care determină

ȘERBĂNESCU, șeful 
utilaj-transport :

Atenție deosebită

aduși la

din cau- 
întîrzieri 

în construcția blocurilor este ne- 
corelarea lucrărilor antrepreno
rului general cu cele ale unități
lor de subantrepriză. Noi am luat, 
de la început, măsuri pentru pre
venirea unor asemenea neajun
suri. S-au discutat amănunțit 
etapele de construcție a blocului, 
datele la care instalatorii urmau 
să atace fiecare palier etc. Insta
latorii au fost întotdeauna cu un 
pas înaintea constructorilor care 
executau finisajele, evitîndu-se 
refacerea unor lucrări ; în timp 
ce la ultimele nivele se mai tur
nau betoane, cele inferioare erau 
finisate și cu instalațiile montate. 

Metodele de .colaborare și în
vățămintele trase cu ocazia exe
cutării ansamblului „Dinamo- 
Dorobanți” sînt. în prezent, ex
tinse de același colectiv de con
structori în cadrul noului ansam
blu „Dimitrov-Mihai Bravu”.

Ing. M. 
serviciului

„După cum se știe una din căile 
eficiente de sporire a productivi
tății muncii pe șantiere o con
stituie buna folosire a tuturor u- 
tilajelor.

Rezultatele obținute la con
struirea blocurilor „Dinamo-Do
robanți" se datoresc, în mare 
măsură, și bunei folosiri a utila
jelor. Mecanizarea pe aceste 
șantiere s-a făcut respectîndu-se 
următoarele criterii : s-au adus și 
folosit numai utilajele prevăzute 
în proiectul de organizare, aces
tea fiind menținute pe șantier 
numai atît timp cit se dovedea 
necesar. Astfel, macaraua-turn 
de la blocul .,Dinamo” a fost de
montată în momentul în care fo
losirea ei, în faza finală, nu mai 
era rentabilă și s-a înlocuit cu 2 
macarale „Pionier”. S-au creat 
condiții pentru folosirea utilaje
lor cu randament sporit și în 
schimbul II — iluminat, aprovi
zionarea cu materiale în cantități 
suficiente, număr corespunzător 
de muncitori, asistență tehnică 
permanentă etc.

Șantierul a redus la minimum 
utilajele închiriate fără mecanic ; 
cu agregate grele s-a lucrat în 2 
schimburi pregătindu-se lucrul 
de cu ziua. în felul acesta, costu
rile pentru mecanizare la cele 2 
blocuri s-au redus cu 60 000 lei.

Pe șantier s-a dat o mare 
atenție întreținerii și folosirii 
utilajelor. Din analiza centraliza
toarelor de funcționare a utilaje
lor reiese că stagnările din cauza 
șantierului sînt foarte mici : la 
celu 4 macarale „Pionier”, din 
7 374 ore de funcționare au fost 
numaj 18 ore întreruperi, iar la 
cele 6 trolii mecanice de la 
boburi, din cele 13124 ore de 
funcționare — numai 16 ore în
treruperi".

ȘTEFAN BOGHIU, EUGEN 
ȘTEFĂNESCU, maiștri :

.Cunoscînd bine proiectul, s-a 
începerea 

exe- 
sub- 
gra- 
can- 
spe-

JURNAL DE
BLOCUL 6 ..DINAMO” (9 etaje cu 132 de apar

tamente, iar la parter 4 magazine mari cu o su
prafață de 1 475 m p).

Proiectant : Institutul „Proiect”-București.
Data începerii lucrărilor : octombrie — noiem

brie 1961.
Data terminării : 30 iunie 1962 (termene planifi

cate — 30 iunie în interior și 30 septembrie în în
tregime).

Soluția constructivă : sistem monolit, semifagure. 
Utilaje : o macara turn Z B 45 și, la finisaje, două 

macarale „Pionier”.
Calificativul la recepție : „excepțional”.

BLOCUL 5 „DOROBANȚI” (12 etaje cu 271 apar
tamente, iar la parter 8 magazine cu o suprafață 
de 1 475 m p).

Proiectant : Institutul „Proiect”-București.
Data începerii lucrărilor: parțial în luna noiem

brie 1961 și total în februarie 1962.
Data terminării : 31 decembrie 1962 (termene pla

nificate — 31 decembrie în interior și 30 iunie 1963 
în întregime). S-au realizat în plus, din economii, 
7 apartamente.

Soluția constructivă : sistem monolit, semifagure. 
Utilaje : trei boburi duble.
Calificativul la recepție : „foarte bine”.

ii 

întocmit, înainte de 
construcției, un grafic de 
cuție, corelat cu lucrările de 
antrepriză. Pe baza acestui 
fie s-a stabilit precis felul și 
titățile de materiale. Echipe 
cializate au aprovizionat locurile 
de muncă și în cursul nopții.

Pentru buna desfășurare a lu
crărilor, construcția a fost împăr
țită pe tronsoane; s-a reușit ast
fel să se lucreze cu formații 
mari, realizîndu-se un flux conti
nuu și un ritm rapid la montarea 
cofrajelor, a armăturilor și tur
narea betoanelor. Aceasta ne-a 
dat posibilitate să rezervăm un 
timp mai mare executării lucră
rilor de finisaje. Paralel cu fi
nisarea apartamentelor, s-a lu
crat la fațade. Pentru a da un 
aspect mai plăcut camerelor, 
s-au folosit zugrăveli pastelate, 
iar la vestibule și bucătării — 
pardoseli din mozaic în desene 
diferite. în ce privește coloritul 
apartamentelor, s-a urmărit să 
se obțină o unitate armonioasă 
în realizarea nuanțelor, mon- 
tîndu-se în băi obiecte sani
tare de culoarea apartamentului 
respectiv.

Pe parcursul executării finisa
jelor au fost aduse o serie de îm
bunătățiri: s-a renunțat la mon
tarea parchetului în debara, în- 
locuindu-se cu mozaic; între cer- 
cevele s-au montat perdele pro
tectoare ; rafturile de lemn de Ia 
cămări au fost confecționate din 
plăci fibrolemnoase; fațadelor li 
s-a dat un aspect mai frumos. 
Așa se face că finisajele interi
oare și exterioare au primit la 
recepție calificativul maxim.

Permanent a 
existat o îndruma
re și un control 
sistematic asupra 
calității lucrări
lor, organizîndu-se 
schimburi de ex
periență 
chipe : 
rezultate 
be 
la 
că 
pe 
ră 
bune.
bun a fost urmat 
de tot mai 
constructori 
șantier“.

<Ț)e teurt
Dl Al TOATA ȚARA

LA „TRICOTAJUL ROȘU“. In ate
lierele fabricii „Tricotajul Roșu" din 
Capitală au intrat în funcțiune 10 
mașini noi de tricotat dantele din 
fire sintetice, fiecare mașină reali- 
zind un alt model de dantelă. Co
lectivul fabricii a livrat în aceste 
zile comerțului un produs nou : ro
chițe tricotate și plisate din fire 
sintetice mai groase, netransparen- 
te, de culoare albă, cu cordoane în 
diferite culori.

OASPEȚI AI COLECTIVIȘTILOR. 
Formațiile artistice de amatori de 
la Revizia de vagoane C.F.R. Bucu- 
rești-Grivița sînt deseori oaspeți aș
teptați ai colectiviștilor din comu
nele și satele din jurul Capitalei. în 
primele trei luni ale acestui an, ar
tiștii amatori ceferiști au prezentat 6 
spectacole la Rudeni, Mogoșoaia și 
Chitila. (De la Grigore Moholea, 
coresp. voluntar).

EXPOZIȚIE VOLANTĂ. Muzeul 
raional din Sfîntu Gheorghe a orga
nizat, în colaborare cu Consiliul a- 
gricol raional, o expoziție volantă cu 
tema: „Gospodăriile agricole colec
tive din raion pe drumul bunăstării“,

UN CENTRU EXPERIMENTAL 
HORTIVITICOL. Pentru a sprijini 
gospodăriile agricole colective în va
lorificarea celor peste 5 000 de ha 
terenuri în pantă supuse eroziunii 
din raioanele de șes ale regiunii Su
ceava, la Trușești a luat ființă un 
centru experimental hortiviticol.

ELECTRIFICĂRI RURALE. Zilele aces
tea s-a făcut recepționarea lucrărilor 
de electrificare în satele Maiorești și 
Mureș-Mort, raionul Reghin, Mărculeni, 
raionul Tîrgu Mureș. Urmează ca în a- 
cesf an să Se termine electrificarea altor 
37 de sate din regiune.

Lucrări la timp și de bună 
calitate în grădini

între e- 
cele cu 
mai sla- 
invitateerau

locul de mun- 
al acelor echi- 
care obținuse- 
realizări mai 

Exemplul

mulți 
de pe

(Urmare din pag. I-a)

lor de legume în cîmp. încă de pe 
acum în fiecare gospodărie trebuie 
luate măsuri pentru asigurarea ma
terialului de susținere a polietilenei, 
astfel ca în momentul cînd vremea 
se va încălzi să se treacă cu toate 
forțele la lucru.

în regiunile sudice a început și 
semănatul în cîmp al diferitelor le
gume. Pentru ca această lucrare să 
nu întîrzie nici o clipă, este necesar 
să se acorde cea mai mare importan
ță asigurării semințelor necesare. 
Consiliile agricole locale sînt chema
te să rezolve în timp cît mai scurt 
problemele legate de asigurarea cu 
semințe de legume și cu cartofi pen
tru plantare. De asemenea, împreu
nă cu unitățile contractante, consi
liile agricole să urmărească de pe 
acum ca semințele să fie atribuite 
în primul rînd acelor unități care 
au încheiat contracte.

Experiența cîștigată pînă în pre
zent în cultura legumelor demons
trează că folosirea irigațiilor asigu
ră, an de an, indiferent de condițiile 
climatice, sporuri de producție care 
justifică pe deplin investițiile ce se 
fac la aceste lucrări. în vederea va

lorificării din plin a potențialului 
pedoclimatic și pentru obținerea 
unor producții cît mai mari, în acest 
an se vor amenaja cel puțin 10 000 
ha pentru cultura irigată a legu
melor și cartofilor timpurii, astfel ca 
în total să se realizeze o suprafață 
de cel puțin 55 000 ha. Este necesar 
ca lucrările de amenajare a terenu
lui să fie terminate înainte de plan
tarea în cîmp a culturilor. De ase
menea, unitățile agricole socialiste 
trebuie să aplice un regim optim de 
irigare, în funcție de cerințele plan
telor și de condițiile naturale locale.

Sîntem la începutul acestei primă
veri întîrziate. Se impune. ca în 
zilele care urmează să continue ac
țiunea de repicare în răsadnițe și să 
se ia măsuri pentru buna desfășu
rare a însămînțării legumelor în 
cîmp. pregătirea utilajului de irigat 
etc.

