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• CRAIOVA (red. ziarului „înainte’). — Petro
liștii din cadrul schelelor de extracție din Oltenia 
au îndeplinit în ziua de 28 martie prevederile pla
nului pe primul trimestru al anului la producția 
marfă și globală. Ei au realizat, totodată, circa 3 
milioane lei economii peste plan, datorită aplicării 
unor metode de înaltă productivitate. O contribu
ție de seamă la realizarea acestor succese au 
adus petroliștii schelei Țicleni.

® Minerii din exploatările crparținînd trustului 
„Ardealul“ au realizat planul la producția de căr
bune pe primul trimestru al acestui an cu 3 zile 
mal devreme. Acest succes se datorește extinderii 
armării metalice și cu bolțari din beton în majori
tatea galeriilor și abatajelor frontale, dotării cu 
noi haveze, perforatoare electrice, locomotive, va- 
goneți și alte mașini și utilaje miniere de mare 
productivitate. Față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut producția globală în exploatările 
aparținînd acestui trust a crescut cu 6 la sută.

Și sîmbăia «ceasta au pornit spre 
Capitală zeci de autocare șl trenuri 
care au adus turiști din numeroase lo
calități ale țării. 600 de oameni al 
muncii din Dobrogea au făcut Ieri tu
rul orașului, au vizitat numeroase 
muzee și cartiere ale Capitalei, apoi 
au plecat cu autocarele pe Valea Pra
hovei. Au mai sosit excursioniști din 
Onești, Sibiu, Cluj, Arad, Brăila, Ale
xandria, lași etc. Printre turiști sa află 
șl grupuri de elevi aflajl în vacanță.

Aproape 800 de bucureștenl au por
nit cu trenul șl autocarele spre locali
tățile pitorești ale țării.

g

Silii ■
£ z?

I»
Ia'

i'i--:

>■<;

4
ț.

■I

.•>O

Îs ..... . ......■■■■■

«■

KH fÜ

||||

■

i -

■

<■:

B ÎMI
n

i

Măsuri eficace de folosire 
a terenurilor în pantă

în ultimii ani, colectiviștii din co
muna Tudor Vladimirescu, regiunea 
Galați, au întreprins o largă acțiu
ne de valorificare a terenurilor in 
pantă, supuse eroziunii. Pe coastele 
dealurilor, pînă nu de mult golașe, 
ei au plantat, în terase, 151 ha 
pomi și vil.

CU

• Colectivul Fabricii de mobilă „23 August' din 
Tg. Mureș a îndeplinit planul producției globale și 
marfă în ziua de 25 martie. In primele două luni 
ale anului, în această întreprindere s-'au realizat 
801 000 lei economii peste plan prin reducerea pre
țului de cosț_șl aproape 1 300 000 lei beneficii peste 
sarcinile planificate. (De la Török Francise, coresp. 
voluntar).

Cinematografe sătești
De cîteva zile, în comuna Maltezi 

și în cartierul Dudești din orașul 
Fetești au fost date în folosință două 
noi cinematografe. Cu acestea nu
mărul cinematografelor din raionul 
Fetești a ajuns la 
23. (De la Dumi
tru Laurențlu co- 
resp. voluntar).

Sesiune de comunicări 
științifice

Bl
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Șantierele Navale Oltenia. Se execută cuplarea 
punții la o motonavă de 2 000 de tone. (Foto : Agerpres)

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). ■— 
Muncitorii, Inginerii ți tehnicienii 
șantierului de construcții șl montaje 
energetice Suceava au terminat, zi
lele acestea, construcția liniei elec
trice de 15 kV Fălficeni-Drăgușeni.

Linia, care are 29 km, va alimenta 
cu energie electrică numeroase loca
lități și unități agricole socialiste din 
regiune.

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Ieri 
au început la Universitatea „Al. I. 
Cuza" din Iași lucrările celei de-a 
10-a sesiuni de comunicări a 
cercurilor științifice studențești.

După deschiderea festivă, lucră
rile s-au desfășurat pe secții : ma
tematică, fizică, chimie, științe na
turale, geografie, filologie, filozo
fie, istorie, economie politică, so
cialism științific, științe juridice. 
Au fost prezentate circa 100 de re
ferate și comunicări.

NOI MASURI EXCEPȚIONALE ÎN 
GUATEMALA. Agenția Reuter a- 
nunță că ministrul de război al 
Guatemala! a ordonat închiderea 
tuturor aeroporturilor. Potrivit ordi
nului, la 31 martie intrarea în capi
tala Guatemalei va fi în genere in
terzisă. Ordinul „recomandă", de 
asemenea, tuturor locuitorilor ca
pitalei să nu-șl părăsească domi
ciliile. După cum se știe, guvernul 
Guatemalei, înspăimîntat de creș
terea mișcării patriotice, a decla
rat la 25 martie stare excepțională 
pe o durată de 30 de zile.

ții la acest marș, printre care se 
află turiști din diferite țări ale lu
mii, voi cosi la Geneva, unde vor 
organiza 
nllor un 
împotriva 
cleare.

In fata Palatului Națiu- 
mare miting de protest 
cursei înarmărilor nu-

PRINTR-0 HOTÄRIRE A PREȘE
DINTELUI BRAZILIEI, trupe federa
le urmează a fi trimise în statul 
brazilian Guanabara pentru a 
pune capăt acțiunilor anticonstitu
ționale ale guvernatorului Lacei- 
da. (Amănunte în pag. a 4-a).

La Galați a avut loc de curînd o consfătuire republicană la care 
au participat ingineri și tehnicieni din oficiile regionale de proiectări 
și organizarea teritoriului (O.R.P.O.T.), de la Consiliul Superior al A- 
griculturii și consiliile agricole regionale, specialiști din institutele de 
cercetări agricole, ingineri din gospodăriile colective. Participanții la 
consfătuire au discutat pe larg problemele combaterii eroziunii solu
lui, metodele care trebuie folosite pentru punerea in valoare a terenu
rilor neproductive și slab productive. Consiliul Superior al Agricul
turii a ales orașul Galați pentru ținerea consfătuirii, deoarece în regiu
nea Galați există o experiență bună în combaterea eroziunii solului. 
D.espre această experiență ne vorbește in cele ce urmează tov. ing. 
C. Impăratu, șeful secției fond funciar și organizarea teritoriului din 
Consiliul agricol regional Galați.

Plantări de pomi 
fructiferi I

de pomi
Be desfă-

S-a încheiat acțiunea de revaccinare împotriva poliomielitei
în întreaga tară s-a încheiat acțiunea

de revaccinare a 
de ani împotriva 
revaccinate peste 
soane cu vaccin 
sub formă de picături. Vaccinul folosit 
este un produs al Institutului „Dr. I. 
Cantacuzino” din Capitală.

In cursul lunii aprilie se va adminis
tra a treia doză de vaccin antlpoliomie-

populatiei pînă la 32 
poliomielitei. Au fost 
10 milioane de per- 
trivalent administrat

litic copiilor născuți între 1 noiembrie 
1961 — 1 noiembrie 1962, care au pri
mit pînă acum primele două doze.

Ca urmare a repetatelor acțiuni de 
vaccinare și revaccinare întreprinse în 
ultimii doi ani, numărul îmbolnăvirilor 
de poliomielită este extrem de redus, 
înregistrîndu-se în prezent cea mai scă
zută morbiditate din ultimii 15 ani.

(Agerpres)

TURIȘTI DIN DIFERITE ȚÂRI 
PARTICIPĂ LA UN MARȘ PENTRU 
PACE. La 30 martie a pornit din 
Lausanne marșul pentru pace, ini
țiat de organizațiile de tineret și 
progresiste din Elveția, prin care 
s-a deschis „campania luptei de 
primăvară împotriva cursei înar
mărilor, pentru dezarmare generală 
și totală“. La 31 martie, participau-

GREVA MINERILOR FRANCEZI a 
intrat în cea de-a 31-a z^ Ieri, în 
localitatea Lens, a avut loc o mare 
manifestație a minerilor greviști. 
80 000 de mineri, soții de mineri, 
oameni ai muncii din regiunile în
vecinate au demonstrat pe străzile 
orașului și au participat la un mi
ting în cursul căruia și-au expri
mat hotărîrea de a continua greva.

Directivele Congresului al III-lea 
al partidului prevăd sarcini impor
tante privind combaterea eroziunii 
solului, valorificarea terenurilor ne
productive și slab productive, pre
cum și pentru sporirea fertilității 
solului în vederea obținerii unor 
producții ridicate la hectar. în 
scopul înfăptuirii acestor sarcini, în 
regiunea noastră s-au desfășurat și 
se desfășoară acțiuni largi, sistema
tice, la care participă masele de co
lectiviști, mecanizatorii, specialiștii 
agricoli.

Pentru o serie de regiuni, printre
care și regiunea noastră, unde cea 
mai mare parte a 
terenurilor o for- „
mează dealurile și O experiență valoroasa 
coimeie, probie- jn combațcrea eroziunii

solului
colinele, i 
ma numărul unu, 
ca să-i spunem 
așa, a fost schim
barea direcției de 
executare a arăturii ; în loc să se 
facă arături din deal în vale — cum 
se obișnuia în trecut, ceea ce favo
riza erodarea terenurilor în pantă 
—- trebuia să se treacă la executa-
rea arăturii pe curba de nivel. Da
torită activității desfășurate de 
specialiști pentru îndrumarea țără
nimii coleotiviste și a mecanizatori
lor, în prezent, în toate unitățile a- 
gricole din regiunea noastră lucră
rile agricole se execută de-a lungul 
curbelor de nivel.

Aceasta este o realizare însemnată 
•— efectele ei se fac simțite în creș
terea producției la hectar la cultu
rile de cereale, plante tehnice și 
furajere. Dar singură arătura pe 
curba de nivel nu este suficientă 
pentru oprirea eroziunii, pentru spo
rirea fertilității terenurilor în pantă. 
Este necesar să se aplice un întreg 
complex de metode. Pentru aceasta, 
în regiunea noastră s-a luat măsura 
ca proiectele de organizare a teri
toriului să fie executate în primul 
rînd la gospodăriile colective care 
au terenuri în pantă. S-a creat ast
fel posibilitatea aplicării unui com
plex de lucrări antierozionale : plan
tații, asolamente de protecție, cul
turi în fîșii etc — pe o suprafață de 
peste 40 000 de hectare. Asemenea 
lucrări au fost executate în gospo
dăriile colective din Băleni, Oasele, 
Plevna, Slobozia Conache ; pe res
tul suprafețelor s-a urmărit, în a- 
fară de executarea lucrărilor pe 
curba de nivel, amplasarea culturilor 
în fîșii, prin alternarea păioaselor 
cu prăsitoarele.

Un mijloc de valorificare a tere
nurilor în pantă slab productive îl 
constituie ■ înființarea plantațiilor de 
vii și pomi. Pe această cale mii de 
hectare de dealuri roase de ape și 
brăzdate de ravene și ogașe, care nu 
produceau nimic, au fost transfor
mate în livezi și vil.

Trebuie să ârătăm că pînă în anul 
1959, în regiunea noastră au fost a- 
menajate suprafețe cu pante pînă 
la 25 la sută, executîndu-se lucrări 
simple — benzi înierbate și biloane 
între rîndurile de viță de vie — care 
au dat unele rezultate bune. Gospo
dăria colectivă din Smulți,- de pildă, 
a realizat de pe o suprafață de 32 
de hectare astfel amenajată și plan
tată cu vie, în primul an de produc*

ție, un venit de 500 000 lei, adică 
peste 15 000 lei la hectar.

Totuși, prin executarea unor lu
crări simple de combatere a ero
ziunii nu se puteau pune în valoare 
terenurile neproductive sau slab 
productive cu pante mai mari. In 
primăvara anului 1959, la indicația 
comitetului regional de partid, s-a 
trecut la executarea primelor terase 
pentru plantațiile de vii. De atunci 
și pînă acum au fost amenajate în 
terase peste 7 000 de hectare, în circa 
140 de gospodării colective. Avem 
gospodării colective care, înainte cu 
cîțiva ani, nu aveau nici un hectar 

de vie, iar acum 
au vii și livezi pe 
suprafețe întinse. 
Cele mai mari 
realizări s-au ob
ținut în raionul 
Bujor, unde, dato
rită activității des

fășurate de comitetul raional de par
tid, de conducerile gospodăriilor co
lective și de specialiști, la lucrările de 
terasare au participat zeci de mii de 
colectiviști. Numai în cursul anului 
1962 în acest raion s-au amenajat 
terase pe o suprafață de 1 260 ha te
ren în pantă.

Oricine vede viile și livezile de 
pe terase ale gospodăriei de stat 
„Dealul Bujorului" și ale gos
podăriei colective din comuna Tu
dor Vladimirescu nu poate să nu 
aprecieze succesele însemnate ob
ținute în această direcție, munca 
harnică a oamenilor de aici. Prima 
are plantații de vii și pomi pe 300 
de hectare iar a doua pe 151 hec
tare. La G.A.S. „Dealul Bujorului” 
anul trecut s-au recoltat de pe 239 
ha cite 11 400 kg struguri la ha. 
Plantații pe suprafețe mari au și 
gospodăriile colective din Băleni 
(232 de hectare), Pechea (153 de hec
tare), Brăhășești (100 de hectare) și 
altele.

în cei cîțiva ani care au trecut de 
cînd s-a început acțiunea de terasare 
pe terenuri în pantă, atît specialiștii 
cît și cadrele de conducere din gos
podării au cîștigat o experiență pre
țioasă. De pildă, în primul an au 
fost executate terase de tip clasic 
(săpăiură-umplutură) cu lățime con
stantă sau variabilă, în funcție de 
configurația terenului. Din 1960, însă, 
s-a trecut la executarea de terase 
prin desfundare, micșorîndu-se lăți
mea platformelor față de cele clasi
ce (lățimea teraselor este cuprinsă 
între 3,20 m și 6,40 m, adică pentru 
2-3 și 4 rînduri de viță de vie. Au 
fost făcute și terase pentru un sin
gur rînd de vie dar acest sistem a 
fost abandonat întrucît nu este ren
tabil). La început, amenajarea tera
selor s-a făcut numai cu atelajele și 
manual. Odată cu înființarea a 5 bri
găzi mecanizate de combatere a ero
ziunii solului în cadrul S.M.T.-urilor, 
gospodăriile colective pot executa a- 
menajări pe suprafețe mai mari. De 
pildă, brigada de la S.M.T. Bereștl, 
sub îndrumarea specialiștilor de la 
oficiul regional de proiectare și or
ganizarea teritoriului, a executat a- 
nul trecut terase pe 370 de hectare.

Consolidarea taluzelor și a terase
lor s-a făcut pe cale naturală, precum

Au început plantările 
fructiferi. Această acțiune 
șoară pe suprafețe mai mari în a- 
ceste zile în Oltenia, Banat și Do
brogea. în întreaga țară, pînă acum- 
au fost plantate cu pomi pesto 5 500 
de ha.

In acest an se prevede extinde
rea livezilor cu 40 000 ha, din care 
jumătate urmează să se realizeze în 
primăvară. Noile plantări, din care 
peste 40 la sută sînt do meri și peri, 
se fac îndeosebi în marile bazine 
pomicole ale țării, unde există o tra
diție șl experiență îndelungate în 
pomicultură, iar condițiile sînt din
tre cele mal prielnice pentru obți
nerea de producții de fructe mari și 
de calitate superioară.

