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O cerință a progresului tehnic
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Regiunea Oltenia L a r g ă a Cț î II îl e

s-a 
cu-

metode moderne de turnare, 
prelucrare etc. Esențial 

știm să folosim aceste ma
să valorificăm experiența

< 2 februarie
Rîmnicu-Sărat, 

studiile u- 
la Facultatea

Extinderea tehnologiei 
moderne în producție

Din scrisorile ce ne sosesc la re
dacție reiese interesul mereu sporit 
al colectivelor de întreprinderi pen
tru introducerea și extinderea teh
nologiei moderne. Interes pe deplin 
justificat și firesc pentru că, este 
știut, promovarea și extinderea sis
tematică a procedeelor tehnologice 
moderne reprezintă una din cele mai 
importante căi prin care tehnica nouă, 
avansată, pătrunde în toate ramurile 
economiei naționale, o sursă inepui
zabilă de sporire a productivității 
muncii, de îmbunătățire a calității 
produselor și de reducere a prețului 
de cost. Iată de ce, răspunzînd in
dicațiilor date de partid și guvern, 
colectivele de întreprinderi din țara 
noastră își iau ca „partener" puter
nic, de nădejde, tehnologia modernă 
în lupta pentru realizarea sarcinilor 
deosebit d’e importante pe care pla
nul de stat pe 1963 le pune în fața 
lor. Ziarele au consemnat numeroase 
inițiative în această direcție.

La Craiova, constructorii de ma
șini agricole de la Uzinele „7 Noiem
brie”, aplicînd me
toda turnării în 
cochile, au izbutit 
să sporească cu Py|m
circa 20 la su- | BlUU
tă productivitatea 
muncii la turnarea unor repere im
portante de la remorcile-cisterne ; la 
Galați, constructorii de locuințe au 
trecut larg la folosirea cofrajelor din 
placaje bachelitizate, reducînd prin 
aceasta mult durata lucrărilor de fi
nisaj exterior; în bazinul carbonifer 
al Muscelului au fost săpate primele 
puțuri în roci acvifere prin metoda 
congelării; fără să se lase mai pre
jos, minerii de la Ghelar și Teliuc 
au extins mult procedeul exploatării 
minereului prin înmagazinare și cu 
ajutorul galeriilor de subetaje, rea- 
lizînd pe această bază o înaltă 
productivitate ; după Ploiești, s-a 
trecut și în schelele Piteștiului 
la forarea sondelor cu electroburul. 
Lista unor asemenea fapte se îmbo
gățește cu fiecare zi; noul, metodele 
perfecționate de muncă, tehnologia 
înaintată pătrund tot mai adînc în 
practica producției.

Experiența acumulată de nume
roase colective în domeniul perfec
ționării tehnologiei, rezultatele deo
sebite obținute pe această bază ple
dează convingător pentru desfășu
rarea unor acțiuni susținute, orga
nizate, pentru extinderea și mai ac
centuată a tehnologiei moderne în 
toate întreprinderile. Au obținut re
zultate de seamă pe această linie 
colectivele care au dat atenția cu
venită întăririi muncii de concepție 
— muncii proiectanților și tehnolo
gilor în primul rînd. Este deosebit 
de convingătoare — și merită stu
diată — din acest punct de vedere 
experiența dobîndită de colectivul 
uzinelor de mașini-unelte „înfrăți
rea” din Oradea. El se numără prin
tre primele din țară care au trecut 
la aplicarea tehnologiei de grup ; pe 
această cale au fost puse în valoare 
importante rezerve interne, produc
tivitatea muncii la unele operații, și 
repere crescînd de 6—7 ori. Merită 
deci din plin sprijinită și încurajată 
inițiativa metalurgiștilor de la „Uni
rea"-Cluj și a altor întreprinderi de 
a adopta și introduce și ele în prac
tica producției tehnologia de grup.

In timpul din urmă în paginile 
ziarului nostru și-au spus cuvîntul 
în legătură cu problemele privitoare 
la perfecționarea producției un nu
măr de specialiști și cadre tehnice 
din economie. Au fost abordate, fi
rește, aspecte diferite ale muncii în 
acest domeniu. Ce se desprinde însă 
limpede din părerile exprimate pînă 
acum: că pentru a obține maximum 
de eficiență, maximum de rezultate 
prin introducerea sau extinderea 
unor procedee sau metode tehnolo
gice moderne trebuie să găsești, pro
cedeul sau metoda cea mai potrivită, 
cea mai corespunzătoare condițiilor 
concrete ale locului de muncă res
pectiv. Aceasta presupune, înainte de 
toate, un studiu temeinic, o analiză

serioasă a posibilităților, a avantaje
lor — treabă la care trebuie să fie 
antrenate cele mai pricepute cadre 
de tehnologi și economiști din uzină. 
Firește, asta nu înseamnă însă a pre
lungi la nesfîrșit faza de experimen
tare — așa cum se mai practică, din 
păcate, în unele locuri. Există la ora 
actuală studii și documentație teh
nică concretă pentru un mare nu
măr de 
forjare, 
este să 
teriale, _  ,W3_..
dobîndită de colectivele fruntașe și 
să trecem cît mai operativ la măsuri 
practice pentru promovarea fermă 
în producție a procedeului sau a me
todei tehnologice respective.

Contează de asemenea mult să 
știi să alegi locul și fazele procesu
lui de producție unde introducerea 
tehnologiei moderne ar putea aduce 
cele mai mari avantaje pentru acti
vitatea productivă de ansamblu a 
întreprinderii sau ramurii de pro
ducție respective. Așa cum au arătat 

specialiștii, merită 
să intre mai preg- 

iihiviûtii «ä“ lyilBlVBinilll treprinderi, a di
recțiilor generale 

problema promovării tehnologiei mo
derne în „sectoarele calde“ ale uzi
nelor metalurgice — în turnătorii și 
forje. Practica a confirmat, prin nu
meroase exemple, că este mult mai 
rentabil să se producă semifabricate 
în atelierele primare, cu adaosuri 
mici o'e prelucrare — prin folosirea 
unor procedee moderne de turnare, 
forjare sau matrițare — piese care 
apoi să nu mai necesite decît mici 
operații de prelucrare sau chiar să 
fie eliminate total asemenea opera
ții. Și se pot cita multe cazuri cînd 
prin turnare de precizie se obțin 
piese care nu mai necesită prelucrări 
pe strung, mergînd direct la montaj.

Programul concret al introducerii 
tehnologiei moderne în practica pro
ducției este planul tehnic al între
prinderii. Importanța îndeplinirii pas 
cu pas, la termenele stabilite, a tu
turor prevederilor înscrise în acest 
plan este covîrșitoare pentru în
treaga activitate prezentă și de per
spectivă a întreprinderii respective. 
Ca atare, îndeplinirea riguroasă a 
prevederilor planului tehnic trebuie 
urmărită și asigurată permanent de 
către conducerile întreprinderilor, de 
ministere, de organele de partid și 
sindicale. Măsurile înscrise în pla
nul tehnic reprezintă practic un do
meniu unde fiecare proiectant și teh
nolog, fiecare inginer și maistru, fie
care brigadă și echipă de muncitori 
își poate desfășura larg inițiativa și 
aptitudinile, își poate valorifica din 
plin cunoștințele tehnice dobîndite, 
experiența acumulată.

în întreprinderile noastre se cre
ează continuu noi condiții pentru ca 
tehnologia modernă să facă pași 
tot mai mari în producție. Profila
rea, adîncirea în continuare a spe
cializării și cooperării între între
prinderi, tipizarea și unificarea con
structivă a unor produse și repere, 
dotarea cu utilaje și mașini de înalt 
randament, modernizarea parcului 
de mașini în funcțiune, măsurile ce 
se iau pentru continua ridicare a ca
lificării, pentru îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale ale cadrelor, 
pentru ținerea lor la curent cu tot 
ceea ce tehnica modernă aduce nou 
și înaintat >— toate acestea asigură 
premizele unor noi și importante pro
grese pe linia perfecționării tehnolo
giei.

Considerînd lupta pentru promo
varea tehnologiei moderne drept o 
sarcină permanentă — și de onoare 
— pe care partidul și guvernul o 
pune în fața lor, luptînd cu entu
ziasm și perseverență pentru înde
plinirea acestei sarcini în condiții 
optime, cadrele noastre de ingineri, 
muncitori și tehnicieni din întreprin
deri, specialiștii din domeniul teh
nicii, oamenii de știință aduc pe a- 
ceastă cale o contribuție prețioasă la 
efortul general și susținut al între
gului nostru popor pentru creșterea 
în ritm accentuat a productivității 
muncii — factor determinant al 
dezvoltării economiei naționale și al 
ridicării nivelului de trai al poporu-
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TRAIAN SĂVULESCU
Din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Romîn, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Romine
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La 
Comite- 

de par- 
regional 
și colec-

CRAIOVA (red. zia
rului „înainte“).— 
recomandarea 
tului regional 
tid, Comitetul 
U.T'M. Oltenia
tivul secției I.C.M. Cra
iova au organizat în pe
rioada 18-31 martie a.c. 
zile și săptămîni record 

strîngerea fierului

vechi. Pină la 29 mar
tie, în cadrul acestei ac
țiuni s-au colectat 5 SOO 
tone 
care 
spre
S-au
structorii de nave de la 
Uzinele mecanice din 
Turnu Severin, care au 
colectat 500 de tone fier

metale vechi din 
au -fost expediate 
oțelării 5 239 tone, 

evidențiat con-

tie a.c. a încetat din viață acade
micianul Traian Săvulescu.

Eminent om de știință și patriot 
înflăcărat, el a adus o 
de seamă la dezvoltarea

contribuție 
științei ro

mînești, a desfășurat o bogată acti
vitate obștească și de stat pentru 
victoria cauzei socialismului și a 
păcii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMÎN
AL

CONSILIUL DE STAT
REPUBLICII POPULARE 1

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

* *

ROMI NE

romîn — a-
președintele

Academia Republicii Populare Ro- duc la cunoștință cu adâncă durere lungată, marele savant 
mîne. Consiliul Superior al Agricul- că în ziua de 29 martie a.c. a încetat cad. Traîah Săvulescu, 
țurii și Ministerul învățământului a- din viață, după o boală grea și înde- de onoare al Academiei R.P. Romîne.

ACADEMIA
POPULARE ROMÎNE

CONSILIUL
SUPERIOR AL AGRICULTURII

MINISTERUL INVĂȚAMINTULUI

W. ★

vechi, colectivul uzine
lor „Electroputere“ — 
cu 400 tone și sondorii 
de la întreprinderea de 
foraj Bîlteni — cu 300 
tone.

Realizările de pînă a- 
cum depășesc cu 1 000— 
1 500 tone media canti
tăților colectate în luni
le de vîrf din anul 1962.

Consfătuire a dirigințilorPLANUL TRIMESTRIAL ÎNDEPLINITCU

In ziua de 29 martie 1963 
stins din viață savantul patriot, 
noscut șl prețuit în țară și peste 
hotare, academicianul profesor doc
tor Tralan Săvulescu, președinte de 
onoare al Academiei R P. 
reprezentant de seamă al 
științelor biologice din țara 
noastră, eminent fruntaș al 
vieții publice din Republica 
Populară Romînă.

Născut la 
1889, la ] 
și-a făcut 
niversitare ... ___ _____
de științe din București, 
unde obține titlul de doctor 
în științele naturale și a- 
poi de docent.

înzestrat cu deosebite ca
lități de cercetător și peda
gog și cu o mare capacitate 
de muncă, Traian Săvu
lescu a consacrat mai bine 
de cinci decenii din viața 
sa activității didactice și 
științifice, cuprinzînd în 
cîmpul cercetărilor sale bio
logia generală, sistematica 
și geobotanica plantelor su
perioare, patologia vege
tală.

Ca profesor, el a trans
mis studenților cunoștin
țele sale profunde și multi
laterale, pasiunea pentru 
cercetarea științifică, sen
timentul înaltei răspunderi 
față de popor. începînd din 
anul 1912, la catedrele pe 
care le deține rînd pe rînd 
la Institutul botanic, la 
Facultatea de agronomie și 
din urmă la Facultatea de 
a Universității din București, el a- 
jută zeci de generații de studenți 
să-și însușească nu numai cunoștin
țe de specialitate, rod al experien
ței sale bogate, dar și un exem-

piu de atitudine de intelectual 
înaintat.

însuflețit de convingeri progre
siste și democratice, Traian Săvu
lescu s-a numărat printre profesorii 
universitari care au semnat în anul

în cele 
biologie

1944 memoriul prin care se cerea 
ieșirea Romîniei din criminalul 
război hitlerist.

Activitatea științifică, cu adevărat 
prodigioasă, desfășurată de academi
cianul Traian Săvulescu, și-a găsit 
încununarea în perioada ce a urmat 
eliberării patriei. Continuînd am-

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — Pînă la data de 
23 martie, colectivul Combinatului de industrializare 
a lemnului din Suceava a realizat peste prevederile 
planului trimestrial 210 metri cubi placaje, 10 garni
turi mobilă și alte produse.

în fruntea întrecerii se află brigăzile de la fabrica 
de mobilă, conduse de Aurel Nichifor și A. Niculică, 
echipa de strungari condusă de Vasile Luncan, Las- 
căr Ciornei, șef de tură electricieni și alții.

*

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Desfășurînd larg 
întrecerea socialistă, colectivul complexului indus
trial de faianță și sticlă din Sighișoara a realizat 
planul trimestrial, atît la producția globală cît și la. 
producția marfă, cu 9 zile înainte de termen. în pe
rioada respectivă, producția acestei unități industriale 
s-a îmbogățit cu 16 sortimente noi.

*
Constructorii hidrocentralei „16 Februarie” de pe 

Argeș desfășoară o însuflețită întrecere socialistă. 
Minerii din cadrul lotului Topolog sînt primul colec
tiv de muncă de pe șantierul hidrocentralei care și-a 
îndeplinit planul trimestrial înainte de termen.

IAȘI (coresp. „Scînteii").— Ieri a 
avut loc o consfătuire a diriginți
lor din școlile de cultură generală 
din orașul Iași, organizată în urma 
unei analize fă
cute în mai mul
te școli de cadre 
didactice cu o bo
gată experiență.

S-a pus astfel 
în discuția diri
ginților concluzia 
analizei, s-au dat 
îndrumări meto
dice și s-au sta
bilit măsuri con
crete pentru ri
dicarea în conti
nuare a nivelu
lui calitativ al 
orelor educative 
în școli.

Lansarea la apa 
a unui nou cargou

TURNU SEVERIN (red. ziarului 
„înainte“). — Constructorii navali 
de la Uzinele mecanice din Turnu 
Severin au repurtat ieri un nou 
succes în producție : lansarea la 
apă a primului cargou de 1 600 de 
tone, executat în urma repioiec- 
tării cargoului de 1100 de tone.

Noua navă, realizată în între
gime prin construcție sudată, deși 
are dimensiuni similare cu cea 
executată pînă acum, capacitatea 
sa de încărcare este cu 500 tone 
mai mare, iar viteza sporită cu 
peste 30 la sută.

Filme romînești 
premiate peste hotare

La festivalul filmelor de come
die. desfășurat recent la Bordighera 
(Italia) filmele romînești „S-a furat 
o bombă" și „O poveste ca în bas
me", realizate de I. Popescu-Gopo 
au obținut premiul pentru regie. 
Cu premiul de la Bordighera, fil
mul „S-a furat o bombă“ a ajuns 
la cea de-a treia distincție interna
țională. El a mai fost premiat în 
anul 1962 la festivalurile de la 
Edinburg (Marea Britanic) și Salo
nic (Grecia). I. Popescu-Gopo a ob- 

ținut pînă a- 
cum 29 p'emii 
șt distincții la 
diferite festi
valuri interna
ționale cinema
tografice.

(Agerpres)

Noi 
cinematografe 

sătești

CLUJ 
„Scînteii”). — 
comuna Deușu 
fost inaugurat 
lele trecute un 
cinematograf 
tesc, al 316-lea ci
nematograf cu ban
dă îngustă din 
giunea Clu|. 
ultimul timp în 
tele 
fost 
noi 
cu bandă îngustă, 
printre care se nu
mără cele din sa
tele Sebis, Cușma, 
raionul 
Stoiana, 
Gherla, 
raionul 
altele.

(coresp.
In 

a 
zi- 

nou 
să

re
in 

sa- 
au
21

regiunii 
deschise 

cinematografe

Bistrița, 
raionul 

Hereclean, 
Zalău, și

PITEȘTI (red. ziarului „Se
cera și Ciocanul”). — în vacan
ța de primăvară, peste 4 000 de 
elevi din regiunea Argeș parti
cipă la excursiile inițiate pentru 
cunoașterea regiunii și a țării. 
Recent, conducerea Școlii medii 
din Găești a organizat cu elevii 
claselor a VIII-a și a Xl-a o 
excursie la Tîrgoviște, unde au 
vizitat Uzina de utilaj petrolier. 
In curînd și elevii Școlii medii 
din Drăgășani vor pleca într-o 
excursie cu itinerariul Drăgă
șani — București — Giurgiu. O 
formație artistică a elevilor va 
prezenta la Giurgiu piesa : „Pi- 
gulete plus 5 fete”.

Excursii instructive și recrea
tive au organizat, de asemenea, 
Școala de 8 ani din Rîureni, pe 
ruta Tg. Mureș—Cluj—Timi
șoara—Petroșeni și Casa pionie
rilor din Slatina — pe Valea 
Prahovei.

piele cercetări asupra florei din țara 
’noastră și din alte țări, desăvîrșind 
studiile întreprinse în biologia și 
sistematica ciupercilor, noile sale 
lucrări — monumentalele monogra
fii asupra Uredinalelor și Ustilagina- 

lelor, vasta lucrare de sin
teză „Flora R. P. Romîne" 
elaborată sub conducerea 
sa și altele — au contribuit 
la îmbogățirea tezaurului 
științei romîne și univer
sale. Fondator al școlii ro- 
mînești de fitopatologie, el 
a făcut să crească mult 
prestigiul științei noastre 
peste hotare. Bucurîndu-so 
de o deosebită apreciere în 
lumea științifică, a fost ales 
membru al mai multor 
academii și societăți știin
țifice din străinătate.

Călăuzit de principiul că 
știința are menirea să slu
jească poporului, înfloririi 
patriei, Traian Săvulescu a 
fost printre savanții de 
mare autoritate care, ime
diat după eliberarea țării, 
s-au alăturat luptei clasei 
muncitoare, a întregului 
popor, pentru dezvoltarea 
Romîniei pe calea progre
sului social. El a devenit 
membru al Partidului Mun
citoresc Romîn, în rîndu- 
rile căruia a luptat cu de
votament pentru înfăptui
rea politicii de construire a 
socialismului.

Definind înalte demnități în gu
vernul țării — ca acelea de ministru 
al Agriculturii, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri — și ca 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, Traian Săvulescu și-a consa-

I

(Continuare în pag. V-a)

Lucrări agricole de primăvară
Mecanizatorii gospodăriilor agricole 

de stat din raioanele Brăila și Fău- 
rei, regiunea Galați, au folosit 
fiecare zi bună pentru lucrările 
agricole de primăvară. Cei de 
la G.A.S. Bertești și Gropeni, de 
pildă, au grăpat arăturile de toamnă 
de pe o suprafață de peste 1 000 hec
tare, iar cei de la G.A.S. Urleasca, 
Pavel Tcacenco și Măicănești au 
însămînțat cu mazăre și borceag 
mai mult de 365 hectare. Concomi
tent se desfășoară aici acțiunea de 
încorporare in sol a îngrășămintelor 
naturale și chimice. De la începutul 
anului gospodăriile de stat din re
giunea Galați au transportat la cîmp 
peste 39 000 tone gunoi de grajd și 
10 200 tone îngrășăminte chimice.

TELEGRAME
CELUI DE-AL XII-LEA CONGRES AL 

PARTIDULUI COMUNIST DIN ARGENTINA

I

)

I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

...... ........

Aspect la noua filatură a Întreprinderii F.R.B. din Capitalăde (Foto î Agerpre«)

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Argentina, tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii din Argentina un călduros salut frățesc.

Activitatea îndelungată a Partidului Comunist din Argentina, desfă
șurată sub~steagul atotbiruitor al marxism-leninismului, lupta sa hotărîtă 
pentru apărarea intereselor vitale ale maselor muncitoare argentiniene, 
pentru independența națională, pentru progres social, democrație și pace, 
se bucură de prețuirea și solidaritatea frățească a oamenilor muncii din 
țara noastră.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în activitatea și lupta dv pentru 
întărirea continuă a rîndurilor partidului și a legăturilor sale cu masele, 
pentru unirea tuturor forțelor progresiste și democratice ale țării, pentru 
cauza păcii și socialismului.

Excelenței sale, DR. SUKARNO
Președintele Republicii Indonezia

DJAKARTA' '
Am aflat cu profundă mîhnire despre pierderile de vieți omenești șl 

pagubele materiale provocate de erupția vulcanului Gunung Agung.
în aceste clipe grele pentru dv. și poporul indonezian, exprim Exce

lenței Voastre și familiilor îndoliate cele ma; sincere condoleanțe.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne
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Æctiuni pentru îmbunătățirea
pășunilor naturale

la

...data începerii pășunatului are o 
mare influență asupra producției pășu
nilor î Pentru a evita degradarea pă
șunii se recomandă ca pășunatul să 
Înceapă numai pe anumite parcele, lă- 
sînd ca pe celelalte suprafețe Iarba să 
crească tn voie.