Măsurile luate de partid și gu
vern privind dezvoltarea producției 
legumicole, munca harnică a colecti
viștilor și lucrătorilor din gospodă
riile de stat vor contribui la obține
rea de producții mari de legume ne
cesare bunei aprovizionări a popu
lației.

T1EÆTR1E
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne: Rigoletto — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: Intîlnire cu 
dragostea — (orele 19,30). Teatrul Națio- 
nai „I. L. Caraglale“ (Sala Comedia): 
Orfeu în infern — (orele 19,30). (Sala 
Studio): Siciliana — (orele 19,30). (Sala 
Palatului R. P. Romîne): Mașina de 
scris — (orele 19,30). Teatrul „C. I. NOt- 
tara" (Sala Magheru): Frații Karamazov
— (orele 19,30). (Sala Studio): Băieții ve
seli — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Cezar și Cleopatra — (oțele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76): Moar
tea unul comis voiajor — (orele 19,30), 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulcști: Ve
cini de apartament — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile): O felie de lună — (orele 20). (Sala 
Libertatea): Misterul cizmei — (orele 
16). Teatrul regional București: Războiul
— (orele 20). Teatrul Evreiesc de Stat 
Cu cîntec spre stele — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
Ca la revistă — (orele 20). (Sala Vic
toriei)- Ocolul pâmîntului în 30 de me
lodii — (orele 20). Ansamblul de cln- 
tece și dansuri al C.C.S.: Balada patriei
— (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala A- 
cademiei): Căluții] cocoșat — (orele 16). 
Circul de stat: Spectacol prezentat de 
circul ,.Slavia“ din Praga — (orele 20).

In stînga : blocul 5 „Dorobanți” J In dreapta : blocul 6 „Dinamo”. In prim plan — un grup de constructori care s-au evidențiat pe aceste două șantiere
'(de la stingă la dreapta, rîndul de jos) : Dumitru Topor, șeful unei echipe de ilerar-betoniștl ; Mihai Schiler, șef de echipă dulgheri ; Marin Stanciu, inginer ;
Florian Bauntgartner, șef de echipă zugravi ; Eugen Ștefănescu, maistru ; (rîndul de sus) : Gh. Alexandreanu, șef de echipă zidari ; Dumitru Cîrceag, șef de echipă
ipsosari; Constantin Radu, șef de echipă zidari; Florea Drăghicl, betonlst, și Ștefan Boghiu, maistru. Pe ambele blocuri sarcina de creștere a productivității muncii a
fost depășită cu 0,86 la sută, iar costul lucrărilor (antrepriză generală) a fost redus cu 0,1 la sută față de prețul de deviz.

Studioul fotoamatoruluî
„Omul nou în fotogra

fie", „Probleme de 
perspectivă și peisaj în 
fotografia artistică“ — 
iată titlurile unora din 
conferințele ținute în 
cadrul studioului foto- 
amatorului care își des
fășoară activitatea în- 
cepînd din anul acesta 
la Casa creației popu

lare a Capitalei. Stu
dioul coordonează acti
vitatea cercurilor de 
fotoamatori din între
prinderile șl instituțiile 
Capitalei, organizează 
discuții pe marginea u- 
nor lucrări ale fotoama- 
torilor, schimburi de ex
periență. Pentru a ajuta

pe artiștii amatori în 
redarea cît mai veri
dică a realităților vieții 
noastre, studioul orga
nizează deplasări în în
treprinderile din Capi
tală și gospodăriile a- 
gricole colective din cu
prinsul regiunii.

(Agerpres)

Mi-am luat o mapa bej...

Ce întreprindem pentru dezvoltarea realizărilor obținute
Ing. TRAIAN ISPAS, directorul întreprin

derii de construcții-montaj nr. 1 :
„Conducerea întreprinderii și-a propus să 

dezvolte experiența dobîndită la blocurile din 
ansamblul „Dinamo-Dorobanți“, socotind că 
aplicarea celor mai bune metode verificate 
»colo constituie Un mijloc de seamă pentru ter- 
(mtnarea la timp și la un bun nivel calitativ a 
ițelor 2 403 apartamente pe care trebuie să le 
idăm în folosință pînă la sfîrșitul anului. Pentru 
acestea s-au întocmit din timp proiectele de or
ganizare. La fiecare bloc în parte s-a prevăzut 
eșalonarea lucrărilor pe capitole, cu termene 
precise de execuție, asigurîndu-se, în vederea 
unui ritm susținut de lucru, mijloacele mate
riale, utilajele și forța de muncă necesare.

Studiindu-se specificul fiecărui ansamblu și 
bloc s-au stabilit o serie de măsuri concrete. 
Astfel, în cartierul Dimitrov-Chiristigii, unde 
se execută două categorii de blocuri — unele 
monolit în sistem fagure, iar altele în cofraje 
'glisante (parter și zece etaje), s-au prevăzut 
blocuri metalice la structura monolit și cîte 
două macarale-turn pentru celelalte blocuri. 
Utilajele vor fi mutate conform. procesului de 
producție organizat în flux continuu.

Pentru executarea blocurilor cu cofraje gli
sante s-au confecționat cofrajele necesare pen
tru un bloc întreg, acestea urmînd să fie re- 
folosite la toate cele 7 blocuri ce se vor exe
cuta. Deși proiectul cofrajelor glisante prevede 
executarea de planșee turnate, constructorul a 
propus executarea planșeelor prefabricate, 
ceea ce duce la scurtarea termenului de exe
cuție și la ridicarea productivității muncii. O 
altă propunere de îmbunătățire a proiectului 
constă în executarea, concomitent cu glisarea, 
a tencuielilor la pereți.

Pornind de la experiența acumulată pe șan
tierul de locuințe Parc-Floreasca, la noile 
blocuri glisante se va renunța la boburile ex
terioare duble din lemn pentru transportul 
materialelor și acces, acestea fiind înlocuite cu 
boburi interioare, folosindu-se coloana bucă
tăriilor, iar accesul se va face pe cofrajul scă
rilor definitive ; se va obține astfel o Impor
tantă economie de material lemnos. Așa se va 
proceda și la executarea celor 12 blocuri pe 
care le vom ridica în cartierul Tei.

Cantitățile de betoane și mortare necesare 
(lucrărilor întreprinderii în 1963 le vom asi

gura în continuare prin prepararea lor centra
lizată în stații. în felul acesta, se realizează 
betoane și mortare de calitate superioară, sta
țiile respective avînd personal calificat și la
boratoare corespunzătoare. Pentru toate șan
tierele au fost prevăzute bancuri centralizate 
pentru fasonarea cofrajelor și armăturilor, 
tăierea geamurilor.

în scopul predării la termen și în întregime 
a lucrărilor se vor executa, în paralel, lucră
rile de fațade cu cele interioare și de la ma
gazine ; s-a constituit un lot special de izolații 
care va asigura realizarea teraselor în termen 
și în condiții de bună calitate ; se vor folosi 
pe scară largă grinzile extensibile i se va con
tinua reorganizarea brigăzilor și echipelor în 
scopul comasării formațiilor mici în brigăzi 
mari de specialitate.

Vom urmări ca, în continuare, să întărim 
colaborarea cu proiectantul și beneficiarul, cu 
întreprinderile de subantrepriză pentru ca 
toate lucrările să se desfășoare conform gra
ficului șl să fie predate în întregime la terme
nele stabilite și de cea mai bună calitate.

Am umblat prea mult cu ve
chea servietă, și-a trăit traiul, s-a 
încrețit ca epiderma unui elefant 
bătrîn. In vitrina magazinului de 
marochinărie de pe Bd. Bălces- 
cu se înșiră, îmbietoare, ma
pele galbene, albastre, cafe
nii, zîmbind din fermoarele 
lor metalice, strălucind în 
îmbrăcămintea lor de plastic 
sau de piele vălurită.

Vine primăvara, natura se 
înnoiește — de ce, vrasăzică, 
nu mi-aș lua și eu o servietă 
nouă ? Ia să trec pragul și 
să încep a le răscoli, că este 
de unde și ce alege.

— Dați-mi-o, vă rog, pe 
aia din raftul de sus.

— Care ? Aia bej ?
— Nu, cealaltă, cu codiță 

la închizător.
— De ce nu vreți s-o luați 

pe aia bej ? O să vă vină 
foarte bine, dumneavoastră 
aveți ochii căprui.

Și vînzătoarea îmi surîde 
binevoitoare.

— Nu vă supurați, nu-mi 
place bej-ul, e o trăsătură 
negativă a mea din copilărie 
Pe mine m-a atras cealaltă, 
de culoarea morcovului ras.

— V-o fi atras, înțeleg, 
dar are fermoarul puțin de
fect. Nu se închide.

Am încercat-o ; într-ade-
var, nu se închidea. Mi-a mai 
adus una, închisă gata — 
care însă nu se deschidea. 
La a treia, țumburucul fermoa
rului se încăpățînase la mijloc și 
nu se lăsa dus nici la dreapta, 
nici la stînga — din care cauză 
obiectul părea jumătate vesel, ju
mătate crunt, cu dinții încleștați.

— De ce țineți morțiș la mo
delul ăsta ? — s-a necăjit fata. 
Mai avem alte zeci de modele...

Nu, eu voiam tocmai modelul 
acela morcoviu și pace. S-a răsco
lit magazia. Au așteptat ceilalți 
clienți (făcîndu-mi și unele com
plimente prietenești) pînă ce s-a 
găsit una de un model și de o

culoare asemănătoare, al cărei 
fermoar mergea. Luneca liniștit 
de la un capăt la altul, fără po
ticneli, fără împotriviri.

Am luat-o, firește. Am plecat 
bucuros. Mi-am cerut scuze. Mi 
s-a urat s-o port sănătos. Am tre

cut pe la librărie și mi-am 
cumpărat o carte — numai 
așa, ca să pun ceva nou în 
servieta nouă. Și uite că 
s-a strîmbat servieta. Da, da. 
Cum am pus cartea înăun
tru, s-a strîmbat și strîmbă 
a rămas. A căpătat o grima
să la partea de sus, de parcă 
ar fi lovit-o cineva peste 
curmătură.

— Ce ai tu, mapă dragă ?
— vorbeam eu cu ea în si
nea mea, purtînd-o pe brațe
— ce ți s-a întîmplat ?

M-am gîndit că o să se 
îndrepte. Dar după două zile 
a început să se descoase. 
I-au pocnit ațele. O fi pielea 
prea tare, o fi sfoara prea 
șubredă... Cine poate ști ? 
Uite că alaltăieri a început 
să se și descleie.

M-am îngrijorat peste mă
sură. Am alergat la magazi
nul de marochinărie.

— Ce are, dragă tovarășe ?
— De ! — a zîmbit cam

intr-o doară vînzătoarea. 
Nu v-am spus eu că modelul...