(Agerpres)

Schimb de
Sîmbătă s-a încheiat la 

Filipeștii de Pădure 
schimbul de experiență in
tre reprezentanții celor pa
tru trusturi miniere ale 
țării privind asecarea ză
cămintelor de lignit. Cu 
acest prilej au fost făcute 
demonstrații practice, s-au 
prezentat referate 
au scos in evidență 
zările obținute de

care 
reali- 

mi-

(Çontlnuare In pag. IlI-a)

Colectivul fa
bricii „Triumf“ 
din Clu] împle
tește strîns, în 
cadrul întrecerii 
socialiste, lupta 
pentru o produc
tivitate sporită 
cu preocuparea 
de a realiza cît 
mai multe eco
nomii în produc
ție. In iotografie: 
Inginerul-șef A- 
lexandru Racovî- 
ță, împreună cu 
controlorul de 
calitate Gh. Ma- 
riș, discutînd 
despre o nouă 
soluție de îmbu
nătățire a pro
cesului de arde
re a izolatorilor.

(Foto : Agerpres)

experiența
neri în captarea ți în
depărtarea apei din zacă- 
mîntul de lignit. In mi
nele de la Filipeștii de 
Pădure, de pildă, unde 
există plantate mai mult 
de 300 de filtre necesare 
asecării, s-a ajuns anul 
acqșta la o depășire sub
stanțială a vitezei lunare 
de coborîre a nivelului hi
drostatic.
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/Instantanee/

In regiunea Bacău CE SE CONSÎRXȘÎE H ACEST AN
Peisajul orașelor și centrelor muncito

rești din regiunea Bacău se completează 
mereu cu noi blocuri de locuințe și clădiri 
social-culturale. în ultimii 10 ani, în ora
șele și centrele muncitorești s-au construit 
peete 10 000 de apartamente, zeci de școli 
și alte localuri de cultură, sănătate etc.

In 1963, în orașele regiunii se voir ridica 
alte blocuri de locuințe și obiective social- 
culturale. Vă 
acestea.

prezentăm cîteva dintre

BACĂU a- 
fi- 
în 
la 
în

Constructorii întreprin
derii nir. 2 intensiiică în 
ceste zile lucrările de 

nisaj la blocurile din complexul situat 
vecinătatea parcului Libertății. Pînă 
sfîrșitul trimestrului II aici se vor da
iolosință toate cele circa 350 de aparta
mente începute anul trecut. Paralel cu 
aceasta, zilele trecute, constructorii ace
leiași întreprinderi au început lucrările de 
fundații la noile locuințe care se ridică în 
cartierul gării și care vor cuprinde în pri
ma etapă 365 de apartamente. în centrul 
acestui cartier se vor înălța trei blocuri cu 
9 nivele. In total, în. Bacău se vor con
strui în acest an peste 700 de apartamente.

In afară de locuințe se mai află în curs 
de construcție o casă de cultură a sindi
catelor și o maternitate cu 235 de locuri. 
La cele 4 școli ridicate în ultimii ani de 
constructorii băcăuani se vor mai adăuga 
în acest an încă o școală cu 24 săli de 
clasă și o sală de cantină cu
locuri pentru studenții Institutului 
gogic.

200 de 
peda-

Zona centrală a 
Iul a căpătat în 
timp aspectul unul vast 
șantier. Se lucrează in

tens la ridicarea unor noi blocuri cu 8 
etaje. Un bloc a și ajuns la ultimul 
etaj. In total, în orașul Piatra Neamț 
se vor construi în acest an peste 
1 200 de apartamente. Din acest nu- 
măr, circa 1 000 sînt destinate muncitori«

PIATRA 
NEAMȚ

orașu- 
ultimul

lor, tehnicienilor și inginerilor complexu
lui chimic de la Săvinești-Roznov. Se des
fășoară, de asemenea, lucrări pentru a- 
limentarea orașului cu apă și lucrări de 
canalizare.

Tot în zona centrală a orașului se a- 
propie de sfîrșit lucrările la casa de cul
tură a sindicatelor. De asemenea, vor mai 
fi ridicate 2 școli cu cîte 24 săli de clasă 
etc.

ONEȘTI
Și peisajul Oneștiului 

va fi întregit în acest an 
cu noi clădiri. Numărul 
ce se vor construi va 
1 000. Multe blocuri vor

bogată experiență în iolosirea cofrajelor 
glisante. Ei vor aplica această metodă la 
ridicarea mai multor blocuri cu un număr 
mare de nivele.

Pentru realizarea unui ritm susținut de 
lucru pe șantiere va fi ridicat .gradul de 
mecanizare a lucrărilor de construcții, 
ceea ce va duce la o creștere simți
toare a productivității muncii și la redu
cerea costului lucrărilor. Vor fi folosite de 
asemenea pe scară largă, atît la Bacău 
cît Și la Piatra Neamț și Onești, noi mate
riale de construcții.

Zilele trecute am ur
cat de la podul Șerban 
Vodă In autobuzul 40. 
Pe platforma din fafă 
ne-au întîmpinat o cutie 
cu biletele puse la înde- 
mînă, împreună cu o pîl- 
nfe pentru colectarea ba
nilor. Era unul din auto
buzele „cu autoservire"— 
fără taxator. Mai urcase
ră încă opt sau nouă per
soane la acel 
capăt de linie 
și, cu bani po
triviți, pasa
gerii rupeau 
biletele și de
puneau taxa în pîlnia cu
tiei de tablă. La Bd. Mă- 
rășești au suit în mașină 
o femele în vlrstă și o 
pionieră cu o vioară sub 
braț. Femela a căutat în 
portmoneu, dar n-a gă
sit bani mărunți.

— Vă dau eu restul
— 1 s-a adresat, zîm- 
blnd, pioniera, șl l-a dat 
cincizeci de bani, luînd 
din mina femeii o hîrtle 
de un leu, pe care a 
pus-o în cutie, ca într-o 
pușculiță mal mare. A 
rupt apoi două bilete, 
oierind, cu aceeași ama
bilitate, unul dintre ele 
bătrînei.

— Spuneți-mi, vă rog, 
unde trebuie sä cobor 
pentru strada Foișor ?
— a întrebat cineva, și 
doi pasageri s-au gră
bit să răspundă ca niște 
ghizi pricepuți și politi- 
coși.

Oameni care nu se cu
noșteau, care nu se vă
zuseră niciodată, dădeau 
unul altuia explicații cu 
un zîmbet prietenos, se 
ajutau reciproc oferind 
bani mărunți celor

arată 
p re

avăn-
1) o-

nu aveau. Cu alte cu
vinte, lipsa taxatorului 
cu șapcă șl insignă fuse
se Înlocuită prin apari
ția a douăzeci de „taxa
tori" respectuoși și Înda
toritori. Și am avut In 
acel ' moment impresia 
că noi, pasagerii, deve
niserăm parcă, pentru un 
sfert de ceas, membrii 

unui echipai 
în al cărui re
gulament de 
bord erau în
scrise polite
țea, amabi

litatea, comportarea ci
vilizată șl, dacă vrefl, 
o anume responsabilitate 
cetățenească.

Introdusă experimen
tal în august 1962 pe li
nia autobuzului 35, „ta
xarea prin autoservire" 
este acum extinsă pe 
Încă cinci linii de auto
buz. Sondajele șl sta
tisticile I.T.B.-ulul 
că noul procedeu 
zintă mai multe 
taje, printre care':
perafia de taxare se face 
mai repede > 2) ritmici
tatea în mersul vehicu
lelor e mai bună.

„Autoservirea" va ii 
aplicată în curînd pe li
nia tramvaiului 5 și a 
autobuzului 33.

Firește, statisticile nu 
pot vorbi și de un alt a- 
vantaj — efectul edu
cativ. Și dacă ne gindim 
că în fiecare zi se înre
gistrează în Capitală a- 
proape 2 600 000 de că
lătorii cu vehiculele 
transportului în comun, 
e limpede că acest efect 
își are importanța sa.

apartamentelor 
atinge cifra de 
avea 9 etaje. Deși anul trecut s-a dat în 
folosință o nouă școală, nevoile impun 
construirea a încă unei școli în acest an. 
Aici se află în construcție un cinematograf 
cu o capacitate de 350 de locuri, tot atît 
de modern și bine utilat ca și cel dat în 
folosință anul trecut. In acest an se conti
nuă lucrările la complexul spitalicesc, 
unul din cele mai mari din țară. Vor fi 
date în folosință cîteva zeci de unități co
merciale noi.

Lucrări de construcție sînt în curs și 
în alte orașe și centre muncitorești. La 
Roman se vor ridica peste 200 apartamen
te, iar la Moinești — 144 ; la Buhușl se va 
da în folosință o casă de cultură a sindi
catelor, iar la Adjud, Tg. Neamț și Tg. 
Ocna — fabrici de pîine. în total, în 1963 
în regiune se vor da în folosință peste 
3 300 de apartamente.

In acest an s-a trecut la aplicarea pe 
scară mai largă decît în anii trecuți a 
unor metode noi în construcție. Așa, bună
oară, alături de folosirea în continuare a 
panourilor mari din prefabricate, construc
torii din Bacău vor ridica trei blocuri 
înalte din zona gării cu ajutorul cofrajelor 
glisante. La Piatra Neamț, ridicarea blocu
rilor cu parter și 8 etaje se va face cu 
ajutorul aceleiași metode.
, Gonstruatoril din Onești au aaumulat a

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii”

PAUL DIACONESCU

Dta noul peisaj al orașului Roman
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Rafinăria Ploiești. în fața planiglobului, tov. Anghol Constantinescu, din colectivul de conducere al 
punctului de documentare, discută cu un grup de agitatori despre unele evenimente internaționale actuale.

Puncte de documentare pentru agitatori
în peste 40 de mari întreprinderi 

din regiunea Ploiești există puncte 
de documentare, create în scopul 
sprijinirii birourilor organizațiilor 
de bază în munca cu agitatorii. Aici 
se face pregătirea agitatorilor pe 
teme ale politicii economice a parti
dului și ale situației internaționale. 
La îndemînă lor și a celor care țin 
expuneri se află diferite materiale 
documentare : colecții de ziare, re
viste și broșuri de specialitate, hărți 
economice și politice, grafice și 
pliante.

Punctele de documentare sînt în
drumate direct de către comitetele 
de partid din întreprinderile respec
tive, care aprobă planurile lor de 
muncă lunare, se îngrijesc de con
ținutul și eficacitatea muncii. Acti
vitatea zilnică a punctelor de docu
mentare este coordonată de un co
lectiv format din 7—9 activiști ob
ștești ; cei mai mulți dintre ei sînt 
ingineri, tehnicieni, economiști, oa
meni cu o bună pregătire politică și 
profesională. Responsabilul colecti
vului este, de regulă, membru al 
comitetului de partid.

Deși perioada care a trecut de la 
înființarea lor este relativ scurtă, 
punctele de documentare și-au do
vedit utilitatea, eficacitatea. în în
treprinderile respective agitatorii 
sînt mai bine pregătiți, au cunoștințe 
mai temeinice în diferite domenii.

Multe din colectivele punctelor de 
documentare dau un sprijin sub
stanțial birourilor organizațiilor de 
bază în pregătirea agitatorilor, în 
înarmarea acestora cu cunoștințe 
economice. Ce se face în acest scop ?

La punctul de documentare de la 
rafinăria Cîmpina s-au ținut diferite 
expuneri. Inginerul Constantin Con
stantinescu a vorbit agitatorilor 
despre elementele componente ale 
prețului de cost al diferitelor produ
se și despre posibilitățile de redu
cere a lui; inginerul Gh. Constantin 
a vorbit despre metodele de îmbună
tățire a calității reparațiilor la insta
lații, iar tehnicianul Nicolae Marin 
despre reducerea pierderilor de pro
duse petroliere la manipulare. La u- 
zinele de utilaj petrolier Tîrgoviște 
agitatorii au ascultat o expunere 
despre importanța reducerii consu
murilor de materie primă și mate
riale, la uzina mecanică Poiana 
despre căile de sporire a productivi
tății muncii, la uzinele „1 Mai“ s-a 
insistat asupra necesității extinderii 
în producție a procedeelor tehnologi
ce înaintate.

O discuție pe marginea noii premiere 
a Ansamblului de cintece și dansuri 

„Ciprian Porumbe seu“

„RAPSODIE S
înființat hi anii 

puterii populare— 
odată cu alte 
formații artistice 
asemănătoare. 
Ansamblul de cîn- 
teoe și dansuri „Ci
prian Porumb es
eu' din Suceava și-a cîștigat, în 
anii din urmă, un binemeritat pre
stigiu datorită valorificării creatoare 
în spectacolele sale a bogatului te
zaur al folclorului local, activității 
de răspîndire a cîntecului și dan
sului în masele largi din regiunea 
Suceava.

Pe linia realizărilor sale se în
scrie și noul spectacol intitulat 
„Rapsodie suceveană“ în care au
torii au încercat să prezinte, într-o 
succesiune de tablouri muzical-co- 
regraflce, creații ale folclorului tra
dițional și nou, imagini din viața de 
astăzi a poporului nostru. De cu
rînd, subredacția ziarului nostru de 
la Suceava a organizat o discuție 
cu cîțiva oameni de cultură din re
giune pe marginea noului specta
col al ansamblului. Redăm mai jos 
cîteva din părerile participanților la 
discuție :

— Realizat pe un text interesant, 
(scris de Dragoș Vicol și Valeriu 
Cîmpeanu), cu cîntece inspirate din 
folclorul local, aducînd în scenă 
atmosfera specifică regiunii, — a 
spus Eugen Aron, regizor la Tea
trul „Mihail Eminescu" din Boto
șani — noul spectacol cucerește în 
bună măsură pe spectator prin au
tenticitatea unor tablouri, prin miș
carea scenică. Textul este axat pe 
aspecte din activitatea oamenilor 
muncii din industria și agricultura 
regiunii, iar muzica, alcătuită din 
melodii populare, întregește tabloul 
yieții de pe plaiurile sucevene.

La rafinăria Ploiești, comitetul de 
partid se îngrijește ca expunerile ce 
se fac în fața agitatorilor să țină sea
ma de principalele sarcini de pro
ducție aflate în fața fiecărui loc de 
muncă. Inginerul Haralambie Popes
cu a ținut conferința : „Valorificarea 
mai bună a țițeiului prin aplicarea de 
procedee tehnologice noi și folosirea 
posibilităților de înlăturare a pierde
rilor“, iar inginerul Ion Popa a fă
cut o expunere pe tema „Căile de 
creștere a productivității muncii la 
fiecare instalație“.

Pregătirea multilaterală a agitato-

V1AȚA DE PARTÏD

rilor, bazată pe folosirea unor exem
ple și fapte din activitatea rafinăriei, 
a permis acestora să cunoască mai 
bine posibilitățile existente în fie
care loc de muncă și mai ales să știe 
ce trebuie făcut pentru obținerea de 
rezultate bune în producție. Datorită 
cunoștințelor pe care le-au dobîndit, 
agitatorii Tănase Harhoi, Marin 
Gheorghe, Ștefan Bunușiu și alții 
reușesc acum să desfășoare o muncă 
politică vie, concretă, care contribuie 
la îndeplinirea sarcinilor de plan la 
toți indicatorii.

Merită relevat că la punctul de 
documentare de la rafinăria Ploiești, 
în fiecare zi, la ore dinainte fixate, 
ingineri și alte cadre cu o bună pre
gătire politică și profesională dau 
consultații agitatorilor. întrebările 
pe diferite teme — economice, poli
tice, de cultură generală — sînt puse 
din timp. Aceasta dă posibilitate 
celui care răspunde să se pregăteas
că temeinic.

O latură importantă a activității 
punctelor de documentare o consti
tuie înarmarea agitatorilor cu cu
noașterea politicii externe a parti
dului și statului nostru, cu cunoștin
țe despre situația internațională, lup
ta popoarelor pentru pace, democra
ție, independență și socialism. în 
acest scop, la punctele de documen
tare din regiune, agitatorii sînt in
formați operativ asupra evenimente
lor internaționale. Zilele acestea la 
multe dintre ele s-au făcut expuneri 
despre situația din Orientul Apropiat 
și Mijlociu, despre lucrările comite
tului celor 18 state pentru dezarma
re ș.a.