Sporirea producției de furaje are o 
însemnătate hotărîtoare pentru dezvol
tarea creșterii animalelor și obținerea 
unor cantități cît mai mari de carne, 
lapte, lină. Experiența unităților so
cialiste fruntașe arată că producții 
mari de furaje se obțin acolo unde se
mănatul și lucrările de întreținere a 
timp și la un înalt nivel agrotehnic,culturilor furajere se fac

acolo unde se întreprind acțiuni pentru îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor. Iată de ce este necesar ca în aceste zile colectiviștii și me
canizatorii, lucrătorii din gospodăriile agricole de stat să-și concen
treze eforturile pentru grăbirea semănatului lucernei, borceagului, 
mazării și altor culturi furajere, care a întîrziat din cauza timpului 
neprielnic. Totodată, acum, cînd colectiviștii au mai puțin de lucru 
în cîmp, să participe la lucrările de curățire, îngrășare și supraîn- 
sămînțare cu semințe de ierburi a pășunilor și fînețelor.

Organele și organizațiile de partid, sfaturile populare, consiliile 
agricole au datoria să îndrume conducerile G.A.C. și G.A.S. și să an
treneze masele de oameni ai muncii din agricultură pentru execu
tarea la timp și în condiții agrotehnice superioare a lucrărilor de 
care depinde sporirea producției de furaje — acesta fiind mijlocul 
principal de realizare a sarcinilor în domeniul creșterii animalelor.
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Colectiviștii din Suseni, regiu
nea Argeș, folosesc toate mijloa
cele pentru îmbunătățirea pășu
nii. Pe unele parcele ei au apli
cat îngrășăminte chimice, iar 
pentru corectarea acidității au 
împrăștiat cîte 4 tone de amenda
mente calcaroase la ha. Anul a- 
cesta, o mare suprafață va fi în
grășată prin tîrlire. Pentru orga
nizarea pășunatului rațional, pă
șunea a fost împărțită în 8 tar
lale.

In prezent, așa cum se poate 
vedea din fotografia alăturată, 
colectiviștii lucrează Intens la cu
rățirea pășunii de mărăcini șl 
scaieți, la împrăștierea mușuroa
ielor ele.

(Foto I A. Carto Jan)
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DUBLA, RES
TURI DE LEGUME, 
OTAVĂ DE IARBĂ

în regiunea Brașov există condiții deosebit de 
prielnice pentru creșterea animalelor. îndepli
nirea sarcinilor mari care stau în fața unităților 
agricole socialiste din regiune privind sporirea 
numărului de animale și a producției de carne, 
lapte, lînă, ouă este condiționată în mod nemij
locit de dezvoltarea bazei furajere. Cea mai ief
tină resursă de furaje o constituie masa verde 
de pe pășunile naturale care pot asigura hrana 
necesară animalelor timp de cel puțin 5—6 
luni pe an.

Tocmai de aceea, sub îndrumarea organelor 
de partid, sfaturile populare, consiliile agricole 
și conduceriJe unităților agricole socialiste au 
luat un șir de măsuri care să ducă la îmbunătă
țirea pășunilor și fînețelor naturale.

în regiunea Brașov multe pășuni și finețe na
turale sînt acoperite cu diferiți arbuști, tufe, tna- 
răcinișuri etc. în plan s-a prevăzut ca în 
acest an G. A. C. să execute defrișări P- 
5 500 ha, iar șantierele pastorale care vor fi or
ganizate în toate raioanele — pe circa 2 100 ha. 
De asemenea, s-a prevăzut ca anul acesta să se 
împrăștie mușuroaiele, să se curețe de pietre și 
resturi vegetale cel puțin 28 000 ha de pășuni. 
Pe suprafețe însemnate se vor face alte lucrări 
de îmbunătățire a pajiștilor, ca aplicarea de în
grășăminte, combaterea eroziunii solului, stipra- 
însămînțări, organizarea pășunatului rațional și 
altele.

La îndeplinirea acestui complex de măsuri 
participă masele largi de colectiviști. încă 
de la . sfîrșitul anului trecut organele și organi
zațiile de partid, sfaturile populare, organizațiile 
de tineret au desfășurat o largă muncă politică 
de popularizare a importanței acestor acțiuni.

Realizări însemnate în această direcție au fost 
obținute în raionul Sf. Gheorghe. în fiecare co
mună au fost organizate adunări populare, la 
care au participat toți colectiviștii din sat, 
membri ai biroului comitetului raional de 
partid, specialiști din consiliul agricol raional. 
Un larg ecou l-a stîrnit chemarea la întrecere 
adresată de către Sfatul popular raional Sf. 
Gheorghe către toate sfaturile populare raionale 
din regiune. în adunările populare, colectiviștii 
s-au angajat să execute defrișări pe suprafețe 
mult mai mari decît se prevăzuse, să aplice în
grășăminte pe mai mult de 20 000 ha, să execute 
diferite lucrări de întreținere pe mai bine de

28 000 ha și să extindă pășunatul rațional pe 
circa 65 000 ha.

Antrenarea largă a maselor de colectiviști, de 
tineri și femei, măsurile tehnico-organizatorice 
luate de consiliul agricol regional și consiliile 
agricole raionale au avut drept rezultat ca in
tr-un timp scurt, deși iarna a fost grea, să se 
obțină succese însemnate la defrișarea arbore- 
telor de pe pășuni și finețe. Pînă la sfîrșitul pri
mei decade a lunii martie, în întreaga regiune 
s-a reușit să se efectueze asemenea lucrări pe 
aproape 30 000 ha. în raionul Sf. Gheorghe s-au 
executat asemenea lucrări pe o suprafață de 
aproape 8 000 ha ; în raionul Făgăraș — pe a-

CORÊSPdiWNÏÀ COLECTIVĂ
BE LA ZIARUL „DRUM NOU" BRAȘOV

proape 4 300 ha, iar în raionul Mediaș — pe circa 
6 300 ha.

Trebuie spus însă că în raioanele Sibiu, Tg. 
Secuiesc, Agnita, Rupea, care dispun de mari 
suprafețe de pășuni și finețe, lucrările de defri
șare sînt rămase în urmă. în raionul Rupea, pînă 
la sfîrșitul primei decade a lunii martie, din 
suprafața planificată de 5 000 ha nu s-au curățat 
decît 1 200 hâ. Slaba îndrumare tehnică din par
tea unor ingineri din gospodăriile colective și 
consiliile agricole raionale a dus la situația că 
în unele gospodării colective cum sînt cele din 
Retuș, Alțina, raionul Agnita, Micfalău și Tali- 
șoara, raionul Sf. Gheorghe, și altele s-au exe
cutat lucrări de slabă calitate.

Paralel cu desfășurarea acțiunii de defrișare, 
consiliile agricole au luat măsuri pentru a se 
efectua și lucrări de îmbunătățire a pășunilor 
și fînețelor. Deoarece suprafețe întinse de pă
șune din regiune, din cauza excesului de umidi
tate, au ierburi, puțin valoroase, consiliul agricol 
regional a urgentat întocmirea proiectelor nece
sare desecării acestora. Pe pășunea Fetea, de 
exèmplu, lucrările vor începe imediat ce timpul 
se va îmbunătăți. în parte s-au terminat proiec
tele pentru lucrările ce trebuie executate pe pa
jiștile de da Capul Caprei din raionul Tg. Se
cuiesc etc.

O altă măsură este distrugerea mușuroaielor 
înțelenite. în acest scop, în cadrul S.M.T.-urilor 
din regiune s-au confecționat 70 nivelatoare cu 
care se va lucra imediat după svîntarea tere
nului. De asemenea, cadrele tehnice ale consi
liului agricol regional au întocmit un proiect 
pentru îmbunătățirea sistemului de irigare a 
pășunilor din raionul Făgăraș.

Pentru îmbunătățirea compoziției floristice a 
pășunilor și fînețelor s-au luat măsuri ca pa
jiștile slab productive să fie supraînsămînțate. 
în acest sens consiliul agricol regional a orga
nizat loturi semincere în raioanele Tg. Secuiesc, 
Agnita, Sibiu, Mediaș și în jurul orașului Bra
șov, iar gospodăriile colective au fost îndrumate 
să organizeze loturi semincere proprii pe cîte 
2—3 ha.

Experiența a dovedit că prin îngrășarea pă
șunilor se obțin sporuri însemnate de masă ver
de la hectar. De aceea, colectiviștii din raioanele 
Sighișoara și Mediaș au hotărît ca fiecare dintre 
ei să transporte pe pășuni cîte o tonă de îngră
șăminte naturale, iar pe finețe cîte 50 kg de 
cenușă. Este însă necesar ca această inițiativă să 
fie extinsă și în alte raioane, unde acțiunea de 
îngrășare a pajiștilor este încă neglijată. Există 
de asemenea mari posibilități pentru folosirea 
pe scară mai largă a îngrășămintelor naturale 
rezultate de la tîrlele de oi și taberele de vară 
ale taurinelor care vor trebui folosite pe scară 
mai largă.

Pentru utilizarea mai bună a pășunilor s-a in
dicat ca în fiecare gospodărie colectivă să se 
amenajeze tabere de vară și să se organizeze 
pășunatul rațional pe tarlale.

în cursul lunii aprilie gospodăriile colective, 
cu ajutorul specialiștilor, vor trece la delimita
rea tarlalelor și la amenajarea taberelor de vară, 
în unele gospodării colective, ca cea din Ghim- 
bav-Brașov, s-au și început lucrările în acest 
sens, procurîridu-se mari cantități de sîrmă pen
tru împrejmuirea tarlalelor.

Urmărirea îndeaproape a îndeplinirii măsu
rilor preconizate, antrenarea la acțiunea de îm
bunătățire a pajiștilor a unor mase cît mai largi 
de colectiviști, de tineri și femei, sînt condiții 
hotărîtoare pentru a obține producții tot mai 
mari de masă verde, în vederea asigurării unei 
bune hrăniri a animalelor și sporirii producției 
de lapte, carne și alte produse animale.

...la unii hibrizi de sorg care s-an 
cultivat anul trecut tntr-o serie de 
gospodării de stat »1 gospodării co
lective din regiunea Dobrogea, jumă
tate din greutatea totală a plantei o 
reprezintă boabele ? Sorgul rezistă 
foarte bine Ia secetă, dtnd producții 
ridicate.

...Ia gospodăriile colective Denta, 
Liebling șl la altele din regiunea Ba
nat se folosește cu bune rezultate 
pasta de sfeclă de zahăr șl de dovlecl 
în hrana porcilor ? In amestec cu alte 
furajo, pasta de sfeclă șl dovlecl se 
însllozează din 
astfel un furaj

...Ia G.A.C.
București, s-au 
lucernă la ha ?

...o cultură de porumb în amestec 
cu mazărea la Înflorire, la o produc
ție de 50 tone masă verde la ha asi
gură 1 350 kg proteină dlgestlbllă la 
ha sau cu 145 la sută mal mult decît 
dă porumbul cultivat singur î

...un kg de amestec de Ierburi gra- 
minee și leguminoase in faza tinără 
are 0,243 unități nutritive șl 37 g pro
teină digestlbllă, iar cînd majoritatea 
plantelor sînt în floare au numai 
0,139 unități nutritive șl 28 g proteină 
digestlbllă ?

...un kg de porumb hibrid are 1,136 
unități nutritive șl 59 g proteină di- 
gestibllă, Iar un kg de sola — 1,300 
unități nutritive șl 288 g proteină dl- 
gestibilă ? Folosirea porumbului în a- 
mestec cu leguminoase (sola, mazăre 
etc.) duce la obținerea unei producții 
mai mari de came șl lapte.

toamnă, aslgurîndu-se 
valoros.

Mărculoștl, regiunea 
obținut 57 000 kg de

Furaje verzi
cît mai timpurii

Peste 1 000 ha 
defrișate

In comunele Teșita, Pro- 
Vița, Secăria și altele din 
raionul Cîmpina, colecti
viștii tineri și vîrstnici au 
curățat și defrișat arbore- 
telè și mărăcinișurile de 
pe mai mult dë 1 000 ha 
de izlazuri. Colectiviștii 
din comuna Ciorăști, raio
nul Rm. Sărat, care au un 
puternic sector zootehnic, 
au însămințat cu plante 
furajere peste 100 ha. A- 
semenea acțiuni se desfă
șoară în aceste zile pe 
toate pășunile naturale 
ale gospodăriilor colective 
și gospodăriilor de stat 
din regiunea Ploiești.

Consiliul agricol al re
giunii a stabilit ca în a- 
ceasta primăvară să se 
efectueze lucrări de între
ținere a pășunilor pè a- 
proape 50 000 ha. Pentru 
folosirea rațională a pă
șunilor alpine sé vor con
strui adăposturi de vară, 
pe lingă cantoanele pasto
rale de la Muntele Roșu, 
Zamora, Padina, muntele 
Giurgiului din raionul Cis- 
Iău și altele.

Pentru regenerarea pă
șunilor slab productive 
prin supraînsămlnfare, 
gospodăriile colective și 
de stat din regiune vor 
organiza loturi semincere 
pe suprafața de 1 700 ha.

Gospodării fruntașe

In gospodăriile colecti
ve din raioanele Criș, I- 
neu, Salonta, din regiunea 
Crișana, s-a lucrat intens

la semănatul culturilor 
timpurii. Colectiviștii din 
Sîntana, sprijiniți de me
canizatorii de la S.M.T., 
au și însămințat 40 ha de 
mazăre, 150 ha lucernă și 
borceag și alte plante de 
nutreț. Și colectiviștii din 
Olari, Șimand, Grăniceri, 
Avram Iancu etc. zoresc 
semănatul, culturilor fura
jere.

Măsuri gospodărești

Gospodăria noastră are 
peste 550 bovine, 1 000 o- 
vine, 97 scroafe de prăsilă, 
3 500 păsări. In acest an 
numărul de animale și pă
sări crește foarte mult. 
Am luat din timp măsuri 
pentru a asigura furaje 
în cantități îndestulătoare 
de sortimente variate și 
de bună calitate. In toam
na anului trecut am semă
nat 65 ha cu secară pen
tru masă verde. Aceasta 
ne va da putința să hră
nim de timpuriu animalele 
cu nutrețuri verzi și tot
odată să începem folosi-, 
rea pășunii naturale după 
creșterea ierburilor.

'în această primăvară 
dăm o deosebită atenție 
însămînțăril plantelor fu
rajere. Primele suprafețe 
cu borceag au și fost însă- 
mînțate. Pentru a pu
tea asigura rații echili
brate, bogate în proteină, 
vom mai semăna 30 ha cu 
lucernă în cultură pură șl 
25 ha cu mazăre. (De la 
Ing. Adriana Stănescu, 
G.A.C. Bîrca, regiunea Ol
tenia).

Pe_ pajiști!^ de dea[ ș[ munte
în raionul Clua se găsesc 44 000 

ha pășuni șl peste 42 000 ha fînețe 
naturale. Măsurile luate pentru asi
gurarea bazei furajere șl îndeosebi 
pentru îmbunătățirea pășunilor și fî- 
nețelor naturale au un rol hotărîtor 
în realiz.area sarcinilor de creștere a 
producției animale.

Gospodăria colectivă Sîntimbru, 
prin aplicarea măsurilor agrotehni
ce, cum sînt curățirea de arborete, 
împrăștierea mușuroaielor, combate
rea buruienilor și supraînsămîn- 
țarea, a reușit să ridice producția 
de mașă verde de la 3 000 kg la 
10 500 kg la ha, pe o supraiață de 
115 ha. Pentru executarea lucrărilor 
de îmbunătățire a pășunilor natura
le, gospodăria a organizat o echipă 
specială, care, de la topirea zăpezii 
și pînă toamna tîrziu, a lucrat la a- 
ceasta acțiune. în felul acesta, în
treținerea și îmbunătățirea pășunilor 
a căpătat un caracter permanent. 
Colectiviștii care lucrează în acest 
sector se obișnuiesc cu specificul 
muncii, execută lucrări de bună ca
litate. Anul trecut, pe baza expe
rienței G.A.C. Sîntimbru au fost or
ganizate echipe zoopastorale și la 
G.A.C. Sînsimion, Cetățuia, Cozmeni, 
Mădăraș, Dănești și altele, unde s-au 
executat lucrări de îmbunătățire a 
pășunilor pe suprafețe mari.

O experiență bună în ridicarea 
producției pășunilor există și la can
tonul pastoral din Tarcău. Aci, în 
urma îngrășării prin tîrlire, aplica
rea de amendamente calcaroase, 
sub formă de var-praf (2 500 kg la 
ha) a sporit producția de la 6 000 kg 
la 15 000 kg masă verde la ha.

Comitetul raional de partid șl con
siliul agricol raional au întocmit un 
plan de măsuri pentru ridicarea 
producției pe pășunile și fînețele 
naturale. De asemenea, în fiecare 
gospodărie colectivă, în planurile 
de producție s-au prevăzut măsurile 
menite să ducă la îmbunătățirea 
pășunilor și fînețelor, siabilindu-se 
sarcini concreta pe brigăzi și echipe.

In fiecare gospodărie colectivă 
va funcționa o echipă zoopastorală 
permanentă, care va lucra la îmbu
nătățirea pășunilor. în tot cursul a- 
nului. Consiliul agricol raional a luat 
măsuri șl la vederea asigurării se
mințelor de ierburi, lnfilnțîndu-se în

fiecare gospodărie colectivă o par
celă de 3—4 ha lot semincer.

Cu tot timpul neiavorabil în zona 
de munte, în numeroase locuri au 
Început lucrările de îmbunătățire a 
pășunilor. La gospodăria colectivă 
Frumoasa, care dispune de 2 300 ha 
pășuni, zilnic lucrează peste 100 de 
colectiviști la defrișări de arborete. 
Și colectiviștii din Ciceu, Ineu, Sîn- 
dominic și alții lucréazâ la îmbună
tățirea pășunilor și fînețelor. Nu în 
aceeași măsură se preocupă de a- 
ceste lucrări consiliul de conducere 
din G.A.C. Armășeni, care dispune 
de aproape 2 000 ha iînsțe și 870 ha 
pășuni. în aceeași situație se gă
sește și gospodăria colectivă din 
Păuleni, unde nici anul trecut nu 
s-au executat lucrările prevăzute.

Printr-o asistență tehnică perma
nentă, prin mobilizarea tuturor for
țelor ce ne stau là îndemînă, în 
acest an vpm putèa îmbunătăți sim
țitor pajiștile de deal și munte, asl
gurîndu-se astiel condiții prielnice 
pentru creșterea animalelor și spo
rirea continuă a producției aces
tora.

ANTON GYÖRGY 
președintele Consiliului agricol 

raional Cluc

Nutrețuri îndestulătoare 
pentru întregul an

în ultimii ani, sectorul zootehnic 
al gospodăriei noastre a crescut 
mult. In prezent, avem 832 bovine 
din care 265 vaci cu lapte, 3 000 o- 
vine, aproape 2 000 porcine, 15 000 
păsări. Pentru ca animalele să dea 
producții mari ne-am îngrijit de a- 
sigurarea unor cantități corespunză
toare de furaje. Pe lingă rezervarea 
unei anumite suprafețe pentru cul
tura acestor plante, am urmărit ob
ținerea unor recolte mari la hectar. 
Anul trecut, de pildă, la borceag-fîn 
am recoltat cîte 6 000 kg la hectar, 
la sparcetă — 5 000 kg fin la ha, iar 
la porumbul siloz, cu toate condiții
le de secetă, aproape 30 000 kg la ha.

în cursul acestui an, efectivele de 
animale vor crește și mai mult. 
Pentru a avea furaje îndeajuns, pe 
lingă faptul că extindem mult su
prafețele cultivate cu plante de nu
treț, îmbunătățim și sortimentul 
culturilor furajere. .Gospodăria noas
tră nu are pășune naturală. Pentru 
aceasta ne creăm un conveier ver
de pe care animalele să pășuneze 
începînd din primăvară și pînă

z

In livezi — culturi furajere
Terenul gospodăriei 

noastre colective cu
prinde șl suprafețe în 
pantă pe care extindem 
cultura pomilor fructi
feri și a viței de vie. în 
prezent, avem 91 ha de 
livezi din care 16 ha au 
fost plantate anul trecut 
cu pomi fructiferi; A- 
cest teren era ocupat 
înainte de fînețe, a că
ror producție medie nu 
depășea 1 500 kg fîn la 
hectar.

Am socotit că putem 
valorifica mai bine a- 
cest teren, cultivîndU-1 
șl cu plante furajere, A- 
ceastă metodă este a«

vantajoasă din mai mul
te puncte de vedere. Pe 
lîngă faptul că lucrarea 
terentilui dintre pomi 
asigură o mai bună dez
voltare a acestora, se a- 
sigură și cantități mari 
de furaje. Anul trecut 
pe o parte din suprafe
țele cu livezi am culti
vat borceag, ghizdei și 
porumb pentru masă 
verde. Producțiile medii 
obținute la hectar au 
fost dé 6 000 kg bbreeag, 
5 000 kg ghizdei și 
16 000 kg porumb pentru 
masă verde. Trebuie să 
arăt că pentru a evita 
eroziunea solului am lă

sat din loc în loc o ban
dă de țelină lată de 
1,5 m.

în anul acesta vom 
mai planta încă 6 hec
tare cu pomi fructiferi 
și la fel ca în anul tre
cut vbm cultivă plătite 
furajere printre rindU- 
rile de pomi.