— Păi ce, modelul e de vină ?
— Nu modelul. De vină sînt 

Fabricile „Flacăra roșie" din 
București și „13 Decembrie“ din 
Sibiu. Ne-au trimis mape cu 
defecte. Eu știam, dar n-ați vrut 
să mă ascultați.

Ce era să fac ? Am oftat, am 
dat-o înapoi, am luat în schimb 
alta, bej. E lucru trainic, nu mă 
plîng. Dar inima mi-a rămas la 
cealaltă, sărăcuța. Că mie a- 
ceia-mi plăcea.

Și mă mai gîndesc : oare con
trolorii de calitate de la sus-nu- 
mitele întreprinderi ce model de 
mapă poartă ?

V. SILVESTRU

CINEMATOGRAFE: Noapte necruță
toare — cinemascop: Patria (19; 12; 14.15; 
16,30; 13,45; 21), 1 Mai (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; 10 45; 
21). Rîul și 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; 15; 18.15; 20,30). Bunica Sa
bella; rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (9,45; 12; 14.15; 16,30). 13 Sep
tembrie (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). Lnpeni 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 AllguSt 
(9.45: 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21). Seara
prietenilor filmuțui: V. Alecsandri (o- 
rele 19). Așa se fac cancelarii: Tine
retului (10,30; 12.30; 14.30; 16,30; 19,30;
20,30), Miorița (10,39; 12.30; 14,30: 10,30;
18.30; 20,30). O călătorie spre centrul 
pămîntului — cinemascop: Victoria (se
ria 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 tn continuare 
de la orele 9.45 pînă la orele 14. după- 
amiază orele 16.15; 18.30; 20,45). Iile Pin- 
tilie (io; 15,30; 18; 20.30). volga (9,30: 11,45; 
14; 16.15; 18.45: 21). Olga BahciO (10.30; 
14,30: 16.45; 19> 21). Program special pen
tru copii: 13 Septembrie (orele 10 și o- 
rele 11,15) Program dc filme documen
tare rulează în continuare de ia orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
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).

î Telegrame: Cultural (10; 12). Patru inimi: 
rulează la cinematograful Alex. Popov 
în continuare de la orele 9.30 pînă la 

I orele 21. Cîinele sălbatic Dingo: 8 Mar
tie (16.30; 18.30: 20.30). învierea — am
bele serii: rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 19.30). Tinerii - cine
mascop; V. Roaită (10; 12; 14: 16; 18.15;
20.30) , Fata cu care am fost prieten:
Unirea (16; 18: 20). Camelia: Flacăra (16; 
18,15: 20 30) M. Emlnescu (11,30; 14.30; 
16.45; 19; 21.15) Cinci oameni la drum: 
rulează la cinematograful T. Vladlmi- 
roscu (15; 17; 19. 20,45). Oameni și fiare 
— ambele serii: Munca (15,30; 19,30). Di
vorț italian: Moșilor (15; 17; 19; 21). Po
vestea unei nopți stranii: Luceafărul 
(16; 18 15; 20.30). Povestea anilor înflăcă
rați - cinemascop: G. Coșbuc* (10; 12;

I 15; 17; 19 21) Meșter la toate: rulează
la cinematograful G. Bacovia (17; 19; 21). 
Călătoriile lui Gulliver: G. Bacovia (9> 

I 11; 15). Tizoc. — cinemascop: Drumul Se- 
; rii (15; 17; 19, 21). Baronul de Munchau

sen: 30 Decembrie (16; 18,15: 20,30) De
parte de patrie: rulează la cinematogra
ful Aurel Vlaieu (15; 17: 19: 21). Marile 
speranțe: rulează la cinematograful B. 
Delavrancea (111 16; 18.15; 20.30).

CUM E VREMEA?
Ieri în țară : vremea a fost umedă, 

cu cerul acoperit. Au căzut ploi inter
mitente în toată țara. In regiunea de 
munte a nins. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit din sectorul nord-estic. Tem
peratura la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 2 grade la Cîmpulung-Mol- 
dovenesc și Suceava-Salcea. și (5 grade 
la Timișoara șl Răuți. In București : 
Vremea a fost umedă, cu cerul acope
rit și cu ploi intermitente. Vîntul a su
flat potrivit, cu intensificări pînă la 
tare și în rafale. Temperatura maximă 
a atins 12 grade, iar cantitatea de pre
cipitații măsurată a fost de 8 litri 
pe m p.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 
martie și 1 aprilie. In țară : Vreme re
lativ călduroasă, cu cerul variabil, mal 
mult noros. Vor cădea ploi locale în 
cea mal mare parte a țării, vînt potri
vit. Temperatura în general staționară. 
Minimele vor fl cuprinse între minus 2 
șl plus 8 grade, iar maximele intre 4 
și 14 grade. In București: Vreme umedă 
la început, apoi în ameliorare. Vînt mo
derat. Temperatura în scădere la înce
put, apoi în creștere.
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„Femeia“ „Săteanca“ și „Dolgozo Nö“ 
la 15 ani de la apariție

Se împlinesc 15 ani de la apariția 
revistelor „Femeia”, „Săteanca” și 
„Dolgozö Nö“, publicații ale Consiliu
lui Național al Femeilor din R. P. Ro
mînă. Ducînd cuvîntul partidului în 
rîndul maselor largi de femei, oglin- 

I di-nd viața nouă a femeilor de la ora
șe și sate, participarea lor creatoare 
la activitatea economică, politică și 
obștească, munca lor harnică desfă
șurată în toate domeniile desăvîrși- 
rii construcției socialiste, preocupă- 

i rile lor ca mame, gospodine, activis- 
I te obștești, aceste reviste și-au cîști- 
’ gat dragostea și prețuirea zecilor de 

mii de cititoare. Alături de proble
mele mișcării de femei din țara 
noastră, în paginile lor sînt bogat 
prezentate și acțiunile întreprinse de

★

Joi, în sala de marmură a Casei 
Scînteii a avut loc o adunare festi
vă cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la apariția revistelor „Femeia’, „Să
teanca" și „Dolgozd Nö“. Au parti
cipat cititoare și corespondente ale 
revistelor, activiste ale mișcării de 
femei, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Romînă, Suzana 
Gîdea. Maria Ciocan, secretară a

Federația Democrată Internațională 
a Femeilor, lupta femeilor din în
treaga lume pentru pace și progres 
social.

îmbogățindu-și continuu conținu
tul și tematica, aceste publicații vor 
aduce o contribuție sporită la înde
plinirea obiectivelor care stau în fața 
mișcării de femei, a sarcinilor tra
sate de partid pentru dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, î-n- 
vățămîntului, pentru educarea co
munistă a tinerei generații.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la apariție, colectivul redacțional al 
ziarului „Scînteia” felicită călduros 
revistele „Femeia”, „Săteanca” și 
„Dolgozö Nö“ și le urează noi succe
se în întreaga lor activitate.

★

Consiliului Național al Femeilor, re- 
dactor-șef al revistei „Săteanca*, 
Stana Drăgoi, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor, Nestor 
Ignat, președintele Uniunii ziariștilor 
din R.P. Romînă, și cititoare ale re
vistelor au vorbit despre contribuția 
adusă de aceste publicații la educa
rea milioanelor de femei din țara 
noastră, la creșterea conștiinței lor 
socialiste.

(Agerpres)

TE L E G R A M Ê EXTERNE
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

LUI PALMIRO TOGLIATTI
ROMA 28 (Agerpres). — Comu

niștii și întreaga opinie publică 
democrată din Italia au felicitat 
călduros cu prilejul împlinirii a 70 
de ani pe Palmiro Togliatti, condu
cător încercat al clasei muncitoare 
din Italia, fruntaș de seamă al miș
cării comuniste internaționale. La 27 
martie a avut loc o ședință solemnă 
consacrată acestei aniversări.

Cuvîntarea de deschidere a fost 
rostită de Alessandro Natta, membru 
al Secretariatului P.C. Italian. To
gliatti a mai fost salutat de Camilla 
Ravera, cea mai veche activistă a 
mișcării muncitorești din Italia, de 
Luigi Longo, secretar general ad
junct al P.C. Italian, și de Achille 
Occetto, secretar național al Federa
ției tineretului comunist din Italia.

întîmpinat cu ovații. P. Togliatti 
a mulțumit celor prezenți pentru 
felicitări și i-a asigurat că și pe 
viitor nu-și va precupeți forțele în 
lupta partidului pentru eliberarea 
poporului italian de asuprire și ex
ploatare.

Tovarășul Kâdâr Jânos 
a primit delegația militară romînă
BUDAPESTA 28. — Coresponden

tul Agerpres transmite :
în ziua de 28 martie, tovarășul 

Kădâr Jânos, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, a primit de
legația militară romînă, condusă de 
general de armată Leon tin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., ministrul forțelor 
armate ale R.P. Romîne.

Au fost de față Béla Biszku, mem

bru al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Lâjos Fehér, ihem- 
bru al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, general-colonel Lajos 
Czinege, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul apărării naționale al R. P. 
Ungare.

A participat, de asemenea, Mihail 
Roșianu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Budapesta.

Recepția oferita de ambasadorul R. P, Romîne

Sosirea unei delegații 
guvernamentale a R. P> Bulgaria

Joi dimineața a sosit în Capitală 
o delegație guvernamentală bulgară 
în frunte cu Jivko Jivkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care va participa 
la cea de-a III-a sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică ro- 
mîno-bulgară.

Din delegație fac parte Apostol 
Pașev, președintele Comisiei de Stat 
a Planificării, Konstantin Popov, 
președintele Comitetului pentru 
energetică și combustibil de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al R. P. Bul
garia, și alții.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au- fost întîmpi- 
nați de Alexandru Bîrlădeanu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri — condu
cătorul delegației R. P. Romîne, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de stat al 
planificării, Nicolae Gheorghiu, ad
junct al ministrului minelor și e- 
nergiei electrice, reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exterior și 
alții.

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

*
în cursul zilei de joi, la Consiliul 

de Miniștri al R. P. Romîne au 
început lucrările celei de-a III-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică și 
tehnico-științifică romîno-bulgară.

(Agerpres)

Ședința de lucru a unei secții din cadrul 
Consiliului Superior ai Agriculturii

în zilele de 27 și 28 martie a avut 
loc la Institutul Central de Cerce
tări Agricole ședința de lucru a sec
ției de creștere a animalelor — sec
ție din cadrul Consiliului Superior 
al Agriculturii.

Au luat parte tovarășii Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, și Janos Fazekas, minis
trul industriei alimentare, secretari 
ai comitetelor regionale de partid, 
președinți ai consiliilor agricole re
gionale, directorii trusturilor Gos
tat. directorii întreprinderilor regio
nale de industrializare a cărnii, 
specialiști din institute de cercetări, 
din unele instituții și organizații 
centrale.