La punctul de documentare de la 
Fabrica de ciment din Fieni este deo

Referindu-se la text, Dumitru Tă- 
loi, profesor, a relevat acele mo
mente din spectacol care oglindesc 
probleme actuale de viață și mun
că. Mai reușite sînt textele cîn- 
tecelor „Două brigăzi”, „Mărita- 
m-aș mărita“ și unele cîntece din 
montajul „Bună dimineața, pădure", 
în care autorii au izbutit, mai mult 
decît în altele, să exprime preocu
pările oamenilor muncii.

Muzica, aleasă în general cu 
grijă, servește într-un limba] acce
sibil ideile spectacolului. în „Bună 
dimineața, pădure“—a arătat în cu- 
vîntul său Ervin Acel, dirijor la Fi
larmonica de stat din Botoșani, — 
Ștefan Pintilie (autorul prelucrărilor 
muzicale) a introdus lucruri intere
sante din punct de vedere al tra
tării materialului melodic, dar, pe 
alocuri, forma este greoaie, neatră
gătoare și chiar obositoare pentru 
public.

Orchestra simfonică a ansamblului 
a reușit să pună în valoare varie
tatea coloristică și de ritmuri. Pro
blemele puse de spectacol în fața 
corului au fost dificile, dar ele au 
fost rezolvate cu succes, realizîn- 
du-se omogenitate și calitate sonoră 
bună. Coregrafia ocupă un loc im
portant în cadrul spectacolului — a 
spus, printre altele, Aurelian Ciornei, 
metodist coregraf al Casei regionale 
a creației populare. S-a făcut un 
pas evident înainte. Suitele de dan
suri prezentate în spectacol merg 
pe linia dansului tematia în 

sebit de sugestiv planiglobul, pe care 
sînt indicate cu culori diferite țările 
socialiste, țările capitaliste, țările eli
berate de sub jugul colonial și țările 
care luptă pentru eliberarea lor. 
Aici se află și un grafic ilustrat care 
înfățișează realizările obținute de 
Uniunea Sovietică în cucerirea spa
țiului cosmic.

La rafinăria Cîmpina, prin foto
grafii, pliante, sînt redate principa
lele momente din lupta partidului 
nostru în timpul ilegalității și în pe
rioada construcției socialiste. La Fa
brica de ciment din Fieni se află o 
hartă politică și economică a țării 
noastre, pe care sînt indicate obiecti
vele industriale realizate în anii pu
terii populare.

Generalizarea rezultatelor bune 
obținute de punctele de documenta
re ale agitatorilor stă în atenția Co
mitetului regional de partid Ploiești, 
care a organizat schimburi de expe
riență la rafinăriile Cîmpina și Plo
iești.

Din experiența punctelor de docu
mentare ale agitatorilor reiese că 
rezultate mai bune s-au obținut a- 
colo unde comitetele de partid se o- 
cupă sistematic de îndrumarea acti
vității lor, unde în colectivele de 
conducere au fost atrași oameni pre
gătiți, cu dragoste pentru această 
muncă. în unele locuri se manifestă 
însă anumite neajunsuri. La schela 
Boldești, întreprinderea „Doroban
țul", rafinăria Teleajen și în alte 
unități, punctele nu au la îndemînă 
destule materiale documentare, bro
șuri și . reviste de specialitate, grafi
cele existente nu sînt legate de spe
cificul întreprinderii respective.

în unele întreprinderi există ten
dința ca punctele de documentare 
să se substituie birourilor organiza
țiilor de bază în ce privește instrui
rea agitatorilor. Or, este știut că a- 
ceasta este sarcina biroului și în 
special a secretarului organizației de 
bază. Punctele de documentare au 
menirea de a ajuta birourile și pe 
înșiși agitatorii în pregătirea lor, în 
generalizarea metodelor bune folo
site în munca politică de masă.

Experiența dobîndită dovedește că 
punctele de documentare ale agita
torilor înființate în unele întreprin
deri din regiunea Ploiești contribuie 
la o mai bună pregătire a agitato
rilor, la înarmarea lor cu cunoștințe 
economice și politice.

S. STÄNEL

UCEVEANÀ"
care au fost va
lorificate elemen
tele folclorului din 
regiunea Sucea
va. întreg colecti
vul de dansatori 
se încadrează în- 
tr-un ansamblu

unitar. „Hora“ sau „Dansul mire
sei'* din tabloul coregrafic „Se mă
rită brigadiera", „Corăghiasca“, 
„Horodnicul” din același tablou și 
alte dansuri emoționează pe spec
tator prin dinamism, prin vioiciunea 
șl grația dansatorilor. Este și meri
tul colectivului, și al maestrului de 
dans Vasile Grama.

Totuși, spectacolul are și unele 
slăbiciuni. „Dansul țapinarilor“ nu 
exprimă ideea textului cîntat de 
cor așa cum și-a propus regia spec
tacolului. De altfel, „Dansul țapina
rilor“ nici nu este suficient de bine 
realizat, țapina fiind folosită în dans 
numai ca simplu element decorativ.

Dlscutînd despre regia spectaco
lului, regizorul Eugen Aron a ținut 
să sublinieze că, în parte, tablou
rile sînt realizate cu grija de a va
lorifica din punct de vedere artistic 
ideile pe care autorii și le-au pro
pus. Cu toate acestea, spectacolu
lui i-a lipsit o idee centrală, în ju
rul căreia să se desfășoare întregul 
program. Uneori spectatorul are im
presia că se află în fața unui pro
gram improvizat. Aceasta reiese și 
din faptul că prima parte este alcă
tuită din coruri și un concert dat de 
orchestra populară, iar a doua 
parte este construită eterogen, fă- 
cînd loc unor genuri artistice dife
rite cum ar fi opereta, estrada etc.

Puține texte sînt izvorîte din cu
noașterea adîncă a vieții regiunii, 
în schimb, unele versuri sînt sim
pliste, „actualizate“ forțat, de pil*

leitet
Di TO TOATA YASU

LOCUINȚE NOI. De curînd, construc
torii de la întreprinderea nr, 1 con
struct Iași, care lucrează pe șantierul 
de locuinfe din cartierul „Dimitrie Can- 
temir“, au terminat și dat în folosință 
un nou bloc de locuinfe cu 80 de a- 
partamento. Altui bloc cu 100 de apar
tamente i se face recepfia.

ÎNCĂLȚĂMINTE PENTRU PRI
MĂVARĂ ȘI VARĂ. Fabricile de 
încălțăminte au contractat cu co
merțul, pentru primul semestru 
al anului, 250 de modele de sandale 
pentru bărbați, femei și copii. 
Aceste modele au fost introduse în 
producție la întreprinderile „Dîmbo
vița“ și „Flacăra-Roșie" din Capi
tală, Uzinele de piele și încălțăminte 
din Cluj și altele. în curînd, în ma
gazine vor apărea sandale tip „Lido" 
cu talpă microdur, sandale cu talpă 
din plută, sandale din policlorură cîe 
vinii cu talpă, din piele etc.

CONCURS PE TEME PROFESIO
NALE. Peste 60 de tineri lăcătuși și 
strungari de la întreprinderea „Ni
covala" din Sighișoara s-au pregătit 
timp de mai multe săptămîni pentru 
un concurs „Cine știe meserie, cîș- 
tigă". A asistat majoritatea mun
citorilor din fabrică. Printre cei ce 
au reușit să dea cele mai bune răs
punsuri la întrebările puse se nu
mără lăcătușii Alexandru Vaida și 
Ion Florea. strungarii Gh. Hohoi și 
Eugen Petrov. în curînd, se va or
ganiza în întreprindere un concurs 
asemănător la care vor participa ti
neri turnători, modelări, montori și 
sculeri. (De la loan Negrițoiu, lă
cătuș).

MUNCITORII ÎNVAȚĂ. De două 
ori pe săptămînă, muncitorii din sec
țiile de producție și cel care ve
ghează la buna funcționare a mași
nilor de la Fabrica de conserve din 
Vălenii de Munte se întîlnesc la 
lecțiile ce se predau la cursul 
de ridicare a calificării. Ingineri și 
tehnicieni expun teme legate de 
campania de producție a conserve
lor pentru care ne pregătim. Fină 
acum s-au ținut primele, cinci lecții. 
(De la Vasile Tirifon, mecanic).

ÎN PORTUL GALAȚI. Docherii 
din portul Galați și-au intensificat 
activitatea odată cu reluarea trans
portului de mărfuri și pasageri pe 
Dunărea dezghețată. încă din pri
mele zile ei au descărcat mii de tone 
de mărfuri de pe vase sosite în acest 
port sub diferite pavilioane. încăr
cătura a fost depozitată înainte de 
termen și fără pierderi. Dintre echi
pajele de docheri, cele, conduse de 
Ion Sandragan și Petrică Vasile 
s-au evidențiat prin rezultatele bune 
obținute. (De la Anton Lobodă, 
docher).

A apărut :

„Probleme economice“
nr 3 - 1963

Numărul pe luna martie 1963 al revistei 
„Probleme economice’’ cuprinde urmă
toarele articole :

„Cu privire la produsul necesar și 
piusprodus în socialism” de Gh. Crețoiu 
și I. V. Totu ; „Considerațiuni asupra co
relației între ritmul creșterii produsului 
social total și al venitului național” de 
D. Grindea ; „îndeplinirea ritmică a pla
nului de producție” de Gh. Răboacă ; 
„Pentru ridicarea continuă a calității ma
nualelor din învățănîntul tehnic finan
ciar” de P. Gavriliu, I. Rîmniceanu și M. 
Stanca (Cluj) ; „Probleme ale creșterii 
fondurilor circulante în gospodăriile agri
cole colective” de N. Velicu și „Zdrobirea 
tezelor potrivnice reformei agrare din 
1945” de O. Constantinescu.

La rubrica „Din planul de activitate ști
ințifică al Institutului de cercetări econo
mice” revista publică studiul „Unele date 
cu privire la industria Amerlcii Latine” 
de S. Sava, iar la rubrica „Discuții”, arti
colul „Amortizarea fondurilor fixe și îm
bunătățirea regimului reparațiilor capita
le” de S. Opriș.

Numărul de față al revistei mai cuprin
de rubricile : „însemnări”, „Critică și bi
bliografie”, și „Scrisori către redacție”.

dă : ...„Stă de veghe-ncremeni-
tă de cinci secole Suceavă / Și 
se miră cum se-nalță alta nouă, mai 
cu slavă...' Au mai fost citate ver
suri care încearcă, stîngaci, să su
gereze prezența noului presupu- 
nînd... ce-ar face Ștefan cel Mare 
dacă s-ar afla în fața blocurilor re
cent construite în Suceava.

Unii dintre vorbitori s-au oprit, în 
discuții, asupra faptului că regia 
trebuia să arate mai multă exigen
ță în alegerea costumelor, care 
n-au fost reprezentative pentru por
tul sucevean.

Din discuții a reieșit că de-a lun
gul anilor Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Ciprian Porumbescu“ a 
căpătat o experiență pozitivă pe 
linia promovării tradiției muzicii și 
dansului popular. Folosirea într-un 
mod mai ingenios a bogăției folclo
rice a făcut ca noua premieră să fie 
primită cu căldură de publicul su
cevean. Este de așteptat ca, în vii
toarele spectacole, ansamblul să 
fructifice experiența cîștigată, să 
țină pasul cu ritmul vieții noi din 
regiune.

Comitetului regional pentru cultu
ră și artă îi revine sarcina să se în
grijească de activizarea consiliului 
artistic al ansamblului, să îndrume 
activitatea colectivului pentru a ana
liza cu simț de răspundere și în mod 
critic calitatea spectacolelor. Ar fi 
bine ca în consiliul artistic să fie 
atrași și specialiști din alte colective 
artistice din regiune. Organizarea 
unor discuții cu publicul spectator 
ar fi de asemenea foarte utilă.

Primind un sprijin mai activ din 
partea comitetului regional pentru 
cultură șl artă, Ansamblul de cînte
ce și dansuri „Ciprian Porumbescu' 
va reuși să realizeze spectacole bo
gate în conținut, la un nivel artistic 
superior.

NISTOR ȚUICU

TRAIAN SĂVULESCU
Adunări de doliu

LA ACADEMIA
R, P. ROMINE

în aula Academiei R. P. Romîne 
a avut loc sîmbătă la amiază o a- 
dunare de doliu în memoria mare
lui om de știință, academicianul 
Traian Săvulescu.

în prezidiul adunării au luat loc 
academicienii Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R.P. Romîne, 
Gheorghe Mihoc, membru în Prezi
diul Academiei R.P. Romîne, Grigore 
Obrejan, director de secție în Insti
tutul central de cercetări agricole, 
Eugen Rădulescu, rectorul Institu
tului agronomic „N. Bălcescu", și 
prof. Al. Priadcencu, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne.

Adunarea a fost deschisă de acad. 
Iorgu Iordan, după care asistența a 
păstrat un moment de reculegere.

Acad. Grigore Obrejan a evocat 
personalitatea marelui dispărut, re- 
levînd contribuția de seamă pe care 
Traian Săvulescu, prin vasta sa 
operă științifică, a adus-o la îmbo
gățirea tezaurului științei romînești 
și universale. Ca președinte al Aca
demiei R. P. Romîne el a desfășurat 
o intensă și rodnică muncă de reor
ganizare pe baze noi a acestui înalt 
for științific al țării.

Viața și opera lui, a spus vorbito
rul, va fi un far călăuzitor pentru 
toți cei dornici să creeze ceva trai
nic și durabil în viață, pentru cei 
care sînt gata să-și pună talentul, e- 
nergia în folosul omenirii.

A luat apoi cuvîntul acad. Eugen 
Rădulescu, care a vorbit despre va
loroasa operă științifică a lui Tra
ian Săvulescu în domeniul biologiei 
și agriculturii, binecunoscută și a- 
preciată în țară și peste hotare, la 
baza căreia el a așezat ca principiu 
călăuzitor ideea că știința trebuie să 
servească poporului și este subordo
nată intereselor lui.

Creator de școală romînească, în 
care au crescut și s-au format nu
meroase cadre de specialiști, Traian 
Săvulescu a manifestat o deosebită 
preocupare pentru aplicarea în cer
cetări . a principiilor materialismului 
dialectic. în munca sa științifică el 
s-a inspirat din realitățile și nevoile

In fata catafalcului
Sîmbătă după-amiază, sicriul cu 

corpul neînsuflețit al eminentului om 
de știință și patriot înflăcărat, acad. 
Traian Săvulescu, a fost depus în ho
lul Ateneului R.P. Romîne. în spa
tele catafalcului, pe un panou îndo
liat se afla tabloul cu chipul mare
lui savant romîn. Pe perne de cati
fea vișinie erau rînduite în fața ca
tafalcului ordinele și medaliile pe 
care Traian Săvulescu le-a primit 
pentru marile sale merite științifice 
și cetățenești. Jur împrejur se aflau 
numeroase coroane și jerbe de flori.

în tot cursul după-amiezii, mii de 
bucureșteni s-au perindat în fața ca
tafalcului pentru a aduce un ultim

UN MARE SAVANT PATRIOT
Vestea încetării din viață a mare

lui savant romîn Traian Săvulescu, 
președinte de onoare al Academiei 
R. P. Romîne, ne-a produs o adîn
că durere. Nu mai bate inima 
valorosului om de știință, membru a 
numeroase academii, societăți și in
stituții științifice din diferite țări și 
eminent fruntaș al vieții publice 
din Republica Populară Romînă. Noi 
toți cei care l-am cunoscut am ad
mirat calitățile și rîvna sa ca cer
cetător și pedagog, i-am urmărit bo
gata activitate pe tărîm obștesc și de 
stat pentru triumful socialismului și 
păcii.