Rezultatele pe care 
le-am obținut pînă a- 
cum ne dau temeiul să 
extindem și mai mult 
această metodă de folo
sire rațională a terenu
lui.
Ing, VIRGIL GROBEI 

G.A.C. Seini, 
regiunea Maramureș

toamna. Astfel, în toamna anului 
trecut am însămințat eșalonate in 
trei etape 200 ha cu secară și orz 
care se va folosi începînd din 
luna aprilie și pînă la sfîrșitul 
lunii mai. De asemenea, am în
sămânțat 203 ha borceag din care 
83 ha pentru masă verde care va fi 
folosită în luna iunie. Tot pentru 
masă verde vom mai însămînța iar
bă de Sudan, porumb în amestec cu 
soia și mazăre. Am folosit gospodă
rește toate posibilitățile pe care le 
avem pentru ca anul acesta anima
lele să aibă nutrețuri verzi pînă 
toamna tîrziu.

O mare atenție acordăm obținerii 
furajelor de calitate. Pentru ca din 
hrana animalelor să nu lipsească 
proteinele, folosim pe scară largă 
leguminoasele în amestec cu cele
lalte culturi furajere : măzăriche cu 
ovăz, mazăre cu ovăz și măzăriche, 
porumb cu soia și mazăre etc.

Pentru sporirea producției am a- 
vut în vedere ca terenurile destinate 
culturilor furajere să fie cît mai 
bine fertilizate. Pe o suprafață de 
130 ha am transportat cantități în
semnate de gunoi de grajd, iàr pé 
o parte aln administrat cîte 300 kg 
superfosfat la ha. Pentru culturile 
din primăvară a fost arată din 
toamnă întreaga suprafață, iar se
mănatul acestora a început dé în
dată ce pămîhtUl s-a zvîhtat.

Este cunoscut faptul că baza hră
nim animalelor în timpul iernii este 
porumbul siloz și finurile. De aceea 
am prevăzut ca în acest ah culturile 
pentru siloz și fin să ocupe o supra
față de 407 hă. De asemenea, anul 
acesta extindem suprafața de dôvleci 
în cultură intercalată prin porumb 
là 500 ha. Pe suprafețe mai mici 
cultivăm sfeclă de zahăr pehtru fu
raje, pepeni furajeri, sorg.

Prin asemenea măsuri vom asi*- 
gura animalelor o hrană bună pe tot 
timpul anului.

SABRI EMÜRLA, președinte, 
VASILE MARINESCU — in
giner, G.A.C. Cobadin, regiu

nea Dobrogea

Colectiviștii din Produleștl, regiunea București, au 
planificat să Insămînțeze anul acesta 200 ha cu 
plante furajere. Cu sprijinul mecanizatorilor de la 
S.M.T.-Titu el au semănat 80 ha cu borceag, ma
zăre și alte culturi furajera din epoca î-a.

In fotografie : președintele gospodăriei Gheorghe 
Crlstea și brigadierul Marin Sima verifică calitatea 
lucrărilor do semănat.
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la sectorul TM3. înde agitație de
regia lui Nicolau Haralambie, lăcă
tuș, povestea lui Augustin Feher a 
căpătat viață scenică, iar la specta
colul recent (în al 7-lea concurs al 
echipelor de amatori) a fost prezen
tată tuturor.

In fața noastră se află o fotogra
fie abia uscată, fără retușuri, un 
instantaneu din spectacolul brigăzii 
artistice de agitație de la sectorul 
mecanizare (TM3) al Uzinelor de 
tractoare din Brașov. Cei din par
tea locului îi recunosc, de la stînga 
.spre dreapta, pe rabotorul Popa 
Costică, pe Silvia Lovin, pregătitoa
re, precum și pe lăcătușul 'Nicolau 
Haralambie. Obiectivul i-a surprins 
bine luminați de reflectoarele ram
pei, pe cînd interpretau o scenetă 
din viața sectorului lo«r. Ca orice fo
tografie de actualitate, cea din fața 
noastră atrage privirile tuturor. îl 
zărim mai aproape pe secretarul 
organizației de bază din sector, Va
sile Mămoiu, un om mai în vîretă, 
cu un licăr vesel în ochi, avînd ae
rul că-și amintește ca și astăzi de 
întreaga întîmplare pe care o evocă 
fotografia... „Să nu te uiți, spune el, 
că e doar un fel de fotografie pen
tru albumul de la clubul uzinei ; se 
află poate aici, cine știe, chiar su
biectul unui film mare, ai cărui in
terpret! pot fi băieții noștri din sec
ție. Cu ei împreună, am alcătuit 
doar acum cîteva luni programul 
brigăzii și l-am puș pe tovarășul 
nostru Augustin Feher în centrul 
scenetei lor...“ Povestea ajustorului 
care dovedea neglijență în muncă, 
lipsă de disciplină, a constituit tema în cîntec. Pe unul dintre ei l-am în- 
i'.nui text de brigadă pentru cei de 
ia mecanizare. Tînărul ajustor a fost 
chemat într-o dimineață de către 
secretarul organizației de partid... 
L-a privit mai întîi atent și i-a spus 
cam așa : „Uite dragă băiete, tu ești 
tînăr și astăzi ai toate perspectivele 
înainte. Dacă eu te-am chemat să 
stăm de vorbă, asta se datorește 
felului tău de a te purta la noi în 
uzină. Nu-i vorba despre ce zic unii 
în legătură cu ținuta ta, cu creasta 
de pe frunte, cu șpițul de la talpă 
sau cu altele. Eu zic să lăsăm astea 
și tu să te gîndeștl ce se întîmplă 
cu tine, de vreme ce toți spun că 
ești neglijent, întîrzii și nu mun
cești cum trebuie". Cîtva timp după 
aceasta, cei doi s-au întîlnit din nou 
și deși tînărul nu-și remediase 
lipsurile, tovarășul Mămoiu i-a 
spus : „Uite ce se întîmplă, noi 
ne-am consultat, și am ajuns la con
vingerea că a venit timpul să ur
mezi liceul seral ; îți dăm această 
recomandare, deși deocamdată tu 
nr. ai început să fii un om discipli
nat. Noi avem totuși încredere în 
tine : știm că mai tîrziu ai să înțe
legi cum trebuie să te porți și vei 
deveni un muncitor fruntaș“. Astăzi 
ni se povestește că atunci cînd 
maistrul Mămoiu rostise aceste vor
be, lui Augustin Feher i-au dat la
crimile. Nu se aștepta să se bucure 
de atîta încredere. Astfel s-a născut, 
pe temeiul unei întîmplări reale, tex
tul unei scenete a brigăzii artistice

se mîndresc cu realizările unor mun
citori ca Dumitru Aldea, Rus Aurel 
sau Laszlo Pavel.

„TOTUL E SA GĂSEȘTI
O IMAGINE“

CEI CE CÎNTA FRUMUSEȚEA,
MU1VCA, SUCCgSEIg

acești ti- 
cel de-al 
de ama- 
atitudine 
vieții de 
ca și în

Ce-i caracterizează pe 
neri artiști ? Participant la 
7-lea concurs al echipelor 
tori, ei luptă pentru o 
principială în problemele 
toate zilele, în producție 
viața personală a oamenilor. în a- 
celași timp, omul care concepe un 
text de brigadă, îl interpretează, 
pune la punct în cele mai mici a- 
mănunte întreaga regie a unui spec
tacol de felul celui la care am asis
tat săptămîna aceasta, este la lo
cul lui de muncă și un creator pe 
tărîmul artei amatoare.

Există astăzi la Uzinele de trac
toare din Brașov 16 brigăzi de agi
tație care s-au întrecut pentru a de
semna reprezentativa uzinei la con
curs. în aceste colective artistice 
se formează tineri creatori care în
vață să lucreze după legile frumo
sului, ale armoniei în exprimare și

rîndul nostru..

de agitație își 
a cînta tot ce e

tîlnit cu cîteva clipe înainte de a 
intra în scenă. Era Gheorghe Ponea, 
metrolog ajustai, elev în clasa a X-a 
a școlii medii serale a uzinei. Păs
tra încă emoția trăită la examenul 
de anatomie de unde venea. („Am 
luat o notă bună la examen. Știți, 
noi sîntem doar o brigadă artistică 
de agitație ai cărei membri trebuie 
să dea ei înșiși exemplu personal... 
dar, mă iertați, e 
Vorbim mai tîrziu").

Brigăzile artistice 
asumă misiunea de
mai înaintat, frumosul din viața to
varășilor de muncă. Celor mai buni 
dintre aceștia li se închină medali
oane omagiale cum este cel intitulat 
„Unui veteran“, un adevărat poem 
pentru cor, soliști și recitatori, pe 
care brigada celor de la sectorul 
șasiu l-a consacrat lui Stelian Nicu- 
lescu, care a împlinit 27 de ani de 
activitate în uzină : „Prin munca 
ce-ai depus-o an de an / Noi te nu
mim al muncii veteran / Și îi cin
stim pe toți acei ca tine..." Păstrînd 
tradițiile muncitorești ale uzinei, cîn- 
tîndu-i pe fruntași, brigăzile artistice 
de agitație fac din puterea exemplu
lui înaintat un mijloc important de 
educare comunistă. Ele aduc la cu
noștința tuturor, după cum și-au in
titulat refrenul lor cei de la sectorul 
Prese, — „o vorbă, o faptă, un pas 
înainte /, pe scena înaltă a vieții". 
Așa sînt evidențiate, în programele 
prezentate recent, faptele lui Ștefan 
Moraru sau Chicomban de la Prese, 
iar cei de la sectorul Montaj-general

...spunea strungarul Radu Gheor
ghe, instructor, regizor și autor de 
cuplete și de scheciuri la brigada 
artistică de la secția reparații ma
șini (clasată ca și cea de la T.M. 3 
pe locul I la concurs). Bineînțeles 
trebuie să găsești imaginea po
trivită pentru ceea ce vrei să spui, 
potrivită țelului pentru care lupți. 
Noi am urmărit, în secția noastră, 
rezolvarea întîrzierilor în aprovizio
narea cu materiale, criticarea unor 
neglijențe la reparațiile construcții
lor din sector. Ce am făcut ? Ne-am 
înjghebat o brigadă compusă din 
strungari (Scurtu Aurel și Radu 
Gheorghe), lăcătuși (Merez Voicu și 
Bragă Dragomir), electricieni (Gîr- 
joabă Mihai), bobinatoare (Ecszegy 
Gabriela)..." Textul l-a scris Radu 
Gheorghe. Care era ideea lui ? în 
legătură cu maistrul Gheorghe Ol- 
teanu, cel care a dat lucru de proas
tă calitate la reparația acoperișului 
de la ateliere, s-a gîndit la o pa
rodie după celebra baladă a Meș
terului Manole.

— „Și așa, căutînd un mijloc de 
a pune în scenă faptele pe care le 
cunoșteam, explică Radu Gheorghe, 
ne-am dat seama că această paro
die ar fi născut un contrast foarte 
semnificativ între povestea drama
tică a meșterului, pe de o parte, și 
pe de alta, neglijența celui care nu 
și-a îndeplinit sarcina în atelier, și 
am scris : „In sector la noi / sînt ani 
vreo doi / a început să ploaie / 
să curgă șiroaie / vara nu pica t 
doar cînd nu, ploua / prea tîrziu s-a 
pus / mării de-a adus / nouă meș
teri mari / calfe și tăblari / cu Ol
teana zece / care-i și întrece...".

Spectatorii au apreciat și talentul
MIRON DRAGU

(Continuare în pag. IV-a)
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RAL —
lă și profesionale ale o- 
rașului. Peste 300 de e- 
levi sînt abonați la mani
festările muzicale ale Fi
larmonicii de stat din lo
calitate.

In școli, cu ajutorul 
profesorilor de muzică 
s-au alcătuit numeroase 
formații muzicale. Astfel, 
în cele 4 școli .m'cdii din 
oraș activează 4 fanfare 
și 3 orchestre.

In prezent, formațiile 
muzicale ale elevilor din 
Sibiu participă la con
cursul cultural-artistic al 
elevilor.

Curs
pentru instructorii 

formațiilor cultural- 
artistice

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii“). — ' Zilele tre
cute, la Tg. Mureș a în
ceput cursul instructorilor 
formațiilor artistice orga
nizat de Casa regională 
a creației populare și 
școala populară de artă. 
La curs participă aproape 
250 dirijori de cor, re
gizori, instructori ai for
mațiilor de jocuri, brigă
zilor artistice de agitație 
și teatrelor de păpuși de 
la sat*.

Lecțiile sînt prezentate 
de artiștii teatrului de 
stat, teatrului de păpuși, 
ansamblului de cîntece și 
jocuri și profesorii Școlii 
populare de artă din Tg. 
Mureș.

film artistic inspirat din 
viața satului. „Protagoniș
tii" filmului vor fi tineri 
colectiviști din brigada 
artistică de agitație.

Din activitatea
unui club

La clubul Uzinei Vulcan 
din Capitală, săptămîna 
trecută, studenți ai Insti
tutului de teatru „1. L. 
Caragiale" au prezentat ti
nerilor muncitori un reci
tal literar-muzical — „Pri
măvara în versurile poeți
lor". La „Joia tineretului", 
elevii școlii profesionale 
au ascultat recenzia cărții 
„Fiicele lui Marx" de Vo- 
robiova.

Echipa de teatru a clu
bului sindicatului din în- 
vățămînt din București a 
prezentat, în sala teatru
lui „Lucia Sturdza-Bu- 
landra", pentru tineretul 
uzinei Vulcan, comedia 
„Patru sub un acoperiș", 
iar artiștii amatori de la 
clubul sindicatului co- 
merj-cooperație au susți
nut Ia clubul Vulcan un 
spectacol sportiv-artistic. 
A avut loc de asemenea 
la Vulcan matineul lite
rar : „Figuri de comu
niști, oglindite în litera
tura contemporană”,

între scriitori 
și cititori

La librăria „Mihail Emi- 
nescu" din Capitală au loc 
periodic întîlniri ale citi
torilor cu scriitori, organi

zate de C.L.D.C. în cola
borare cu Uniunea Scrii
torilor, Recent, iubitori de 
literatură s-au întîlnit aci 
cu scriitorul M. Beniuc-

Turneu la sate
In a doua jumătate a lu

nii martie, artiști ai Tea
trului „C. 1. Nottara" au 
fost oaspeți ai oamenilor 
muncii din Tîrgov.iște și 
din comunele Videle, 
Mîrșa, Roata, Olteni, re
giunea București. Ei au 
prezentat spectacole cu 
piesele „Pygmalion" de 
B. Shaw, „Bucătăreasa" de 
A. Sofronoy și „Băieții ve
seli" de H. Nicolaide.

I.a Casa de cultură.
a tineretului

La Casa de cultură a 
tineretului din raionul 23 
August, a avut loc zilele 
acestea o manifestare cu 
prilejul aniversării a 
100 de ani de la nașterea 
profesorului doctor Gh. 
Marinescu. Conferința, 
care a prezentat aspecte 
din opera și viața savan
tului romîn, a fost urma
tă de filmul „Salt spre 
glorie".

Tineri Iubitori 
ai muzicii

SIBIU (trimisul „Scîn- 
teii"). — La concertele 
simfonice care au loc la 
Sibiu, pot fi întâlniți nu
meroși elevi din școlile 
medii de cultură genera-

Concerte simfonice 
populare

Orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat din 
Bacău, dirijată de Eugen 
Pricope, a prezentat săp
tămîna aceasta în sala 
teatrului din localitate și 
la Piatra Neamț, două 
concerte simfonice popu
lare. Programul a cuprins 
Uvertura „Leonora" nr. 3 
de Beethoven -, Concertul 
în sol minor pentru vioa
ră și orchestră de Bruch ; 
Mica suită de Tiberiu O- 
lah și arii din opere. Și-au 
dat concursul Teodora 
Lucaciu și violonistul Ște
fan Gheorghiu, artiști e- 
meriți.

Cineaștzl amatori 
iilmeaaă

„Documentarul nr. 1" se 
intitulează primul film de 
scurt metraj realizat de 
membrii cineclubului din 
comuna Sepreuș, raionul 
Criș, care a rulat la cine
matograful din localitate. 
Filmul prezintă imagini 
din viața gospodăriei a- 
gricole colective, diferite 
aspecte din sat- Acum, 
prof. Ion Teslaru, Învăță
torul Ion Lucaci, tractoris
tul Ion Cionea și Ion Su- 
ciu, președintele gospodă
riei agricole colective, au 
început filmările pentru 
„Documentarul nr, 2", care 
va înfățișa aspecte din 
campania de primăvară. 
Cineaștii amatori și-au 
propus să realizeze și un

întîlnirl

(Desen de N. POPESCU)

a Cheilor rîului Argeș indreută- 
de a le străbate pe jos în toată

de cărți reținute cu anticipație. Pe 
lui Traian Luputiu din comuna Cu- 
regiunea Hunedoara, de exemplu, 
înscrise titlurile a numeroase lu-

In colecția „Biblioteca 
pentru toți“

In colecția „Biblioteca pentru toți" 
a Editurii pentru literatură vor a- 
pare în luna aprilie lucrările : „Pe 
drezină", schițe și, povestiri de I. A. 
Basarabescu, ,,Foma Gordeev“ 
M. Gorki, „Piatra teiului", de 
Russo, „Calvarul“ vol. I 
Tolstoi.

Cheile Argeșului
Frumusețea sălbatică 

țește pe deplin efortul 
lungimea lor. De la Curtea de Argeș și pînă la Cumpăna 
(circa 40 km) se poate folosi trenul forestier.

Cheile încep prmtr-un defileu între pante împădurite, 
mai sus de Căpățîneni, ultimul sat spre munte. Aici, larga 
vale dintre muscele se închide brusc, albia rîului se îngus. 
tează, și apa se rostogolește cu zgomot, înspumată. Ceva 
mai departe, un perete de stîncă înalt și prăpăstuit se 
ridică deodată în fața ochilor, iar deasupra lui, profilate pe 
albastrul cerului, se înalță ruinele unei vechi cetăți, atri
buită de unii lui Vlad Tepeș, de alții lui Radu Negru.

In curînd vegetația se rărește, mesteceni firavi și brazi 
piperniciți apar ici colo pe piatra goală. Pereții apar tot 
mai înalți și mai apropiați. în stînga se deschide sălbatică 
și întunecoasă valea lui Stan. In față, peste muchia de 
stîncă golașă, apar proiectate pe cer primele fețe vinete 
ale Cheilor Argeșului, propriu-zise. încă un cot și te afli 
între pereți verticali și amenințători, ca un culoar gigantic 
de piatră sură, Aici nu mai răzbește soarele. Abia se mai 
zărește deasupra capului o fîșie îngustă de cer. Te simți 
in alta lume.

Deodată trenul cotește fluierînd și dispare într-o grotă 
neagră, săpată în inima muntelui : tunelul. După cîteva 
minute te afli din nou în lumina orbitoare a soarelui și res
piri cu nesaț aerul 
curat și proaspăt.

Spre nord, depar- 
’e, se înaltă maies
tuos Negoiul. înapoi 
privești cu uimire gi
ganticul stăvilar de 
cremene, ce se ridi
că de-a curmezișul 
văii și pe care, lo- 
vindu-1 puternic zeci 
de mii de ani, apele 
Argeșului l-au biruit. 
In fotografie : Cheile 
Argeșului.

Librăria
Cartea prin poștă“

în fișierul librărie’ „Cartea prin poș- 
‘ din Capitală se găsesc aproxima

tiv 7 000 de carloteci care cuprind tit
luri 
fișa 
gir, 
sînt 
crări tehnice, din care 26 au și fost 
expediate. Pe Elena Drincu din co
muna Covășinț, regiunea Banat, o pa
sionează lucrările de beletristică. Din
tre ultimele apariții ea a primit volu
mul II din „Scrieri“ de Tudor Arghezi, 
„Apostol“ de Cezar Petrescu, „Eimer 
Gantry’’ de Sinclair Lewis. Ea are tre
cute în fișă 162 lucrări ce-i vor fi tri
mise imediat după apariția lor.

Prin librăria „Cartea prin poștă“ 
cumpărătorii pot face comenzi mal 
mari, care sînt reținute în depozit la a- 
pariție și expediate eșalonat la dalele 
fixate de ei. Pentru informarea celor 
aproximativ 45 000 de abonați a: săi, 
librăria difuzează lunar, gratuit, circa 
80 000 de exemplare de diverse ma
teriale de popularizare — catalogul 
„Cărfi noi“, liste cu. lucrări din diferite 
domenii existente în depozit sau care 
vor fi edila'e în curînd, precum și liste 
cu lucrări ce pot înlocui pe cele 
epuizate. (Agerpres)

Jean Willen, cunoscut scriitor și ziarist elvețian, a călătorit prin 
multe țări. Cărțile sale despre Spania franchistă, unde a intrat trecînd 
frontiera clandestin în două rînduri. despre Egipt și Africa de Nord, se 
bucură de o largă popularitate. Ultima sa carte, „Și domnul a creat 
Apartheidul", din care publicăm un fragment, este rodul unei călă
torii în Uniunea Sud-Africană. Autorul s-a dat în această țară drept 
om de afaceri, ceea ce i-a deschis unele uși de obicei zăvorite în fața 
ziariștilor și scriitorilor. Jean Willen a avut prilejul să vadă fărădele
gile pe care le îndură populația băștinașă, ca și lupta africanilor îm
potriva discriminării rasiale. Fragmentul de mai jos zugrăvește o 
acțiune împotriva legii pașapoartelor.