La ședință au fost analizate pro
bleme privind îndeplinirea planului 
de creștere a efectivelor de animale

și posibilitățile de sporire a produc
ției de carne, lapte, lînă, ouă. Pe 
baza referatelor prezentate și a dis
cuțiilor ce au avut loc s-au stabilit 
măsuri concrete ce trebuie luate în 
primăvara aceasta și în perioada ur
mătoare pentru asigurarea bazei fu
rajere corespunzătoare din punct 
de vedere cantitativ și calitativ prin 
creșterea producției la ha la toate 
culturile furajere, îmbunătățirea pă
șunilor și fînețelor naturale și folo
sirea cît mai rațională a nutrețurilor. 
De asemenea, s-au stabilit măsuri în 
vederea realizării adăposturilor pen
tru animale, alimentarea cu apă a 
fermelor zootehnice, îmbunătățirea 
organizării muncii și extinderea pe 
scară largă a experienței înaintate 
pentru dezvoltarea acestei impor
tante ramuri de producție a agricul
turii. (Agerpres)

în ü.ß.s.s. a lost realizată 
o iiltracentriiufift pentru 

studierea microuniversuiui
MOSCOVA 28 (Agerpres). — înț 

Uniunea Sovietică a fost realizată 
o ultracentrifugă specială care per
mite oamenilor de știință să pă
trundă în microunivers, nu numai 
ca simpli spectatori ai proceselor 
care se produc acolo, ci într-o oare
care măsură și ca stăpînitori ai a- 
cestor procese.

Ultracentrifuga permite să se mă
rească de sute de ori greutatea 
particulelor minuscule ale substan
țelor, moleculelor, părților de mole
cule. Inima instalației o constituie 
rotorul, care se mișcă în vid cu o 
viteză de 65 000 rot/min, în corpul 
rotorului este iixată o eprubetă din- 
tr-un aliaj foarte rezistent, conținînd 
o soluție din substanța cercetată. 
După ce eprubetă este pusă în miș
care, greutatea particulelor din so
luție crește de 300 000 de ori. Cele 
mai grele încep să se miște mai re
pede, iar cele mai ușoare — mai 
lent. Se creează astfel posibilitatea 
de a le separa unele de celelalte, 
iar apoi de a le studia.

BUDAPESTA 28. — Coresponden
tul Agerpres transmite :

în seara zilei de 28 martie, amba
sadorul R.P. Romîne la Budapesta, 
Mihail Roșianu, a oferit o recepție 
cu prilejul vizitei delegației milita
re romîne condusă de general de ar
mată Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R., ministrul forțelor armate ale 
R.P. Romîne.

Au participat: Lâjos Fehér, mem
bru al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, ge

neral-colonel Lajos Czinege, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., ministrul apărării 
naționale, Papp Janos, ministrul 
afacerilor interne, și alte persoane 
oficiale, generali și ofițeri superiori 
ai armatei R.P Ungare. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, atașați militari 
străini acreditați la Budapesta.

Generalul de armată Leontin Să
lăjan și general-colonelul Lajos 
Czinege au rostit toasturi.

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

UN SUCCES MUZICAL
ROMÎNESC

TELEGRAMĂ
Tovarășul Corneliu Măn-escu, mi

nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, a trimis o telegramă de fe
licitare tovarășului Péter Jânos, cu 
prilejul realegerii sale în funcția de 
ministru al afacerilor externe al

Informații Construcții școlare

R. P. Ungare.

® Ansamblul de balet al Operei de 
Stat din Iași a întreprins recent un tur
neu la Bîrlad, Mărășești, Focșani, Pan- 
ciu, Buzău, Rimnicu Sărat și în alte lo
calități-

® Orchestra de muzică populară a An- 
I samblului de cîntece si dansuri „Ciprian 

Porumbescu” a prezentat ieri seară 
la Suceava, un concert de muzică populară 
romînească intitulat „Cîntă inima Suce- 

I vei”.

Schimb de
La Filipeștii de Pădure a început 

joi dimineață un schimb de expe
riență al minerilor privind asecarea 
(captarea și îndepărtarea apei) ză
cămintelor de lignit. Participă ca
dre tehnice superioare din Mi
nisterul Minelor și Energiei Elec
trice, directori și inginerl-șefi de

experiență
la trusturile miniere 'Ardealul, 
Argeș, Oltenia și Muntenia. în 
prima zi a schimbului de experien
ță, participanții au vizitat minele de 
lignit din cadrul Trustului Munte
nia, unde s-au făcut și demonstrații 
practice. Lucrările continuă.

In ansamblul moder
nelor construcții social- 
culturale ce s-au înăl
țat pe întreg cuprinsul 
țării în ultimii ani, un 
loc important îl ocupă 
și clădirile destinate în
vățământului de cultură 
generală. Anul trecut 
s-au dat în folosință 
aproape 4 000 de săli 
de clasă, iar pentru a- 
nul școlar 1963—1964 
sînt în construcție încă 
peste 5 000 de săli de 
clasă. Acestea se adau
gă la cele aproape 7 000 
de săli de clasă care au

fost construite în anii 
1960 și 1961. La ridica
rea multora dintre noi
le școli un aport însem
nat îl aduc cetățenii 
prin contribuție volun
tară.

In Capitală, din cele 
11 școli cu peste 190 de 
săli de clasă prevăzute 
a fi construite anul a- 
cesta, majoritatea se 
află într-un stadiu 
înaintat de lucru. Prin
tre acestea se numără 
cele din cvartalul ser
gent Nițu Vasile, car
tierele Ghica Tei și

Giulești din strada Ma
ior Vlădescu. Avansate 
sînt și lucrările la șco
lile din regiunile Cluj 
și Brașov, din orașele 
Tg. Mureș, Arad, Baia 
Mare, Suceava., Iași, 
Craiova și Galați. Con
comitent s-au luat mă
suri pentru dotarea noi
lor școli cu mobilierul 
necesar, cu aparate de 
laborator, astfel încît 
prima serie de elevi 
care va începe aici anul 
de învățământ va găsi 
condiții dintre cele mai 
bune de studiu.

(Agerpres)

încheierea tratativelor 
dintre delegațiile R. A. U« 

și Algeriei
CAIRO 28 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că la Cairo 
au luat sfîrșit tratativele dintre dele
gațiile guvernamentale ale R.A.U. și 
Republicii Algeriene . Democratice și 
Populare. După cum relatează agen
ția citată, în comunicatul comun 
dat publicității la 28 martie se 
arată că Algeria sprijină efortu
rile întreprinse în vederea creării 
unității arabe. Ambele părți s-au 
angajat să sprijine mișcarea de eli
berare în toate teritoriile aflate încă 
sub dominația străină, de pe con
tinentul african. Cele două delegații 
au condamnat Franța pentru efec
tuarea experienței cu arma nucleară 
în Sahara.

GENEVA 28. - Tri
misul special Ager
pres. C. Benga, trans
mite : După cum s-a 
mai anunțat, miercuri 
seara postul de radio 
Geneva a prezentat in 
concert public în pri
mă audiție „Concertul 
pentru violoncel ' și 
orchestră" de compo
zitorul romîn Anatol 
Vient, lucrare distinsă, 
cu premiul I la recen
tul concurs pentru 
compoziție muzicală 
„Regina M arie-José", 
instituit de postul de 
radio Geneva. Concer
tul a fost interpretat 
de Orchestra simfoni
că „La Suisse Roman
de", sub bagheta 
cunoscutului dirijor 
Jean-Marie Auberson, 
avînd ca solist ■pe vio
loncelistul romîn Vla
dimir Orlov. Im con
cert au asistat regina 
Marie-José (fiica re
ginei Elisabeta a 
Belgiei), precum și 
numeroase personali
tăți de seamă ale vie
ții muzicale elvețiene, 
belgiene și italiene, 
oficialități ale postu
lui de radio și. televi
ziune din Geneva, 
Lugano, membri ai 
corpului diplomatic. 
Au asistat, de aseme
nea, George Maeoves-

cu, adjunct al minis
trului afacerilor ex
terne al R. P. Romîne. 
conducătorul delega
ției romîne la lucrări
le Comitetului celor 
18 state pentru dezar
mare, Vasile Dumi
trescu, ambasadorul 
R. P Romîne la Ber
na, și alții.

Concertul, care a 
fost transmis de pos
tul de radio Geneva și 
retransmis de o serie 
de posturi de radio 
din Paris. Bruxelles și 
Luxemburg, s-a bucu- 
"at de un mare succes, 
fiind considerat ca un 
adevărat eveniment 
muzical. în aplauzele 
publicului, regina Ma
rie-José a înmânat 
compozitorului Anatol 
Vie.ru premiul și di
ploma decernate de 
către juriu, in cinstea 
artiștilor români a fost 
oferită o recepție.

Presa elvețiană re
levă calitățile deose
bite ale lucrării lui A- 
natol Vieru și măies
tria artistică a inter
pretului ei. violonce
listul Vladimir Orlov. 
„Succesul de miercuri 
seara al artiștilor ro- 
mîni — scrie în legă
tură cu aceasta ziarul 
„Là 'Suisse“ — se dato- 
rește fără îndoială vi-

goarei, expresivității, 
T^micii și lirismului 
nvorîte din tradițiile 
folclorice pe care A- 
natol Vieru le-a folo
sit în opera sa. De a- 
semenea succesul — 
scrie în continuare a- 
celași ziar — se dato- 
rește si excelentei in
terpretări a violon
celistului Vladimir Or
lov“,

La rîndul său re
vista „Radio T. V ”, 
care apare la Geneva, 
consacră o 'pagină în
treagă prezentării ce
lor doi artiști romini. 
Alături de fotografi
ile celor două perso
nalități. artistice din 
R.P.R. se poate citi 
printre altele : „Ana
tol Vieru este autorul 
a numeroase opere de 
mare valoare artisti
că". „Violoncelistul 
Vladimir Orlov, titu
larul a numeroase 
premii, este bine cu
noscut in Europa ca 
un artist virtuos, 
de o rară sensibi
litate, posesorul unui 
remarcabil talent. El a 
interpretat magistral 
compoziția compatri
otului său care s-a 
bucurat de un succes 
demn de distincția ce 
i-a fost acordată”.

Răsfoind presa străină

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA HANDBAL Ï câteva riad sa ri

Dinamoviștii în finală
14—10. 'Acesta este scorul cu care 

dinamoviștii bucureșteni au cîștigat 
partida revanșă cu campioana Da
nemarcei, Skovbakken Aarhus. Vic
torioși, după cum se știe, și în pri
mul meci (14—12 la Aarhus) handba- 
liștH noștri și-au cucerit astfel drep
tul de a juca, în finala „Cupei cam
pionilor europeni”, cu Dukla Praga.