Desfășurînd mai mult de jumăta
te de veac o activitate științifică cu 
adevărat prodigioasă, ilustrul dispă
rut a creat opere durabile care au 
îmbogățit patrimoniul științei romî
nești și au contribuit la sporirea 
prestigiului ei în lume. Om de știin
ță multilateral, a cuprins în sfera 
preocupărilor sale cercetări de do
meniul biologiei generale, botanicii, 
ecologiei plantelor, micologiei, a în
temeiat școala romînească de fitopa- 
tologie care și-a cîștigat un bineme
ritat renume pe plan mondial. Opera 
lui științifică și-a găsit încununarea 
în anii puterii populare, cînd, 
prin grija Partidului Muncito
resc Romîn și a statului demo
crat-popular, oamenilor de știin
ță și cultură li s-au pus la îndemînă 
— așa cum arăta și Traian Săvu
lescu în cuvîntul rostit la cel de-al 
II-lea Congres al P.M.R. — „tot ce 
le trebuie ca să fie de folos po
porului și patriei, să ajute construi
rea socialistă și dezvoltarea științei 
și artei“. în acești ani el și-a conti
nuat cu succes cercetările ample a- 
supra florei din Romînia și din alte 
țări, și-a desăvîrșit unele studii din 
domeniul biologiei și a creat prin
cipalele sale lucrări — monografiile 
monumentale asupra Uredinalelor 
și Ustilaginalelor, lucrarea de sinteză 
de mare întindere „Flora R. P. Ro
mîne“, elaborată din inițiativa 
și sub conducerea sa etc. Expri- 
mînd prestigiul de care se bucură 
peste hotare opera lui Traian 
Săvulescu, renumitul savant en
glez W. Brierley scria : „Contribuția 
sa la cunoașterea micoflorei din Ro
mînia este cu totul remarcabilă și 
este de o valoare generală așa de 

vieții, abordînd probleme legate de 
practică ; a participat activ la în
făptuirea unor opere de mare inte
res pentru producție și a elaborat 
soluții științifice, tehnice și organi
zatorice menite să ridice nivelul 
științei noastre.

Acad. Traian Săvulescu a muncit 
cu dragoste și devotament pentru în
făptuirea în domeniul cercetării ști
ințifice a politicii partidului de con
struire a socialismului în țara noa
stră — a spus, printre altele, în cu
vîntul său, prof. Al. Priadcencu. Emi
nentul academician a nutrit o dra
goste nemărginită pentru țară și po
por. El a adus o însemnată contri
buție la înflorirea patriei noastre so
cialiste, la lupta pentru pace și 
coexistență pașnică între popoare.

LA INSTITUTUL 
DE BIOLOGIE

Oameni de știință, cercetători și 
alte cadre ale Institutului de biolo
gie al Academiei R.P. Romîne s-au 
întrunit sîmbătă după-amiază într-o 
adunare de doliu pentru a cinsti 
memoria eminentului om de știință 
și fruntaș al vieții publice — Traian 
Săvulescu.

Luînd cuvîntul, acad. prof. Nico
lae Sălăgeanu, directorul institutu
lui, a subliniat activitatea îndelun
gată și rodnică depusă de Traian 
Săvulescu îndeosebi în domeniul 
biologiei și fitopatologiei, a scos în 
evidență munca neobosită desfă
șurată de el pe tărîm obștesc.

A luat apoi cuvîntuil prof. Mihai 
Ionescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, care a re
levat activitatea pe care Traian Să
vulescu a desfășurat-o timp de de
cenii ca profesor, ajutînd zeci de 
generații de studenți să-și însușeas
că bogate cunoștințe de specialita
te, contribuind la dezvoltarea învă- 
țămîntului agronomic în țara noas
tră.

Cercetătorul științific Constantin 
Zahariade a subliniat, printre altele, 
că academicianul Traian Săvulescu 
a fost călăuzit de un mare respect 
și de dragoste pentru valorile cul
turale, de dorința permanentă de a 
le face cunoscute și iubite de mase.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria ma
relui savant.

omagiu celui care a adus o contri
buție de seamă la dezvoltarea știin
ței din țara noastră, a desfășurat o 
bogată activitate obștească și de 
stat pentru victoria cauzei socialis
mului și a păcii. în acordurile mar
șurilor funebre, academicieni și nu
meroși alți oameni de știință, artă 
și cultură, muncitori din întreprin
derile Capitalei, studenți, într-un 
șir neîntrerupt, au venit să-și ia ră
mas bun de la marele om de știință.

La catafalc au făcut de gardă re
prezentanți ai Academiei R. P. Ro
mîne, ai Consiliului Superior al A- 
griculturii, ai Ministerului învăță-

de acad. ILIE MURGULESCU 
președintele Academiei R. P. Romîne

mare, îneît a sporit enorm cunoștin
țele noastre despre structura și bio
logia ciupercilor. Studiile sale mico- 
logice au fost încununate prin publi
carea tratatului său monumental — 
Monografia Uredinalelor din R.P.R., 
care nu este numai cea mai mare lu
crare ce s-a scris vreodată despre 
Uredinee, dar și un eveniment im
portant în istoria botanicii".

Eminent reprezentant al pleiadei 
oamenilor de știință progresiști ro- 
mîni, Traian Săvulescu a desfășurat 
o susținută activitate pedagogică. 
Avînd sădită în inimă dragostea de 
popor, el a transmis de la catedră 
tineretului universitar nu numai 
pasiunea pentru știință, cunoștințe 
bogate din literatura de specialitate 
și „din desaga sa proprie" — cum 
spunea uneori — ci și convingerile 
sale progresiste, democratice, contri
buind astfel la formarea unor inte
lectuali înaintați, astăzi profesori, 
ingineri, cercetători. Prin prelegeri
le sale, lucrările de laborator și de 
teren, el deschidea studenților noi 
perspective în înțelegerea fenomene
lor biologice și agricole, le lărgea 
orizontul și îi deprindea să lege cu
noștințele teoretice de faptele cule
se din natură, de cerințele practicii, 
ale vieții.

Pătruns de o înaltă conștiință pa
triotică, în anii cînd peste țara noas
tră s-a abătut urgia fascismului și a 
războiului antisovietic, alături de 
alți numeroși profesori universitari, 
el a semnat memoriul care cerea să 
se pună capăt războiului purtat îm
potriva adevăratelor interese națio
nale.

Imediat după eliberarea țării, ma
rele savant romîn a făcut parte din
tre numeroșii oameni de știință de 
mare renume care și-au conjugat 
idealul de viață cu aspirațiile po
porului și au înțeles că, ală- 
turîndu-se luptei clasei muncitoare, a 
întregului popor pentru dezvoltarea 
Romîniei pe calea progresului social, 
a socialismului, pot contribui cu 
succes la înflorirea patriei, a științei 
și culturii. Traian Săvulescu s-a 
înrolat în rîndurile Partidului Mun
citoresc Romîn și ca un ostaș devo

LA UNIVERSITATEA
DIN CLUJ

O adunare de doliu a avut loc 
sîmbătă după amiază și la Universi
tatea din Cluj, la care au participat 
academicieni, cadre didactice de la 
institutele de învățămînt superior 
din localitate, numeroși studenți.

După ce acad. Nyâradi Erasmus 
a deschis adunarea, acad. Ștefan 
Péterfi,. aducînd un ultim omagiu 
marelui om de știință Traian Săvu
lescu, a spus printre altele : „Viața 
și activitatea lui constituie pentru 
noi toți un exemplu însuflețitor de 
slujire devotată a intereselor po
porului și a cauzei construirii socia
lismului în țară noastră. Stingerea 
din viață a acad. Traian Săvulescu 
constituie o grea pierdere pentru ști
ință, pentru cei care l-au cunoscut 
și l-au prețuit“.

Au mai luat cuvîntul acad. Emil 
Pop, prof. univ. Ion Negruțiu, recto
rul Institutului agronomic „Dr. Pe
tru Groza", și studentul Ion Mure- 
șan.

LA UNIVERSITATEA
„AL. I. CUZA" DIN IAȘI

In aula „Mihail Eminescu“ a Uni
versității „Al. I. Cuza“ din Iași s-au 
întrunit sîmbătă pentru a aduce un 
ultim omagiu academicianului Tra
ian Săvulescu numeroși academi
cieni și membri corespondenți ai 
Academiei, cercetători științifici, ca
dre didactice din institutele de învă
țămînt superior, studenți.

Adunarea a fost deschisă de acad. 
Mircea Savul.

Prof. univ. Constantin Sandu-Vile, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, fost student al 
lui Traian Săvulescu, a relevat me
ritele acestuia ca dascăl, cercetător 
științific și cetățean, activitatea sa 
neobosită de răspîndire a științei 
și culturii în mase.

Au luat de asemenea cuvîntul 
prof. univ. Olga Necrasov, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, și prof. univ. Elena Jeannre- 
naud, prorector al Universității din 
Iași. (Agerpres)

mîntului, fruntași ai vieții noastre1, 
științifice și culturale.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului ■ Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, a 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, din partea Prezidiului Aca
demiei R-P. Romîne, Consiliului Su
perior al Agriculturii, Ministerului 
învățămîntului, Comitetului dé Sțat 
pentru Cultură și Artă, Comitetului 
orășenesc București al P.Mi.R. și Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, Uniunii scriitorilor, 
Institutului central de cercetări ă- 
gricole și din partea altor instituții.

(Agerpres)

tat al său a luptat pentru triumful 
socialismului.

Traian Săvulescu a îmbinat o 
muncă științifică intensă și deosebit 
de valoroasă cu o neobosită activi
tate obștească pusă în slujba con
struirii vieții noi, a apărării păcii, 
înalt demnitar în guvern o perioa
dă, deputat în Marea Adunare Na
țională, el a militat activ pentru 
întărirea regimului democrat-popu
lar. In înaltele funcții pe care le-a 
deținut el a adus o contribuție va
loroasă la aplicarea politicii partidu
lui de dezvoltare intensivă și multi
laterală a agriculturii, pentru spo
rirea producției agricole și înaintarea 
ei pe calea socialismului.

Ales președinte al celui mai înalt 
for științific din țară, Academia 
R. P. Romîne, el a muncit, cu conș
tiința îndeplinirii unei sarcini de 
mare răspundere față de patrie, 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui în domeniul științei și culturii, 
pentru așezarea activității de cerce
tare științifică pe temeliile trainice 
ale materialismului dialectic, pentru 
dezvoltarea și legarea ei de sarcinile 
construcției socialiste, în fruntea 
Academiei a depus o activitate in
tensă pentru organizarea primelor 
institute de cercetare ale acesteia, 
pentru desfășurarea unei munci 
științifice planificate și formarea de 
noi cadre de cercetători.

De la tribuna unor înalte foruri, 
în presă, a răsunat adeseori cuvîn
tul său înflăcărat în sprijinul în
făptuirii politicii partidului de dez
voltare a prieteniei cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări socialiste, 
de apărare a păcii și promovare a 
relațiilor de bună înțelegere între 
toate popoarele lumii.

Remarcabila personalitate a aca
demicianului profesor doctor Traian 
Săvulescu, distins cu înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste, activi
tatea sa multilaterală s-au bucurat 
de prețuirea partidului, a oamenilor 
muncii.

O nemiloasă și îndelungată boa
lă l-a smuls dintre . noi. Poporul 
nostru, știința romînească au pier
dut un mare savant și profesor, e- 
minent militant pe tărîm obștesc și. 
om de stat, cu o viață și activitate 
pilduitoare pentru tbțGoamenii de 
știință. Amintirea sa ' va rămîne 
neștearsă în inimile noastre.
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Zile de odihnă la Herculane (Foto : M. Andreescu)

Declarația unui deputat comunist 
în parlamentul indian

Ț F î E 6 1 A M E f
In zilele de 28—30 martie a.c. a a- 

Vut loc Ia București cea de-a IlI-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale romîno-bulgare de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

In cadrul lucrărilor sesiunii, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă to
vărășească și de înțelegere reciprocă, 
Comisia a analizat modul în care au 
fost aduse la îndeplinire hotăririle 
sesiunii precedente, adoptind măsuri 
corespunzătoare și a examinat noi 
nrobleme privind lărgirea colaborării 
eonomice dintre cele două țări.

Cele două părți au constatat cu 
ișfacție că hotăririle sesiunii a 
U3 a Comisiei se realizează cu suc- 

is. Comisia a ascultat raportul pri
cind memoriul tehnico-economic al 
complexului hidroenergetic din zona 
Izlaz-Somovit pe Dunăre, elabo
rat de colectivul mixt de proiectanți 
romîni și bulgari și a dat indicații 
pentru continuarea muncii.

In ceea ce privește realizarea pre
vederilor Acordului de credit cu pri
vire la sprijinul pe care R. P. Romî- 
nă îl acordă R. P. Bulgaria în le
gătură cu dezvoltarea prospecțiunilor 
geologice pentru găsirea unor noi re
zerve de petrol, s-a constatat că par
tea romînă și-a îndeplinit obligațiu
nile sale.

Examinînd posibilitățile lărgirii în 
continuare a colaborării economice 
dintre cele două țări, cele două părți 
au convenit cu privire la specializa
re și livrări reciproce în domeniul 
produselor industriei construcțiilor 
de mașini, siderurgiei, chimiei și al
tele, ceea ce va contribui Ia crește
rea volumului schimburilor de măr
furi dintre cele două țări.

Comisia a constatat, de asemenea, 
rezultatele pozitive obținute în mun
ca organelor de planificare ale ce
lor două țări, în coordonarea planu
rilor de perspectivă, colaborare care 
va continua și în viitor.

S-au mai relevat și succesele ob
ținute în dezvoltarea și adîncirea 
colaborării tehnico-științifice între 
cele două țări, recomandîndu-se noi

măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății în acest domeniu.

La discuții au participat din par
tea romînă tovarășii : Alexandru Bîr- 
lădeanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, conducătorul delegației, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Mihail Florescu, minis
trul industriei petrolului și chimiei, 
Constantin Tuzu, ministrul metalur
giei și construcțiilor de mașini, Bu
jor Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Nicolae Gheor
ghiu, adjunct al ministrului minelor 
și energiei electrice, Gheorghe 
Hossu, președintele Comitetului de 
Stat al Apelor, Mauriciu Novac, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Victor Io- 
nescu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, iar din partea bul
gară, tovarășii : Jivko Jivkov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, A- 
postol Psșev, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Konstantin 
Popov, președintele Comitetului pen
tru Energetică și Combustibil de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, Stoian 
Siulemezov, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ivan Todorov-Gorunea, director ge
neral al Apelor, Pantiu Karapantev, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru Construcții ds Mașini, Ivan Piea- 
neciki, consilier economic la Bucu
rești, precum și alți membri și ex- 
perți ai celor două delegații.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
din partea romînă de tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, și din partea bulgară de tova
rășul jivko Jivkov, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

La semnarea Protocolului au fost 
de față membrii și experții ambelor 
delegații guvernamentale. Au asistat 
și Ivan Kinov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria în R. P. Romînă, precum și 
membrii ambasadei.

ÎN EDITURA POLITICĂ 
a apărut :

V. I. LENIN : Opere complete,
val. 14

600 pag.

Conferința pe țară 
a Asociației filateliștilor 

din R. P. Romînă
12 lei

In aceeași editură au apărut 
următoarele broșuri :

.Lupta poporului romîn îm- 
și asupririi so- 
pentru inde- 
al XIV-lea — 
al XIX-lea —

potriva exploatării 
ciale și naționale, 
pendență” (secolul 
începutul secolului 
1821).

— „Anul revoluționar 1848 în 
țările romîne".