Deși soarele a răsărit la fel ca în
totdeauna, iar marea vuia și se zbu
ciuma ca de obicei la poalele Munte
lui Mesei, în orașul cenușiu al albilor 
ziua n-a început la fel ca altădată. 
Zadarnic chemau sirenele din pori pe 
docheri să iasă la lucru. Pentru prima 
oară, autobuzele hodorogite, conduse 
de metiși și destinate exclusiv „neeu- 
ropenilor“, rămîn goale în orele de 
vîrf ale dimineții. Și tot pentru întîia 
oară de trei sute de ani încoace, de 
cînd van Ribek, medic pe un vas o- 
landez, a întemeiat Capetownui, se în- 
fîmplă ceva nemaipomenit : pe străzile 
orașului nu se văd nici măcar cerșe
tori și vagabonzi.

Orașul cenușiu e mort. De azi îna
inte, africanii din Langa, Nyanga, Win
dermere și alfe gheftouri, vor să tră
iască. E mort, pentru că trei mii de oa
meni din Langa bat din poartă în 
poartă și cheamă pe toți locuitorii să 
meargă în grupuri de cîte douăzeci 
la secțiile de poliție, să depună gră
madă pașapoartele „reference books“ 
și să ceară stabilirea unui minim de 
salariu (treizeci și cinci de lire pe lună).

E mort trufașul City al bogătașilor și 
pentru că în orașul Nyanga — această 
blestemată cloacă în care locuiesc trei
zeci de mii de oameni săraci lipiți pă- 
mîntulul — un nesfîrșit cortegiu de 
strigoi colțuroși, tăcuți, zdrențăroși a 
pornit spre sediul poliției. Ei mărșălu- 
iesc în rînduri sfrînse, gata să vesteas
că lumii, fără zarvă, fără strigăte, că 
nici unul nu va mai accepta să poarte 
pașaportul asupra sa, că ei toți, bata
lioane unite ale mizeriei, sînt săfui 
pînă-n gît de viața în chichinețele fă
cute din carton, lăzi și tinichele, că ar
mata lor, armata sărăcimii din cel mai 
mare oraș sud-african, nu vrea să mai

plătească guvernului cîte o liră, doi 
șilingi și șase pence pe lună de aco
periș, pentru un petec nenorocit de 
pămînt sterp, nisipos, pe care și-au în
jghebat șubredele lor cocioabe, lipsi
te de apă și lumină electrică.

...Pe la orele patru se răspîndește în 
Nyanga zvonul că la șase fix, în piața 
mare din Langa, lîngă barăcile pentru 
cei necăsătoriți, va lua cuvîntul „un 
boss l) dintre cei mari“, care va vorbi 
în numele guvernului, ba s-ar putea să 
facă și anumite promisiuni concrete.

într-o clipită, pe străzi și ulicioare 
au năvălit torente de oameni, iar pia
ța principală din Langa — a devenit 
o mare de capete. Cincisprezece mii 
de oameni, printre care mulți copii și 
femei cu broboade 
care servesc și de 
prunci, s-au adunat

Dar bossul alb n-a venit singur. Era 
urmat de o sumedenie de autocamioa
ne cu polițiști posomoriți, înarmați 
pînă în dinți, cu căștile pe cap, și de 
tancuri ușoare, așa-numitele „sarazi
ne“, cu turele de oțel, cu chepengurile 
închise ermetic și cu amenințătoarele 
lor guri de foc. „Bossul cel mare" s-a 
urcat greoi pe una din aceste tribune 
de oțel și începu să vorbească. Oare 
ce-o să le spună ? Nimic.

Nu venise să stea de vorbă cu ei, 
ci să le poruncească. Și dădu ordin ca 
în cinci minute toată lumea să pără
sească piața. Spuneți și dumneavoas
tră, ar fi fost cu putință, cu toată bu
năvoința, ca cincisprezece mii de oa
meni, să golească în cinci minute o 
piață îngrădită din două părți de case 
și din a treia de tancuri ?

întrebarea rămîne fără răspuns, trei

pestrițe de lină, 
„leagăne“ pentru 
aici.

’) boss ; șef, patron.

minute mai tîrziu au intrat în acțiune 
bastoanele de cauciuc și bicele. Vreo 
împotrivire ? După toate aparențele —• 
nu. Dar, spre marea ei surprindere, po
liția s-a pomenit în fața unui zid viu, 
compact, a cărui mută imobilitate era 
mai teribilă decîl orice rezistență. Și 
mult mai înfricoșătoare. Chiar din pri
mul moment s-a produs ceea ce, pro
babil, nici nu visase inițiatorul acestei 
adunări : în fața zidului cafeniu, încre
menit, unul dintre polițiști, foarte fînăr, 
lipsit de experiență și pe deasupra și 
rasist fanatic, își pierdu cumpătul. A- 
pucă arma automată, apăsă pe trăgaci 
și nu se opri pînă nu termină toafă în
cărcătura. Exemplul fu urmat de cei
lalți.

împușcăturile i-au silii pe oameni să 
freacă la acțiune. Au ripostat cum au 
putut. Cu pietre, cu sticle goale, cu 
pumnii sau cu bețe... Uluiți de neruși
narea sfruntată a „bossului celui mare 
alb“, oamenii au răspuns cu atîfa fu
rie oarbă, îneît după cincisprezece mi
nute de încăierare, el a început să se 
retragă, pas cu pas, din piață împreu
nă cu toate camioanele, tancurile și 
megafoanele lui.

Dar lucrul cel mai teribil era conștiin
ța forței care se trezise dinfr-o dată în 
africani.

...La orele 19,30. deasupra biroului 
pașapoartelor din Langa se înălța o 
uriașă vîlvătaie galben-roșiatică.

La orele 20. focul cuprinde clădi
rile sec*ei nazareenilor. La 21, pe stră
zile gheftoului trec iar, grohăind tancu
rile poliției împroșcînd foc. La 22, din 
ordinul autorităților, este blocată ma
rea autostradă spre Vanguard, care fre
ce pe aoroape de Langa. La 23, vocea 
răgușită a crainicului de la „South A- 
frican Broadcasting Corporation“, gîn- 
găvind de emoție, transmite primul co
municat despre „răzvrătirea“ din ghef- 
toul de ia Capetown, pusă la cale de 
„agenți periculoși și de comuniști".

Și acum, cîteva cuvinte despre pa
șapoarte.

în Africa de Sud „băștinașul“ fără 
pașaport o duce mai rău decîl un cîine 
vagabond. Căci numai în pașaport stă 
scris unde poate să locuiască și să se 
stabilească temporar. Numai în pașa
port se spune dacă I s-a acordat ma
rea favoare de a primi aprobarea de 
a munci. Pașaportul și numai pașapor
tul arată ce muncă anume poate să 
îndeplinească în general „băștinașul“.

...Trecuse seara în 
Langăi cursese afîta 
noaptea în care reflectoarele scotoci
seră ca niște brațe lungi de caracatiță 
ungherele ghetoului, în timp ce cei 
douăzeci și cinci de mii de locuitori 
ascultau cu răsuflarea tăiată tirul arme
lor automate, cînd mai aproape, cînd 
mai departe. Iar acum autoritățile poli
țienești din Capetown socoteau că a 
venit momentul prielnic pentru a da 
ultima lovitură africanilor răzvrătiți îm
potriva pașapoartelor.

La un semnal, o mie de polițiști înar
mați cu automate și cu bastoane se 
îndreptară înainte de revărsatul zorilor 
spre barăcile în care locuiau cei necă
sătoriți. In urma lor porniră tancurile 
și cîteva camioane cu zăbrele. Barăcile 
fură încercuite și opt grupe de asalt 
năvăliră înăuntru. Uși smulse, mobila 
frînli’ă, lovituri, blesteme, geamuri 
sparte, apoi iar blesteme, țipete sfîșie- 
toare de groază și durere și, în 
din urmă, apar primii arestați, 
merg împ'elicindu-se.

Dar sîn* prea puțini arestați... 
nou fluierături, ordine, lătrături, 
de motoare. Două... trei... patru 
mioane păzite de arme automate 
în plină viteză și opresc brusc, 
tîrziu I Majoritatea celor asediați 
fiseră să rupă încercuirea, dispărînd în 
păduricea aflată de partea cealaltă a 
șoselei spre Vanguard.

pe străzile 
sînge, trecuse și

cele 
care

Din 
vuiet 

ca- 
apar 
Prea 
izbu-

Dar după ora nouă, fugarii nu se maf 
simt în siguranță. Un elicopter se înal
ță de pe un aeroport din apropiere. 
Vuind asurzitor, se rotește în zbor ra
zant deasupra tufișurilor și stabilește 
legătura prin radio cu tancurile. Pri
mind indicații precise, tancurile oă- 
Irund în pădurice și vînează oamenii.

...Ziua următoare aduce alte schim
bări. La răsăritul soarelui, apar pe dru
mul spre Nyanga baricade ridicate din 
bolovani, automobile răsturnate, stîlpi 
de telegraf tăiați cu fierăstrăul. Ceva 
mai tîrziu se aduna „rebelii“. Nu se 
mai numără cu sutele, ci cu miile. De 
data asta nu mai merg la secțiile de 
poliție din apropiere, ci se îndreaptă 
cu pași hotărîfi spre oraș, de-a dreptul 
spre Direcția generală a poliției de pe 
Buifenkanfstreet. Comisarul de poliție 
din Capetown, colonelul Terreblanche, 
cu objșnuita-i aroganță și răceală, le 
ordonă să se împrăștie. Spre uimirea 
lui, ordinul nu se execută : a trecut 
vremea ordinelor și a apostrofărilor 
grosolane I Cînd Terreblanche, cu oa
recare teamă și nu fără efort își dă 
seama de acest lucru, schimbă tactica 
și-i invită amabil pe conducătorii de
monstrației să-l urmeze în clădire pen
tru a-ș> expune revendicările.

Tratativele decurg extrem de furtu
nos. In cele din urmă, Terreblanche,

(Continuare în pag. V-a)
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In Instalația do flunj a Institutului de cercetări metalurgice, probele do oțel slnt supuse, la temperaturi înalte, la 
diferite solicitări mecanice. In fotografie : inginerii Aurelian Constantin șl Nicolae Lascu-Slmlon examinlnd rezultatele obți
nute după Încercarea unei probe in laborator.

© ©

: Grivița Koșie — 
în Franța

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd cu avionul în Franța, 
echipa de rugbi Grivița Roșie. Rug- 
biștii bucureșteni vor întîliii dumi
nică valoroasa echipă Béziers, cîști- 
gătoarea „Cupei campionilor euro
peni". Apoi Grivița Roșie Va evolua 
în zilele de 3 și 6 aprilie la Grenoble 
și respectiv Auch.

Lotul care a făcut deplasarea cu
prinde, printre alții, pe Morarii, De
mian, RusU, Stănescu, Oblèmenco, 
Țîbilleac, Teodorescu. Irimescu.

(Agerpres)

'Astăzi, la patinoarul 
artificial

'Astăzi pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August" se desfășoară 
primele trei meciuri ale returului 
campionatului republican de hochei 
pe gheată. De la orele 8 se întîlnesc 
echipele Steaua București și Steagul 
Roșit Brașov. DUpă-amiază cit în
cepere de la orele 19 au loc jocurilé 
Voința Miercurea Ciuc — Avîntül 
Gheorghieni și Știința București — 
Știința Cluj.

paratele, mașinile șl agrega
tele moderne nu pot fi con

struite fără oțel în stare să reziste 
la diferite solicitări mecanice în 
exploatare, la temperaturi șl pre
siuni înalte. Altul însă trebuie să 
fie oțelul pentru turbine, altul pen
tru cablurile de tracțiune ale 
ascensoarelor din mine, altul pen
tru piesele motoarelor Diesel, In 
laboratoarele Institutului de cerce
tări metalurgice al Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma
șini începe „biografia“ unor oțeluri, 
care apoi vor căpăta un nume, o 
marcă. Aici se stabilesc mai întîi 
compoziția noilor oțeluri, elemen
tele lor de aliere. După cercetări 
și studii minuțioase, se precizează 
dozele de nichel, wolfram, crom, 
vanadiu etc., pe care trebuie să le 
cuprindă și care, fie și în cantități 
Infime, influențează radical pro
prietățile aliajului.

O dată compoziția stabilită, ur
mează primele șarje experimen
tale. In hala siderurgică a institu
tului, în mica lui „cetate de foc', 
domnește o atmosferă asemănă
toare celei din uzinele siderurgice : 
cuptoare cu limbi de foc, laminoare 
care înghit metal incandescent, 
ciocane de forjat care umplu 
hala cu zgomotul loir sacadat. 
In fața cuptorului electric, ingine
rul Gheorghe Ilin, veteran al Reși- 
ței, iar acum cercetător principal 
în institut, tînărul inginer Florin 
Panaitescu, prim-topitorul Mîhdru 
Jura și topitorul Gheorghe Jecu ur
măresc prin sticle fumurii fierbe
rea oțelului, clocotul băii metalice 
care își schimbă culoarea, deve
nind din roșcată tot mai luminoa
să. Și nu o dată la reușita expe
riențelor a contribuit îmbinarea 
dintre cunoștințele teoretice ale in
ginerilor și experiența practică de 
mulți ani a oțelarilor.

Risipind mii de scîntei, oțelul cel 
nou se scurge în lingotiere. Dar 
pînă va avea o identitate bine 
stabilită va mai trece prin milite 
încercări. Din metalul obținut în. 
șarja experimentală a fost strünjitâ 
o mică tijă, lucioasă și netedă. Ö 
epruvetă, cum îi spun cercetătorii. 
Va rezista acest oțel la solicilărilb 
din exploatare ? Pentru a se putea 
răspunde la această întrebare, 
mica epruvetă este montată în unul 
din micile' cuptoare ale instalației 
de fluaj. Aici, la temperaturi de 
cîteva sute de grade, reglate auto
mat de relee, acționează asupra 
epruvetelor forțe de zeci și sute de 
kilograme. Examenul poate dura 
10 000 de ore și chiar mai mult, po
trivit condițiilor specifice în care 
urmează să fie folosit oțelul res
pectiv — pentru turbine, supape de 
motoare etc. Verificînd cifrele ară
tate de aparate, inginerul N. Lascu- 
Simion urmărește comportarea oțe
lului, ceea ce îi permite să tragă 
pe parcurs unele concluzii, redu- 
cînd astfel timpul dé cercetare.

Acest examen dificil nu dă încă 
cercetătorilor o imagine completă 
asupra calităților metalului. De a- 
ceea, aparate speciale stabilesc 
coeficientul de dilatare a oțelului 
la temperaturi de 900—1 OOOOC, in
dică schimbarea însușirilor sale 
feromagnetice la răcire și încălzire,

conductibilitatea termică și elec
trică etc. In laboratorul de metalo- 
grafie, lucrînd la microscopul optic 
care mărește de 1 800—2 000 de ori, 
inginera Ecaterina Emilian desci
frează structura metalului. Cu aju
torul „microscopului la cald" se 
pot urmări și fixa pe peliculă mo
dificările ce intervin în structura 
aliajelor la temperaturi de pînă la 
1 600°C. Fotografiile luate la mi
croscopul electronic înfățișează 
grăunții de metal, măriți de 25 000— 
30 000 de ori. Cu aceleași metode

Prin laboratoarele Institutului 
de cercetări metalurgice 

se studiază în laborator structura 
aliajelor neferoase, a sudurilor sau 
a unor piese metalice rupte.

Transformările ce se produc în 
oțeluri în, cursul tratamentului ter
mic sau în exploatare sînt studiate 
la aparatul Roentgen. Micul film, 
cu linii curbe cpncentrice, studiat 
de fizicianul L. Staicu, relatează — 
prin distanța dintie aceste linii, 
prin intensitatea lor — cum sînt 
refractate razele X de către crista
lele diferitelor elemente de aliere. 
Această analiză dezvăluie reparti
ția elementelor de aliere în masa 
oțelului ca urmare a diferitelor în
cercări fizico-mecanice.

Oțelurile speciale, feroaliajele, 
aliajele neferoase realizate 

în institut, trecînd din laborator în 
laborator, parcurg astfel o cale 
de-a lungul căreia își dezvăluie 
toate proprietățile, demonstrînd 
dacă reprezintă într-adevăr mate
rialul solicitat de industrie Și con
ceput de cercetători. Acest examen 
al oțelului nu se termină aici. El 
trebuie să treacă probe mai grele 
— la scară industrială, la Hune
doara, la Reșița sau în alte uzine 
siderurgice. Cercetătorii urmăresc 
cu dîrzenie ținta pe care și-au pro
pus-o. Pînă la urmă, examenele 
chimice, în,cercările fizico-mecani
ce ale noului oțel demonstrează că 
Victoria a fost de partea lor. Insti
tutul urmărește îii continuare și 
comportarea în exploatare a piese
lor realizate din aceste materiale. 
Sînt studiate, bunăoară, sapele cu 
role fabricate din oțelul special 
produs în institut și multe alte 
piese.

In secțiile institutului și la fața 
locului, în uzine și combinate me
talurgice, cercetătorii — căutători 
nebbosiți — urmăresc perfecțio
narea și modernizarea procese
lor de producție siderurgice, 
noi soluții tehnice pentru mă
rirea capacității de producție 
a furnalelof , prin folosirea pre
siunilor înalte; a cuptoarelor 
electrice — cü ajutorul oxigenului; 
a cuptoarelor Martin — prin utili
zarea aetulüi comprimat. Se caută 
totodată noi căi de îmbunătățire a 
funcționării laminoarelor. Cu aju
torul unor aparate electronice spe
ciale, de mare sensibilitate, cerce
tătorii studiază și compară forțele 
care acționează în diferite piese 
ale laminoarelor, calculează dacă

prin întărirea unui anumit element 
nu s-ar putea realiza o sporire sub
stanțială ă randamentului acestor 
agregate. Au fost supuse astfel la 
măsurători tensometrice laminorul 
de tablă subțire de la Uzinele din 
Galați, blumingul de la Hunedoara, 
îmbunătățindu-se indicii lor de uti
lizare. Cu aparatele instalate în- 
tr-un microbuz, laborator al insti
tutului, cercetătorii vor vizita și alte 
uzine.

în hala siderurgică a institutului 
se montează în prezent o instalație 
de turnare a oțelului sub vid. în 
atmosfera extrem de rarefiată din 
instalație, la un vid de 0,2 mm 
coloană de mercur, oțelul se puri
fică de gaze. Pe ecranul televizo
rului din cabina operatorului se va 
putea urmări în curîhd întreaga 
evoluție a procesului diii instalația 
ermetic închisă.

jK5 ste cunoscut rolul materiale- 
■““-^lor refractare în siderurgie. 

Cercetările întreprinse în institut 
au dus la realizarea, din materii 
prime existente în țară, a unui ma
terial dolomitic pentru căptușirea 
cuptoarelor, care s-a dovedit a fi 
dé două ori mai durabil decît mate
rialele utilizate înainte. De aseme
nea, un colectiv de cercetare diii 
institut condus de inginerul Dumi
tru lonescu, în colaborare cu spe
cialiști de la IPRÖMET șl din 
producție, au creat și pus la 
punct în fază industrială, prihtr-o 
muncă încordată de cercetare de 
mai mulți ani, procedeul carbo- 
fluid d'e semicocsifi'căre ă cărbu
nilor în pat fluidizat. Această lu
crare de o importanță deosebită 
pentru economia națională a dat 
posibilitate zde a se asigura semi- 
cocsul pentru industria cocsochi- 
mică. Pentru nivelul tehnic ridicat 
la care a fost realizată, lucrarea 
se numără printre cele propuse a 
fi distinsă cu Premiul de Stat.

Un loc important în tematica de 
cercetare a institutului îl ocupă 
metalurgia pulberilor. Din pulberi 
fine de fier sau din pulberile di
feritelor aliaje se sintetizează piese 
trainice de mașini. în instalații 
speciale, în atmosferă de hidrogen, 
la presiuni pînă la 100 tone și la o 
temperatură de 1450°C, aceste 
pulberi se transformă, după nece
sități, în bucșe, pihioane, l'agăre, 
inele de etanșare, discuri de am- 
breiaj, cuțite de strung etc., piese 
de mare rezistență, corespunzînd 
cerințelor leHnicii moderne.

în foaie secțiile Institutului de 
cercetări metalurgice se duce o 
muncă intensă pentru asimilarea 
de noi tipuri de oțel, pentru inten
sificarea proceselor metalurgice, 
odată cu reducerea consumului de 
combustibil și energie electrică, 
pentru elaborarea de noi pro
cedee tehnologice și produse 
metalurgice. Temele cuprinse în 
planul de cercetare al institutului 
se bazează pe prevederi din Di
rectivele Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. Cercetătorii le abordează cu 
pasiune, contribuind prin munca 
ior la accelerarea progresului teh
nic, la dezvoltarea industriei so
cialiste.

GHEORGHE BARBU

în cîfeva rînduri

Ieri după-amiază a sosit la Istambul 
echipa reprezentativă de cros a R.P. Ro
mine care va participa la cea de-a 8-a 
ediție a „Crosului balcanic” programat să 
se desfășoare duminică. Din delegația 
sportivilor romini fac parte printre alții 
campionul balcanic C. Grecescu, Z. Va- 
moș, A. Barabaș, Florica Grecescu, Flo
rentina Stancu etc.

Proba masculină se va desfășura pe 
distanța de 10 000 m, iar cea feminină pe 
2 000 m. De asemenea, va avea loc o 
cursă rezervată juniorilor (4 000 m).

ir
In bazinul acoperit de la Floreasca s-a 

disputat aseară. întîlnirea internațională 
de polo pe apă dintre echipa de tineret 
a orașului Sofia și selecționata centrului 
de juniori-Biicurești. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 4—2 (1—0; 1—0; 
0—1; 2—1).