Meciul de aseară, disputat în sala 
arhiplină de la Floreasca, a fost aș
teptat cu deosebit interes. Oaspeții 
se dovediseră în partida de la Aar
hus adversari greu de întrecut. De 
data aceasta însă, echipa noastră și-a 
impus stilul de joc chiar din prima 
'repriză. Scorul s-a menținut totuși 
egal (1—1 și apoi 2—2) pînă în mi
nutul 18, cînd Hnat marchează și 
Dinamo ia conducerea. Apoi Mozer 
(de 2 ori), Nodea ?i Popescu înscriu 
prin șuturi surprinzătoare. în ulti
mul minut al reprizei scorul era 
7—2 pentru Dinamo. Danezii nu ce- 
'dează și contraatacă. Ei au două 
ocazii de a marca, dar nu fructifică 
decît una. La pauză Dinamo condu
cea cu 7—3.

In repriza secundă, siguri de vic
torie, dinamoviștii slăbesc ritmul. 
Oaspeții, din ce în ce mai hotăriți, 
atacă și țutează mult. Portarul dina- 
movist Redl apără mingi dificile, dar 
primește și goluri parabile. In aceas
tă repriză ambele echipe au marcat 
otte 7 puncte.

Fără îndoială, dinamoviștii au ob
ținut, o victorie meritată. în jocul 
de aseară ei au manifestat însă și 
unele slăbiciuni atît în ce privește 
orientarea tactică, cît și pregătirea 
fizică. Campionii noștri au șutat

destul de puțin la poartă, n-au folo
sit aproape deloc contraatacurile, au 
jucat crispat, făcînd numeroase gre
șeli. Apărarea — altădată comparti
ment „forte" al echipei — n-a fost 
suficient de organizată, din care 
cauză s-au primit numeroase goluri.

Finala importantei competiții eu
ropene se va disputa nu peste multă 
vreme (6 aprilie) la Paris. Campio
nii noștri sînt datori ca pînă atunci 
să-și remedieze lipsurile pentru a 
putea face față cu succes unei parti
de dificile.

I. D.

Astăzi de la orele 19, în bazinul aco
perit Floreasca, va avea loc meciul inter
național de polo pe apă dintre reprezen
tativa R. P. Bulgaria si selecționata de 
juniori a orașului București.

Sîmbătă oaspeții întîlnesc echipa de ti
neret a Capitalei, iar duminică joacă in 
compania echipei olimpice a țării noas
tre care are în componență, printre alții, 
pe Ștefănescu, Zahan, Grințescu, Culineac, 
Firoiu, Kroner etc.

*
Sîmbătă, pe patinoarul artificial din 

parcul „23 August” se desfășoară primele 
meciuri ale returului campionatului repu
blican de hochei pe gheață. Programul 
jocurilor este următorul : Steaua — Stea
gul Roșu Brașov (ora 10) î Voința Miercu

rea Ciuc — Avîntul Gheorghieni (ora 16) 
și Știința București — Știința Cluj (ore
le 18).

*
După trei runde, în turneul internațio

nal de șah de la Sarajevo conduc Ivkov 
(Iugoslavia), Pachman (R. S. Cehoslova
că), Szabo și Portisch (R. P. Ungară), cu 
cite 2 puncte. Urmează în clasament Gligo- 
rici (Iugoslavia) și Simaghm (U.R.S.S.) cu 
IV2 puncte.

Meciuri internaționale de fotbal : Real 
Madrid — Bordeaux 5-2 (1-0). Jocul s-a 
disputat la Bordeaux. Echipa daneză 
Aarhus, care se află în turneu în S.U.A., 
a învins cu scorul de 4-1 pe All Stars-San 
Francisco. Echipa de juniori a Angliei se 
pregătește intens în vederea turneului 
U.E.F.A. într-un joc amical fotbaliștii en
glezi au dispus cu 7-1 (3-0) de echipa El
veției.

Fază din meciul Dinamo Bucuroșii—Skovbakkon Aarhus

*
Peste 2 000 de spectatori au urmărit în 

Palatul Sporturilor din Budapesta întîlni- 
rea internațională de haltere dintre echi
pele selecționate ale R. P. Ungare și Ja
poniei. Halterofilii maghiari au terminat 
învingători cu scorul de 6-1. în cadrul ca
tegoriei mijlocii, în afară de concurs, ja
ponezul Eguchi a realizat la stilul „smuls” 
126 kg. performanță superioară actualului 
record mondial de juniori.

★
Sezonul internațional de fotbal In R. P. 

Polonă a fost inaugurat la Varșovia cu 
desfășurarea meciului dintre reprezentati
va olimpică a țării și formația italiană 
A. S. Roma. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 1-1 (0-1).

(Agerpres)

Șah Botvinnik—Petrosian 
2-4

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Ieri 
a fost continuată la Moscova cea 
de-a 3-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre marii 
maeștri M. Botvinnik și T. Petro
sian. Partida s-a încheiat cu un re
zultat de remiză la mutarea a 87-a. 
Scorul este în prezent de 2—1 în fa
voarea lui Botvinnik. Cea de-a pa
tra partidă se dispută sîmbătă.

„între guvernul sud-african și 
cel portughez — scrie ziarul italian 
„Avanii" — există acordul numit 
„Mozambique convention”, în baza 
căruia colonia portugheză Mozam- 
bic trebuie să predea anual 100 000 
de muncitori pentru minele din Africa 
de Sud. Un acord asemănător există 
și între Portugalia și federația Rho
desia și Nyassaland. în felul acesta, 
albii își dau mîna în încercarea de 
a perpetua Evul Mediu în Africa. 
Pentru Salazar *) ca și pentru Ver- 
woerd **) sclavia este mai mult un 
sistem economic decît un sistem de 
guvernare. în aceste colonii africa
ne, omul (de culoare — n.r.) figurea
ză între articolele de export ca și 
bumbacul, trestia de zahăr etc. A- 
cesia aduce venit guvernului care-1 
închiriază, precum și celui căruia îi 
este închiriat. Aduce un venit mai 
mare decît o unealtă de muncă pri
mitivă și costă mai puțin.

Este interesant de văzut cum pro
cedează guvernul portughez pentru 
a-și menține angajamentul de a fur
niza cei 100 000 de oameni minelor 
din Rhodesia și din Africa de Sud.

In administrarea propriei colonii. 
Portugalia a înființat un fel de „a- 
partheid" care, chiar dacă este mai 
puțin evident decît cel din Africa de 
Sud, nu lezează mai puțin drepturile 
și demnitatea popoarelor din Mo- 
zambic.

în 1917 a început în colonia por
tugheză procesul de așa-zisă „asi
milare a populației negre“, o încer
care de a împărți în mod artificial 
pe africani în două grupe distincte: 
o minoritate de „civilizați" — „asi- 
milados“ — și o majoritate de „indi
gena»' — necivilizați. Se încerca în 
felul acesta crearea unui pumn de 
negri privilegiați care nu numai că 
nu trebuiau să ia în seamă starea de 
exploatare a celor de aceeași nație 
cu ei, dar urmau să fie folosiți ca 
element de opoziție împotriva even
tualelor mișcări de emancipare.

După ce au creat în mod artifi- 
oial' cele două categorii de africani, 
portughezii au trecut la exploatarea 
sistematică a uneia din ele, cea mai 
numeroasă, aategoria „indigenilor“. 
Astăzi, legea asupra „indigenilor’ 
reprezintă statutul africanilor din 
Mozambio.

.Ca șl la Africa de Sud, legea pre
vede an livret de circulație (32 de

din Mombiï-mnrfà de export
pagini) pentru fiecare african, unde 
se face cunoscut, printre altele, că 
respectivul trebuie să respecte con
tractul de muncă, să asculte de orice 
ordin, să aibă grijă de proprietatea 
patronului la care lucrează, să-și res
pecte stă.pînul și pe prietenii aces
tuia, să nu părăsească locul de man
că fără îngăduința autorităților. Cînd 
unui african i se îngăduie să călă
torească dintr-un district în altul, 
scopul călătoriei este consemnat în 
livretul de circulație. Pentru a căuta 
de lucru într-o anumită zonă trebuie 
să obțină permisiunea administra

*) este vorb'a 'de dictatorul porlughez. 
**) prim ministrul rasist al guvernului 

Republicii Sud-Africane,

torului sau a „șefului de post“ care 
va scrie în carnet: „posesorul poa
te căuta de lucru numai în cadrul 
acestui district timp de 7 zile, inclu
siv sîmbătă și duminica". Cine nu 
reușește să-și găsească o ocupație 
în aceșt timp este arestat și recrutat 
forțat ca muncitoir. Așa izbutesc au
toritățile portugheze să găsească 
mînă de lucru atît pentru exploata
rea resurselor din propria țară, cît 
și pentru „marfă de export“.

Odată recrutați, bărbații, femeile 
și copiii sînt oferiți ca muncitori di
verselor firme ale albilor sau guver
nelor din state vecine (Africa de Sud 
șl Rhodesia). Prin multe aspecte, a- 
cea,stă semisclavie este mai grea 
decît cea tradițională în care, cel 
puțin, viața unui om avea valoarea 
unei mărfi. Sclavul bolnav sau mort 
însemna o pierdere în bani. Condi
țiile în care trăiesc acești munci
tori din Mozambic, obligați la mun
că forțată, sînt înspăimîntătoâre. 
Ei sînt închiriați de guvern pro
prietarilor de ferme sau de mine

pentru care îmbolnăvirea sau moar
tea unuia din ei nu reprezintă decît 
deranjul de a mai completa un for
mular pentru o nouă cèrôrè. Cuvîn
tul _ „contract" menit a desemna 
legătura dintre un muncitor și cei 
care-i dau de lucru este în cazul de 
față un termen nepotrivit. La sca
dența „contractului“ muncitorul pri
mește abia jumătate din cele 
12 sterline (1/3 din salariul lu
nar al unui muncitor italian — n.r.) 
stabilite pentru 12 luni de mun
că. Aceasta pentru că banii îi iau 
mai întîi administratorii sau „șefii 
de post“. Ei opresc suma pe care, 
după părerea lor, lucrătorul o da
torează pentru taxe. Aceste taxe shit 
numai un pretext pentru rotunjirea 
salariilor administratorilor sau „șe
filor de post", prost plătiți de către 
statul portughez. în mai 1961, 15 oa
meni au fost omorîți pentru că Ctu 
cerut mai multi bani și condiții mai 
omenești de muncă.

Cei recrutați pentru muncă for
țată reușesc cu greu să redevină 
oameni liberi, chiar după ce au ex
pirat cele 12 luni prevăzute prin 
„contract". Cu puținii băni primiți 
pentru o muncă îngrozitor de greă, 
cu datoriile atît de mari încît după 
12 luni rămîn fără nici un ban, de
parte de satul natal, ei cad de mul
te ori din nou pradă echipelor de re
crutare, care nu se sfiesc să-i rean
gajeze, acuzîndu-i de vagabondaj.