Cuvîntdred rostită de J. Cyrankiewicz 
ld sesiuned Seimului R. P. Polone

VARȘOVIA 30 (Agerpres). —După 
cum s-a mai anunțat, la 28 martie, 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone. a luat cuvîntul la sesiunea Sei
mului Republicii Populare Polone. 
El a prezentat măsurile partidului și 
guvernului pentru asigurarea înde
plinirii planului pe anul 1963 și a 
vorbit apoi despre greutățile provo
cate de iarna foarte aspră.

J. Cyrankiewicz a arătat ne
cesitatea luării unor măsuri eficace 
și hotărâte pentru a se reali
za economii în domeniul cheltuirii 
de combustibil, energie electrică și 
gaze. în această ordine de idei, el a 
subliniat că hotărârea guvernului de 
a spori .cu începere de la 1 aprilie 
prețurile la cărbune, energie elec
trică și gaze „trebuie înțeleasă ca o 
expresie a necesității de a se lupta 
împotriva risipei în consumul de 
cărbune, gaze și electricitate”. El 
a adăugat că guvernul a luat în a- 
celași timp măsuri care, în linii 
mari, urmează să compenseze popu
lația pentru aceste creșteri de pre
țuri.

Referindu-se în continuare la re
lațiile internaționale ale Poloniei, 
J. Cyrankiewicz a subliniat că „Po
lonia s-a pronunțat în repetate rân
duri pentru necesitatea de a se ur
genta măsurile în domeniul extinde
rii colaborării economice între țările 
membre ale C.A.E.R. Se poate afir
ma că în ultima perioadă activitatea

Cresc rîndurile P* C« 
din Marea Britanie

în zilele de 26—30 martie au avut 
loc la București tratative culturale 
între R.P. Romînă și R.P. Bulgaria.

în urma acestor tratative, care 
s-au desfășurat în spiritul înțelegerii 
reciproce și al colaborării tovără
șești, a fost semnat planul pentru a- 
plicarea acordului de colaborare 
științifică și culturală între R.P. Ro
mînă și R.P. Bulgaria pe anii 1963 
și 1964.

Planul prevede realizarea unor 
schimburi și acțiuni importante în 
domeniul științei, învățămîntului, 

turii, artei, ocrotirii sănătății, pre
sei, radiodifuziunii și televiziunii, 
sportului.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de tov. Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea bulgară de 
tov. Anghel Budev, adjunct al mi
nistrului învățămîntului și culturii.

La semnarea planului au fost de 
față din partea romînă tovarășii :

Costin Nădejde, adjunct al minis
trului învățămîntului, Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, Mini'sterul învă
țămîntului și Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, iar din par
tea bulgară au participat membrii 
delegației și membri ai Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

*
Cu acest prilej, tov. Pompiliu Ma- 

covei a oferit o masă în cinstea tov. 
Anghel Budev, șeful delegației bul
gare. Au participat Ivan Kinov, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membrii delegației bulgare. 
De asemenea, au participat Ion Mo
raru, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, și 
membrii delegației romîne.

(Agerpres)

Plecarea delegației guvernamentale bulgare
Sîmbătă la amiază a părăsit Ca

pitala plecînd spre Sofia delegația 
guvernamentală bulgară în frunte 
cu Jivko Jivkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care a participat la cea 
de-a IlI-a sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale romîno-bulgare de 
colaborare economică și tehnico-știin- 
pfică.

Din delegație au făcut parte Apos
tol Pașev, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Konstantin 
Popov, ' președintele Comitetului 
pentru energetică și combustibil de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și alții.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de Alexandru Bîrlădeanu,

membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Constantin Tuzu, ministrul metalur
giei și construcțiilor de mașini, Bu
jor Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor și energiei e- 
lectrice, Dionisie Ionescu, șeful Ce
remonialului de Stat, reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exterior, 
membri și tehnicieni ai ambelor de
legații guvernamentale.

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

(Agerpres)

Măsuri eficace de folosire 
a terenurilor în panta

(Urmare din pag. I-a)

>i prin îhsămînțarea cu semințe de 
ierburi sau lucernă.

Am tras învățăminte și în ce pri
vește plantațiile de pomi fructiferi. 
Întrucît în raioanele sudice, cu pre
cipitații puține, pomii nu găsesc con
diții prielnice de dezvoltare, am 
amplasat masivele pomicole pe ver
santele cu expoziții nordice din raioa
nele Focșani și Panciu (în zona Vran
cei). Plantațiile de pomi pe terenurile 
cu pante de peste 20 la sută au fost 
făcute pe terase continui cu lățimea 
le 3 metri (pomii plantîndu-se la 
nijlocul terasei); pe pante foarte 
nari sau frămîntate de ravene au 
ost executate terase individuale de 
Irmă dreptunghiulară (4x3 metri).
Pentru generalizarea rezultatelor 

obținute, consiliile agricole raionale 
au organizat schimburi de experien
ță în gospodăriile colective care au 
ele mai bune rezultate, la care au 
larticipat președinții, inginerii și 
irigadierii din gospodăriile colective. 

După ce au văzut rezultatele obținu- 
î la Băleni, Tudor Vladimirescu și 
Imulți, colectiviștii din Vîrlezi, Cră- 
■ști, Gănești, Vlădești, Berești și alte 
omuiîe, au trecut la valorificarea te- 
enurilor neproductive prin terasarea 
>r și plantarea cu vie și pomi.
Acolo unde terasele nu s-au putut 
.anta în primul an de la executa- 

<e, gospodăriile colective au fost în
humate să cultive platformele lor 
u culturi furajere.
Pentru asigurarea materialului 

ăditor viticol și pomicol s-au înfiin- 
at pepiniere raionale. Și gospodăriile 
elective produc material săditor. A-

nul acesta, în cadrul gospodăriilor 
colective din raionul Bujor s-a orga
nizat producerea a peste 2 000 000 de 
butași altoiți din viță de vie.

Consiliile agricole din regiunea 
noastră se preocupă cu grijă și de 
ameliorarea pășunilor, ca un mijloc 
important de sporire a producției de 
furaje. Prin lucrări cu caracter agro
tehnic și biologic, precum și prin lu
crări speciale pe firul ogașelor și ra- 
venelor au fost ameliorate suprafețe 
întinse de pășuni. în raioanele Foc
șani și Panciu (bazinul Vrancei), prin 
ameliorarea unor pășuni sărăturoase 
producția de masă verde a crescut 
de la 2 000—3 000 kg la hectar la 
peste 10 000—12 000 kg. Rezultate 
bune au dat brăzduirile, în special 
cînd ele au fost imediat însămînțate 
cu semințe de ierburi perene. Tot
odată, pe pășuni au fost plantați 
nuci — în linie dreaptă — care ser
vesc atît ca umbrar pentru vite cît 
și ca limite de parcelă pentru pășu- 
natul rațional.

La sfîrșitul consfătuirii care a avut 
loc în regiunea noastră, au fost 
adoptate unele recomandări de mare 
însemnătate pentru prevenirea și 
combaterea eroziunii solului, pentru 
organizarea și amenajarea terenuri
lor în pantă în vederea plantării cu 
viță de vie și pomi, pentru organi
zarea și amenajarea pășunilor ero
date.

Consiliul agricol regional Galați, 
îndrumat de comitetul regional de 
partid, va lua măsuri eficiente 
pentru traducerea în viață a re
comandărilor consfătuirii, antrenînd 
masele largi de oameni ai muncii 
din agricultură la lucrările de com
batere a eroziunii solului.

Informații
© în sala Teatrului de stat din Bacău 

a avut loc sîmbătă seara un concert al 
orchestrei simfonice a Filarmonicii din 
localitate. Concertul, dirijat de Vladimir 
Plopeanu din București, a avut ca solist 
pe Sbigniew Szymonowicz din R.P. Po
lonă.

® Sîmbătă seara .a fost redeschisă cea 
de-a doua sală de spectacole a Teatru
lui de Stat din Constanța — sala Fan
tasio. Cu acest prilej, colectivul secției de 
estradă a teatrului a prezentat concer- 
tul-spectacol „Rîdeți și cîntați cu noi’

Sîmbătă a avut loc la Palatul Poș
telor din Capitală conferința pe 
țară a Asociației filateliștilor din 
R. P. Romînă.

La lucrările conferinței au parti
cipat ing. Grigore Marin, adjunct al 
ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior, oa
meni de artă și cultură.

Conferința a dezbătut problemele 
legate de dezvoltarea 
țara noastră, precum 
revin lucrătorilor din 
vederea popularizării 
cale a succeselor obținute de oame
nii muncii din R. P. Romînă în o-’ 
pera de desăvîrșire a construcției 
socialismului în țara noastră.

în cadrul lucrărilor a fost adoptat 
noul statut al Asociației filateliștilor 
din R. P. Romînă și a fost ales noul 
consiliu de conducere al asociației.

Președinte al consiliului Asociației 
filateliștilor din R. P. Romînă a fost 
ales Emanoil Țiulescu.

(Agerpres)

Descoperirea 
unui nor de hidrogen 

care înconjoară Pămîntul

filateliei în 
și sarcinile ce 
acest sector în 

pe această

Botvinnik Petrosian 2,5 -1,5
30 (Agerpres). — Cea de-a insă 

în
e-

favoarea sa. Botvinnik s-a decis 
pentru o Continuare fără riscuri care 
cele din 
galitate.

Scorul 
favoarea
se va disputa la 1 aprilie. Cu albele va 
Juca Petrosian.

câteva riîîdoi

MOSCOVA
4-a partidă a meciului pentru titlul mon
dial de șah dintre marii maeștri Botvin
nik și Petrosian s-a terminat remiză la 
mutarea 25-a. Botvinnik, cu piesele albe, 
a ales deschiderea engleză. La mutarea 
9-a pe tablă s-a creat o poziție foarte 
ascuțită în care albul, prin 
unei figuri, ar fi putut

urmă a dus la rezultatul de

înmeciului este de 2,5—1,5 
lui Botvinnik. A clncea partidă

In

sacrificiul
complica jocul în

polo pe 
Bulgaria

apă ale 
s-au în- 
acoperit 
Victoria

Reprezentativele de 
R. P. Romîne și R. P. 
tîlnit sîmbătă seara la bazinul 
Floreasca, intr-un meci amical, 
a revenit cu scorul de 6—2 (2—1, 1—0, 
2—0, 1—1) sportivilor romîni. Astăzi, cu 
începere de la ora 19,. se întîlnesc selec
ționatele de tineret ale celor două țări.

★
Sîmbătă a început la patinoarul arti

ficial din Capitală returul campionatului 
republican de hochei pe gheață. în pri
mele două meciuri, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Steaua Bucu
rești—Steagul roșu Brașov 20—0 (7—0, 
2—0, 11—0); Voința Miercurea Ciuc—A- 
vîntul Gheorghieni 12—2 (1—0, 5—2, 6—0).

Primul loc în clasament este ocupat de 
Voința Miercurea Ciuc.

la Roma, 
cînd, plă- 
un modest

o stranie

„Miliardarii sînt oameni săraci“ ? 
Un astfel de titlu, într-un ziar, ar 
putea surprinde. Nu însă după ce ai 
citit relatările publicate sub acest 
titlu de Enrico Ardu, colaborator al 
ziarului italian „II Paese“. Bine do
cumentat, autorul arată cum eva
ziunile fiscale îi pot transforma, în 
aparență, pe cei foarte bogați, în oa
meni cu o existență aproape... „mo
destă“. Iată ce scrie Ardù :

„Acum cîjiva ani, administrația 
orașului Crotone a descoperit că cel 
mai bogat latifundiar din regiune, 
un duce cu nume răsunător, nu plă
tea impozitul pe veniturile familiei. 
Cercetările au dovedit că ducele în- 
chiriase un apartament 
unde locuia din cînd în 
tindu-și impozitele ca 
avocat de provincie.

Miliardarii italieni au
asemănare cu celebra povestire a 
lui Andersen „Hainele împăratului“. 
Numai că, în timp ce împăratul din 
poveste se plimba gol, iar supușii 
îi lăudau inexistentele veșminte bo
gate, cu miliardarii italieni se în- 
tîmplă un lucru invers : ei se plimbă 
îmbrăcați somptuos dar au preten
ția ca toată lumea să-i considere 
dezbrăcați.

Vara, porturile de lux de la Santa 
Margherita, San Remo și Monte 
Carlo sînt înțesate de iahturi ; iarna, 
însă, cînd apar pe roluri impozitele, 
proprietarii acestor iahturi dispar, 
cum dispar și proprietarii 
somptuoase de pe malul 
ce frecventează cluburile 
rile de lux.

Și totuși nu se poate 
mîna fiscului nu e grea. In exerci
țiul financiar 1961—1962 s-au înca
sat 3 856 miliarde de lire ca taxe și 
impozite, iar pentru 1962—1963, se 
prevăd la capitolul intrări 4 482 mi
liarde. Cine plătește aceste taxe și

vilelor 
mării, cei 
și localu-

spune că

în Capitală, pe stadionul „23 August”, 
amatorii de sport bucureșteni vor urmări 
azi „derbiul” care opune fruntașei cla
samentului, Dinamo București, echipa Ra
pid. Jocul începe la ora 16,15 și va fi 
precedat de la ora 14,30 de un alt meci 
interesant : Steaua — Progresul.

In țară au loc 4 întîlniri: U.T. Arad— 
Dinamo Bacău, Știința Timișoara — Știin
ța Cluji C.S.M.S. Iași — Steagul Roșu 
și Minerul Lupeni — Farul Constanța. Jo
cul Crișana Oradea — Petrolul Ploiești a 
fost amînat.

★
Stațiile noastre de radio vor transmite 

de la Timișoara cu începere din Jurul o- 
rei 17,10 repriza a doua a meciului Știin
ța Timișoara — Știința Cluj. Transmisia 
se va face pe programul I.

impozite î Pentru că totuși e necesar 
să plătească cineva și deoarece bo
gății nu plătesc, plătesc cei săraci.

Există în primul find impozitele 
directe pe bunurile de consum care 
apasă pe umerii cetățeanului de 
rînd. în Italia impozitul pe venit re
prezintă doar 18 la sută din totalul 
impozitelor. Iată de ce marii capita
liști ca cei din familiile Torlonia, 
Cenzato, Costa, Crespi, Falck, pot 
dormi liniștiți. Dacă statul are ne
voie de bani, nu pe ei îi va deranja ;

Răsfoind presa străină

va fi mărit, în schimb, prețul țigă
rilor.

Dar și în ce privește impozitele 
directe, cele mai lovite sînt catego
riile de oameni modești, cu venituri 
fixe, care nu se pot sustrage fiscu
lui. Salariile sînt impozabile în mod 
automat ; micului comerciant îi este 
greu să scape de cele 92 de taxe 
și impozite pe care le are de plă
tit. în timp ce marele latifundiar gă
sește atîtea și atîtea metode pentru 
a-și camufla veniturile reale, micul 
proprietar de pămînt suportă din 
greu impozitele pe pămînt, pe veni
turi, pe produse, pe îngrășăminte.

Un funcționar cu un salariu lunar 
de 150 000 de lire plătește circa ju
mătate de milion de lire anual nu
mai ca impozite directe. Ce repre
zintă atunci pentru bugetul prințului 
Torlonia cele două milioane pe care 
le plătește anual, față de jumătatea 
de milion mptă din bugetul funcțio
narului ?

E însă foarte greu să-i faci pe bo
gați să plătească. Recent, numai la 
oficiul fisgal districtual din Roma au 
fost făcute 250 000 de contestații. 
Cine Va reuși să le examineze pe

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Astronomul' sovietic Piotr Sceglov 
a descoperit un nor plat de hi
drogen care înconjoară Pămîntul. 
De pe suprafața Lunii un cosmo
naut ar putea vedea cu ajutorul 
unui aparat special acest nor 
care, din punct de vedere al 
formei, seamănă cu inelul plane
tei Saturn. Potrivit calculelor, el 
este situat la o altitudine de cel 
mult 10 000 km de Pămînt.