Astăzi de la orele 19 are loc meciul 
dintre echipele selecționate de polo pe 
apă ale R.P. Romine și R.P. Bulgaria. 
Duminică de la aceeași oră se întîlnesc 
echipele de tineret ale celor două țări.

(Urmare din pag. Ilî-a)

do interpret al textierului, care, îm- 
pretihă cu acordeonistul Justin Io- 
hescu, strühgai, a cîntaț întregul 
teist pe nas, popește, ca într-o jela
nie fără cusur. A fost unul dintre 
momentele cele măi reușite din pro
gramul brigăzii. Radu Gheorghe este 
conducătorul Unei brigăzi artistice a 
cărei medie de vîrstă nu depășește 
20 de ani. É1 a absolvit curstil de 
teatru de un an de la Palatul Cul
turii din Brașov, iar talentul pe ca- 
re-1 dovedește ca regizor și artist și, 
uneori, și ca autor s-a putut dezvolta 
măi ales în cadrul brigăzii.

NE-AM ALES CA EROU
MINUTUL

— „Intenția noastră erg de a reali
za o cronică a timpului nostru cu 
realizările lui, văzută diii perspec
tiva biigăzii noastre, cu datele pe 
care Ie cunoșteam din viața fiecă
ruia“, — expiica inginerul tehnolog 
Mihai Sivizin în timp ce pe scenă se 
desfășura programul biigăzii ai că
rui text l-d compus el. Totul pornește 
de la imaginea gingașă a ținui mi
nut care, „nu-i nici cît bobul de 
muștar / un minut e-un funigel / 
care s-a topit și el I cînd să-l prinzi 
îh palmă chiar". Autorul a știut să 
facă o asociație între minuscul și 
uriaș atunci cînd a adăugat această 
strofă : „Nu e oare un minut / saltul 
de. cosmonaut ? / ..iată un minut 
gingaș / cum devine uriaș / cum din 
el țîșhesc puteri / ca martirii din 
primăveri / căci minutele unite / rie 
dau forțe înzecite / să ne făurim o 
viață ! cum partidul ne învață". 
Pornind de la acest erou principal 
care este Minutul, brigada celor dé 
la sectorul de sculărie a compus o 
scenetă unitară ca idee, în versuri, 
pe melodia „Un minut, tic-tac, a tre
cut“, Ce se îniîmplă într-un minut ? 
Ochiul brigăzii este atent și sensibil, 
surprinde la scara tuturor preocu
părilor de producție, culturale, artis
tice, faptiil semnificativ, interesant, 
în timp ce pe scenă se des
fășura programul de la sculă- 
rie, alături de noi, în surdină, au
torul textului, inginerul tehnolog Mi
hai Sivizin, făcea, un scurt comenta
riu: „Textul oglindește fapte .din via
ța sculerilor noștri. Ai să vezi, de pil
dă, în acest moment..." Pe scenă bri
gada recita „Mulți sînt cu talent real/ 
și-n domeniul cultural i mulți din ei

Dacă nu te-aș fi însoțit la probă n-aș 11 aliat că țl-al — Mă temeam, maică, să nu nimeresc într-un
comandat un pardesiu demodat 1

Păi, cînd l-am comandat asta orG moda...
bloc fără balcoane !.„

(Desene de V. TIMOC)

„C <2i £6 comisari
din Baku' '

în curînd vn începe turnarea 
filmului artistic în două serii ,,Cei 
26 comisari din Baku”, după uri 
scenariu de Isa Guseinov și Mark 
Maksimov, o coproducție a stu
diourilor „Mosfilm” și „Azorbaid- 
janfilm”. Regizorul filmului este 
Ajdat Ibraghimov, maestru eme
rit al artei din R.S.S. Azerbaidja- 
nă. După cum se știe, cei 26 co
misari legendari din Baku au fost 
împușcați la 20 septembrie 1918 
de intervenționiștii străini și mer
cenarii lor. Filmul va fi turnat la 
Baku și în împrejurimi, în clădi
rea fostei închisori din localitate, 
care s-a păstrat pînă în zilele 
noastre ca muzeu, în nisipurile 
deșertului Kara-Kum, la Batumi, 
unde era instalat comandamentul 
intervenționiștilor englezi. Filmă
rile de interior vor avea loc la 
studioul „Mosfilm".

Premiul Jean Vigo 19&3
Premiul Jean Vigo 19G3 

a fost atribuit filmelor 
„Să mori la Madrid", de 
Frederic Rossif, și „Ză
gazul", de Chris Marker. 
Primul film este o frescă 
a războiului din Spania, 
alcătuită în parte din jur
nale de actualități. Pre

miera sa, care trebuia să 
aibă loc la Paris, a fost 
amînată la intervenția 
ambasadei Spaniei.

Filmul „Zăgazul" se a- 
dresează oamenilor cu 
îndemnul de a face totul 
pentru a împiedica iz
bucnirea unui nou război.

Controversa în jurul lui Shakespeare
în Anglia a reînceput 

vechea controversă în ju- 
ru persoanei lui Shakes
peare. (Bazîndu-se pe va- 
rielatea genurilor operei 
lui Shakespeare s-a emis 
ipoteza că întreagă aceas
tă moștenire literară nu ar 
aparține lui, ci că sub acest 
pseudonim s-ar ascunde 
a'fcineva sau chiar un grup 
de oameni). Ziarul londo
nez „Daily Mail" propune 
constituirea unui tribunal 
special care să dea aufo-

rizația de a se deschide 
cavoul marelui clasic al li
teraturii universale. Aceas
tă măsură — dtlpă părerea 
z'arului — va permiți, în 
slîrșil, elucidarea celu tha 
mare nrster a-i literatorii 
britanice. Locuitori cr.n 
Strafford-on-Avon se opun 
cu înverșunare descinderii 
cavoului „celui mai drag 
dintre fiii lor" și au hotărî* 
să lupte pentru ca această 
„profanare" să nu fie să- 
vîrșită.

„MOARTE ÎN CONGO“
Scriitoarea poloneză 

Anna Sibir scziriskaid a 
scris o nouă piesă de tea
tru : „Moatte în Congo". 
Acțiunea piesei oglindeș
te soarta tragică a eroi

cului fiu al popotu.lui 
congolez, Patrice 1 u-
mumba, și aspecU 
mișcăm de ehberari^^
țională din Africa.

Anul Delacroix

<

O nouă cart® 
despre Inter
naționala l-a

„Internaționala I-a 
în America”, noua 
lucrare a lui S. 
Bernstein, redac
tor al revistei 
„Science and So
ciety”, apărută re
cent la New York, 
tratează perioada 
1872-1876, ani cînd 
Internaționala își 
avea sediul în Sta
tele Unite.

Descoperire istorică 
în Liban

în orașul Tyr din Liban arheolo
gii au scos la lumina zilei un mo
nument de valoare. Este vorba de 
un arc de triumf monumental de 
o înălțime de 20 de metri, ale că
rui baze stau în picioare și ale că
rui elemente sînt toate intacte. 
Acest arc cu trei arcade 'traversă 
odiriîoară un drum, el însuși măr
ginit de peste 60 de sarcofagii mi
nunate. Se paré'"ca acesta a fost 
drumul lui Alexandru cel Mare.

cîntă la cor / alții-s strașnici dansa
tori („Poparad Gheorghe, strungar, 
este unul dintre cei mai buni“, ne 
spune Sivizin) unu-i sculptor („este 
Rațiu Gheorghe, ajustor mecanic, un 
talentat artist") / patru-s pictori 
amatori / („unul dintre cei mai in
teresant! este Chirilă Crișan“) / 
/ ba avem și scriitori /. La banju și 
la chitară / alții cîntă către scară“ 
(„vi-1 amintesc doar pe Teodor A- 
lexuță, un excelent chitarist“)". Pro
gramul celor de la sculărie are și o 
rubrică „Filmele săptămînii“, alta 
intitulată „Știați că", ambele cuprin- 
zînd cèle niai semnificative dintre 
faptele și realizările oamenilor din 
acest sector al uzinei.

OGLINDĂ A CONȘTIINȚEI 
SOCIALISTE

Intr-una din pauzele concursului 
brigăzilor artistice de agitație, tova
rășul Pavel Ion, din Comitetul de 
partid al uzinelor de tracloare, nu
mea pe drept cuvînt brigada de a- 
gitație, o adevărată oglindă a con
științei socialisto. „Să Urmărești cum 
se schimbă oamenii nu este o sar
cină ușoară, dar este o mare sa
tisfacție“, — spunea tovarășul 
Traian Croitoru, autorul unui intere
sant text de brigadă de la sectorul 
prese. V-aș povesti, de pildă, ce s-a 
întîmplat, cu Ștefan Moraru, acum 
cîtva timp unul dintre codașii noș
tri. Ne-am dat seama că, atunci 
cînd începem să lucrăm un text de 
brigadă, ne revine o sarcină de sea
mă, aceea de a încerca să schim
băm delăsarea, în ambiția de a 
fi fruntaș, de a te afla în pri
mele rînduri ale colectivului. Noi 
am realizat aceasta atunci cînd 
l-am criticat pe tovarășul Ștefan 
Moraru, presator, care în urmă cu 
un an dădea rebut. Răspunsul 
lui Moraru nu s-a lăsat așteptat și 
peste cîtăva vreme el a devenit 
fruntaș.

într-uhul din tablourile liiice, bine 
realizate artistic, membrii brigăzii din 
sectorul repartiții mașini încheiau cu 
aceste cuvinte pline de entuziasm : 
„Navigator spre visuri îndrăznețe 7 
entuziasmul meu sărbătoresc ' ți-l 
dăruiesc cu întreagă-mi tinerețe / 
partid slăvit al celor ce muncesc !" 
Tinerii artiști amatori sînt mîndii că, 
sub conducerea comuniștilor își a- 
duc contribuția la cronica acestor 
ani cînd se desăvîrșește construcția 
socialistă.

Calitatea chibriturilor lasă de dorit, 
uneori bețele rupindu:se cu mare ușurin
ță și puțind să provoace, dacă sînt a- 
prînse, pagube grave.

— Toată lumea, atenție 1 Aprind chibritul...
(Desen de FRED GHENĂDESCU)

In acesț an se comemorează un veac de la moartea 
marelui pictor francez Eugène Delacroix. In librăriile pa
riziene sînt așteptate o serie de lucrări consacrate vieții 
și operei pictorului, printre care caftea lui Pierre Daix 
„Delacroix sau romantismul francez’’ și „Cartea centena
rului” a lui Raymond Escholier. La Louvre se va doschide 
o expoziție închinată pictorului francez. In Piața Fursten- 
berg, în fostul său atelier, a fost deschisă expoziția „Dela
croix, cetățean al Parisului”, care reunește tablouri și 
amintiri.

Fotografia de mai sus reprezintă tabloul „Libertatea 
călăuzind poporul” de Eugène Delacroix.

A apăruf Lupta de
Numărul 3, pe luna martie a.c., al 

revistei „Lupta de clasă“ cuprinde 
următoarele articole :

Progresul tehnic în industria con
strucțiilor de D. MOSORA ; Știința 
și producția agricolă de AL. CO
VOR ; Repartiția după muncă, lege 
a economiei socialiste de NICOLAE 
SCHWARTZ : Contradicții politîco- 
militärc intcrimperialiste de S. VE
RONA ; Cibernetica și gîndirca de 
ILEANA MÂRCULÉSÇÜ ; Din ex
periența conducerii învățămîntului 
de partid de E. DAMIAN.

La rubrica „Tribuna propagandis
tului" se publica articolul „Proble
mele capitalismului monopolist de 
stat în lecțiile de la școlile de par
tid” de A. OPREA, iar la rubrica 

. „Din presa partidelor comuniste și 
muncitorești“ — „Programul Ligii 
Muncitorești Irlandeze".

Rubrica „Critică și bibliografie’

clasă nr 3 - 1963
cuprinde articolele „Tradiții mate-t 
rialiste ale gîndirii sociale din Ro- 
mînia“ de A. TACHE și GH. PUȘ-t 
CAȘU și „Din anii luptei ilegale“ 
(„La marginea orașului’ de Al. Si-< 
mion, „N-a fost în zadar“ de Al. Și-t 
perco) semnat de S. DAMIAN și 
I. D. BĂLAN.

La rubrica „Note“, P. TOMORO-« 
GA, D. ȘERBU, H. SIMOTA, GH. 
TIMARU și L. POP semnează : 
„Referitor la cursul de agricultură 
generală al profesorului Șt. Diman- 
cea".

Revista mai cuprinde rubrica „Pe 
urmele materialelor publicate“" în le
gătură cu articolele „Progresul teh
nic și calitatea produselor", „Toate 
forțele pentru dezvoltarea continuă 
a economiei naționale’ și „O condi
ție importantă a dezvoltării sectoru
lui zootehnic“.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al H. I’. Romine: Cavaleria rusticană și 
Paiațe — (prețe, 19,30). Teatrul (le sil de 
operetă ; LysiStrata - - (orele 19.30). Fi
larmonica (le stat „.George Enescti“ (A- 
țcneul R. P. Roinine) : Concert simfonic. 
Dirijor • George Geprgé.scu. Solistă: 
Magda Tagli.rtferro (Franța) — (orele 20). 
Teatrul Național „I. !.. Caragiâie" (Sala 
Comedia) : Vizita bățrînei doamne — (o- 
rele 15) : Orfcu in infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio): Bolnavul închipuit — (orele 
19.30). (Sala Palatului R. P. Romine): Mași
na de scris — (orele 19.30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Vlaicii Vodă — 
(orele 19.30). (Sala Studio) : Bucătăreasa 
— (orele 20), Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cum vă place — (orele 15 și orele 19,30). 
(Salp Șțiiffib — șțr. Alei. Sahia rir. 7(1)a 
Menajeria do sticlă — (orele 19.30). Tea
trul muncitoresc C.F.K.-Ciulești : Hoții 
și vardiștli — (orele 19,30). .Teatrul pen
tru tineret șl copii (Sala C. Miile) ; tn 
fiecare seară de toamnă — (orele 20). 
(Sala Libertatea) : Salut voios — (orele 
10) : Foștii copii - (orele 16). Teatrul re
gional Buciireșți : ..Poțestpa Alex. So
kolova' - (orele 20) institutul de aria 
teatrală șl cinematdgrdfică „I. L. Cara 
giale“ ( Spectacol Shakespeare — (orele 
20). Teatrul evreiesc de stat : Opera de 
trei parale - (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (Sala Savpy) : Ca la 
revistă - (orele 20). (Saja Victoriei) : O- 
cojul pămintuliil in 30 ele melodii — (o- 
rele 20). Ansamblul de cîntece și dânslirl 
al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Aeademlgl) : Că
luțul cocoșat — (orele 16). Circul de stat : 
Spectacol prezentat de circul „Slavia" 
din Praga - (orele 2ti).

țS; 20.15). Partea ta de vină : Cultural (10; 
18; 20). Telegrame : Cultural (10,- 12). Pa
tru Inimi: rulează, la cinematograful 
Alex., Popov în continuare de la oiple 
9.30 pînă la orele 21. Ciineie sălbatic Bin- 
go : 8 Martie (10,30. 18,3(1; 20.30). învierea
— ambele serii : rulează la einem .togra- 
fui C-tih Daviri (16. 19,30). Tinerii - ci
nemascop : V. Roaită (10: 12; 14; 10. 111.15; 
20,30), Fata cu care am fost prieten : 
Unirea (16; 18; 20) Camelia : Flăcăi,i (16; 
18.15; 20,30), M. Eminescu (11,3'0; M.30; 
16.45; 19; ,21,15). Cinci oameni la di . m : 
rulează la cinematograful T. Vlad ni- 
rescu (15: 17: 19; 20.45). Oameni și t are
— ambele serii : Munca (15.30; 19.30). Di- 
vdrț italian : Moșilor (15; 17; 11); 21). Po
vestea une.l nopți stranii : Luceafărul 
(16;. 13.15; 20,30). Povestea .anilor înflăcă
rați — cinemascop • G. Coșbuc (10. 12, 
15; 17; 19; 21). Meșter la toate.: ridează 
la cinematograful <3. Bacovia (17: 19. 21). 
Călătoriile Iui Gulliver : G. Bacbvia (9; 
11: 15). Tizoc — cinemascop: Driimul Se
rii (15; 17; 19; 21) Baronul de Munchau
sen ; 30 Decembrie (16; 111.15; 20.30) De
parte de patrie : rulează la cinematogr a
ful Aurel Vlaicu (15; 17: 19; 21). Marile 
sțieranțe : rulează ta cirifematogkaful B. 
DelSvrâncea (il; 16; 18 15; 20 30).

TELEVIZIUNE : orele 19,0(1 - Juri 
televiziunii. 19.15 — Jocuri ploniei 
19.45 — „Scrisoarea Tatianel". scenetă 
Vladimir Dthovfnicll. 20.no - ..Imprest 
din America 1,ațină" cu Nestor Ign 
Mlrcea Rădulescu și George Ionesco. 
21.00 — Filmul documentar: ..Campiona
tul de patinaj viteză". 21.15 — Actuali
tatea. cinematografică. 21.35 - Melodii 
de dragoste. In îtichelere ; Buletin de 
știri.

CINEMATOGRAFE : Noapte necruță
toare — cinemascop : Patria (10; 12; 14,15; 
16,30;. 1« «5| 21) 1 .Mäi (1Ö; 12; 15; 17; .19; 
21) Elena P.avel (10; 12; 15; 17: 19; 21). Re
belul : rulează la clnematQgrhfcle Repu
blica (9.45. 12; 14 15. 16.45; 19; 21,15). I. C. 
Frlinu (9.30; 11.45; 14;. 16,30.; 18,45; 21.1Ș), 
Grivița (10; 12; 14.15, 16.30; 18,45; 21). Iiiul 
și moartea : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15: 17; 19; 21). Floreapca 
(11,30; 16; 18.15; 20.30). Bunica Sabella: 
rulează la . cinematografele V. Aiccsandri 
(9.45; 12: 14.15; 16.30). 13. Septembrie <12,15; 
14.30: 16.45: 19: 21,15). Alex. Sabia (9; 11; 
13; 15; 17: 19; 21) Arta (10; 12; 14; 16; 18; 
20) Libertății (9.15; 11,30; 1.3.45), 16. 18.15: 
20.30). Lițipchi 29 — cinemascop (ambele 
serii) : 16 Fe.briiarle (16; 19). Vacanță 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 Anglist (9,45; 
12| 14.15. 16.30; 111.45; 21) Seara priete
nilor filmului : V. Alecsandri (orele 19). 
Așa. sc fac cancelarii :. Tineretului (10,30; 
12,311: 14.30; 16,30: 18,30; 20.30), Miorița
(10.311; 12 30; 14,30; 16.30, 18,30; 20.30). O
călătorie spre centrul pămintulul — el: 
nemascop : Victoria (seria l à — 10; 11,45: 
13.30; 15.15; 17; 18.4'5; 20,38). Ștefftți ,éql
Mare (seria Il-a - 10; 12: 15: 17; 19;.21). 
Șapte dădace: Centred (10.30: 12,30; 14,30. 
16,30; 13,30; 20,30), Popular (16; 18.15; 20.30) 
Festivalul Chaplin : Lumina (rulează în 
continuare de la orele 9,45. pînă la orele 
14, după-amiază orele 16,15; 13,30> 20.45) 
Iile Pintllie (10; 15.30:, 13; 20,30). Volgă 
(9,30; 11.45; 14; 16.15; .18.45; 21). Olga Ban
ele (10 30; 14,30; 16.45; 19; 21). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie, (p- 
rele 10 și orele 11,15). Program de filme 
documentare rulează în Continuare dp ia 
orele 10 pînă la orele 21.1a cinematogra
ful Timpuri Noi. Balada husarilor : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki (16; 
18; 20). Dosarul furat : rulează la clnema- 

I tograful înfrățirea între popoare (15;30i

•WT'ro'tx—- -„r>c<vcv>vi>% «

Ieri în țâră Vremea à (ost umedă și 
s-a răcit în toate regiunile tării. Cerul a 
fost acoperit șl au căzut, precipitații si 
formă de lapovlță șl ninsoare în Tran
silvania Moldova și regiunea de munte 
șl sub fo.rmă,d'ț» ploaie in rest. Vintui a 
suflat pptriyli,teü Intehslflbâri în. Cîmpla 
Dunării și Dobrogea din sectorul nord- 
eșț Temperațurâ/a'erylbi .lâ.,bfèle 14 în
registra valori cuprinse iritre zero grade 
la Țîrgu Neamț Roman Bacău. Cotnari 
și 10 .gra.de la Rădăuți, Banloc, Turnu 
Sey'erin și Calafat.

Ieri în ilpcii.lrcști ; vremea s-a răcit. 
Cerui a fost ..npros vîntul a sufiat potri
vit din nord-est. Temperatura maximă 
7 grade.

Țlmpiil probabil pentru zilele de 31 
riiartie, 1 șl 2 aprilie.

In țară : După o răcire trecătoare vre
mea se va încălzi treptat. Ceriil va ft va
riabil, temporar, noros mqi ales în răsă
ritul..țarii unde local vor mal cădea pre
cipitații. Vînț potrivit. Temperatura în 
creștere minimele vor fi cuprinse între 
minus 5. și plus 4 grade, Iar maximele în
tre plus 2 șl 12 grade, mal ridicată spre 
sfîrșitul Intervalului.