Recrutarea forțată a mîinii de lu
cru servește și la export. Avanta
jele pe care le are guvernul portu
ghez din această închiriere de oa
meni sînț enorme. Printre clauzele 
acordului „Mozambique convention“ 
sînt și cîteva care cer:

a) obligația, din partea minelor 
„importatoare“ de mînă de lucru, de 
a preda o parte (nu prea mică) din 
salariile lunare autorităților colo
niale portugheze.

b) de a stabili tarife convenabile 
pentru mărfurile portugheze care 
trec pe teritoriul sud-african.

în vara anului 1961, într-o mină 
din Africa de Sud a izbucnit o ex
plozie. Printre morți erau și 200 
de muncitori „exportați* de gu
vernul lui Salazar. Autoritățile por
tugheze nu numai că n-au anun
țat familiile victimelor de cele tn- 
tîmplate, dar au reținut toți banii 
plătiți de „Chamber of Miners“ ca 
indemnizație. Chiar și banii mortllor 
îi atrag, pe acești purtător1 ai stea
gului „civilizației".

Vie.ru
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Congresul latino-american 
de solidaritate cu Cuba

RIO DE JANEIRO 28 (Agerpres). — 
în ciuda p'edicilor ridicate de reacțiu- 
nea d'n Brazilia, Congresul continental 
de solidaritate cu Cuba își începe lucră
rile la N'teroi, așa cum fusese prevă
zut. Agenfia Associated Press anunță 
că ședința de deschidere a Congresu- 
lu urmează să aibă loc în sala clubu
lui sindicatului muncitorilor navali din 
Niteroi la 28 martie, ora 21 (ora locală), 
adică 29 martie ora 2 (ora Bucureștiu- 
lui). Pentru a lua parte la congres au 
sosii în Brazilia numeroși reprezentanți 
din făriie Americii Latine și din S.U.A.

În sprijinul cauzei poporului cuban

căAgenția France Presse relatează 
40 de deputați aparținînd „Frontului 
parlamentar naționalist", care grupează 
deputați ai majorității partidelor poli
tice braziliene, și-au anunțat hotărîrea 
de a continua lupta pentru transfera
rea congresulu' 'a Rio de Janeiro. Ei 
au ceru* guvernului brazilian să-i spri
jine în acțiunea lor împotriva hotărîrii 
arbitrare a lui Lacerda, guvernatorul 
statulu Guanabara din care face parte 
orașul Rio de Janeiro, de a interzice 
tinerea congresului în acest oraș.

Congresul latino-american de solidaritate cu Cuba se desfășoară 
sub lozincile solidarității cu cauza dreaptă a poporului cuban, apărării 
suveranității și dezvoltării țărilor din America Latină, asigurării păcii 
generale.

In preajma Congresului, pe întreg continentul latino-american a 
avut loc o vastă campanie de pregătiri. In multe țări s-au format co
mitete naționale de pregătire, s-au desfășurat mitinguri și alte mani
festări de solidaritate cu Cuba. în sprijinul Congresului s-au pronun
țat numeroase sindicate, organizații muncitorești, țărănești și studen
țești, precum și o serie de cunoscuți fruntași ai vieții publice din 
America Latină, Europa, Asia și Africa.

Populația din Basutoland cere 
să i se acorde independența

ACCRA 28 (Agerpres). — „Popu
lația din Basutoland dorește să-i 
fie acordată independența nu mai 
tîrziu de anul 1963“, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă, or
ganizată la Accra, G. M. Kolisang, 
secretarul general al Partidului Con
gresului din Basutoland.

Respingînd afirmațiile imperialiș
tilor potrivit cărora Basutolandul 
nu ar dori și nici nu ar fi pregătit 
pentru a fi independent și că po
porul său nu ar fi în stare să se 
conducă, Kolisang a declarat : „Este 
un nonsens să se afirme că nu am 
dori să fim independenți. Asemenea 
afirmații tendențioase nu pot însă 
să înșele sau să distragă atenția 
maselor asuprite de pe continentul 
african, care cunosc bine la ce ma- 
șinațiuni și crime se dedau impe
rialiștii împotriva popoarelor afri
cane*. El a condamnat forțele colo
nialiste „care mai cred că pot să 
asuprească și să jefuiască Africa la 
infinit“.

Nota sovietică de răspuns 
adresată

Patru sap îămini de la începutul 
mani greve a minerilor francezi

Corespondentul Ager-

un 
po- 
de-

și Africii a adresat o telegramă Con
gresului de solidaritate cu Cuba, în 
care în numele popoarelor Asiei și 
Africii își reafirmă solidaritatea cu 
poporul cuban și cu lupta sa împo
triva imperialismului, pentru apăra
rea suveranității sale. Popoarele 
Asiei și Africii, se arată în telegramă, 
vor fi totdeauna alături de poporul 
cuban. Sprijinim din toată inima 
congresul din Brazilia și urăm lu
crărilor sale succes deplin.

în ajunul congresului continental, 
la 26—27 martie, la Niteroi s-a des
fășurat o conferință națională de so
lidaritate cu Cuba, la care au parti
cipat peste 2 000 de delegați din 
toate regiunile Braziliei. Participanții 
la conferință au salutat principiile 
pe care le apără congresul conti
nental, reafirmîndu-și solidaritatea și 
sprijinul față de cauza dreaptă a 
Cubei libere.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite : Guvernul sovietic a res
pins protestul guvernului S.U.A. în 
legătură cu așa-zisa violare a spa
țiului aerian al Statelor Unite în 
regiunea Alasca, considerîndu-1 
lipsit de temei.

în nota sovietică de răspuns, 
transmisă ambasadorului S.U.A. în 
U.R.S.S., se spune : „în urma cerce
tărilor amănunțite efectuate de 
autoritățile sovietice competente s-a 
stabilit că la 15 martie două avioane 
sovietice au efectuat zboruri obiș
nuite deasupra apelor internaționale, 
în Marea Bering. Dar avioanele so
vietice nu au trecut pe deasupra te
ritoriului Statelor Unite ale Ameri
cii și nu au violat, spațiul aerian al 
S.U.A.".

După cum se arată în notă, „avioa
nele sovietice nu s-au apropiat mai 
mult de 350 de kilometri de locul 
indicat în nota ambasadei S.U.A.“.

PARIS 28.
preș transmite : S-au -împlinit patru 
săptămîni de la începutul marii 
greve a minerilor din toate bazinele 
carbonifere ale Franței. Această miș
care revendicativă care a cuprins 
peste 200 000 de mineri este sprijini
tă de cercurile cele mai largi ale 
populației Franței și a constituit sem
nalul unor acțiuni revendicative care 
s-au extins în toate sectoarele eco
nomiei țării. La grevele de scurtă 
durată care au avut loc în tot cursul 
zilei de miercuri au participat oa
meni ai muncii de la căile ferate, 
transporturi interurbane, gaz și 
electricitate etc.

La chemarea tuturor federațiilor 
sindicale, joi dimineața a fost decla
rată o grevă de 24 de ore a ziariști
lor de la cotidienele din provincie 
care cer majorarea cu 20 la sută a 
salariilor. în cursul aceleiași zile 
ziariștii d'in Paris au declarat o 
grevă de solidaritate.

La agenția France Presse, princi
pala agenție de presă franceză, func
ționarii aparținînd tuturor organiza
țiilor sindicale, cu excepția ziariști
lor, au declarat și ei joi după-amiază 
o grevă de 24 de ore.

Tot joi dimineață au început 
„greve surpriză“ în întreprinderile 
de gaz și electricitate. în numeroase 
arondismente din Paris au 
întreruperi de curent cu 
variabilă. Pe 24 de linii de 
din Paris a fost întreruptă 
tatea timp de 24 de ore, 
de joi dimineața.

Extinderea mișcării revendicati
ve constituie o sursă de în
grijorare pentru guvern, așa cum 
reiese și din lucrările ședin-

avut loc 
o ăîirată 
autobuze 
activita- 
începînd

ței de miercuri după-amiază a 
Consiliului de Miniștri de sub 
președinția generalului de Gaulle. 
Cu toate acestea, scrie ziarul „Libe
ration”, guvernul nu este deocam
dată dispus să satisfacă revendică
rile minerilor. „Consiliul de Miniștri 
de miercuri, arată ziarul, se men
ține strict la propunerile făcute du
minică, propuneri care au provocat 
întreruperea tratativelor dintre re
prezentanții sindicatelor minerilor și 
conducerea minelor”

„Greva minerilor francezi a scos 
la iveală puternica revoltă a unei 
întregi categorii de oameni ai mun
cii — minerii — care în prezent își 
văd existența nesigură” — scrie co
tidianul francez „Combat”. Ziarul 
subliniază că adevăratele cauze ale 
actualelor nemulțumiri trebuie să 
fie căutate în politica generală a 
guvernului, care sprijină pe mono- 
poliști în detrimentul oamenilor 
muncii.

„Combativitatea minerilor este re
marcabilă — se arată într-un alt ar
ticol, publicat de „France Observa
teur”. Ea tinde să se dezvolte și mai 
mult. Dacă guvernul, a declarat 
Henri Martel, președintele Federa
ției minerilor, contează pe slăbiciu
nea noastră, el se înșeală. El nu ne 
va infringe prin foame. Atrăgînd a- 
tenția asupra amplorii extraordi
nare pe care a căpătat-o mișcarea 
revendicativă în Franța, săptămîna- 
lul citat continuă : Guvernul, care 
nu a vrut să rezolve conflictul cu 
minerii de la începutul său. acum 
trebuie să facă față unor revendi
cări globale ale tuturor oamenilor 
muncii”.

SAIGON 28 (Agerpres). — Dupa 
cum anunță corespondentul agenției 
U.P.I., partizanii sud-vietnamezi au 
întreprins la 27 martie o nouă 
incursiune asupra unui avanpost al 
detașamentelor de pedepsire diemis- 
te, situat la 75 mile de Saigon (in del
ta fluviului Mekong). Patrioții sud- 
vietnamezi au luat 19 prizonieri și 
au capturat mai multe arme și mu
niții, alungîndu-i totodată pe die- 
miști din acest avanpost.

Acesta, scrie corespondentul U.P.I., 
a fost al treilea atac încununat de 
succes întreprins de partizanii sud- 
vietnamezi în decurs de numai 
săptămînă.

Corespondenții agențiilor de

să semnalează ciocniri între forțele 
patriotice și trupele diemiste con
duse de ofițeri americani într-o se
rie de alte regiuni ale țării. Astfel, 
la nord de Saigon, lîngă localitatea 
Tay Ninh și în provincia Ba Xuyen, 
partizanii au atacat un nou punct 
fortificat al trupelor diemiste. 15 
soldați diemiști au fost uciși, 14 ră
niți, iar alți 24 făcuți prizoniera 
Partizanii au capturat mai multe 
arme.