Omul de știință sovietic a stabi
lit că, după cum arată observa
țiile, masa de hidrogen în formă 
de disc este de aproximativ 1 000 
de ori mai densă decît cea a ga
zului interplanetar. El a precizat 
că aparatele existente nu permi
teau să se identifice pînă acum 
prezența unui asemenea nor.

Noua aparatură astronomică de 
mare sensibilitate a făcut cu pu
tință identificarea lui.

Omul de știință sovietic, care a 
încercat să alcătuiască o hartă a 
repartiției hidrogenului pe bolta 
cerească, a reușit să realizeze o 
instalație de 50 de ori mai sensi
bilă decît aparatele folosite pînă 
în prezent în acest scop. Cu aju
torul ei s-a obținut prima serie 
de fotografii ale norului de hidro
gen din apropierea Pămîntului.

Sesiunea parlamentului congolez
LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres). — 

La 28 martie X-a deschis sesiunea 
parlamentului congolez.

După cum s-a mai anunjat, parlamen
tul și-a început activitatea încă din 4 
martie, în condijiile unei înverșunate 
campanii dezlănfuite de reaefiune pen
tru închiderea celor două camere. în 
ciuda încercărilor reaefiunii de a împie
dica Camera Inferioară a parlamentului 
să întrunească numărul necesar de 
deputaji pentru a-și putea desfășura 
activitatea, adepfii unităfii și indepen
dentei Congo-ului au reușit să obfină 
majoritatea de voturi cu prilejul alegerii 
organelor conducătoare ale celor două 
camere.

toate ? Șl chiar dacă lucrurile se 
lămuresc, contestația trece în a doua 
instanță, la oficiul fiscal provincial. 
Anii trec și, în așteptarea unei ho- 
tărîri judecătorești, taxele nu sînt 
plătite.

De cîtăva vreme, societățile ano
nime imobiliare, agricole și indus
triale apar ca ciupercile după 
ploaie. Agenții fiscali, cu serviete 
sub braț, își Irosesc zile întregi cu 
cercetările ca să afle pînă la sfîrșit 
că acționarii sînt... necunoscuți.

La o mare bancă italiană a fost 
deschis un cont important pe numele 
unui oarecare Karl Wagner, din 
Vaduz. Toți știu că ' sub numele de 
Karl Wagner se ascunde un mare 
armator italian. Din acte rezultă însă 
că acest Karl Wagner e conducăto
rul societății anonime „Wagner et 
Co“ cu sediul la Vaduz, în principa
tul Liechtenstein. Fiscul italian nu 
are nici o posibilitate de a acționa, 
iar în minusculul principat nu se plă
tesc impozite. Micul teritoriu este 
astăzi sediul înfloritor a zeci de so
cietăți anonime...

Fiscul nu poate face nimic împo
triva lor. El are putere doar în fața 
micului contribuabil dezarmat.

Și astfel, an de ttn, se repetă scan
dalul evaziunilor fiscale, fără ca 
vreodată cineva să fie sancționat, cu 
toate că există un articol de lege 
care vorbește de 6 luni de închi
soare pentru diferite categorii de 
evaziuni fiscale, iar un alt articol 
pedepsește cu închisoarea pînă la 
6 luni pe cine nu declară un venit 
mai mare de șase milioane. Dar 
cum fraudatorii n-au fost niciodată 
judecați, evaziunea fiscală a ajuns 
să nu mai fie considerată un fapt 
nepermis. Dar dacă cei bogațl nu 
plătesc, plătește în schimb marea 
masă de contribuabili care trăiesc 
din propria 1er muncă“.

C.A.E.R. a crescut considerabil, dar 
aceasta nu este decît un început”. JE1 
a arătat, printre altele : „Acordăm 
o însemnătate excepțională coordo
nării tuturor planurilor economiei 
naționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. în principalele domenii ale 
producției pe următorii cinci ani și 
pe perioada pînă în 1980, făcînd pași 
concreți în această direcție. Noi am 
trecut, de asemenea, la coordonarea 
investițiilor de bază stabilite pe pe
rioada de după 1963”.

Vorbind despre comerțul Poloniei 
cu țările din Europa occidentală, J. 
Cyrankiewicz și-a exprimat satis
facția față de încheierea recentă a 
acordului comercial cu R.F.G. Tot
odată, el a subliniat că acest lucru 
nu schimbă poziția principială a Po
loniei, care constă în aceea că con
diția normalizării depline a relații
lor și a schimbului de reprezentanțe 
diplomatice dintre cele două țări este 
recunoașterea de către R.F.G. a fron
tierelor apusene ale Poloniei și re
nunțarea la politica revanșardă.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone a sub
liniat, în continuare, că Polo
nia desfășoară, împreună cu toate 
țările comunității socialiste, o in
tensă activitate pe arena internațio
nală în apărarea ideilor coexisten
ței pașnice. El a arătat, de aseme
nea, că în ultimele luni s-a intensi
ficat pericolul răspîndirii armei a- 
tomice, întrucît în fața politicienilor 
și generalilor vest-germani se des
chid tot mai larg porțile arsenalelor 
de arme atomice prin crearea așa- 
numitelor forțe nucleare multilate
rale ale N.A.T.O., sau prin interme
diul încheierii unui acord bilateral 
în acest scop între Bonn și Paris. 
J. Cyrankiewicz și-a exprimat, tot
odată, îngrijorarea și indignarea 
în legătură cu recenta explozie nu
cleară experimentală efectuată de 
guvernul francez în Sahara. Pozi
ția negativă a guvernului S.U.A., 
care formulează mereu alte condiții 
la tratativele de la Geneva, îngreu
nează, de asemenea, realizarea unui 
acord în problema încetării expe
riențelor nucleare.

J. Cyrankiewicz a declarat că 
încheierea unui pact de neagresiune 
între membrii Tratatului de la Var
șovia și țările N.A.T.O. ar exercita 
o influență pozitivă asupra slăbirii 
încordării internaționale. Un aseme
nea pact ar întări încrederea reci
procă și ar crea perspective favora
bile pentru alte acorduri rodnice.

LONDRA 30 (Agerpres). — în 
ajunul celui de-al XXVIII-lea Con
gres al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, care se v^ deschide la 
14 aprilie, numărul membrilor de 
partid este: cel mai ridicat din ulti
mii nouă ani. într-o declarație pu
blicată de ziarul „Daily Worker“, 
John Gollan, secretar general 
P. C. din Marea Britanic, arată 
campania pentru înscrierea de 
membri în partid se desfășoară 
mult succes.

DELHI 30 (Agerpres). — 
cuvîntul în Camera Populară 
lamentului Indiei, deputatul 
nist Vasudevan Nair a declarat : 

, „în prezent , sînt deținuți în închiso
rile din India aproximativ 1 000 de 
membri ai Partidului Comunist din 
India“. Nair a cerut ca comuniștii de
ținuți să fie puși cît mai repede în 
libertate.

Arestări de comuniști 
în Liban

CAIRO 30 (Agerpres). — Ziarul 
egiptean „Al Gumhuria“ relatează 
că autoritățile libaneze l-au arestat 
pe Arsin Madoian, cunoscut activist 
ai Partidului Comunist din Liban. 
Referindu-se la agenția Associated 
Press, ziarul „Ahbar El Yaum" re
latează că în Liban au fost arestați 
numeroși comuniști.

Represiuni anticomuniste 
în Ecuador

ai

GUAYAQUIL 30 (Agerpres). — 
Poliția ecuadoriană a operat noi 
percheziții la sediul din Guayaquil 
al Partidului comunist și, la locuința 
lui Alejandro Idrovo, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. ai P;C. 
din Ecuador. Au fost arestate 40 de 
persoane, printre care membri
Uniunii Tineretului Comunist și ai 
Uniunii tineretului revoluționar.

Partidul Comunist din Ecuador, 
forțele democratice ale țării protes
tează cu hotărîre împotriva acțiu
nilor de represiune ale reacțiunii care 
se străduiește să creeze o atmosfe
ră de teroare și să înăbușe acțiunile 
din ce în ce mai puternice ale ma
selor populare pentru independență 
națională.

iBil
■

Demonstrație în capitala Tanga nicăi în sprijinul luptei pentru auto
determinare a populației din Rhodesia de Sud.

Cinematografe)
TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne: Clo Cio-San — (orele 11); 
Lucia din Lammermoor — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: Mam-zelle 
Nltouche — (orele 10,30); Vînzătorul de 
păsări — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia); Febre
— (orele 10); Vicleniile lui Scapin — (o- 
rele 15,30), Poveste din Irkutsk — (orele
19.30) . (Sala Studio): Siciliana — (orele 
10), Mașina de scris — (orele 15,30); An
cheta — (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not
tara“ (Sala Magheru): Antoniu șl Cleo
patra — (orele 10), Pygmalion — (orele
15.30) ; Steaua polară — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna Moon — (orele
10.30) ; Băieții veseli — (orele 10), Casa 
cu două Intrări — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Sfînta Ioana — (orele 
10); Al patrulea — (orele 15); O singură 
viață — (orele 19,30). (Sala Studio — str. 
Alex. Sahia nr. 76): Menajeria de sticlă
— (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești: Fata cu pistrui — (orele 
10), Corabia cu un singur pasager — (o- 
rele 10,30). Teatrul pentru tineret șl co
pii — (Sala C. Miile); In fiecare seară de 
toamnă — (orele 11); Logodnicul de pro
fesie se însoară — (orele 20). (Sala 
bertatea): Doi la aritmetică — (orele 
Micuța Dorrit — (orele 16). Teatrul 
glonal București: Mateiaș Gîscarul 
(orele 20). Teatrul Evreiesc de stat:

Ll-
10), 
re
Cu 

cîntec spre stele — (orele 11); Spectacol 
experimental: Pagini șl figuri din isto
ria teatrului evreiesc: Purim Șpil — (o- 
rele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy): Ca la revistă — (o- 
rele 20). (Sala Victoriei): Ocolul pămîn- 
tului în 30 de melodii — (orele 20). An
samblu) de cîntece șl dansuri al C.C.S.: 
Visuri îndrăznețe — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Orfeu): Micul Muck — 
(orele 11); (Sala Academiei): Căluțul co
coșat — (orele 11).

CINEMATOGRAFE: Noapte necruță
toare — cinemascop: Patria (10; 12) 14,15)
15.30) 18,45; 21), Elena Pavei (10, 12; 15;
17) 19, 21), 1 Mal (10; 12; 15; 17; 19;
21). Rebelul: rulează la cinematografele 
Republica (9,45; 12, 14,15; 15,45; 19, 21,15),
I. C. Frimu (9,30, 11,45, 14; 16,30; 18,45; 
21,15), Grlvița (10; 12; 14,15) 16,30; 18,45; 
21). Rîul șl moartea: rulează la cinema
tografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Floreasca (11,30; 16; 18,15; 20,30). Bunica 
Sabella: rulează la cinematografele V. 
Alecsandrl (9,45; 12, 14,15; 16,30; 18,45, 21), 
13 Septembrie (12,15; 14,30, 16,45, 19, 21,15), 
Alex. Sahla (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Arta 
(10; 12; 14; 16, 18; 20), Libertății (9,15;
11.30) 13,45) 16; 18,15; 20,30). Lupeni 20 —
cinemascop (ambele serii): 16 Februarie 
(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 August (9,45; 12, 14,15; 16,30; 18,45;
21). Așa se fac cancelarii: Tineretului 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Mio
rița (10,30; 12,30, 14,30; 16,30; 18,30, 20,30). 
O călătorie spre centrul pămîntului — 
cinemascop: Victoria (seria I-a — 10;
II, 45, 13,30; 15,15, 17; 18,45; 20,30), Ștefan 
cel Mare (seria Il-a — 10; 12; 15; 17; 19; 
21). Șapte dădace: Central (10,30; 12,30; 
14,3.0, 16,30; 18,30, 20,30), Popular (10,30; 
16; 18,15; 20,30). Festivalul Chaplin: Lu-

mina (rulează In continuare de la o- 
rele 9,45 pînă la orele 14, după-amla- 
ză: orele 16,15; 18,30; 20,45), Iile Plntl-
lle (10; 15,30; 18; 20,30), Volga (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45, 21), Olga Banele (10,30; 
14,30; 16,45, 19, 21). Program special pen
tru copii: 13 Septembrie (orele 10 și o- 
rele 11,15). Program de filme documen
tare rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. Balada husarilor: rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (11; 15, 17i 
19; 21). Dosarul furat: rulează la cinema
tograful înfrățirea între popoare (11,30; 
15,30; 18; 20,15). Partea ta de vină: Cul
tural (16; 18; 20). Telegrame: Cultural 
(10, 12). Patru inimi: rulează la cine
matograful Alex. Popov în continuare 
de la orele 9,30 pînă la orele 21. Clinele 
sălbatic Dingo: 8 Martie (16,30; 18,30;.

20.30) . învierea — ambele serii: rutează; 
la cinematograful C-tin David (12, 16,:
19.30) . Tinerii — cinemascop: V. Roaită 
(10, 12, 14, 16; 18,15; 20,30). Fata cu care 
am fost prieten: Unirea (16; 18; 20). Ca
melia: Flacăra (12; 16; 18,15; 20,30), M. E- 
minescu (11,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Cinci 
oameni Ia drum: rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (15; 17; 19; 20,45). 
Oameni și fiare — ambele serii: Munca 
(12; 15,30; 19,30). Divorț italian: Moșilor 
(10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). Povestea unei 
nopți stranii: Luceafărul (16; 18,15; 20,30). 
Povestea anilor înflăcărați — cinemascop: 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). Meșter 
la toate: rulează la cinematograful G. 
Bacovia (17; 19; 21). Călătoriile lui Gulli
ver: G. Bacovia (9; 11; 15). Tizoc — ci
nemascop: Drumul Serii (11; 15, 17, 19;' 
21). Baronul Münchhausen: 30 Decem
brie (12; 16; 18,15; 20,30). Departe de pa
trie: rulează la cinematograful Aurel 
Vlalcu (15; 17; 19, 21). Marile speranțe: 
rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (11, 16; 18,15, 20,30).

TELEVIZIUNE. 8,50 — Gimnastica da 
înviorare la domiciliu. 9,00 — Emisiunea 
pentru copil șl tineretul școlar. 10,30 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea
pentru sate. In jurul orei 15,30 — trans
misie de la stadionul „23 August’: repriza 
a doua a întîlniril de fotbal dintre echi
pele steaua — Progresul și întîlnlrea 
dintre echipele Dinamo — Rapid. 18,30 — 
„Opereta sau Estrada?," — emisiune mu- 
zical-dlstractlvă. Transmisiune din Stu
dioul de concerte al Radiotelevlziunll. In 
jurul orei 19,45 — Jurnalul televiziunii. 
20,00 — Partea a doua a emisiunii „Ope
reta sau Estrada?“. 21,15 — Filmul ar
tistic: „Cavalerii Teutoni" — o produc
ție a studiourilor din R. P. Polonă (se
ria T). în încheiere: Buletin de știri

CUM E VREMEA ?
Timpul probabil pentru zUele de 1, 2 și 3 aprilie. In țară: Vreme umedă șl re

lativ călduroasă, cu cerul variabil, mal 
mult acoperit. Ploi locale vor cădea in 
toate regiunile țării, vînt moderat din 
sectorul vestic. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fl cuprinse între 
minus 2 șl plus 8 grade, Iar maximele 
între 4 șl 14 grade, local mal ridicate. 
In București: Vreme schimbătoare. Ce
rul temporar noros. Ploaie, vînt mode-, 
rat. Temperatura în creștere ușoară



Nr. 5848SCÎNTEIA

Seul Acțiuni de protest
la Lens

brazilia; Trupe ale guvernului federal
trimise in statul Guanabara

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile de pre
să, Joao Goulart, președintele Brazi
liei, a ordonai trimiterea de trupe 
federale în statul Guanabara pentru 
a pune capăt acțiunilor anticonsti
tuționale ale lui Lacerda, guverna
torul acestui stat. După cum se știe, 
Lacerda a încercat să zădărniceas
că Congresul latino-american de so
lidaritate cu Cuba, interzicînd des
fășurarea lui la Rio de Janeiro.