In București : Vremea în curs de ră
cire ușoară. Cerul mal mult acoperit la 
început apoi schimbător. Temporar la- 
poviță. vînt potrivit din est șl nord-est. 
Temperatura în scădere ușoară. Mini
mele vor fl cuprinse între minus 1 șl 
plus 2 grade Iar maximele între 2 șl 4 
grade.

gra.de
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TRAIAN SĂVULESCU înapoierea din R. P. Ungară a delegației 
Ministerului Forțelor Armate

(Urmare din pag. I-a)

Crat forțele luptei pentru întărirea 
regimului democrat-popular, pentru 
dezvoltarea agriculturii.

în fruntea Academiei R.P. Romî
ne, al cărei președinte a fost ani în
delungați, a adus o contribuție de 
seamă la dezvoltarea cercetărilor 
științifice din țara noastră, la orien
tarea acestora în lumina materialis
mului dialectic și la legarea cercetă
rilor de marile obiective ale con
strucției socialiste, de cerințele dez
voltării economiei și culturii. A fost 
rin .neobosit răspînditor al științei și 
culturii în masele largi populare.

Desfășurînd o largă activitate pe 
tărîm obștesc, Traian Săvulescu a

ACADEMIA
REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

MINISTERUL

militat pentru înfăptuirea politicii 
partidului de dezvoltare a prieteniei 
cu Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste, de promovare a cola
borării internaționale, de apărare a 
păcii.

Pentru meritele sale excepționale, 
a fost distins cu înaltul titlu de Erou 
al Muncii Socialiste, decorat cu or
dine și medalii ale Republicii Popu
lare Romîne.

Prin încetarea din viață a acade
micianului profesor doctor Traian 
Săvulescu, poporul nostru pierde un 
mare savant și profesor, un emi
nent militant pe tărîm obștesc și 
om de stat. Viața și activitatea 
lui constituie o pildă însuflețitoare 
de slujire devotată a intereselor po
porului, a cauzei socialismului.

CONSILIUL SUPERIOR 
AL AGRICULTURII

ÎNVAȚAMÎNTULUI

Vineri s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Budapesta, delegația 
Ministerului Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne, în frunte cu general 
de armată Leon tin Sălăjan, minis
trul forțelor armate, care la invita
ția ministrului apărării naționale al 
R.P. Ungare, general colonel Lajos 
Czinege, a făcut o vizită în țara 
prietenă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășul Ștefan Voitec, de adjuncții 
ministrului forțelor armate, de șeful 
Direcției superioare politice a ar
matei, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, de 
generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Jenö Kuti, amba
sadorul R.P. Ungare în R.P. Romînă, 
membri ai ambasadei și atașați mi

litari de pe lîngă unele misiuni di
plomatice.

★
La plecarea din Budapesta a de

legației militare romîne, pe aero
portul Ferihegy, se aflau : La
jos Fehér, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de miniș
tri, general-colonel Lajos Czinege, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., Tninistrul apă
rării naționale, Janos Papp, ministrul 
afacerilor interne, și alte persoane 
oficiale, generali și ofițeri superiori 
ai armatei populare ungare. Au fost, 
de asemenea, prezenți Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul R.P. Romîne la 
Budapesta, și alți membri ai amba
sadei R.P. Romîne, atașați militari 
acreditați la Budapesta.

General de armată Leontin Sălăjan 
și general-colonel Lajos Czinege au 
rostit cuvîntări. (Agerpres)

Constituirea comisiei pentru organizarea funeraliilor
Pentru organizarea funeraliilor rășii : Ilie Murgulescu. președinte, 

acad. Traian Săvulescu a fost consti- Ștefan Bălan. Athanase Joja, Nico- 
tuită o comisie alcătuită din tova- lae Giosan, Emil Pop.

De la comisia pentru organizarea funeraliilor
Comisia pentru organizarea fune

raliilor acad. Traian Săvulescu co
munică :

Pentru ca cetățenii să-și poată lua 
rămas bun de la acad. Traian Săvu
lescu, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al defunctului va fi depus la Ate
neul Republicii Populare Romîne.

Publicul va avea acces șîmbătă 30 
martie a.c. între orele 15—19 și du
minică între orele 9—11.

Cortegiul funebru va porni de la 
Ateneul R. P. Romîne duminică ore
le 11,00. iar înhumarea va avea loc 
la cimitirul Belu.

Mina Dîlja din Valea Jiului. Pe măsurâ ce minerii înaintează în ga
leria principală, electricienii din echipa condusă do Filimon Popa lu
crează la Instalațiile de iluminat și la celo de alimentare a locomotivelor 
electrice care vor scoate „la zi" vagonctele cu cărbune.

(Foto : Agerpres)

Sporesc economiile colectiviștilor 
depuse la C. E. C.

în prezent, la G.A.C. Vad, raionul 
Făgăraș, din totalul de 371 colecti
viști, 236 sînt depunători la C.E.C. 
iar economiile lor depuse pe librete 
și obligațiuni C.E.C. se ridică la 
330 000 lei.

Colectiviștii din gospodăriile agri
cole colective existente în raionul 
Sînnicolau Mare au depus la C.E.C., 
numai în cîteva luni, peste 10 mili
oane lei. De asemenea, majoritatea 
colectiviștilor din comunele Măxi- 
neni, raionul Brăila, Comana, raio
nul Negru Vodă, și altele, își păs
trează économiile la C.E.C.

Informații
9 în sălile muzeului de artă din Cluj 

a fost deschisă expoziția „Pictura înainte 
de 1860”, organizată sub auspiciile Co
misiei nationale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. Expoziția este cercetată cu 
deosebit interes de numeroși vizitatori.

O în orașul Constanta a fost deschisă 
o expoziție a micilor tehnicieni — pio
nieri și școlari — organizată de Casa 
pionierilor din localitate.

O La tragerea Loto-central din 29 mar
tie a.c. au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

16, 43, 42, 53, 30, 1, 7, 20, 58, 14.
Premiul special A : 1, 53, 14. Premiul 

special B : 30, 58, 7. Premiul special C : 
16, 20, 43,

Fond de premii : 721 726 lei.

La Capetown e
(Urmare din pag. IlI-a)

Impresionat de tenacitatea adversaru
lui, ia — pe propriul său risc, fără a 
mai înlreba Ministerul Afacerilor Inter
ne — următoarea holărîre : de aci îna
inte, în parlëa de apus a provinciei se 
desființează controlul pașapoartelor.

Pretoria află dintr-o telegramă despre 
concesia făcută de Terreblanche. Eras
mus, ministrul jusfi|iei, spumegă de fu
rie. Consiliul de Miniștri, convocat dé 
urgenjă și pus în fata faptului împli
nit, este în derula. Miniștrii presimt că 
această concesie ar putea sä îhserfirlë 
începutul sfîrșitulU! pênttù Apartheid. 
Dar măsura luată nu poale fi âhulală 
pur și simplu, iar Terreblanche demis, 
cum opinează majoritatea membrilor 
guvernului. Un asertieriea pas ar agra
va și mai mull sifUatia extrem de în
cordată din țară și ar avea urriiări din 
din cele niai hëprëVâzUte, cu caracter 
revoluționar. Preldria ia deci hofărîrea 
să manevreze și, pînă Uha alta, apro
bă dispbzi|ia dală de Terreblanche.

Abia îh a 9-a zi a marii răscoale îm
potriva pașapoartelor guvërhul are 
curajul să dea riposla notărîloare. Abia 
în a 9-a zi, guvernul se sitrife destu1 
da tare penfrü a riposta în mod ne
cruțător. Decretîhd în primul rîncf Sta
rea de asediu; gUVernul interzice or
ganizațiile politica de friasă ale africa
nilor. Pe întreg teritoriul Uniunii Sud- 
Africane se suspendă toate drepturile 
civile. Nu mai există inviolabilitatea 
persoanei. Și ca urmare imediată, 
la orele 2 după miezul nopții din 30 
martie 1960, pesta o mie opt sute de 
democrați și militant) pentru pace din 
Capetown, cei mai mul|i africani, sînl 
ridicați din casele lor de o întreagă 
armată de polițiști — și arestați.

îndată ca dezmoșteniții soarfel din 
Canga și Nyanga află de evenimentele

de peste noapte din ghetto, ss în
dreaptă din nou spre oraș, formînd o 
coloană lungă de peste o milă engle
zească, cu cite 20 de oameni pe fie
care rînd. Silit treizeci de mii, ba poa
te și mai mulfi, și de astădătă rliërg 
de-a dreptul spre clădirile administra
tive de pe Caledon-Square.

La auzul pașilor celor treizeci de 
mii, negustorii din cartierul central, în
groziți, trag obloanele de metal de la 
ușile și vitrinele magazinelor. în fața 
clădirii parlamentului și în jurul capi
talei, trec duduind tancuri grêle și 
rhărșăluiesc batalioane. Sule de euro
peni, cuprinși de panică, se năpustesc 
in mașini, părăsesc orașul.

Dar cei treizeci de mii nu intențio
nează să recurgă la forjă. încă nu, 
deocamdată ! Ei vor, pur și simplu, să 
expună în fața autorităților; prin güra 
fîhărUlui lor cbhd'Ucăi'or Philippe Kgö- 
Sătiă; trei revendicări. Îhtît; să se pună 
capăt, sâmavoiniciildr poliției ; doi, să 
fie eliberați cei o mie opt sute de a- 
restați din hbàpfêà precedentă și, Jțâis 
să stea de vorbă cu ministrul justiției.

Colonelul Terreblanche îl primește 
de îndătă pë Philippe Kgosana și pe 
cei opt tovarăși ai săi; ț’oale că îh ul- 
lifria clipă autoritățile și-au ciat seama 
că joacă totul pe o carte. După două 
Ore, cel 9 delegafi aduc la cunoștința 
celor ce-i așteaptă în stradă, de sus. 
de pe capota unui automobil, urmă
toarele : politia și-a dat cuvîntul de 
onoare că nu va mai brutaliza și ur
mări pe africani ; cererea de eliberare 
a arestafilor a fost întîmpinată cu mul
tă bunăvoință ; dorința lui Philippe 
Kgosana de a se înlîlni cu ministrul 
justiției, Erasmus, a fost transmisă mai 
departe. Colonelul Terreblanche îl aș
teaptă pe Kgosana chiar astăzi; la o- 
rele 16, în clădirea da pe Caledon- 
Squara pentru a continua tratativele.

Ședința de lucru lărgită 
a Consiliului cinematografiei
In ziua de 29 martie a avut loc 

o ședință de lucru lărgită a Consi
liului cinematografiei din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă.

La ședință au participat membrii 
Consiliului cinematografiei, creatori 
de film, scriitori, reprezentanți ai 
uniunilor de creații și ai unor or
ganizații obștești.

Președintele Consiliului cinemato
grafiei, Mi'hnea Gheorghiu, a prezen
tat un referat cu privire la producția 
de filme artistice din 1962 și planul 
tematic pe anul în curs și de perspec

tivă. Referatul a fost, urmat de 
discuții la care au participat re
gizori de film, scriitori, scenariști, 
operatori, actori, critici de artă, com
pozitori, activiști pe tărîm obștesc.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășa Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Ședința lărgită a Consiliului cine
matografiei a adoptat apoi un plan 
de măsuri cu privire la producția de 
filme artistice.

(Agerpres)

SESIUNEA COMISIEI DE COLABORARE 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ 
ROMiNO-VIETNAMEZĂ

In luna martie 1963 a avut loc la 
București cea de-a IV-a sesiune a 
Comisiei de colaborare tehnico-știin- 
țifică între R. P. Romînă și R. D. 
Vietnam.

în sesiune s-a examinat îndepli
nirea hotărîrilor adoptate anterior 
de comisie și s-au luat noi hotărîri 
în vederea dezvoltării și intensifi
cării în continuare a colaborării teh- 
nico-științifice între cele două țări.

în conformitate cu Protocolul sem
nat, R. P. Romînă va acorda ajutor 
tehnico-științific R. D. Vietnam în 
probleme din industria chimico-far- 
maceutică, industria ușoară, indus
tria lemnului și altele.

R. D. Vietnam va acorda ajutor 
tehnico-științific R. P. Romîne în 
probleme privind comportarea mași
nilor și instalațiilor electrice în cli
mat tropical, cultura plantelor far
maceutice și altele.

Sesiunea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și deplină în
țelegere reciprocă.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de Anton Constantines- 
cu, membru în Comitetul pentru 
Tehnica Nouă de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri, iar din partea vietna
meză de Hoang-Van-Diem, ministru 
adjunct al comerțului exterior.

La semnare a participat Dinh- 
Van-Duc, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. D. Vietnam.

(Agerpres)

La a 4La aniversare 
a întemeierii 

P. C. din Brazilia

Vești din țările socialiste

Noi iiraii aie metroului din Moscova
La Moscova se des

fășoară în prezent lu
crările de construcție 
a altor două sectoare 
ale metroului. Aceste 
sectoare, lungi de 6,5 
și 14 hm, vor face le
gătura între centrul 
orașului și noile car
tiere de locuințe din 
nord-estul șt sud-ves- 
tul capitalei sovietice.

Planul septenal pre
vede construirea cî- 
torva linii noi. care 
vor constitui o pre
lungire a arterelor e- 
xistente. Cea mai ma
re dintre acestea, în 
lungime de 13 km, va 
face legătura între 
centrul orașului și 
partea de nord-est.

unde se construiește 
un mare cartier de 
locuit.

După ce vor fi date 
in exploatare noile 
artere, lungimea to
tală a liniilor metrou
lui din Moscova va fi 
de peste 150 km, iar 
numărul stațiilor va 
crește pînă la 87.

împăduriri de primăvară
In R. P. Chineză 

împăduririle de pri
măvară sînt în plină 
desfășurare. în pro
vinciile din sudul flu
viului Ianțzî au fost 
create zone forestiere 
noi, cu o suprafață de

la 600 pînă la cîteva 
mii de hectare. In 
provinciile Tziansi, 
Hunan și Cețzian, un
de solul este deosebit 
de favorabil acestor 
plantații, au fost să
diți numeroși arbuști

de ceai. Palmieri cu 
bogat conținut de ulei, 
care în trecut nu 
creșteau decît pe insu
la Hainan, au fost 
plantați acum în lun- 
nan, Fuțzien și în alte 
regiuni subtropicale.

La studiourile de fiime din Budapesta
Pînă la sfîrșitul a- 

nului. studiourile de 
filme din Budapesta 
vor turna 90 de filme 
de scurt metraj de 
știință popularizfită si 
filme-reportaj, pre
cum și 104 jurnale de 
actualități.

Vor fi realizate fil
me documentare des
pre peisajul Pustei 
Hortobagy și a mun
ților Tatra, despre 
viafa plantelor, despre 
unele probleme de as
tronomie, despre isto

ria dansului și despre 
dezvoltarea motoarelor 
de avion.

După romanul ..Cu
cerirea Ungariei" de 
Bela Illes, va fi reali
zat un film în trei 
părți pentru televi
ziune.

Cercetări asupra florei și faunei Mării Negre

La Consiliul de Stat al R.P. Ro
mîne a avut loc vineri la amiază 
solemnitatea înmînării unor ordine 
și titluri.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigorè Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Constanța 
Crăciun, Voinea Marinescu, Ștefan 
Bălan, miniștri și alți reprezentanți 
ai unor ministere și instituții cen
trale.

Pentru activitatea îndelungată în 
mișcarea muncitorească și mérité în 
opera de construire a socialismului, 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani a 

; fost conferit „Ordinul Muncii” cl. I 
i tovarășilor Anton Tatu Jianu, Anton 
; Moisescu și Nichifor Stère. Pentru 

merite în opera de construire a so
cialismului, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani, s-a înmînat „Ordinul 
Muncii“ cl. I tbv. Mihail Pétri?

Pentru activitate rodnică desfă
șurată în domeniul dezvoltării arte
lor plastice din țara noastră, a fost 
înmînat „Ordinul Muncii” cl. I sculp
torilor Cornel Medrea, cu prilejul 
împlinirii a 75 dé ani, Ion Irimescu, 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani, și 
Vida Geza, cu prilejul împlihirii a 
50 de ani. Pentru merite deosebite 
în domeniul creației literare, cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani, a fost 
conferit „Ordinul Muncii” cl. I dra
maturgului Tudor Mușatescu.

A fost conferit ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne” cl. a II-a 
tovarășilor Mircea Biji șl Radu Mă- 
nescu pentru merite în opera de 
construire a socialismului cu prile
jul împlinirii a 50 de ani.

Au mai fost înmînate „Ordinul 
Muncii“ cl. a Il-a și a IlI-a și ordi
nul „Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ cl. a V-a unor activiști de stat, 
cadre universitare, oameni de cul
tură, cercetători în domeniul infra- 
microbiologiei, proiectanți și tehni
cieni din sectorul cinematografiei.

A fost conferit titlul de „Maestru 
emerit al artei din R.P. Romînă” di
rijorului Antonin Ciolan, pentru ac
tivitate îndelungată și merite deo
sebite în domeniul muzicii și al în- 
vățămîntului superior artistic, cu 
prilejul împlinirii a 80 de ani de 
viață și 60 de ani de activitate ar
tistică.

S-au înmînat de asemenea titlul 
de „Profesor emerit ai R.P. Romîne”

iniște...
Cei treizeci de mii iau de-a bună 

toi ce li se spune și se întorc fericiți 
acasă, convinși, în naivitatea lor, că 
felul principal a fost atins, ca au re
purtai victoria hofărîtoare. în ghetto, 
evenimentul este sărbătorit cu fiiUzică 
și dans. Iar Philippe Kgosana, încte- 
zîndu-se în cuVîniul „ofițerului alb", 
se prezintă la Terreblanche. Dar nu a- 
pucă să ajungă la masa tratativelor, ci 
în femnifă. La aceeași oră, în jurul lo
calităților Langa și Nyanga, răsar ca 
din pămînt, cu o Iuțeală fulgerătoare, 
cordoane de fier și o)e! ; au fosf mo
bilizate infanteria marină, unitățile de 
uscat și puternice detașamente de po
liție; Capcana s-a închis, trădarea fu
sese săvîrșifă.

Concomitent încëp raziile. In fiecare 
noapte, copoii albi răvășesc gheffo-ul, 
caută din casă în casă „arme și insti
gatori".

...Teroarea albilor n-a slăbit din in- 
'ensiiafe pînă la 7 aprilie. Răscoala se 
‘ermlnase definitiv cu CÎteVa zile îhain- 
le. Parle, pentru că africanii îți epui
zaseră pînă la ulfimu1 penny fhijlöacele 
bănești, în parte — pentru că îi cuprin
sese disperarea.

Cîfva timp după aceea, ministrul a- 
tacerilor Interne a anunțai parlamentul 
că în perioada 31 martie—7 aprilie 
,politia s-a comporta* oarecum brutal 
cu cîțiva „instigatori ai rebeliunii". Cu 
această declarație, discuțiile în legă
tură cu cele înlîmplale s-au încheiat.

Dar de ambele părfi ale baricadei 
încep în taină pregătiri p'ehfru altă 
ciocnire.

Deocamdată, la Capetown e liniște. 
,,Cape Argus“ a cofnunicăt zilélé a- 
cesfea că economia provinciei s-a re
dresat simțitor după „evenimentele din 
martie" și că în curînd dividendele 
vor atinge media normală.

Oare pentru cît timp ?...

și titlul de „Medic emerit al R. P. 
Romîne” acordate de Consiliul de 
Stat unor oameni de știință și cadre 
didactice prin decrete apărute ante
rior în presă.

Cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la apariția primului număr ilegal 
al ziarului „Romînia Liberă” au fost 
înmînate unor tovarăși „Ordinul’ 
Muncii” cl. a IlI-a și ordinul „Steaua 
R.P. Romîne“ cl. a V-a.

Pentru activitate îndelungată ar
tistică și organizatorică, pentru suc
cesele remarcabile obținute în țară 
și peste hotare în popularizarea mu
zicii și dansului folcloric romînesc, 
precum și pentru contribuția adusă 
la realizarea înaltei calități artistice 
a spectacolului prezentat de Ansam
blul folcloric „Rapsodia Romînă” în 
turneul întreprins în S.U.A. în anul 
1962 s-a conferit titlul de „Artist al 
poporului din Republica Populară 
Romînă” dirijorului Ionel Budișteă- 
nu și titlul de „Artist emerit al Re
publicii Populare Romîne” tovarăși
lor Nicolae Băluță, Luca Damian și 
Ioan Ilie și „Ordinuj Muncii” cl. a 
II-a, a IlI-a și Ordinul „Steauh R.P. 
Romîne“ cl. a IlI-a și a IV-a unor 
membri ai ansamblului.

A fost înmînat „Ordinul Muncii” 
el. a IlI-a unor sportivi fruntași 
pentru victoriile obținute în anul 
1962 pe plan internațional în între
cerile de rugbi și sporturi nautice.

După înmînarea înaltelor distinc
ții, tovarășul Ștefan Voitec, în nu
mele C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat, al guvernului și în numele 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej personal, a felicitat călduros pe 
cei decorați, urîndu-le noi succese 
în activitatea lor viitoare.

In numele celor decorați au mul
țumit tovarășii Anton Moisescu, 
prof. dr. Marin Voiculescu, dr. Radu 
Portocală și Petre Nastovici.

(Agerpres)

RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). 
— Partidul Comunist.din Brazilia a 
sărbătorit împlinirea a 41 de ani de 
la întemeierea sa. Cu acest prilej, la 
sediul Asociației braziliene a presei 
a avut loc o adunare festivă.

în expunerea cu privire la calea
■ parcursă de partidul comuniștilor 
brazilieni. Luiș Carlos Prestes, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Brazilia, a spus :

Istoria partidului nostru este indi
solubil legată de istoria poporului 
nostru, de lupta pentru eliberarea sa 
politică deplină, pentru independen-

■ ța economică, pentru unitatea tuturor 
forțelor democratice ale țării, pentru 
pace. în momentul de față una din 
sarcinile principale ale comuniștilor 
brazilieni este de a obține legaliza
rea deplină a partidului.