Puternice lupte au avut loc și în 
provincia Vinh Birih, la sud-vest d® 
Saigon, precum și în provincia 
Kien Phon, la granița cu Cambodgia, 
unde trupele diemiste 
țite de puternice 
ricane.

au fost înso- 
aeriene ame-forte

feWilwiHH :

Relevînd însemnătatea congresului, 
fostul președinte al Mexicului, ge
neralul Lazaro Cardenas, l-a carac
terizat ca fiind „o tribună pentru 
proclamarea sprijinului' neclintit pe 
care popoarele Americii Latine sînt 
hotărîte să-l acorde Cubei revolu
ționare“. Numeroși reprezentanți ai 
intelectualității din Venezuela au 
dat publicității o declarație în care 
se subliniază : „Sprijinim întru totul 
Congresul latino-american de soli
daritate cu Cuba. Sprijinim princi
piile pe care le vor apăra partici
panții la acest congres. Considerăm 
ca o datorie a. noastră să declarăm 
că apărăm suveranitatea națională 
a popoarelor. Vom lupta cu hotărîre 
și abnegație pentru pace, împotriva 
dominației imperialiste".

„Revoluția cubană constituie 
exemplu strălucit pentru toate 
poarele latino-americane“, a
clarat la San Jose Mora Valverdo, 
secretar general al partidului „Avan
garda populară din Costa Rica“, în 
cadrul unui mare miting de spriji
nire a Congresului latino-american 
de solidaritate cu Cuba. Vorbitorul 
a condamnat manevrele anticubane 
ale președinților țărilor Americii 
Centrale și S.U.A. care s-au întrunit 
recent la conferința de la San Jose. 
Acestei conferințe a președinților pe 
care au condamnat-o popoarele i se 
opune Congresul din Brazilia la 
care se întrunesc adevărații repre
zentanți ai popoareloir pentru a-și 
exprima solidaritatea cu Cuba.

Congresul a fost salutat de Impor
tante organizații și foruri internațio
nale. Federația Sindicală Mondială 
— se subliniază într-un mesaj a- 
dresat congresului de Louis Saillant, 
secretar general al F.S.M. — își re
afirmă solidaritatea cu poporul și 
clasa muncitoare din Cuba. Federa
ția declară că sprijină lupta oame
nilor muncii și popoarelor din Ame
rica Latină în apărarea revoluției 
socialiste din Cuba, pentru respec
tarea principiilor neamestecului și 
autodeterminării, pentru menținerea 
păcii în lumea întreagă".

Secretariatul permanent al Con
siliului de solidaritate al țărilor Asiei

în Uruguay se desfășoară o largă mișcare grevistă a oamenilor 
muncii pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, pentru respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenești. Fotografia de sus prezintă un 
aspect de la demonstrația muncitorilor din transporturi, care a avut loc 
recent la Montevideo.

De trei ori pe săptămînă, în sala 
Consiliului de la Palatul Națiunilor 
se adună reprezentanții statelor 
care participă la tratativele pen
tru dezarmare. în aceste zile, di
mineața înainte de ora 10, sosesc 
membrii delegațiilor, așteptați de 
mulțimea de ziariștț care vor să afle 
programul zilei și mal ales eventua
lele noutăți tn problemele de fond 
ale dezarmării. Programul e întot
deauna încărcat : zilnic sînt înscriși 
la cuvînt 4-5 și chiar mai mulțj șefi 
de delegații. In ce privește mersul 
tratativelor, ziariștilor li se răspunde 
de obicei evaziv : „Să vedem ce va 
aduce ziua de azi“. Iar la sfîrșitul 
ședințelor se constată nu 
ziua respectivă n-a adus 
■obit.

De curînd s-a împlinit
cînd au început tratativele de la 
Geneva în cadrul Comitetului pen
tru dezarmare. Ceea ce s-a obținut 
în această perioadă este un pream
bul — din păcate incomplet — al 
proiectului de tratat cu privire la 

totală, 
cu ' ca- 
rezulta- 
satisfa- 

care

prima etapă a

de obiecțiile 
șl din dorința

mamentul nuclear în 
dezarmării,

Ținîndu-ae seama 
puterilor occidentale
de a sg ușura ajungerea la o înțe
legere, s-a propus o soluție de com
promis : în prima etapă să se lichi
deze numai vehiculele de transpor
tare la țintă a armelor nucleare, ur- 
mînd ca armele înseși să fie distruse 
în cea de-a doua etapă.

Sub pretextul că în procesul do

De la trimisul nostru special
rareori că 
ceva deo-

un an de

dezarmarea generală și 
precum șl cîteva prevederi 
racter general. Desigur, 
fele de pînă acum nu pot 
ce opinia publică mondială, 
cere cu hotărîre să se realizeze pro
grese reale în rezolvarea problemei 
arzătoare a dezarmării.

Pozițiile părților sînt întruchipate 
în două documente principale, pe 
baza cărora se desfășoară tratati
vele : proiectul sovietic al tratatu
lui de dezarmare generală și totală 
șl „schița“ americană a unui astfel 
de tratat.

Țările socialiste se pronunță pen
tru elaborarea unui complex de mă
suri care ar elimina, chiar de la în
ceputul procesului de dezarmare, 
însăși posibilitatea izbucnirii unui 
război nuclear. în vederea atingerii 
acestui scop, proiectul sovietic pre
vede, pentru prima etapă, atît lichi
darea armelor nucleare, cît și înce
tarea producției lor. Simultan cu a- 
ceastă măsură s-a propus și lichi
darea tuturor bazelor militare insta
late pe teritoriul altor țări. Pînă în 
prezent Insă, puterile occidentale au 
arătat că nu sînt dispuse eă-și a- 
6ume obligația de a distruge ar-

dezarmare s-ar putea „încălca“ a- 
cordul, puterile apusene n-au accep
tat nici această propunere care ve
nea de fapt în întîmpinarea poziției 
Iot. Ele au invocat necesitatea unei 
așa-zise „umbrele nucleare de a- 
părare“, cu alte cuvinte păstrarea la 
dispoziția statelor a unor mijloace 
do transport la țintă a armei nuclea
re. Deși netemeinicia acestei poziții 
era evidentă, țările socialiste și-au 
dovedit încă o dată dorința lor since
ră de a se ajunge la un acord. Re
prezentantul Uniunii Sovietice a 
propus, la a XVII-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., ca Uniunea 
Sovietică și S.U.A. să mențină pe te
ritoriul lor un număr strict limitat de 
rachete intercontinentale, rachete 
antirachete și rachete antiaeriene, 
pînă la sfîrșitul etapei a doua a de
zarmării. Noua propunere de com
promis corespundea dorinței puteri
lor occidentale de a păstra acea 
„umbrelă nucleară“ ca o măsură 
suplimentară dé garanție. Neputînd 
respinge propunerea, puterile occi
dentale au evitat pur și simplu să 
dea pînă în prezent un răspuns.

în schimb, ele insistă asupra „schi
ței* americane, a cărei principală 
caracteristică constă în faptul că nu 
oferă o soluție concretă și realistă, 
pentru rezolvarea problemei nr. 1 a 
timpului nostru — dezarmarea ge
nerală șl totală. Potrivit acestui 
plan, stocările de armament nu
clear gata fabricat ar rămîne com
plet neatinse vrem® de 6 ani. In a-

celași timp, mijloacele de transport 
ale acestui armament ar urma să 
fie distruse în prima etapă în pro
porție de abia 30 la sută. Au de
plină dreptate acele delegații care 
subliniază că propunerea americană 
nu numai că nu înlătură, dar nici 
măcar nu atenuează pericolul răz
boiului nuclear.

Pe de altă parte, „schița* de plan 
americană cuprinde și alte preve
deri inacceptabile. Una dintre aces
tea constă în crearea unor orga
nisme internaționale, cum ar fi așa- 
zisele forțe ale păcii, și a unui grup 
de observatori, a căror înființare ar 
constitui o 
veranității 
mînă este 
gătură cu 
R. P. Romîne, G. Macovescu, că, în 
nici o împrejurare, cauza dezarmării 
— care este cauza asigurării păcii 
în relațiile internaționale — nu poa
te fi servită prin știrbirea suverani
tății ßtatelor, prin crearea de orga
nisme și instituții suprastatale prin a 
căror funcționare să fie atinse atri
bute esențiale ale unui stat : suvera
nitatea și independența“.

Și în domeniul interzicerii expe
riențelor cu arma nucleară puterile 
occidentale au împins tratativele în 
impa3. După cum se știe, pentru a 
înlătura ceea ce părea să fie 
mul obstacol major din calea 
acord. Uniunea Sovietică a 
ceptat, venind în întîmpinarea 
ziției occidentale, ca, pe lîngă mij
loacele naționale de detectare a 
exploziilor, să se înfăptuiască 
anual 2—3 inspecții la fața locului. 
Dar nici după acest important pas 
făcuț de U.R.S.S., statele 
n-au renunțat la tactica 
ționistă. Totodată ele 
ză ședințele comitetului 
fel de probleme tehnice 
specția, cît și diverse probleme ad
ministrative. Or, ce rost are să se 
discute asemenea detalii tehnice 
de vreme ce nu s-a realizat 
încă înțelegerea de principiu asupra 
numărului de inspecții ? Pe bună 
dreptate arăta la una din ședințe re
prezentantul Mexicului că, înainte 
de a croi fereastra, trebuie să con
struiești peretele.

gravă știrbire adusă gu
statelor. „Delegația ro
de părere, a spus în le- 
aceasta reprezentantul

ulti- 
unui
ac- 
po-

occidentale 
lor obstruc- 
aglomerea- 
cu fel de 
privind in-

Poxîții diferite
STRASBOURG ---------- i___

28 (Agerpres). — Sesiunea așa-numitei adunări paria- piața 
La r ' ' - - -
continuă sesiunea —
așa-numitei adunări parlamentare 
europene, alcătuită din reprezen
tanți ai parlamentelor din cele șase 
țări vest-europene membre ale Pie
ței comune. Punctul principal pe 
ordinea de zi a discuțiilor în cadrul 
sesiunii este criza creată în relațiile 
dintre țările din Europa occidentală 
de eșecul tratativelor privind ade-

rarea Angliei la 
. , r comună. 

Strasbourg menfare europene de Ia Strasbourg După cum relatea- 
K —:----- — ză agențiile de

presă, între participanții la discuții se 
manifestă disensiuni, exprimînd pozi
țiile diferite față de aderarea An
gliei. Reprezentanții Olandei, Ger
maniei occidentale, Belgiei susțin — 
după cum reiese din relatarea agen
ției Reuter — ideea unor noi încer
cări de apropiere a Angliei față de 
Piața comună. Adjunctul ministrului 
de externe belgian, Fayat, a sub
liniat că în actuala situație relații
le interoccidentale trec printr-o criză 
serioasă. Discuțiile continuă, dar re
prezentanții partidului guvernamen
tal francez gaullist își mențin mai de
parte, subliniază agenția Reuter, a- 
titudinea de opoziție față de intra
rea Angliei în Piața comună.