După cum a declarat Oliveira 
Brito, liderul majorității în Congres, 
care a anunțat această hotărîre a 
președintelui, trupele guvernului fe-

deral sînt trimise în stalul Guana
bara „pentru restabilirea legalității“.

Agenția U.P.I. anunță că ministrul 
justiției al Braziliei a declarat că 
guvernatorul statului Guanabara, 
Lacerda, „a suspendat, după bu
nul său plac, o serie de garanții 
constituționale“. Din ordinul lui au 
fost arestați unii delegați la Con
gres și au fost interzise mitingurile 
de protest împotriva acestei acțiuni. 
„Potrivit constituției republicii, a 
spus ministrul justiției, guvernatorul 
nu are dreptul să comită nici una 
dintre aceste acțiuni*.

Lucrările Congresului latino-american 
de solidaritate cu Cuba

NITEROI 
cursul zilei 
Congresului 
lidaritate cu Cuba s-au desfășurat 
în cadrul comisiilor constituite pen
tru fiecare problemă de pe ordinea 
de zi. în aceste comisii sînt repre- 
zentați delegați din toate 
participante la congres.

După părerea unanimă a delegați
lor, problema 
este problema 
nării mișcării

30 (Agerpres). — în tot 
de 29 martie lucrările 
latino-american de so-

țările

cea mai importantă 
„întăririi și coordo- 
de solidaritate cu 

Cuba”. în cadrul unei comisii spe
ciale se desfășoară discuții despre 
formele ce se cer folosite pentru ca 
această mișcare să devină o forță 
hotărîtoare pe continent.

Majoritatea delegaților consideră 
că trebuie să fie înființat un comitet 
permanent latino-american de soli
daritate cu Cuba.

Delegații au aflat cu mare satis
facție despre faptul că președintele 
Braziliei, Joao Goulart, a ordonat 
trimiterea de trupe federale pentru 
a pune capăt acțiunilor anticonsti
tuționale ale lui Lacerda, guverna
torul statului Guanabara.

Pe adresa congresului continuă să 
sosească mesaje de salut din dife
rite țări.

La 30 martie congresul și-a con 
tinuat lucrările.

Politica comercială discriminatorie a Bonn-ului 
îngrijorează cercurile siderurgiei din R. F. G

BONN 30 (Agerpres). — De cîtva 
timp, siderurgia vest-germană, ca 
și siderurgia țărilor Pieței comu
ne, trece printr-o serie de di
ficultăți ca urmare a scăderii co
menzilor și accentuării concurenței 
din partea Japoniei și S.U.A. Or, 
măsura discriminatorie adoptată de 
guvernul federal vest-german, care 
s-a tradus recent prin embargoul 
impus exporturilor de țevi în Uniu
nea Sovietică, agravează problemele 
siderurgiei Germaniei federale. în
grijorarea cercurilor siderurgiei vest- 
"ermane care a urmat acțiunii gu-

JtaJui federal a avut un larg 
*8®%. în presa de specialitate, 

îngrijorare, subliniază 
France Presse, se datorează fap
tului că oțelăriile republicii fe
derale nu mai cunosc .de mult 
timp deplina folosire a capacității de 
producție. Capacitatea de producție 
disponibilă este folosită în proporție 
de 80—90 la sută și cîteodată chiar 
sub acest procent. O serie întreagă 
de oțelării vest-germane au fost si-

lite să-și restrîngă producția și 
timpul de muncă în sezonul de iarnă 
și, chiar. în anumite cazuri, să in
troducă orarul redus sau săptămîna 
de lucru redusă".

în același timp, încetarea tratati
velor de la Bruxelles cu privire la 
aderarea Angliei la Piața comună a 
creat noi probleme pentru siderur
gia vest-germană. „în momentul în 
care adeziunea britanică la C.E.E. 
pare să se situeze într-o pers
pectivă îndepărtată, scrie agen
ția citată, producătorii britanici 
caută să cucerească piața Euro
pei occidentale. La aceasta se 
mai adaugă și „practica antidum
ping a S.U.A., care a provocat mari 
dificultăți oțelăriilor din republica 
federală și din alte țări ale C.E.C.A., 
practică ce avantajează uzinele a- 
mericane în ce privește concurenta 
străină și a provocat o reducere 
simțitoare a importurilor ameri
cane".

France Presse subliniază că, de
parte de a fi rezolvate, dificultățile 
se vor agrava și mai mult.

Intewiul acordat de N. S. Hrușciov
unui ziar brazilian

MOSCOVA 30 (Agerpres). — A- 
genția TASS a transmis răspunsu
rile date de N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., întrebărilor puse de Paulo 
Silveira, directorul ziarului brazilian 
„Ultima Hora” La întrebarea cu 
privire la relațiile dintre Brazilia și 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov a răspuns : 
„Sîntem convinși că Brazilia și 
Uniunea Sovietică pot fi bune prie
tene. Sperăm că noul acord comer
cial și de plăți. în legătură cu care 
se duc în prezent tratative la Rio 
de Janeiro, va pune bazele unei lăr
giri continue importante a relațiilor 
comerciale sovieto-braziliene”.

în legătură cu posibilitățile largi 
ce se deschid pentru colaborarea 
prietenească între U.R.S.S. și Bra
zilia. el a spus : „Sensul politicii de 
coexistență pașnică constă tocmai în 
aceea că statele cu orînduiri sociale 
diferite caută și găsesc Căi de cola
borare care aduc foloase și avantaje 
reciproce. Noi sîntem pentru o ast
fel de colaborare“.

în continuare, șeful guvernului 
sovietic a subliniat că „Uniunea So
vietică are o atitudine de înțelegere 
față de năzuința celorlalte țări de 
a-și dezvolta economia lor națională, 
de a ridica bunăstarea popoarelor 
lor. Acordînd sprijin altor țări în 
dezvoltarea economiei lor, noi nu 
punem nici un fel de condiții poli
tice sau de alt. gen care să știr
bească suveranitatea țării respec
tive,- ci ne întemeiem relațiile reci
proce pe bază de egalitate și avan
taje reciproce”.

„Guvernul sovietic este gata să 
discute cu guvernul Braziliei pro
blema colaborării economice și să 
găsească forme reciproc acceptabile 
de sprijinire a dezvoltării industria
le a Braziliei”.

Răspunzînd unor întrebări în le
gătură cu situația din Cuba, N. S. 
Hrușciov s-a referit la realizările 
de seamă obținute de poporul Cu
ban în lichidarea moștenirii grele a 
trecutului, în dezvoltarea economiei 
naționale datorită transformărilor 
socialiste care au avut loc în această 
țară. în continuare.a spus: „trebuie 
să se dea un răspuns negativ” la în
trebarea dacă situația din regiunea 
Mării Caraibilor s-a normalizat pe 
deplin. „Statele Unite, luîndu-și an
gajamentul de a nu ataca Cuba, în 
același timp nu renunță, după cum 
arată evenimentele, la politica lor 
ostilă față de Republica Cuba, la 
planurile lor de a lichida orînduirea 
existența în Cuba, de a readuce do
minați monopoliștilor americani.

Cuba aparține poporului cuban și 
numai el este stăpînul soartei sale. 
Apărîndu-și suveranitatea sa, Cuba 
dorește să aibă relații normale de 
bună vecinătate cu toate țările, fapt 
formulat foarte limpede în cele cinci

puncte juste, prezentate de guvernul 
Cubei pentru normalizarea deplină a 
situației în regiunea Mării Caraibi
lor. în lupta sa dreaptă, Cuba se 
bizuie pe sprijinul frățesc și solida
ritatea puternicei comunități a țări
lor socialiste, a popoarelor Americii 
Latine, a întregii omeniri progre
siste“.

Răspunzînd la o întrebare, șeful 
guvernului sovietic a relevat că 
Uniunea Sovietică dă o înaltă apre
ciere acțiunilor Braziliei și altor țări 
ale Americii Latine în favoarea pă
cii, a rezolvării problemelor litigioa
se pe calea tratativelor, acțiuni care 
reflectă o abordare sănătoasă a ce
lei mai importante probleme a con
temporaneității — dezarmarea.

Firește, nu se poate sconta pe fap
tul că imperialiștii, militariștii vor 
manifesta dorința de a dezarma. 
Cercurile agresive din Occident fac 
și vor face totul pentru a zădărnici 
dezarmarea. Pentru a obține dezar
marea și o pace trainică între state 
sînt necesare acțiuni energice din 
partea maselor populare. Numai po
poarele prin acțiunile lor hotărîte 
pot bara drumul unui război mon
dial, pot obține dezarmarea.

Șeful guvernului sovietic a răs
puns apoi la o întrebare cu privire 
la Piața comună europeană. El a 
arătat că aceasta „a luat naștere pe 
baza concurenței înverșunate între 
puterile imperialiste. Unul din obiec
tivele fundamentale ale activității ei 
este lupta economică și politică îm
potriva țărilor lagărului socialist, 
precum si împotriva țărilor din Asia, 
Africa și America Latină". El a ca
racterizat ca „dăunătoare și aducă
toare de prejudicii relațiilor econo
mice normale“ influența Pieței co
mune asupra economiei țărilor din 
celelalte continente, furnizoare tra
diționale de materii prime. Statele 
europene cu o înaltă dezvoltare eco
nomică, membre ale Pieței comune 
— a spus el — au nevoie de anexe 
de materii prime și de piețe de des
facere pentru produsele lor indus
triale. Ele sînt interesate în menți
nerea pentru ani îndelungați a a- 
cestei situații, pentru ca țările Asiei, 
Africii și Americii Latine să se spe
cializeze în producția și ljvrarea de 
materii prime și, totodată, să cum
pere produse industriale de la cele
lalte țări. De fapt, aceasta este o 
formă a aceluiași colonialism care 
duce la situația că țările colonialiste 
se îmbogățesc, iar țărjle din care ele 
pompează materii prime continuă să 
rămînă cerșetoare. Uniunea Sovie
tică consideră că este necesar să se 
desfășoare lupta pentru lichidarea 
acestei nedreptăți. Uniunea Sovietică 
este 
care 
nai.

în
vietic a relevat marea importanță a 
conferinței internaționale pentru co
merț, inițiată de U.R.S.S., și în cadrul 
căreia s-ar putea stabili principiile 
comerțului corespunzător intereselor 
tuturor țărilor, fără nici un fel de 
discriminare.

împotriva 
împiedică

încheiere,

unor grupări închise 
comerțul internațio-

șeful guvernului so-

Aspect din timpul grevei feroviarilor americani din Florida de Est ; un pichet de greviști pe stră
zile orașului Jacksonville.

Mare manifestație a minerilor 
greviști

PARIS 30 Corespondentul Agerpres 
transmite : „Una din cele mai mari 
greve din istoria industriei carbo
nifere franceze“, astfel caracterizea
ză ziarul „L’Humanité“ dîrzenia cu 
care luptă de 30 de zile minerii din 
toate bazinele carbonifere ale Fran
ței pentru satisfacerea revendicări
lor lor legitime.

La apelul comun al tuturor fede
rațiilor sindicale ale minerilor, vi
neri a avut loc în localitatea Lens, 
centrul administrativ al așa-numitei 
„țări negre" a cărbunelui, o mare 
manifestație a minerilor greviști. A- 
proximativ 80 000 de mineri, soții de 
mineri, oameni ai muncii din alte 
sectoare de activitate din această 
regiune, precum și din alte regiuni 
învecinate, au demonstrat pe stră
zile orașului și au participat la un 
mare miting în timpul căruia și-au 
afirmat hotărîrea de a continua gre
va pînă la satisfacerea revendicări
lor lor. O adevărată mare de oa
meni a umplut piața orașului Lens.

Leon Delfosse, secretar gene-

ral al federației minerilor C.G.T., 
a declarat la miting : „Noi sîn
tem gata să participăm împreună 
cu celelalte organizații sindicale 
la tratative cu reprezentanții guver
nului. Aceasta numai dacă guver
nul va face propuneri echitabile. 
Nu vom abandona nici o dată re
vendicările noastre de majorare cu 
11 la sută a salariilor. întreaga 
Franță trebuie să știe, a arătat Del- 
fosse în continuare, că 40 000 de mi
neri sînt bolnavi de silicoză, peste 
800 de mineri mor anual în bazi
nele Nord și Pas-de-Calais de a- 
ceastă boală. Dacă greva continuă, 
a subliniat el, întreaga răspundere 
o poartă guvernul care a întrerupt 
tratativele cu minerii“.

în întreaga Franță continuă să se 
desfășoare acțiunea inițiată 
tru ca fiecare salariat să 
tribuie cu valoarea unei

Declarațiile
lordului Home

TOKIO 30 (Agerpres). — Lordul 
Home, ministrul afacerilor externe 
al Angliei, care se află în Japonia, 
a declarat la 29 martie la o confe
rință de presă că scopul principal al 
vizitei lui în Japonia este de a găsi 
căi spre lărgirea comerțului anglo- 
japonez.

In secolul al XX-lea, a spus el, în 
fața întregii lumi stă sarcina lărgi
rii comerțului.

El a declarat, • de asemenea,- co
respondenților că, după părerea lui, 
R. P. Chineză trebuie să-și ocupe 
locul ce-i revine de drept în O.N.U. 
Nu este rezonabil să se refuze unui 
guvern, care reprezintă o populație 
de 600 milioane de locuitori, dreptul 
de a-și ocupa locul în O.N.U.

Lordul Home a declarat că guver
nul englez nu va interzice expor
turile de țevi de oțel cu diametru 
mare în Uniunea Sovietică.

El a spus că va urmări dezvol
tarea comerțului englez cu 
celelalte țări socialiste.

pen- 
con- 

zile 
de muncă pentru ajutorarea mineri
lor greviști. Pînă vineri federațiilor 
sindicale ale minerilor le-a fost în
mânată suma de 206 milioane franci. 
Peste 800 de soții de mineri din ba
zinele carbonifere Nord și Pas-de- 
Calais vor sosi duminică la Paris la 
invitația organizației „Ajutorul popu
lar". După aceea ele vor vizita di
ferite municipalități muncitorești din 
suburbiile Parisului.

SEUL 30 (Agerpres). — Agențiile 
de presă anunță că la 29 martie, la 
Universitatea din Seul, a avut loc yn 
miting de protest împotriva planului 
de prelungire a regimului militar 
din Coreea de sud cu încă patru ani.

Vorbitorii au calificat acest plan ca 
„nerezonabil și antidemocratic’, și 
au cerut ca dictatorul Pak CijaSâ 
să demisioneze.

I

Participanții la miting au adop 
o rezoluție în care au exprin 
hotărîrea studenților sud-coreeni g 

a acționa în spiritul evenimentelor 
din aprilie I960 cînd studențimea 
sud-coreeană a înscris o pagină glo
rioasă în lupta împotriva lui Li 
Sîn Man.

A fost adoptat un mesaj către ètu- 
denții din țară. chemîndii-i la acți
une hotărîtă împotriva dictaturii mi
litare.