Prestes a consacrat o parte consi
derabilă din raportul său succeselor 
dobîndite de țările socialiste. Nu în
tâmplător. a sbus el. succesele con
strucției socialiste în aceste țări țin 
pasul cu cele mai noi realizări ale 
științei si tehnicii ,moderne, lucru 
dovedit în modul cel mai grăitor de 
faptele eroice săvîrșite de poporul 
sovietic în explorarea Cosmosului

Prestes a exprimat sentimentele de 
caldă solidaritate ale poporului bra
zilian cu poporul cuban.

în încheierea raportului său, el a 
chemat la strîngerea continuă a rîn- 
durilor partidului, la unirea tuturor 
forțelor progresiste și democratice 
din Brazilia.

Cresc rîndurile P. C. Italian

ROMA 29 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor ziarului „Unita”, în pri
mele luni ale anului acesta în Par
tidul Comunist Italian au intrat 
62 500 noi membri. în aceeași pe
rioadă în rîndurile Federației tine
retului comunist din Italia au intrat 
30 000 de noi membri.

Institutul de cerce
tări științifice în do
meniul pisciculturii si 
a pescuitului din Var
na efectuează cerce
tări asupra florei și 
faunei din apele Mă

rii Negre. Colaborato
rii științifici au la 
dispoziția lor nava „9 
Septembrie“ dotată 
cu hidrolocatori. Cer
cetările întreprinse de 
colectivul Institutului

cu privire la flora si 
fauna Mării Negre au 
dus la descoperirea u- 
nor specii de animale 
noi, necunoscute pînă 
în prezent.

Aparat electronic pentru detectarea fisurilor 
la conducte subterane

întreprinderea „Teh
nica oscilațiilor și a- 
custica“ din Dresda a 
produs prima serie de 
aparate electronice 
pentru detectarea fi
surilor la conducte. 
Cu aceste aparate, ca
re funcționează pe 
bază de transist.ori si

sînt portabile, se poa
te stabili poziția e- 
xactă a defectelor din 
rețeaua conductelor 
de apă. Fără anexe, 
noul aparat are o 
greutate de 2 kg La 
detectarea defectelor 
conductelor de apă 
subterane aparatul

produce în căștile pu
se la-ureche anumite 
sunete si determină 
locul exact al defec
tului. astfel îneît să
păturile pentru lucră
rile de reparații not fi 
făcute de l.a început 
în punctul necesar.

Congresul al XII-!ea al P.C. din Argentina
BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 

Congresul al XlI-lea al P.C. din Ar
gentina s-a desfășurat sub lozinca 
„Pentru acțiuni ale maselor îndrep
tate spre cucerirea puterii".

Congresul a discutat raportul po
litic al C.C. al P.C. din Argentina, 
rapoartele „Cu privire la întărirea 
organizațiilor de parlid în legătură 
cu intensificarea acțiunilor maselor 
populare". „Cu privire la modifica
rea statutului partidului"; ..Cu pri
vire la importanța învățămîntului 
marxist-leninist pentru membrii de 
partid și pentru mase“.

Delegații la congres au aprobat în 
unanimitate raportul politic al C.C. 
al P.C. din Argentina. în raport sînt 
confirmate concluziile plenarei lărgi
te a C.C. al P.C. din Argentina, care 
a avut loc în iulie 1962, cu privire 
la o cotitură a oamenilor muncii și 
maselor populare din Argentina spre 
stînga și la necesitatea organizării 
practice a acțiunilor maselor într-uri 
front unic democrat, antioligarhic și 
antiimperialist, pentru cucerirea pu
terii și instaurarea unui guvern de 
tip nou, cu adevărat democrat și 
popular, care să înfăptuiască elibe-

rarea națională și socială a poporu
lui argentinean.

în raportul politic se subliniază 
sprijinul neabătut față de politica 
consecventă o'e pac? dusă de U R.S.S. 
și de celelalte țări-socialiste.

Congr'esul s-a pronunțat pentru 
încetarea polemicii intre partide, 
spre a se crea condiții mai favora
bile în vederea organizării unéi 
consfătuiri a tuturor partidelor co
muniste și muncitorești, care ar în
tări unitatea mișcării comuniste in
ternaționale pe baza principiilor 
marxist-ieniniste.

Congresul a adoptat noul program 
al partidului, modificările în statu
tul partidului, rezoluția politică și o 
serie <ie rezoluții în legătură cu di
verse probleme de activitate a parti
dului.

Congresul a ales noua componență 
a C.C. al PC. din Argentina. Pe 
baza noului statut, președinte al 
partid'ului a fost ales Victorio Co- 
dovilla.

A fost ales Comitetul executiv al
cătuit din 9 membri.

Congresul a adresat mesaje de 
salut partidelor frățești.

„Bărboiul ned.eclarat"
— Aspecte ale situației din Vietnamul de Sud —

De la începutul acestui an, trupele diemiste, sprijinite de militarii 
americani, au suferit cîteva înfrîngeri serioase — dintre care cea mai 
recentă este cea de la Ap Bac — în repetatele „ofensive“ dezlănțuite 
împotriva forțelor patriotice sud-vietnameze. Presa internațională în
fățișează diferite aspecte ale „războiului nedeclarat" care se desfă
șoară în junglă sau în apropierea așezărilor. Iată, mai întîi, relatări 
din ziarul american „ST. LOUIS POST DISPATCH“.

MECANISMUL IjlEPRESIUNILOR

„In războiul înverșunat din Viet
nam — scrie ziarul — sînt efectuate 
adeseori opfeiații de desant împotri
va detașamentelor de partizani ale 
Vietcöngülui (forțele patriotice reu
nite în Frontul de eliberare—n.r.). In
fanteriștii diemiști se adună pe 
cîte un teren de aterizare și urcă în 
elicoptere de tip „N-21" înzestrate cu 
pliciți și hiitfalîori ătheric'ăni. Adese 
ori, deasupra hOilor elicoptere tfiili- 
tare zbodră bombardiere americane 
qata să pună în fuhoțiuhe hiitrăliere 
grêlé, racheté și napalm deîndăiă 
ce partizanii și-au ridicat capul 
Cu o viteză de 100 de mile pe 
oră, aceasta forță dé șoc zboa 
ră deastipra junglelor și cîmpu- 
rilor cu orez aproape atin'qînd vîr 
furile copafcil'or și sU'p’râfațd àbéi, lă 
sînd Ostiei inamicului d’e pe păftiîh' 
doar cîteva secunde d'erilrù à se 
hotărî să deschidă focul. In anumite 
locuri, elicopterele aterizează Dentru 
scurt timp și sud-vietriamezii, după 
ce coboară din ele, se camuflează și 
încep urmărirea pttrtizanllOr. Ope
rația se poate termină 'cu uciderèo 
sau capturarea unui partizan al 
Vielcotlquliii, d'rir se poate întî'mpla 
Cg inamicul să nu fie descoperit 
sau ca urmăritorii să suporte salvele 
acestuia. Cînd totul s-a terminat 
vietnamezii recheamă elicopterele 
prin radio. Elicopterele se întorc, 
trupele zboară la 0 bază relativ si
gură și se pregătesc pentru un vii
tor raid împotriva partizanilor.

Un gard din bambus cu vîrfurile 
ascuțite, o barieră din cactus otră
vitor, pază înarmată la porți — așa

arată un sat strategic. instrument 
și simbol al războiului împotriva 
detașamentelor de partizani din 
Vietnamul de sud. în aceste sate, ță
ranii sînt izolați de acești par
tizani, care s-au ridicat împotri
va gUverinilui diettiist, sprijinit de 
americani. înăuntrul satului poliția îi 
urmărește îndeaproape pe țărani, 
pentru ca aceștia să nu ajute Viet- 
congul cu hrană, îmbrăcăminte și 
'orță umană.

O pază specială oprește trecăto
rii, îi dezbracă și îi perchezitionea- 
;ă pentru a le confisca hrana și îm
brăcămintea care ar putea să cadă 
in mîinile partizanilor, instruit! de a 
■nericăni, soldațif diemiști sînt qata 
să răspundă la ăpeliil transmis 
orin radio, cînd partizanii atd'c'ă 
vreun sat. Bombardierele și elicop 
'erele americane patrulează in înăl 
time lirrriărihdu-i pe partizani Avioa 
nele americane împrăștie pe painin' 
substanțe lichide otrăvitoare pehlrii 
1 diälrüqe c'üllürile, cärfe oleră *nä 
’’l'cUlui hrărt'ă și adăpost”.

CAUZELE EȘECULUI

Ziarul parizian .COMBAT“ se o 
■:upă de aspectele politice ale situa 
’iei difl Viétriarhi-ii de sud. Aüiörü! 
arlicöltriüi intitulai ..Războiul din 
Vietttam — o drdiiiă büttn cunoscu
tă", Mai Hunq Thanh, subliniază că 
..știrile ce sosesc demönslieazä în 
mod elocvent că lüpta armată dusă 
de S.U.A. și forțele guvernamentale 
sud-vietnameze împotriva Vietcon- 
gului a âuns o fază critică...“

Recunoscînd că „sînt mal mult 
do 7 ani de cînd americanii s-au

străduit, cu o mare grabă, să ocupe 
locul francezilor în Indochina", zia
rul pune întrebarea : „De unde pro
vine eșecul răsunător după atîția 
ani ?".

„A explica, sau pur și simplu a 
arăta care sînt cauzele eșecului a- 
mericanilor în Vietnamul de sud — 
scrie „Combat" — te duce în mod 
fatal să vorbești despre drama pe 
care o trăiește această tară diviza
tă... Statelß Unite sînt condamnate 
să-și vadă străduințele irosindu-se 
în lupta crîncenă pe care o duc 
împotriva comunismului, deoarece 
concepția lor meschină anticomunis
tă le provoacă o orbire psiholoqică 
și chiar politică... Ele nu văd, sau 
refuză să vadă, în acest conflict Im
portanta esențială a problemelor 
sociale locale la fel cum șl france
zii au riëglijal îh rezolvarea proble
mei indochineze importanta naționa
lismului (autonil are în vedere nă
zuința spre Independentă națională 
— n.r.) a popoarelor fndochinei“.

Fără îndoială, eroarea pe care au 
săvîrșlt-o S.U.A. și dcoliții lor sud- 
vietnaniézi a fost aceea de a de-, 
ntifrii în bloc fără nici ö dislirctié 
Vietcbrig" pe toți cej care, îh a- 

-ödstö tară, nu sînt de Partea lor. 
după formula bine cunoscu’ă : cine 
nu-i cir mine e împotriva mea. ferod- 
re psiholoqică be care „Frohtul na
tional de eliberare" o folosește 
în mod eficace în favoarea cauzei 
sale. „Vietcongul“ a putut astfel, 
datorită politicii guvernanților 6ud- 
vietnamezi și siăpînilor lor. să 
atragă în rîndurile sale nenumă- 
rații răzvrătiți nemulțumiți, victime 
ale samavolniciilor reqimulul oliqar- 
hic actual, victime ale violentelor ce 
însoțesc „operațiile de curățire“, vic
time ale bombelor și napalmului... 
Cu fiecare casă incendiată sau dis
trusă de bombe, cu fiecare lan de 
orez ars de napaliri „Vietcongul* își 
sporește efectivele de partizani.

A zdrobi răzvrătirea, a țărmul 
subversiunea comunistă (așa nii-

mește pre3a burgheză occidentală 
creșterea influenței Frontului natio
nal de eliberare — n.r ) în sudul 
Vietnamului prin fo-r|ă, prin violență 
extremă este o politică fără ieșire 
și care duce direct la un eșec total".

în articol se subliniază că oentru 
S.U.A. a încerca să oprească .ex
pansiunea comunislă'\ sprijinin- 
du-se prin forță pe un regim an
tipopular, nu poate decîf să provoa
ce rîsul și de asemenea să consti
tuie un sprijin considerabil oeniru 
creșterea influentei comuniștilor căci 
aceștia, scrie autorul, „și-au însusit 
revendicările légitimé exprimate de 
populație (lupta împotriva abuzuri
lor puterii oligarhice Instaurarea 
unui regim neutralist, apoi reunifi- 
carea tării).. Victoria finală revine 
nëqresit celor cate știu să obțină 
sprijinul populației. Există și o altă 
Ibgieă la fei de implacabilă ca si 
prima : nu se ooate niciodată pre
tinde că poți învinqe dacă nu a* o 
ideologie o forță morală la fel de 
mare ca cea care-f însuflețește oe 
adversari.. Cum se poale să nu se 
vadă ceea ce linsesfe armatei 
sud-vieffiàméze. în fată unui Inamic 
hotărît să învingă sau să moară ?

De unde provine llosa de comba
tivitate a soldatilor sud-vietnamezi ? 
Fără nici o îndoială ea provine din 
absenta regretabilă a unui ideal. 
Anticomunismul inoculat armate! și 
tineretului tării nu constituie în sine 
uri ideal

De unde combativitate, oricît de 
Infimă, cînd soldatul se vede silii să 
„curele“ pămînful natal, să incen
dieze suie de locuințe să tortureze, 
să masacreze, sacrificînd multe 
vieți nevinovate în căutarea unui 
„dușman“ ? Și făcînd această 
treabă însnăimîntătoare alături de 
soldați străini ! Ce justificare au ei 
în ochii poporului ? Statele Unite au 
săvîrsit o gravă eroare o stînqăcie 
dezastruoasă făcînd ca soldatii lor 
să participe în operațiile rn'T'are o 
greșeală de judecată care se adaugă 
la atîtea altele,..

Nimeni tn prezent nu tqnorează 
caracterul derizoriu al stupidei po
litici de violentă extremă pentru re
zolvarea conflictului armat care ră
vășește și îndoliază Vietnamul de 
sud".
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care a luat apoi cuvîntul, a dé-

tratativele de dezarmare
Geneva

oaspeți

O navă-

mun- 
navale

ar constitui un obstacol 
în calea celor ce plă-

s-a 
pre-

Reprezentantul R. P. Romîne 
referit la cele două propuneri 
zenfate conferinței de delegația Uniu
nii Sovietice, și anume : proiectul 
declarație cu privire la renunțarea

pirat a atacat cargoul „Baku"

GENEVA 29 (trimisul special A- 
igefpres, C. Benga, transmite) :

Ședința de vineri dimineață a Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, în care s-au discutat mă
surile colaterale menite să contri
buie la netezirea drumului spre un 
acord de dezarmare generală și to
tală și la destinderea încordării în

relațiile internaționale, a fost 
zidată de George Macovescu, 
jtfnct al ministrului afacerilor 
terne al R. P. Romîne, conducătorul 
delegației R. P. Romîne.

Primul a luat cuvîntul în calitate 
de conducător al delegației R. P. 
Romîne, George Macovescu.

Lucrările Congresului latino-american 
de solidaritate cu Cuba

de 
,. - - la 

folosirea teritoriilor străine pentru am
plasarea mijloacelor sfrafegice de trans
port al armelo1, nucleare și proiectul 
pactulu de neagresiune între stafeie 
membre ale Tratatului de la Varșovia 
și statele făcînd parte din pactul 
Atlanticului de nord.

In ceea ce privește prima propune
re, a spus delegatul romîn, aș vrea să 
sublin iez încă o dată că guvernul ro
mîn se pronunță pentru desființarea 
tuturor bazelor militare de pe teritorii
le străine și pentru retragerea tuturor 
forțelor armate aflate pe teritoriile altor 
țări. Este o măsură ce trebuie să facă 
parte din conținutul primei etape a 
procesului de dezarmare qenerală și 
totală.

Nu se poate ignora în nici un mo
ment că pericolul ce1 mai grav îl re
prezint mijloacele strategice pentru 
transportarea la țintă a armelor nucle
are, aflate pe aceste baze.

Nu poate fi, pe de altă parte, scă
pată dm vedere agravarea acestui pe
ricol în ul’imul timp, ca urmare a pla
nurilor privind crearea forțelor nucle
are multilatéral ale N.A.T.O.

Politica Statelor Unite și a celorlalte 
pufer' nudeare occidentale implică, de 
asemenea — a spus George Macoves
cu — primejdia 'ăspîndirii tot ma! largi 
a armelor nucleare. Țări care astăzi ar 
urma să aibă, după cum se afirmă, doar 
„acces“ la folosirea armei nucleare, 
mîine vor ajunge să dețină arme nu
cleare și mijloace strategice pentru du
cerea lor la țintă.

în același timp, a sublinia1 reprezen
tantul R. P. Romîne, existența bazelor 
militare pe teritorii străine este incom
patibilă cu ideea nediseminării armelor 
nucleare și cu aceea a creării de zone 
denuclearizale, idei a căror transpune
re în viață devine fot mai necesară.

Republica Populară Romînă este in
teresată în a se curma folosirea terito
riilor s*răine pentru staționarea mijloa
celor de ducere la țintă a armelor nu
cleare.

în consecință, sprijinim întru fotul 
măsurile preconizate în proiectul de 
declarație prezentat de delegația so
vietică.

Propunerea privind încheierea 
pact de 
cipante 
statele 
pactului 
stituie, 
nor relații

adoptarea ei 
pol itico-juridic 
nuiesc agresiunea, ar constitui un in
strument da luptă pentru îmbunăfăfirea 
situație' ex:stente astăzi în lume, un 
pas însemnat în direcția creării unor 
relații internationale în care pericolul 
de război să fie înlăturat.

Realizarea pactului de neagresiune 
ar promova dezarmarea generală și 
totală, ar facilita încheierea tratatului cu 
privire la încetarea experiențelor cu 
arme nucleare, ar favoriza adoptarea 
ahor măsuri colaterale, ar influenta 
pozitiv neqoc erile noastre aici.

După ce a combătut obiecțiile ridi
cate de delegații occidentali împotriva 
încheierii pactului de neagresiune, G. 
Macovescu a spus în încheiere :

Din d'scufarea temeinică de către 
Comitet a celor două documente su
puse de delegația sovietică, va reieși 
și mai clar adevărul că adoptînd mă
surile propuse, nu avem nimic de pier
dut, ci totul 
colaborări 
pe deplin.

de cîșfigaf. Ideea păcii și 
internaționale va fi slujită

k
luat cuvîntul StelleApoi au

(S.U.A.), Semion Țarapkin (UR.S.S.) 
și Godber (Anglia).

La 26 martie 7000 de șomeri ve- 
niți din toate colțurile Angliei au 
demonstrat la Londra în fața par
lamentului. în ciuda cordoanelor 
de polițiști, grupuri d© șomeri au 
reușit să forțeze grilajul și să in
tre în clădirea parlamentului. în 
urma ciocnirilor între poliție și 
manifestanți s-au înregistrat ră
niți. Au fost operate arestări.

bonn: Continua controversele
în cercurile conducătoare

NITEROI 29 (Agerpres). — Agen
ția Prensa Latina anunță că la 28 
martie în orașul Niteroi (statul Rio 
de Janeiro) s-a deschis Congresul 
latino-american de solidaritate cu 
Cuba, în prezența a peste 5 000 de 
persoane, printre care se aflau de
legați* din aproape toate țările la- 
tino-americane, sute de 
străini.

Sala Clubului sindicatului 
citorilor din transporturile 
din Niteroi, unde are loc congresul, 
era* plină pînă la refuz. Au venit 
numeroși muncitori, studenți,. țărani. 
Pretutindeni sînt afișate lozinci : 
„Cuba nu este singură „Pace pen
tru toți !”, „Trăiască solidaritatea 
popoarelor

Generalul Gonzaga, președintele 
Comitetului de organizare a congre
sului, a expus în cuvîntul de des
chidere istoricul acestui mare fo
rum. Reprezentanți din țările Ame- 
ricii Latine și din alte țări, a spus 
el, au străbătut mari distanțe pen
tru a se întruni aici și pentru a-și 
afirma solidaritatea cu Cuba. A- 
ceastă țară mică, dar liberă, care 
și-a luat cu curaj soarta în propriile' 
ei mîini, se bucură de simpatia tu
turor oamenilor de bună-credință. 
Cuba este invincibilă. Cuba va ră- 
mîne un teritoriu liber al Americii !

Roberto Volpi, delegatul Argenti-

nei, care a luat apoi cuvîntul, a de
clarat'că poporul țării sale ^sprijină 
în întregime revoluția cubană. „Cuba 
'lui Jose Marti și Fidel Castro va în
vinge în lupta sa pentru construirea 
unei vieți mai bune” — a spus el.

Roberto Klein, în numele delega
ției chiliene, a exprimat convinge
rea forțelor progresiste din Chile că 
„nici un obstacol nu va putea stă
vili, avîntul mișcării de eliberare na
țională ' promovat de revoluția cu- 
bană”.

Ramon Danzos (Mexic), Isabelle 
Blume, reprezentanta Consiliului 
mondial al păcii, poetul paraguayar 
Elvio Romero, Luis de la Puent 
(Peru), Francisco Posadas (Colum
bia) și reprezentantul studenților ve- 
nezueleni, Victor Ochoa, au adus sa
lutul lor Congresului.

Au vorbit apoi trei delegați bra
zilieni, printre care Francisco Juliao, 
deputat și conducător al Ligii țăra
nilor, care a subliniat identitatea 
scopurilor luptei popoarelor din Bra
zilia și Cuba.