Scopul vizitei iui 
George iSaJi la Londra
LONDRA 28 (Agerpres). — Secreta

rul de s’a* adjunct al S.U.A., George 
Ball, care a sosit la Londra pentru a 
duce tratative cu membrii guvernului 
englez, s-a întîlnit la 28 martie cu lor
dul Sigiliului privat, Heath, și ministrul 
comerțului, Erroll. în declarația dată 
publicității de Ministerul Comerțului se 
spune că în timpul 
discutate „probleme

Potrivit relatărilor 
scopul principal al 
Londra este de a determina guvernul 
Angliei să nu vîndă Uniuni' Sovietice 
țevi de oțel de diametru mare. Pre
siunea americană asupra Angliei cu a- 
jutorul căreia S.U.A. încearcă să limi
teze comertu1 Angliei cu țările socia
liste este supusă în Insulele Britanice 
uno' critici to* mai intense.

întîlnirii au fost 
comerciale".

presei engleze, 
vizitei lui Bail la

t

Trupele diemiste recurg la crunte represiuni pentru a înăbuși lupta 
partizanilor su.d-vietnamezi. Victimă acestor represiuni cad numeroși 
cetățeni, printre care femei și bătrîni. în fotografie : Un bătrîn din 
provincia Bon Tre este arestat și trimis într-unul din așa numitele „sate 
strategice“ care nu sînt altceva decît lagăre de concentrare.

La New York 
să n u

(Ager- 
sindi- 

din

NEW YORK 28 
pres). — Membrii 
catului zincografilor 
New York, ultimul dintre 
sindicatele participante la 
marea grevă a lucrători
lor din tipografiile new
yorkeze, au respins în 
seara zilei, de 27 martie 
contractu' colectiv pe 
care conducătorii sindi
catului l-au aprobat an
terior. Astfel, în ciuda 
faptulu că proprietarii 

din New York

continua
apară zi are
pregatîfi să reia a-erau 

pariția ziarelor la 28 mar
tie, ziarele newyorkeze 
nu au putut reapărea. 
Greva a intra* în cea 
de-a 111-a zi.

După cum menționează 
agenția France Presse, 
greva, care a sis*al apa
riția ziarelor tunp de 111 
zile, „este ca durată fără 
orecedent în analele pre
se' americane și chiar ale 
presei întreaga
lume".

Agenfia Reuter mențio
nează că pierderile pro
vocate patronilor de a- 
ceastă grevă sînt evaluate 
la aproximativ 200 mi
lioane dolari. Citind de
clarația unu' purtător de 
cuvin* a' proprietarilor 
de ziare agenția France 
Presse șcrie : „în afara 
aierde-dor cunoscute, lo
vitura dată de această 
grevă... este așa de pu- 
tern'că încî* aproape nu 
□ oale fi evaluată".

Peregrinanle lui Bidault

Tratativele sînt ținute în loc șl în 
ceea ce privește anumite măsuri 
parțiale care ar putea contribui la 
destinderea relațiilor internaționale 
și înlesnirea unei înțelegeri cu 
privire la dezarmare. Este vor
ba, în primul rînd, de retrage
rea de pe teritoriile străine a mij
loacelor strategice de transport a 
armei nucleare, iar, în al doilea 
rînd, de încheierea unul pact de 
neagresiune între țările tratatului de 
la Varșovia și cele din blocul 
N.A.T.O. Cît privește această din 
urmă problemă, puterile occidentale 
nu sînt de acord nici măcar s-o 
discute în cadrul comitetului.

Desigur, poziția S. U. A. și a celor
lalte puteri occidentale reprezentate 
la Geneva, nu poate să nu fie 
pusă în legătură cu Întreaga serie 
de măsuri concrete luate în ulti
ma vreme de aceste puteri în 
domeniul militar. în timp ce la 

pentru 
lor din
crearea

Geneva se duc tratative 
dezarmare, S.U.A. și aliații 
N.A.T.O. sînt preocupate de 
„forțelor nucleare multilaterale“ și 
de alte planuri destinate să dea pin
teni cursei înarmărilor.

In legătură cu pozițiile părților 
participante la tratativele de la Ge
neva trebuie amintit rolul pozitiv al 
țărilor neutre în încercarea de a a- 
propia pozițiile divergente, în vede
rea realizării unei înțelegeri.

Opinia publică internațională con
tinuă să se manifeste activ față de 
problemele de uriașă însemnătate 
care fac obiectul tratativelor de la 
Geneva. în lupta popoarelor pentru 
pace, dezarmarea generală și totală 
reprezintă un obiectiv esențial. 
Dezarmarea este o necesitate vitală 
în actualele condiții internaționale 
și de aceea popoarele cer puterilor 
occidentale să se situeze pe poziții 
realiste și să contribuie la adopta
rea unor măsuri concrete care să 
ducă la încetarea cursei înarmări
lor, la eliminarea pericolului de 
război.

Delegația romînă — a spU3 la una 
din ședințe șeful delegației R P. Ro- 
mîne—acționînd pe baza instrucțiu
nilor guvernului său, a cărui politică 
reflectă cele mai profunde aspirații 
de pace ale poporului romîn, doreș
te să declare că e gata să sprijine 
orice propunere constructivă ducând 
la un acord eficient. Noi continuăm 
să credem în posibilitatea ajungerii 
la un acord în problemele importan
te pe care le avem în față.

AL. CÎMPEANU

LONDRA. Citind știri provenite din 
cercurile liderilor luptei de eliberare 
națională din Zanzibar aflat* la Londra, 
agenția France Presse anunță că între 
principalele partide africane din Zan
zibar, Partidu1 naționalist și Partidul 
Afro-Shirazi. a tos* încheiat un acord 
în vederea desfășurării luptei comune 
pentru proclamarea independențe' pînă 
la sfîrșitul acestui an.

Situația politică din Turcia
ANKARA. Situația po-litică din 

Turcia devine încordată. Demonstra
țiile studențești au crescut în 
amploare. Consiliul de Miniștri al 
Turciei a analizat într-o ședin
ță extraordinară situația care s-a 
creat în țară. într-un comunicat 
al guvernului dat publicității la An
kara se arată că a fost emis un de
cret în virtutea căruia fostul pre
ședinte Bayar, eliberat din închisoa
re pe termen de șase luni, din mo
tive de „sănătate”, să fie internat în 
spital și pus sub paza poliției.

LISABONA. Agenția Reuter anun
ță că Georges Bidault și secretarul 
lui au fost descoperit! la Lisabona, 
sub nume false. După cum arată a- 
genția, la 27 martie Bidault a fost 
interogat și i s-a pus în vedere să 
părăsească țara. Potrivit unor infor
mații, Bidault ar fi părăsit Portu
galia îndreptîndu-se spre America 
Latină.

Rhodesia de sud, a fost arestat de 
autoritățile rhodesiene pe motiv că 
ar fi făcut declarații „cu caracter 
subversiv".

O culegere de povestiri 
de Mihail Sadoveanu 
publicată la Moscova

TOKIO La 27 martie parlamentul 
japonez a aprobat cu majoritate de 
voturi proiectele de lege guverna
mentale cu privire la modernizarea 
industriei carbonifere. în ciuda unor 
concesii, legile aprobă de fapt „ra
ționalizarea" capitalistă a producției 
în industria cărbunelui, care implică 
concedieri în masă, intensificarea 
muncii, reducerea salariilor.

LONDRA. După cum transmite a- 
genția Reuter, A. .Stevenson, repre
zentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., care se află în prezent la 
Londra, va discuta cu primul minis
tru, Macmillan, și cu alte persoane 
oficiale engleze un cerc larg de pro
bleme, inclusiv relațiile Est-Vest, 
problemele economice din cadrul a- 
lianței atlantice, precum și „nume
roase probleme referitoare la forțele 
nucleare N.A.T.O.”.

TOKIO. Ministrul afacerilor exter
ne al Marii Britanii, Home, a sosit 
la 28 martie la Tokio într-o vizită 
oficială, la invitația guvernului ja
ponez.

In timpul de
monstrației șome
rilor din Londra, 
poliția a operat 
numeroase ares
tări.

(Ziarele)

— SI crezi că ne 
vor da de lucru ?

— Deocamdată 
ne-au dat adă
post...

(Desen
de V. TIMOC)

MOSCOVA 28 (Agerpres). — E- 
ditura pentru literatura beletris
tică din Moscova a publicat in
tr-un tiraj de 30 000 de exemplare 
culegerea „Locul unde nu s-a în- 
timplat nimic..." care cuprinde 13 
schite și povestiri ale lui Mihail 
Sadoveanu.

Autorul prefeței, scriitorul so
vietic Iuri Kojevnikov. îl carac
terizează pe Mihail Sadoveanu ca 
pe o „figură excepțională în lite
ratura romînă" „Cărțile sale au 
creat o punte largă între două pe
rioade istorice — creația lui Sa
doveanu începe în secolul XIX și 
își atinge culmea în perioada con
strucției impetuoase a socialis
mului în Romînia“.

OSLO. In capitala Norvegiei a so
sit într-o vizită oficială generalul 
Lemnitzer comandantul suprem al 
forțelor armate ale pactului agresiv 
nordatlantic în Europa.

Dizolvarea Adunării Naționale
a Republicii Ciad

FORT LAMY. La 28 martie, pre
ședintele Republicii Ciad. François 
Tombalbaye, a anunțat dizolvarea 
Adunării Naționale. El a mo
tivat această măsură prin situația 
creată în țară ca urmare a descope
ririi unei activități subversive des
fășurate de unii membri ai guver
nului și ai parlamentului.

SALISBURY. La 27 martie, Ro
bert Mugabe, unul din conducătorii 
mișcării de eliberare națională din

HELSINKI. După cum transmite 
A.F.P. funcționari' finlandez' care se 
găsesc în grevă de 27 de zile au res
pins ca „nesatisfăcă'oare" o propunere 
a guvernului menită să ducă la înce
tarea mișcării revendicative, care pa
ralizează activitatea serviciilor poștale, 
traficul în porturi, căile ferate, precum 
și alte sectoare ale economiei.

PARIS. După cum anunță ziarul 
„L'Humanité“, după o grevă de 15 
zile, 40 000 de muncitori agricoli și 
muncitori de la fabricile de zahăr 
din Martinica au obținut majorarea 
cu 11 la sută a salariilor. Au ob
ținut. de asemenea, majorarea sala
riilor docherii din capitala acestei 
țări — Fort de France.

LONDRA. După cum transmite a- 
genția Reuter, 44 de membri ai parla
mentului britanic care reprezintă 
opoziția laburistă au înaintat la 28 
martie un proiect de rezoluție în Ca
mera Comunelor prin care propun ca 
guvernul Angliei să facă un demers 
pe lîngă guvernul 
amnistierea generală 
politici greci.

grec pentru 
a deținuților
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