împotriva participanților la acest 
miting au fost trimise unități de po
liție mobile.

chirurgicală„Operația
publicat 
27 mar- 

închide- 
de gări,

la
prevede 
a 2 363

toate

Măsuri în apărarea 
drepturilor țăranilor 

birmani
RANGOON 30 (Agerpres). — Ge

neralul Ne Win, președintele Consi
liului revoluționar al Birmaniei, a 
semnat legea cu privire la apărarea 
drepturilor țăranilor. Potrivit noii 
legi, moșierii nu au dreptul să dea 
în judecată pe țăranii datornici și 
nici să ceară arestarea acestora sau 
confiscarea pămîijțului, uneltelor a- 
gricole, vitelor și Äfeoltei.

După cum se arată în informația 
Buletinului Consiliului revoluționar 
al Birmaniei, începînd din 1960 mo
șierii au confiscat anual de la ță
ranii datornici 150.000 de acri de 
pămînt.

Potrivit legii cu privire la aren
darea. pămîntului, Semnată, de ase
menea, de Ne Win, „numai guvernul 
poate da țăranilor pămînt în arendă, 
moșierii nu mai au acest drept".

Darea în arendă a pămîntului se 
va face prin comitete agricole spe
ciale sătești și orășenești.

in Occident Pledoarii în favoarea cursei 
înarmărilor nucleare

LONDRA 30 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting al partidului 
conservator într-un cartier suburban 
al Londrei, Harold Macmillan, pri
mul ministru al Angliei, a căutat să 
justifice politica de înarmare ato
mică promovată de guvernul conser
vator și a declarat că Anglia și cele
lalte țări din Occident trebuie să fie

acestor măsuri, 
ai 

ferate engleze 
să îngroașe 
celor peste 
șomeri din 

sectoare ale 
engleze. Pre-

Un raport 
în Anglia 
tie 
rea
suprimarea a 266 servi
cii de autobuze, scoate
rea din circulație a 321 
trenuri de pasageri. în 
urma punerii în aplica
re a
150 000 de salariați 
căilor ; 
urmează 
numărul 
800 000 de 
diferitele 
economiei 
sa britanică a botezat 
raportul „bomba Bee
ching", după numele au
torului său, dr. Richard 
Beeching, președintele 
căilor ferate engleze. A- 
cesta s-a grăbit de alt
fel să declare presei că 
„cu cît mai repede se 
va efectua operația chi
rurgicală pe care o pre
conizează. cu atît va 
mai bine". Totodată, 
a dat de înțeles că

fi 
el 
se

Uneltirile

prevede o majorare cu 
peste 10 la sută a tari
felor transporturilor pe 
căile ferate.

Autorul amintitului 
raport, adus în frun
tea administrației căilor 
ferate — unul din pu
ținele sectoare naționa
lizate ale economiei bri
tanice ■— a fost înainte 
director al marelui mo
nopol „Imperial Che
mical Industries“ (I.C.I.). 
In această calitate, el 
s-a relevat în ochii ac
ționarilor prin rivna cu 
care se străduia să le 
mărească, dividendele.

Intruclt căile ferate 
erau deficitare, cercu
rile dominante intere
sate l-au adus la condu
cerea lor pe d-rul Bee
ching spre a redresa 
tuația. Ca urmare, 
cursul anului 1961 
fost închise 301
nii ferate secundare. 
Peste 1 000 de gări și

si
rii 
au 
li-

Beeching
depozite au avut 
ceeași soartă. Munci
torii respectivi au fost 
aruncați pe drumuri fă
ră nici un menajament, 
în timp ce. sub pretex
tul economiilor, admi
nistrația concedia mii 
de muncitori, numărul 
funcționarilor de birou 
a fost sporit, iar lefuri
le vîr f urilor adminis
trative au atins creșteri 
de pînă la 40 la sută ; 
bineînțeles, 
muncitorilor 
rămâneau riguros 
ghețate“.

Noile măsuri prevă
zute urmăresc să dea 
încă o lovitură fe
roviarilor englezi. Sid
ney Green, președintele 
Uniunii sindicale a 
muncitorilor, feroviari, 
a declarat că "ele vor 
provoca „un val de ne
mulțumiri“.

. ------ - . S. L.
y

adversarilor 
agrare in Iran

salariile 
feroviari 

„în-

reformei

GENEVA. La Geneva a avut loc i 
sesiunea a 29-a a Comitetului ofelului 
din cadrul Comisiei Economice pen- ; 
tru Europa a O.N.U. în ședința la : 
care s-a discutat punctul de pe ordi- : 
nea de zi privind piața oțelului a ; 
luat cuvîntul, printre alții, conducăto
rul delegației R. P. Romîne, Ion Ma
rinescu, șefu' departamentului side
rurgiei din Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, care s-a refe
rit la o serie de aspecte ale dezvol
tării siderurgiei în R. P. Romînă.

HAVANA. In Editura Națională 
din Havana a apărut un volum 

de teatru romînesc în traducerea '■ 
lui Felix Soloni. Volumul, tipărit 
într-un tiraj de 20 000 exemplare, 
cuprinde piesele „Citadela sfărî- 
mată" de Horia Lovinescu, „Gaițele“ , 
de Al. Kirițescu și „Titanic Vals" 
de Tudor Mușatescu.

CONAKRY. La 29 martie s-a des
chis la Conakry expoziția filatelică 
„R.P.R. în continuă dezvoltare și pro
gres", La vernisaj au luat parte repre
zentanți a' vieții culturale, funcționari 
din Ministerul de Externe al Guineei 
și din Secretariatul de Stat 
mațiilor, precum și șefi ai 
siuni diplomatice acreditați 
nakry.

BERLIN. La Berlin s-a 
. conferința reprezentanților 
miilor de științe ale țărilor socia
liste. Cu acest prilej Consiliul de 
Miniștri al R. D. Germane a oferit 
o recepție.

împotriva terorii fasciste

colonialiștii portughezi în Angola. 
Deputata laburistă engleză J. Hart 
a chemat pe toți cei prezenți la 
miting să ceară guvernului 
să nu mai acorde nici un 
guvernului Salazar atît în 
N.A.T.O. cît și la O.N.U.

englez 
sprijin 
cadrul

Capturarea unei bande
de contrarevoluționari cubani

HAVANA. Agenția Prensa La
tina anunță că unități ale armatei 
revoluționare cubane au capturat

există temeri că el ar putea fi con
damnat la 10 și chiar 25 de ani în
chisoare. Aceasta ar fi cea mai in
suportabilă tortură morală pentru 
remarcabilul pictor și o pierdere 
ireparabilă pentru întreaga lume.

ALGER. La 29 martie primul mi
nistru algerian Ben Bella a anun
țat într-o cuvîntare radiotelevizată 
că a fost emis un decret în virtu
tea căruia toate întreprinderile și 
instituțiile industriale, comerciale 
sau financiare, precum și minele, 
fermele agricole, clădirile părăsite

TOKIO. în cadrul ședinței ple
nare a Camerei superioare a parla
mentului japonez a fost adoptată 
la 30 martie legea cu privire la 
bugetul pe anul financiar 1963— 
1964. Suma totală a bugetului este 
de 2 850 miliarde yeni, adică a- 
proape cu 423 miliarde yeni mai 
mult decît în exercițiul financiar 
precedent. Veniturile principale 
provin din impozite. în noul buget 
alocațiile militare sporesc cu 30,5 
miliarde yeni în comparație cu 
anul financiar precedent.

al Infor- 
unor mi

la Co-

încheiat 
Acade-

din Portugalia
LONDRA. In cadrul unui miting 

orgahizat în Camera Comunelor de 
Consiliul de luptă pentru libertate 
în Portugalia și în coloniile portu
gheze a fost adoptată o rezoluție 
prin care se protestează împo
triva terorii fasciste din Portu
galia și a atrocităților comise de

SCURTE ȘTIRI
într-o fermă situată în apropiere 
de Santa Cruz del Norte (provin
cia Havana) o bandă înarmată de 
contrarevoluționari cubani.

TRIPOLI. S-a închis cel de-al 
doilea Tîrg internațional de la 
Tripoli la care au participat 25 de 
țări, printre care și R. P. Romînă.

MOSCOVA. La Moscova a înce
tat din viață în vîrstă de 70 de ani 
cunoscutul dirijor sovietic 
xandr Gauk.

de proprietarii lor se declară „bu
nuri fără stăpîn”. Conducerea a- 
cestor întreprinderi, a arătat pri
mul ministru, va fi exercitată de 
poporul însuși.

Ale-

Pentru eliberarea
lui Siqueiros

PARIS. Un mare grup de repre
zentanți de seamă ai vieții publice 
franceze au adresat lui Lopez Ma
teos, președintele Mexicului, în 
timp ce se afla la Paris, o întîmpi- 
nare în care își exprimă. îngrijo
rarea în legătură cu detențiunea 
prelungită a eminentului pictor 
mexican Siqueiros și detențiunea 
și mai prelungită care îl amenință. 
Ei arată că, deși Siqueiros nu a fost 
acuzat de vreo crimă concretă,

WASHINGTON. La 29 martie a 
luat sfîrșit vizita regelui Hassan al 
II-lea al Marocului la Washington. 
In seara aceleiași zile a fost dat 
publicității un comunicat comun 
americano-marocan. Comunicatul 
precizează între altele că președin
tele Kennedy s-a angajat să exe
cute întocmai prevederile din a- 
cordul încheiat în 1959 cu privire 
la retragerea forțelor militare ame
ricane de pe teritoriul Marocului 
pînă la sfîrșitul anului 1963.

Sesiunea Ligii țărilor arabe

jutorul mașinilor. Potri
vit datelor Ministerului 
Agriculturii, in preve
derile reformei sînt in
cluse 25 000 de sate din 
numărul total de 54 000.

Pentru a-și menține 
intacte privilegiile, feu
dalii și șefii unpr triburi 
nomade, ajutați de o 
parte a clerului, au or- 
qanizat o furibundă 
campanie de sabotare a 
reformei. Șeful organi
zației pentru realizarea 
reformei agrare în pre 
vincia Shiraz, Malk, 
Abedi, a fost asasina*.

După cum mențio
nează „New York He
rald Tribune“, Arsan- 
jani a declarat că „pă- 
răsește cabinetul de
oarece nu obține cola
borarea celorlalți meu 
bri ai guvernului fz 
aplicarea reformei c ■ 
grare“. „Moșierii, avir' 
să pună din nou mît 
pe pămînturile lor - ■ 
conchide ziarul citat • 
consideră că salvam 
lor este iminentă. S-az 
putea să nu fie, dar ira. 
nienii sînt mai puțin 
optimiști în ce privește 
reforma 
erau cu 
lună în

La mai puțin de două 
luni de la referendumul 
din Iran privind înfăp
tuirea unor reforme pro
puse de guvern, printre 
care se numără și re
forma agrară, ministrul 
agriculturii, Hassan Ar- 
sanjani, a fost silit să-și 
dea demisia. într-o co
respondență din Tehe
ran, ziarul „New York 
Herald Tribune” consi
deră demisia ca „o lo
vitură serioasă dată 
programului de reformă 
agrară".

Ridicată ca o pro
blemă de extremă ur
gență, reforma agrară 
a dat naștere de mulți 
ani unor dispute între 
adversarii .împărțirii pă
mîntului — marii feu
dali, susținuți de o anu
mită parte.a clerului — 
și acel 
politici 
ricolul 
ției de 
re din 
într-un
rănimea formează 80 la 
sută din populație, a- 
gricultura s-a degradat 
an de an datorită ex
ploatării nemiloase din 
partea feudalilor. „Cir
ca 40 la sută din locui
torii flămînzesc,

la sută duc o 
mizerie, 
fiind

, ali- 
insuii-

spunea

iar alți 40 
viață de 
mentele 
ciente pentru întreaga
populație’’ — 
nu de mult Hassan Ar- 
sanjani. Continuarea 
sistemului de exploa
tare cruntă a dus în a- 
numite provincii la cioc
niri armate între ță
rani și feudali. De a- 
ceea, unii oameni poli
tici cu vederi mai luci
de s-au văzut nevoiți 
să se orienteze spre 
înfăptuirea unei refor
me agrare menită să 
asigure o oarecare sta
bilitate socială.

Primul proiect de le
ge referitor la reforma 
agrară a fost adoptat 
în 1959, în 1962, șahul 
a ratificat legea refor
mei agrare, la care în 
ianuarie 1963 au fost a- 
doptate o serie de a- 
mendamente. Marii feu
dali dețineau pînă la 
reformă 70 la sută din 
terenurile agricole. 80 
la sută din țărani nu a- 
veau nici un petec de 
pămînt fiind nevoiți să 
se angajeze ca dijmași. 
Acum se prevede a se 
lăsa în folosința moșie
rului 500 hectare, dacă 
acesta le cultivă cu a-

înarmate cu arma nucleară. Anglia, 
a spus el, trebuie să participe activ 
la crearea forțelor atomice de șoc ale 
N.A.T.O. .

Agenția Reuter arată că în . fața 
clădirii unde a luat cuvîntul primul 
ministru englez, partizani ai mișcării 
pentru dezarmarea nucleară au or
ganizat o demonstrație de protest 
împotriva politicii cursei înarmării 
nucleare. Demonstranții au încon
jurat mașina primului ministru scan- 
dînd „Nu vrem un nou război", „De
misionează“.

ROMA 30 (Agerpres). — La Roma 
au luat sfîrșit convorbirile dintre 
ministrul de război al Italiei, Giulio 
Andreotti, și ministrul de război al 
R. F. Germane, Kai-Uwe von 
Hassel.

După părerea observatorilor bine 
informați, tema centrală a tratati
velor a constituit-o problema reali
zării practice a proiectului de creare 
a așa-numitelor „forțe nucleare 
multilaterale“ ale N.A.T.O.

grup de oameni 
care înțeleg pe- 
menținerii situa- 
adîncă înapoie- 
agricultura țării, 
stat în care ță-

agrară decît 
mai puHn do o 
urmă“.

I
I 
r

PARIS. Autoritățile franceze au 
interzis organizarea la Toulouse a 
unui congres al Asociației ajutoru
lui popular. Congresul acestei aso
ciații care, printre altele, se pro
nunță pentru amnistierea patrioți- 
lor spanioli a fost interzis, de ase
menea, în toate celelalte orașe din 
apropierea frontierei franco-spa- 
niole, unde locuiesc numeroși spa
nioli, emigrați în Franța pentru a 
se salva de represiunile regimului 
franchist.

COPENHAGA. Parlamentul da
nez a adoptat o lege cu privire la 
majorarea, începînd de la 1 mai 
1963, a costului biletelor de tren 
și a coletelor poștale cu 10—15 la 
sută.

CIUDAD DE PANAMA. Virgilio 
Chuverer și Jose del-Carmen Ser- 
razin, cunoscuți activiști sindicali 
din Panama, au fost întemnițați. 
Cei doi conducători sindicali dis
păruseră săptămîna trecută și a- 
bia la 29 martie ziarul „Hora”, care 
apare la Ciudad de Panama, a a-

„.T„„ T „a u j nunțat că ei sînt deținuți în închi-CAIRO, La 30 martie s-a deschis■ ■ • 'X-*.- ’ •” ■"* ' rsoare, ■■■■la Cairo cecf de-a 39-a seSiunë a .
Ligii țărilor arabe, la care pentru DELHI. La Dalhl a fost dat pu- 
prima oară, după o perioadă în- blicității comunicatul cu privire 
delungată; s-au întrunit reprezen
tanții tuturor celor 13 țări — mem
bre ale Ligii.

la ’ vizita de bunăvoință făcută în 
India de Sri Sevang Vathana, re
gele Laosului.
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zilele acestea, 
la Bruxelles, a a 
vut loc un mar 
pentru pace, îm 
potriva armele 
de exterminare in 
masă. In rindul
participanților la ( 
marș se aflau nu
meroși partizani 
ai păcii din dife
rite țâri, intre care 
și trei supravie- 1 
țultori ai bombar
damentului de la I 
Hiroștma. în foto
grafie: Coloana ;
manlfestanțllor .. 
una din străr.i 
capitalei belgiene.