La 29 martie a avut loc o nouă șe
dință a Congresului. Pe ordinea de 
zi figurează următoarele probleme : 
Autodeterminarea și neintervenția ; 
solidaritatea cu poporul cuban ; a- 
părarea libertății popoarelor latino- 
americane; suveranitatea și elibera
rea națională.

FRANTA : Puternice acțiuni în sprijinul 
minerilor greviști

PARIS 29. — Corespondentul A- 
gerpres transmite :

Greva minerilor francezi se desfă
șoară în aceeași unanimitate și uni
tate de acțiune ca Ia începutul său. 
în întreprinderile de gaz și electri
citate continuă grevele turnante și 
greveie-surpriză. Greve de scurtă 
durată au avut Ioc în cursul zilei de 
vineri la căile ferate și în transpor
tul urban din Paris, unde 49 de linii 
de autobuze 
activitatea.

Greva de 
riștilor din 
fost totală.

într-o declarație dată publicității 
după ședința Biroului Politic al Par
tidului Comunist Francez, se arată că

și-au întrerupt complet

joi de 24 de ore a zia- 
orașele de provincie a

unui 
neagresiune între statele parti

ta Tratatul de la Varșovia și 
făcînd parte din organizația 

Atlanticului de nord nu con-
piin ea însăși, o reflectare a u- 

internaționale ideale. însă,

BONN 29 (Agerpres). — în cercu
rile conducătoare de la Bonn a 
izbucnit o nouă controversă în urma 
discutării în „parlamentul european” 
a consecințelor pe care le prezintă 
pentru Piața comună respingerea 
cererii de adeziune formulate de gu
vernul englez.

Raportul prezentat în „parlamen
tul” întrunit la Strasburg de către 
W. Hallstein (R.F.G.), președintele 
Comisiei Pieței comune, a reflectat 
tendința anumitor grupuri monopo
liste vest-germane spre lărgirea co
merțului cu Anglia și cu celelalte 
state ale „Asociației europene a libe
rului schimb”, pentru ameliorarea 
deficitului înregistrat în balanța de 
plăți vest-germană. Contrar declara
țiilor frecvente de preamărire a a- 
lianței dintre R.F.G. și Franța, fă
cute de cancelarul Adenauer, W. 
Hallstein „a criticat — după expre
sia agenției D.P.A. — tratatul de 
colaborare franco-vest-german”. Pre
ședintele Pieței comune a lăsat să 
se înțeleagă că aplicarea tratatului 
franco-vest-german ar putea „dău
na” funcționării acestui bloc comer-

cial, sau, mai precis, intereselor anu
mitor grupări din cadrul său.

După cum relatează agenția D.P.A., 
„cercurile din apropierea guvernu
lui de la Bonn s-au arătat surprinse 
de recentele declarații ale președin
telui Comisiei Pieței comune și au 
afirmat că poziția adoptată de aces
ta cuprinde greșeli mari... Cancela
rul Adenauer, care se află în vacan
ță la Cadenabbia, și-a exprimat și 
el nemulțumirea în legătură cu cu- 
vîntarea rostită de Hallstein la 
Strasburg”.

Se știe că o dispută în legătură cu 
aceeași temă a opus pe vicecance
larul și ministrul economiei, Erhard, 
cancelarului Adenauer care l-a acu
zat pe principalul său colaborator 
ca „necalificat” să-i succeadă în 
fruntea guvernului vest-german cînd 
se va retrage în toamna acestui an.

în lumina acestei situații, cercu
rile din preajma lui Adenauer se 
tem, potrivit agenției D.P.A.. „de e- 
ventnale consecințe nefavorabile ale 
cuvîntării Iui Hallstein asupra rati
ficării tratatului de colaborare fran- 
co-vest-german” în Bundestag.

Norvegia și actualele discuții
din cadrul N. A T. O.

SSptămîna trecută, o delegație 
guvernamentală alcătuită din minis
trul de externe. Lange, și ministrul 
de război, Harlem, a întreprins o 
vizită la Washington pentru a dis
cuta cu oficialitățile americane unele 
probleme legate de înarmarea Nor
vegiei, în cadrul diferitelor proiecte 
care șe discută în prezent în N.A.T.O. 
Delegația s-a întîlnit cu președin
tele S.U.A. Kennedy, cu secretarul 
de stat. Rusk, și cu ministrul de 
război, McNamarra.

Pentru a înțelege care a fost punc
tul de pornire al acestor tratative, 
să amintim că Norvegia — țară 
membră a N.A.T.O. — deși și-a a- 
daptat în genere armamentul la ce
rințele S.U.A., n-a admis pînă în pre
zent stabilirea de baze atomice pe 
teritoiriul ei, în ciuda presiunilor 
exercitate de cercurile conducătoa
re americane. Acesta a fost un im
portant rezultat al luptei maselor, 
care și-au manifestat în cele mai 

năzuința de a nu 
într-o „bază

vor să facă parte dintr-o forță ato
mică integrată, eă facă acest lucru*.

Problema a fost discutată și în- 
tr-un editorial al principalului ziar 
social-democrat, „Arbeiderbladet“, 
considerat ca oficios al guvernului. 
Editorialul, apărut la 25 februarie și 
intitulat „Planuri atomice îndoielni
ce“, a făcut o mare vîlvă din cauză 
că, deși scris de pe pozițiile conti
nuării cursei înarmărilor, conținea 
o poziție neobișnuită față de planul 
american al creării „forței nucleare

Corespondenfă din Oslo

opinia publică,

nu-

qu- 
de- 
po-

diferite forme 
transforma (ara 
cleară“.

Spre a liniști 
vernul norvegian a elaborat o
clarație, considerată ca bază a 
liticii oficiale în domeniul înarmării, 
în această declarație se spune că 
Norvegia nu va permite plasarea 
de arme atomice pe teritoriul ei în 
timp, de pace și că se va opune 
răspîndirii acestor arme. Acest lucru 
a fost reafirmat de guvern și după 
ce a început să se discute în cadrul 
N.A.T.O. problema creării așa-nu- 
mitolor „forte nucleare multilaterale“. 
La dezbaterile de politică externă 
care au avut loc în parlamentul nor
vegian în cursul lunii februarie, mi
nistrul de externe. Lange, a declarat 
că „guvernul norvegian nu intențio
nează să propună vreo schimbare 
a politicii atomice a Norvegiei". 
Lange a arătat că Norvegia va lua 
parte la discuțiile în jurul creării 
„forțelor nucleare multilaterale“, 
deoarece aceasta „ne va da posi
bilitatea de a influența evoluția în 
sensul de a împiedica o dezvoltare 
mai largă a acestor planuri. Dar 
noi nu putem împiedica pe acei ce

multilaterale". „O propunere care 
nu are nici o motivare militară, care 
va avea un efect nefericit asupra 
cooperării din cadrul N.A.T.O. 
care poate avea numai un efect 
gativ asupra relajilor Est-Vest, 
trebuj abandonată cîț se poate 
repede“ — arăta „Arbeiderbladet“. ,

Această poziție a fost criticată în 
presa conservatoare din Norvegia, 
care ținea ca și în această proble- ■ 
mă să manifeste zel față de cercu
rile conducătoare engleze și ameri
cane.

Ziarele democrate au ținut, dim
potrivă, să atragă atenția asupra 
primejdiei pe care o implică crearea 
„forțelor nucleare multilaterale". Ele 
au subliniat în mod deosebit perico
lul care decurge din faptul că Ger
mania occidentală va avea un rol 
important în proiectata „forță atomi- . 
că“ a N.A.T.O., ceea ce o va apro
pia de țelul urmărit de revanșarzii 
vest-germani — dobîndirea armelor 
nucleare. Or, în Norvegia este proas
pătă amintirea cotropirii hitleriste, 
cu tot lanțul de nenorociri adus de 
ea. Și în presa liberală au apărut 
articole co-nținînd asemenea păreri.

înainte de plecarea delegației gu
vernamentale la Washington, presa 
democrată a avertizat că S.U.A. nu 
se vor împăca cu situația creată și 
vor căuta să-și intensifice presiuni
le. „Nimeni, desigur, nu poate fi atît 
de naiv — a scris la 13 martie zia-

Și 
ne- 
va 
de

rul „Friheten" — îneît să creadă 
că S.U.A. nu vor căuta să obțină noi 
avantaje în urma unor astfel de ne
gocieri și este clar că aceste avan
taje vor fi de ordin politic. Din punc
tul de vedere al Washingtonului și 
al Pentagonului, Norvegia este con
siderată drept o bază avansată care 
nu a fost încă îndeajuns de utilată. 
Toate investițiile pentru arme și pro
iecte militare din Norvegia au fost 
investiții pentru a construi o unitate 
în cadrul unui sistem militar care 
este dominat în întregime de S.U.A. ; 
iar politica oficială din Norvegia, 
care a fost impusă de către poporul 
norvegian, este considerată din ce 
în ce mai mult drept o piedică iri
tantă")

Cum s-au soldat tratativele norve- 
giano-americane ? După cum rezul
tă din declarațiile făcute de mem
brii delegației la întoarcerea în țară, 
ca urmare a tratativelor de la Was
hington, Norvegia va trebui, pentru 
a răspunde obligațiilor ce-i revin în 
cadrul N.A.T.O., să-și sporească e- 
forturile în domeniul înarmărilor cla
sice. „Acum — a spus Lange — 
Norvegia trebuie să se pregătească 
pentru a aloca sume mai mari de- 
cît înainte, în bugetul militar“.

în ce privește problemele legate 
de proiectele de înarmare atomică, 
Lange s-a grăbit să precizeze că 
„Norvegia nu intenționează să parti
cipe sub nici o formă nici la așa- 
zisele forțe atomice multinaționale, 
nici la forțele atomice multilaterale“.

Desigur, sporirea cheltuielilor mi
litare va însemna o nouă povară 
menită să aibă urmări grele asupra 
nivelului de trai al populației. Iată 
de ce forțele democrate își vor in
tensifica lupta pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării. Ele vor milita pentru ca 
hotărîrea guvernului în ce privește 
neaderarea la planurile de înarma
re atomică în cadrul N.A.T.O. să 
fie ' menținută 
presiuni, care 
face simțite și

Programu! economic 
at guvernu.ui indonezian
DJAKARTA 29 (Agerpres). — A- 

genția ANTARA anunță că într-un 
discurs rostit la posturile de radio 
indoneziene președintele Sukarno a 
expus programul economic elaborat 
de guvern. Președintele a subliniat în 
mod deosebit necesitatea creării unei 
„economii naționale eliberate de ori
ce rămășițe ale colonialismului, im
perialismului și feudalismului“. •

Principalele căi de dezvoltare eco
nomică, precizate de program, sînt 
mobilizarea prin toate mijloacele a 
resurselor interne și dezvoltarea în 
continuare a sectorului de stat al e- 
conomiei naționale. Pentru urmă
torii doi ani, programul prevede mă
suri urgente în vederea asigurării 
populației cu alimente și îmbrăcă
minte.

Președintele Sukarno a precizat că 
programul economic elaborat de gu
vern prevede desăvîrșirea reformei 
agrare, elaborarea unor proiecte în 
vederea creșterii producției agricole, 
introducerea mecanizării și a agro
tehnicii avansate, precum și măsuri 
în vederea sprijinirii strămutării 
unei părți a țăranilor de pe 
insula Java, cu o populație densă, 
pe alte insule. Președintele Su
karno a îndemnat poporul să por
nească, cu eforturi sporite, „la 
transpunerea în viață a acestui 
plan economic în vederea con
struirii unei vieți noi” și a unei so
cietăți pe care a . numit-o socialistă.

întreaga răspundere pentru conti
nuarea grevelor la care au fost ne- 
voiți să recurgă oamenii muncii din 
industria carboniferă și din alte ra
muri industriale, revine guvernului, 
care refuză să satisfacă cererile mo
deste și îndreptățite ale greviștilor. 
Declarația salută unitatea care se 
realizează între partidele politice și 
organizațiile democratice pentru a 
aduce un sprijin masiv și imediat 
minerilor, și cheamă pe toți oamenii 
muncii din uzine, birouri, școli să 
dea o zi din salariu pentru Fondul 
național de solidaritate cu minerii 
greviști.

Joi seara, la apelul organizațiilor 
celor mai reprezentative ale tinere
tului — comuniste, socialiste, cato
lice, precum și a organizațiilor cul
turale și sindicale, peste 3 000 de ti
neri parizieni au participat la mi
tingul organizat în semn de solidari
tate cu minerii.

HAVANA 29 (Agerpres). — TASS 
anunță că în zorii zilei de 27 martie, 
o navă piraterească a atacat cargoul 
sovietic „Baku“, în apele teritoriale 
cubane.

După cum s-a declarat la Havana, 
împotriva cargoului „Baku“, care 
transporta zahăr, nava-pirat a tras 
cîteva salve cu tunuri de 20 mm și 
a deschis foc de mitralieră. Apoi 
nava militară s-a apropiat de vasul 
„Baku“ și a lansat împotriva lui o 
torpilă, care explodînd în cală a pro
dus o spărtură de patru metri cu o 
lățime de aproape jumătate de 
metru.

Potrivit agenției Associated Press, 
un reprezentant din Miami (S.U.A.) 
al contrarevoluționarilor cubani a 
declarat că atacul împotriva navei 
sovietice „Baku“ a fost comis de un 
grup diversionist denumit „Co- 
mmando-L“.

Agenția arată că grupul diversio
nist „Commando-L“ a făcut parte 
în trecut din organizația „Alfa-66“, 
care a atacat, recent nava comercială 
sovietică „Lgov“.

Departamentul de Stat al S.U.A.

Semnificația unor alegeri parțiale
Intr-un interval de numai opt zile, 

partidul conservator a suferit trei 
decepții în legătură cu alegerile par
țiale care au avut loc în Anglia pen
tru completarea unor locuri vacante 
de deputați. Prima a fost înregistrată 
la 21 martie cu prilejul alegerilor din 
localitatea Colne Valley. In timp 
ce candidatul laburist 
Patrick Duffy a repur
tat victoria, iar partidul 
său și-a menținut majo
ritatea. conservatorii au 
obținut ceva mai puțin de 
jumătate din voturile pe care le pri- Comunelor.

să-și păstreze majoritatea. Totuși, 
rezultatele de acum capătă o sem
nificație deosebită deoarece — așa 
cum remarcă ziarul „New York 
Herald Tribune" — „aceste alegeri 
a,u reprezentat un barometru al 
popularității și al șanselor guvernu
lui conservator în alegerile viitoare, 
care se așteaptă să aibă loc înainte 
de luna octombrie 1964".

piardă și cauțiunea *), candidatul 
laburist N. Mcbride a fost ales cu 
18 909 voturi. La Rotherham a fost 
ales, de asemenea, un laburist, 
B. O’Malley, cu 22 441 voturi față 
de cele 9 209 voturi atribuite conser
vatorului M. Barrass.

Rezultatele alegerilor 
sea Est și 
care au avut
morții a doi deputați la
buriști, nu produc nici o 
schimbare în repartiția 
mandatelor în Camera 
Conservatorii continuă

NOTĂ

miseră la precedentele alegeri din 
anul 1959, ocupînd locul trei, după 
reprezentanții laburiștilor și libera
lilor.

La 28 martie — după cum rela
tează agenția „France Presse“, par
tidul conservator a suferit încă două 
eșecuri în alegerile parțiale din 
Swansea Est (Țara Galilor) și Roth
erham (nordul Angliei). La Swan
sea, candidatul său P. Thomas, cu 
cele 2 272 de voturi obținute, s-a si
tuat nu numai în urma rivalilor săi 
laburist și liberal, ci și în urma re
prezentantului „partidului popular". 
Astfel, în timp ce el a trebuit să-și

din Swan- 
Rotherham, 
loc în urma

a dat publicității o declarație în cărei 
afirmă că „atacul de miercuri împo
triva vasului sovietic este, după păi 
rerea guvernului Statelor Unite, de
plorabil“. în declarație se mențio
nează că guvernul S.U.A. efectuează 
o anchetă pentru a stabili dacă ata
cul „a constituit o violare a legilor 
Statelor Unite".

într-un comunicat al guvernului 
revoluționar al Republicii Cuba se 
subliniază că răspunderea pentru 
acțiunile piraterești săvîrșite în a- 
pele teritoriale ale Cubei revine gu
vernului S.U.A. „Recenta declarație, 
potrivit căreia Departamentul de 
de Stat al S.U.A. se opune unor a- 
semenea acțiuni, se spune în comu
nicat, a fost făcută numai pentni a 
masca vinovăția Statelor Unite în 
aceste atacuri, care sînt efectuate 
pornindu-se de la baze situate pe 
teritoriul american și pe teritoriul 
Porto Rico".

După cum anunță TASS, la 29 
martie, Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a înaintat ambasadei 
S.U.A. la Moscova o notă în legătură 
cu atacul împotriva navei „Baku", 
săvîrșit în portul cuban Caibarien.

Guvernul U.R.S.S. subliniază în 
nota sa că atacurile împotriva nave
lor comerciale sovietice nu sînt ac
țiuni întîmplătoare, izolate, ci pro
vocări organizate, premeditate ala 
cercurilor de contrarevoluționari cu
bani care pornesc din același cen
tru, situat pe teritoriul S.U.A.

în notă se arată : „Guvernul so
vietic nu poate trece cu vederea a- 
ceste provocări și este nevoit să 
examineze problema luării unor mă
suri corespunzătoare pentru asigu
rarea securității navelor comerciale 
sovietice, 
Cuba“.

care navighează spre

N. L.

*) Legile electorale engleze cer fiecărui 
candidat șă depună o importantă sumă 
în bani, care nu i se restituie decit dacă 
întrunește 12,5 la sută din voturi.

Dantas 
duse

despre tratativele 
ia Washington

LONDRA. Ministrul comerțului, 
Erroll, a declarat în Camera Comu
nelor că nu există nici o interdicție 
în exportul englez de țevi de oțel 
în U.R.S.S.

arătă că în scrisoare se cere „res
tabilirea democrației, dreptății și 
libertății” în Grecia.

® Două știri ale agențiilor de presă, 
pe aceeași temă : „La Knoxville, în 
S.U.A., rasiștii s-au dezlănțuit împo
triva negrilor care au „îndrăznit” să 
intre într-un cinematograf „rezervat 
albilor’’. (Fotografia de mai sus). 
Tot în S.U.A., la Greenwood, poliția 
a atacat cu cîini polițiști un grup de 
negri care demonstrau în fața tribu
nalului în favoarea înscrierii pe liste 
electorale.

împotriva oricăror 
fără îndoială so vor 
de aici înainte.
REIDAR LARSEN

HELSINKI. Greva celor 20 000 
de funcționari de la poștă, vamă și 
de la căile ferate de stat din Fin
landa a luat sfîrșit, prin satisfa
cerea revendicărilor greviștilor.

VARȘOVIA. După cum anunță 
agenția P.A.P., la 28 și 29 martie 
a avut loc la Varșovia sesiunea 
ordinară a seimului Republicii 
Populare Polone, care a dezbătut 
măsurile pentru asigurarea înde
plinirii planului pe anul 1963 și a 
adoptat o serie de legi.

La sesiune a luat cuvîntul Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone.

condusă de colonelul Bumedienne, 
ministrul apărării naționale. De
legația a avut în aceeași zi între
vederi cu primul ministru și cu 
alți miniștri irakieni.

ATENA. Papandreu, liderul par
tidului de opoziție Uniunea de 
Centru, a adresat regelui Greciei 
o scrisoare în care critică politica 
guvernului Karamanlis pe care îl 
consideră „ilegal”. Agenția Reuter

TOKIO. După cum relatează a- 
genția U.P.I., Ohira, ministrul a- 
facerilor externe al Japoniei, a de
clarat că guvernul japonez nu va 
interzice exportul de țevi în Uni
unea Sovietică.

PARIS. Vizita președintelui 
Mexicului, Lopez Mateos, în Franța 
s-a încheiat. Președinții Mexicu
lui și- Franței au semnat un co
municat comun. în cadrul unei 
conferințe de presă, răspunzînd 
unei întrebări, Mateos a declarat : 
„Nu considerăm că revoluția cu- 
bană constituie o primejdie pentru 
Mexic“.

BRASILIA. Ministrul de finanțe, 
Dantas, a comunicat oficial pre
ședintelui Braziliei, Goulart, re
zultatul tratativelor duse în 
S.U.A. în vederea obținerii unui 
împrumut. Dantas a afirmat că ne
gocierile au fost „dificile" datorită 
faptului că S.U.A. se află în fața 
unui deficit considerabil în balanța 
lop de plăți cu Europa. Dantas a 
arătat că relațiile comerciale ale 
Braziliei cu țările socialiste „sînt 
mai bune, deoarece acordurile sînt 
concentrate în. direcția echilibrării 
balanței comerciale".

LONDRA. Referitor la încheie
rea tratativelor cu reprezentanți ai 
populației africane, A.F.P. relatea
ză că guvernul englez a fost ne
voit să recunoască oficial dreptul 
Rhodesiei de nord de a ieși din Fe
derația Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui.

Studenții din Istanbul au organizat demonstrații de protest (fotografia 
mai sus) împotriva eliberării din închisoare pe timp de 6 luni
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BAGDAD. La 28 martie, la Bag
dad a sosit o delegație algeriană

de __ __
„din motive de sănătate“ a fostului președinte al republicii,*Bayar, con
damnat acum 3 ani la muncă silnică pe viață. După o ședință de 5 ore 
în noaptea spre 29 martie, guvernul turc a publicat un comunicat oficial, 
arătînd că îl condamnă din nou pe Bayar și „partidul dreptății“ pentru 
acțiunile îndreptate împotriva loviturii de stat din 22 mai 1960 și a Con
stituției.
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